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На боротьбу з коронавірусною 

інфекцією профінансовано   

14,158 млн.грн. 

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ 

голови Красноградської районної державної адміністрації  

Олександра КАЙДАША за підсумками роботи  

у 2020 році  
 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та на 

виконання Наказу Національного агентства України з питань державної служби 

«Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника 

органу виконавчої влади», з метою належного інформування громадськості про 

підсумки роботи Красноградської райдержадміністрації, до вашої уваги 

надається звіт про проведену роботу у 2020 році. 

Пандемія коронавірусу, яка охопила, як нашу країну, так і весь світ, у 

2020 році докорінно змінила життя українців та мешканців Красноградщини. 

Причому зміни торкнулися усіх сфер життєдіяльності: і економічної, і 

соціальної, і політичної, і духовної. Довелося докласти багато зусиль, щоб 

забезпечити  належне лікування від ковіду, запобігти неконтрольованому 

поширенню інфекції серед населення, захистити наших медиків. Ще у березні 

було створено районний  штаб з протидії поширенню коронавірусної хвороби, 

який координує цю діяльність у Красноградському районі. 

 

COVID – 19: як все починалося  
10 березня 2020 року, у зв’язку з висновком Всесвітньої організації 

охорони здоров’я щодо встановлення факту пандемії коронавірусу COVID – 19 

у світі, на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій було введено режим надзвичайної ситуації 

природного характеру державного рівня.  

Відповідно до протокольного рішення місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Красноградського 

району від 12 березня 2020 року на території району був введений режим 

надзвичайної ситуації державного рівня та введені карантинні обмеження. З 

того часу і до кінця 2020 року основна робота райдержадміністрації, її 

структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, контролюючих та 

правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я, була направлена на 

попередження, недопущення розповсюдження у районі коронавірусу COVID – 

19 та боротьбу з хворобою. 

 

Надання стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2 

Основні зусилля медичної галузі 

Красноградщини впродовж минулого року 

були спрямовані на боротьбу з пандемією 

коронавірусу і мали два напрямки: 
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Стаціонарну допомогу у 

2020 році отримали  

611 пацієнтів  

поліпшення матеріально-технічної бази і забезпечення 

ефективного  лікування коронавірусної хвороби.  

         На боротьбу з коронавірусною інфекцією та її 

наслідками виділялись кошти з різних джерел 

фінансування, всього надійшло та використано               

14,158 млн.грн. (без урахування заробітної плати 

медичним працівникам), з яких :  

 кошти Національної служби здоров’я України – 

6,011 млн. грн., 

 кошти державного бюджету – 2,017 млн. грн., 

 кошти місцевих бюджетів – 6,130 млн. грн.  

 Дані кошти були витрачені на: 

 лікарські засоби – 2,393 млн. грн., 

 медичне обладнання – 7,508 млн. грн., 

 кисневі концентратори та кисень – 1,733 млн. грн., 

 засоби індивідуального захисту та деззасоби –              

261,7 тис. грн., 

 послуги з перевезення медпрацівників – 237,6 тис. грн., 

 вироби медичного призначення – 2,025 млн. грн. 

        За даний період придбано стерилізатор, аквадистилятор, 

ендоскопічну систему, 2  ШВЛ, відеобронхоскоп, УЗД-

апарат, кисневі концентрати, автоклав, аналізатор крові та 

газів, аналізатор ІФА, кріоємність, дизель-генератор.  

 

Розгортання госпітальної бази для пацієнтів з коронавірусною 

хворобою 
Зі збільшенням кількості хворих на коронавірусну 

хворобу в районі стало зрозуміло, що необхідні додаткові 

обладнані ліжка у лікарні для лікування пацієнтів у 

стаціонарних умовах. З цією метою для лікування пацієнтів 

було обладнано 131 ліжко, які були розташовані в 

інфекційному відділенні, відділенні екстреної невідкладної 

медичної допомоги, відділенні анестезіології та інтенсивної 

терапії з трансфузіологією та частині хірургічного відділення. 

Всі ліжка забезпечені киснем  (або центральна подача або 

кисневі концентратори).  

          Всього стаціонарну допомогу отримали 611 пацієнтів, з 

яких:  

 444 чол. - мешканці Красноградського 

району; 

 76 чол. - мешканці Кегичівської 

територіальної громади; 

 47 чол. - мешканці Зачепилівської 

територіальної громади; 
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Роботодавцям виплачено 

фінансової допомоги по 

частковому безробіттю на 

суму 1,836 млн.грн.  

Виплачено   

одноразової матеріальної 

допомоги суб'єктам 

господарювання на суму  

2 млн. 496 тис.грн. 

 40 чол. - мешканці Сахновщинської територіальної громади; 

 4 чол. з інших громад. 

За період 2020 року померло 69 чол. Всі померлі пацієнти мали тяжкі 

супутні захворювання. 

За минулий рік захворіло на коронавірусну інфекцію 39 медичних 

працівників лікарні, з яких 2 – летальні випадки. З 39 випадків 15 випадків 

признані професіональним захворюванням.  

 

Надання медичної допомоги медичними працівниками первинної ланки 

хворим на COVID-19 
Амбулаторна допомога населенню надавалась 

медичними працівниками 11 амбулаторій та 19 ФП.  

Всього амбулаторно проліковано хворих на 

COVID-19  369 чоловік з них: 

дорослих – 361, дітей – 8. Відібрано 888 зразків 

біоматеріалів для тестування на SARS-CoV-2. 

Використано 350 швидких тестів. 

Для боротьби з COVID-19 придбано за кошти 

місцевого бюджету на суму 193,8 тис. грн. придбані 

антисептичні та дезинфікуючі засоби, пірометри, 

засоби індивідуального захисту та тести.  

 

Допомога бізнесу у період карантину  
Протягом 2020 року в районі через філію центру зайнятості було 

реалізовано два урядові проєкти щодо надання фінансової підтримки бізнесу на 

період карантинних обмежень.  

Так, починаючи з квітня 2020 року діяла 

програма надання допомоги по частковому 

безробіттю для суб’єктів малого або середнього 

бізнесу та ФОПів, які є застрахованими 

особами. Така допомога дозволила покривати 

витрати на заробітну плату працівників у разі 

скорочення чи зупинення виробництва через 

карантин. У 2020 році 323 роботодавців та підприємців району отримали 

відповідну допомогу, з них 292 ФОПи, що працюють без найманої праці, та 31 

роботодавець на 81 найманого працівника, які зберегли робочі місця завдяки 

державній підтримці. Загальна сума виплаченої фінансової допомоги по 

частковому безробіттю роботодавцям Красноградського району склала                

1,836 млн.грн. 
З 12 грудня й до кінця року діяла ще одна 

програма щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги суб’єктам господарювання для 

здійснення виплати найманим працівникам на 

період обмежувальних протиепідемічних заходів. 
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До зведеного бюджету 

району надійшло  

380,6 млн. грн.  

з них отримано податкових 

платежів 211 млн. грн. 

Видатки зменшилися на  

130,0 млн.грн. за 

рахунок зменшення 

міжбюджетних трансфертів  

У районі 19 суб'єктам господарювання для 384 найманих працівників 

виплачено одноразової матеріальної допомоги на суму 2,496 млн.грн.  

 

Бюджетна політика 
У бюджетній системі Красноградського 

району протягом 2020 року зберігалася 

фінансова стабільність, забезпечувалися 

виконання планових показників доходної 

частини в розрізі місцевих бюджетів, 

погашалися податкові борги, залучалися 

додаткові джерела наповнення місцевих 

бюджетів. 

До зведеного бюджету району у 2020 році надійшло 380,6 млн.грн., в 

тому числі: 

- до загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів – 345,4 

млн.грн., з них отримано податкових платежів у сумі 210,9 млн.грн., або 55,4% 

від загального обсягу бюджету, решта 134,5 млн.грн. (35,3%) надійшло у 

вигляді дотацій та субвенцій з державного, обласного та місцевих бюджетів 

району, Наталинської територіальної громади, інших районів Харківської 

області; 

- надходження спеціального фонду за 2020 рік складають 35 млн.грн. 

Виконання затверджених показників по 

податкових платежах склало 106,6%, фактично 

надійшло коштів у сумі 210,9  млн.грн., 

додатково отримано 13 млн.грн.  

Фактичні видатки загального фонду 

зведеного бюджету у 2020 році проведені на 

суму 293,3 млн.грн. і становлять 91% до 

бюджетних призначень. В порівнянні до 2019 

року видатки зменшені на 130 млн.грн. за рахунок зменшення міжбюджетних 

трансфертів.  

Аналізуючи стан фінансування 2020 року касові видатки склали: 

- по державному управлінню 30 млн.грн., що на 18%, або на 5,4 млн.грн. 

більше у порівнянні з 2019 роком; 

- по закладам освіти 155,8 

тис.грн., що на 9,6 млн.грн., або на 

6,5% більше ніж у 2019 році; 

- по охороні здоров’я 28,8 

млн.грн., що менше на 31,6 млн.грн. 

або на 52,4% у порівнянні з минулим 

роком, у зв’язку з переходом КНП 

«Красноградська центральна районна 

лікарня» з 1 квітня 2020 року на 

прямі фінансові відносини з 
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Виконано робіт з ліквідації 

аварійної ямковості  

на суму 21,138 млн.грн. 

Національною службою здоров’я України; 

- по соціальному захисту та соціальному забезпеченню 14,5 млн.грн., що 

на 103,6 млн.грн. менше у порівнянні з 2019 роком, у зв’язку із зменшенням 

міжбюджетних трансфертів; 

- по закладам культури  10,6 млн.грн., що на 0,7 млн.грн., або на 6,5% 

менше у порівнянні з 2019 роком; 

- по фізичній культурі та спорту 7,3 млн.грн., що на 0,2 млн.грн., або на  

3,8% більше ніж у 2019 році; 

- на утримання житлово-комунального господарства профінансовано  

коштів у сумі 15,1 млн.грн., що на 2,9 млн.грн., або на 16,1% менше у 

порівнянні з 2019 роком. 

Протягом звітного періоду фінансування першочергових видатків 

проводилося без затримки. Заборгованості по виплаті заробітної плати 

працівникам бюджетної сфери та оплаті за використані енергоносії немає.  

 

Будівництво, інфраструктура та житлово-комунальне господарство 
У районі ведеться індивідуальне житлове будівництво.  Введено в 

експлуатацію 13 житлових будинків загальною площею 1395,2 м
2 

(в минулому 

році - 48 житлових будинків загальною площею 4600,1 кв.м). Оформлено та 

видано 9 
 
будівельних паспортів, 9 містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки для фізичних та юридисних осіб, 7 паспртів прив’язки 

тимчасових споруд, 301 висновків на погодження проектів землеустрою. 
За рахунок державного бюджету філією 

«Красноградське ДЕП» на території 

Красноградського району виконано робіт з 

експлуатаційного утримання доріг на загальну 

суму понад 9 млн.грн. Виконання робіт з 

ліквідації аварійної ямковості становить             

21,138 млн.грн., з них: 

 по державних дорогах – на суму 7,552 млн.грн.; 

 по місцевих дорогах – на суму 13,586 млн.грн. 

 

З метою збереження від руйнування та забезпечення належного 

експлуатаційного стану автомобільних доріг та вулиць комунальної власності у 

2020 році в Красноградському районі  органами місцевого самоврядування 

виконано робіт по поточному ремонту на загальну суму 5 млн.грн. 

Відповідно до районних галузевих програм у сфері житлово-

комунального господарства «Районної програми модернізації теплопостачання 

Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного 

газу на 2018-2020 роки», «Програми оснащення наявного житлового фонду 

міста Красноград та сіл Наталине і Піщанка Красноградського району засобами 

обліку та регулювання споживання теплової енергії на 2019-2020 роки», 

«Програми підтримки розвитку Красноградського підприємства теплових 

http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/rajonna-programa-modernizatsiya-sistem-tsentralizovanogo-teplopostachannya-mista-krasnograd-ta-sil-krasnogradskogo-rajonu-po-zabezpechennyu-skorochennya-spozhivannya-prirodnogo-gazu-ta-tsogo-zamishchennyu-na-inshi-vidi-paliva-na-2014-2017-roki
http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/rajonna-programa-modernizatsiya-sistem-tsentralizovanogo-teplopostachannya-mista-krasnograd-ta-sil-krasnogradskogo-rajonu-po-zabezpechennyu-skorochennya-spozhivannya-prirodnogo-gazu-ta-tsogo-zamishchennyu-na-inshi-vidi-paliva-na-2014-2017-roki
http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/rajonna-programa-modernizatsiya-sistem-tsentralizovanogo-teplopostachannya-mista-krasnograd-ta-sil-krasnogradskogo-rajonu-po-zabezpechennyu-skorochennya-spozhivannya-prirodnogo-gazu-ta-tsogo-zamishchennyu-na-inshi-vidi-paliva-na-2014-2017-roki
http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/programa-osnashchennya-nayavnogo-zhitlovogo-fondu-mista-krasnograda-sil-nataline-pishchanka-i-ulyanivka-krasnogradskogo-rajonu-zasobami-obliku-ta-regulyuvannya-spozhivannya-teplovoji-energiji-na-2018-rik
http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/programa-osnashchennya-nayavnogo-zhitlovogo-fondu-mista-krasnograda-sil-nataline-pishchanka-i-ulyanivka-krasnogradskogo-rajonu-zasobami-obliku-ta-regulyuvannya-spozhivannya-teplovoji-energiji-na-2018-rik
http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/programa-osnashchennya-nayavnogo-zhitlovogo-fondu-mista-krasnograda-sil-nataline-pishchanka-i-ulyanivka-krasnogradskogo-rajonu-zasobami-obliku-ta-regulyuvannya-spozhivannya-teplovoji-energiji-na-2018-rik
http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/programa-pidtrimki-rozvitku-krasnogradskogo-pidpriemstva-teplovikh-merezh-na-2019-2021-roki-2
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Протягом 2020 року 

зареєстровано  

1 надзвичайну ситуацію 

місцевого рівня 

мереж на 2019-2021 роки» у 2020 році за рахунок бюджетів всіх рівнів по 

тепловому господарству:  

 придбано сучасний насос на котельню по вул. Лермонтова на суму 47,0 

тис. грн.; 

 профінансовані кошти на погашення боргу перед АТ «Харківгаз» за 

транспортування газу на суму 300,0 тис. грн.;  

 придбано дезінфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту на суму 

50,0 тис. грн.; 

 придбано обладнання, матеріали, запасні частини для виконання 

аварійно-відновлювальних робіт, а також поточного ремонту на мережах та 

спорудах теплопостачання на суму 311,6 тис.грн. (субвенції органів місцевого 

самоврядування); 

 придбано 10 лічильників тепла для багатоквартирних житлових будинків 

на суму 214 тис.грн. 

  

По водопровідно-каналізаційному господарству проведено: 

 капітальний ремонт мережі водогону від вул. Лугової (район КНС №3) до 

вул. Молодіжної с. Наталине Красноградського району  на суму 1,853 млн. грн.; 

 капітальний ремонт частини самоплинного каналізаційного колектору від 

вул. Молодіжної до КНС № 3 в с. Наталине Красноградського району на суму 

3,103 млн.грн.; 

 придбано обладнання, матеріалів, запасних частин для виконання 

аварійно-відновлювальних робіт, а також поточного ремонту на мережах та 

спорудах водопостачання та водовідведення на суму 675 тис.грн. 

 

Цивільний захист 
У 2020 році робота з питань цивільного 

захисту здійснювалась відповідно до «Плану 

основних заходів цивільного захисту 

Красноградського району             на 2020 рік».  

Протягом 2020 року на території району 

була зареєстрована 1 надзвичайна ситуація 

місцевого рівня (пожежа, у якій загинуло 4 осіб).  

З метою безпечного функціонування району та попередження 

надзвичайних ситуацій, у районі працює місцева комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. У 2020 році підготовлено та 

проведено 32 засідання комісії, на яких 

розглянуто 51 питання. 

Велика увага у районі приділялась роботі 

по попередженню травмування та загибелі 

людей на водних об’єктах, як у літній так і у 

зимовий період: 

 затверджена районна програма 

http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/programa-pidtrimki-rozvitku-krasnogradskogo-pidpriemstva-teplovikh-merezh-na-2019-2021-roki-2
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запобігання загибелі людей на водних об’єктах на 2017-2021 роки; 

 розроблені плани організаційних і практичних заходів щодо 

запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах району у 2020 

році у літній та зимовий період; 

 у період купального сезону, а також під час святкування державних 

та релігійних свят на воді працював рятувальний пост та чергові медичні 

працівники; 

 на водних об’єктах, на яких не проведено заходи щодо безпечного 

відпочинку населення було встановлено таблички про заборону купання. 

У 2020 році на воді загинула 1 неповнолітня особа, причина загибелі: 

дитина перебувала на водоймі без догляду батьків та осіб, що їх замінюють. 

Значна робота у районі проводилась 

по попередженню пожеж, особливо лісових 

пожеж та пожеж в екосистемах. 

Протягом 2020 року було 

зареєстровано 193 пожежі, на яких 

загинули 4 особи, з них 11 лісових пожеж 

та 55 пожеж в екосистемах.  

 З метою попередження пожеж, у 

тому числі лісових пожеж та пожеж в екосистемах, травмування та загибелі 

людей на них, у районі:  

 затверджена Програма забезпечення пожежної безпеки на період до 2020 

року, згідно якої з районного бюджету було виділено 200 тис. грн. для 

створення належних умов праці пожежникам-рятувальникам Красноградського 

РВ ГУ ДСНС України у Харківській області;   

 розроблений та затверджений План організаційних і практичних заходів 

щодо запобігання виникненню лісових пожеж на території району у 

пожежонебезпечний період 2020 року; 

 розроблений комплексний міжвідомчий план заходів щодо дотримання 

вимог правил безпеки життєдіяльності, попередження пожеж, інших 

надзвичайних ситуацій, загибелі та травмування на них людей на період до 

2025 року; 

 видано розпорядження районної державної адміністрації про заборону 

відвідування населенням хвойних лісів у період високої пожежної небезпеки 

протягом 2020 року; 

 розроблений та затверджений у 

відповідному порядку «Мобілізаційно-

оперативний план ліквідації лісових пожеж на 

території                                лісових насаджень у 

Красноградському районі на території                                

ДП «Красноградський лісгосп»  у 

пожежонебезпечний період 2020 року»; 

 у лісових насадженнях району створено 40 

км. нових мінералізованих смуг, проведено 31 
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профілактичний рейд, перекрито 21 дорогу, виставлено 17 одиниць наочної 

агітації, проведено догляд за вже створеними мінералізованими смугами - 640,7 

км., проведено догляди за протипожежними розривами; 

 з керівниками сільськогосподарських підприємств та 

господарств усіх форм власності, які здійснюють свою 

господарську діяльність на території району проведена 

роз’яснювальна робота щодо категоричної заборони 

спалювання стерні та пожнивних залишків на полях 

господарств, а також заборони спалювання сміття, 

виробничих відходів біля будівель, лісових масивів і 

хлібних полів. 

 

 На території району створені та функціонують: 

 2 підрозділи місцевої пожежної охорони. на базі ПАОП «Промінь» та 

ПАОП «Зоря»; 

 34 добровільних пожежних дружини на базі підприємств, установ та 

організацій району. 

   

Для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання 

допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних 

відновлювальних робіт і заходів у районі створений матеріальний резерв, який 

складається з медичних засобів та обладнання, будівельних матеріалів, 

технічних засобів для аварійно-відновлювальних робіт, засобів освітлення та 

життєзабезпечення, пожежогасіння, паливно-мастильних матеріалів. 

 Протягом 2020 року з метою попередження надзвичайних ситуацій, 

спричинених великими лісовими пожежами та пожежами в екосистемах, з 

місцевого матеріального резерву було виділено матеріальні цінності у вигляді 

паливно-мастильних матеріалів (950 літрів дизельного палива, 950 літрів 

бензину А-92) для Красноградського РВ ГУ ДСНС України у Харківській 

області. 

У районі розроблена та діяла районна програма створення місцевого 

матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2019-2020 роки. 

З метою навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та 

відпрацювання дій сил та засобів ланки ТП ЄДС ЦЗ Красноградського району 

за звітний період: 

- проведено 1 командно-штабне навчання 

щодо готовності органів управління і сил 

цивільного захисту до дій під час виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

метеорологічною надзвичайно ситуацією; 

-  проведено 6 спеціальних об’єктових 

навчань та тренувань з питань евакуації, 

цивільного захисту, пожежної та техногенної 



10 
 

безпеки, залучено – 155 осіб. 

 

На виконання Плану комплектування 

Навчально-методичного центру цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності Харківської 

області навчання  пройшли 102 представники 

керівного складу та фахівців цивільного 

захисту району (план – 39 осіб), з них за 

державним замовленням – 19 осіб, на 

договірних умовах – 83 особи.  

 

 

Оборонна робота та взаємодія з правоохоронними органами 
На виконання Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу» у районі 

проведені весняний та осінній призови, під час 

проведення яких до лав Збройних сил України, 

Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та 

інших військових формувань України призвано 72 особи віком від 18 до 27 

років. План по призову виконано на 100%.  

Протягом 2020 року направлено на службу за контрактом 52 особи віком 

від 18 до 65 років (план 59 осіб), що становить 90% від плану комплектування. 

З метою організації територіальної оборони  на території району створено 

Штаб територіальної оборони, затверджено склад та організовано його роботу. 

Протягом звітного періоду спільно з Красноградським районним 

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки проведено 2 

штабних навчання з територіальної оборони, визначені об’єкти району, які в 

особливий період підлягають охороні та обороні.  

На території Красноградського району запроваджено проєкт 

«Поліцейський офіцер громади», в рамках цього проєкту протягом 2020 року 

поліцейський Красноградського районного відділу поліції ГУНП у Харківській 

області пройшов навчання та був призначений на посаду поліцейського офіцера 

громади у Наталинській сільській раді. 

У районі затверджені та діють «Програма підтримки діяльності 

Лозівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України у 

Харківській області» та «Комплексна програма забезпечення публічної безпеки 

і порядку у Красноградському районі». 

 

Реалізація завдань державної політики у галузі освіти 
Реалізація завдань державної політики у галузі освіти протягом 2020 року 

відбувалася в умовах запровадженого загальнонаціонального карантину. 

Відділу та закладам освіти довелося швидко адаптуватися до дистанційного 

навчання та здійснювати освітній процес з дотриманням протиепідемічних 

заходів. У 2020 році вперше навчальний рік у закладах освіти завершився 

До  лав ЗСУ призвано 

72 призовників  
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На протиепідемічні заходи 

освоєно 1,090 млн.грн. 

3,7 млн. грн. з місцевого бюджету 

та 1,9 млн. грн. з обласного 

бюджету були спрямовані на 

протипожежні заходи  

дистанційно, вперше проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 

пунктах тестування відбулося із суворим дотриманням карантинних вимог. 

Виконання стратегічних завдань розвитку освіти на місцевому рівні 

забезпечувалося розвиненою мережею закладів освіти, яка відповідала 

демографічній ситуації в районі та освітнім потребам населення. Так у 2020 

році освітні послуги в районі забезпечували 14 закладів загальної середньої 

освіти, 2 заклади дошкільної освіти, 3 – позашкільної, 1 МНВК та 1 

інклюзивно-ресурсний центр.  

З метою сприяння професійному розвитку педагогів у вересні 2020 року 

створено комунальну установу «Красноградський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників». У грудні 2020 року змінено типи закладів загальної 

середньої освіти на гімназії та ліцеї, що відповідає Закону України «Про 

освіту». 

Державні протиепідемічні вимоги 

спричинили необхідність забезпечення закладів 

освіти засобами індивідуального захисту, 

дезінфікуючими, антисептичними та миючими 

засобами, безконтактними термометрами, захисними екранами, паперовими 

рушниками, рідким милом, урнами, які були придбані за бюджетні кошти на 

суму 1,090  млн.грн., у тому числі 605,2 тис.грн. з місцевого бюджету та 485,2 

тис.грн. з державного бюджету.  

Одним із пріоритетних напрямів 

роботи місцевої влади є дотримання 

вимог пожежного законодавства у 

закладах освіти. У 2020 році на ці 

заходи було спрямовано рекордну 

суму коштів із місцевого бюджету.          

3,7 млн. грн. з місцевого бюджету та 

1,9 млн. грн. з обласного бюджету 

були спрямовані на улаштування 

системи блискавкозахисту в 6 закладах 

освіти, встановлення металевих 

протипожежних дверей та ламп 

евакуаційного освітлення у 4-х закладах освіти, проведення роботи з 

вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій у 5-ти закладах освіти,  

капітальний ремонт евакуаційних виходів у дошкільному підрозділі 

Красноградського НВК №3,  улаштування системи пожежної сигналізації та 

передавання тривожних сповіщень, 

системи керування евакуюванням у 

дошкільному підрозділі НВК №2, 

Хрестищенському ЗЗСО, 

Багатопрофільному ліцеї та РЦДЮТ, 

ремонт комплексної системи пожежної 

безпеки у Красноградському ЗЗСО №1, 
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Реалізовано 11 мініпроєктів 

закладів освіти на суму   

3,287 млн.грн.  

Придбано   

1 шкільний автобус  
для дітей з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок залишків державної 

освітньої субвенції 

придбання  вогнегасників.  

До початку навчального року було 

підготовлено 21 заклад освіти району.  В 

карантинних умовах в усіх закладах 

освіти проведені поточні ремонти 

приміщень, упорядкована територія, 

частково оновлено шкільні та дитячі 

меблі, посуд, інвентар. На суму  3,287 млн.грн. реалізовано 11 мініпроєктів 

закладів освіти, у результаті виконання яких отримано 4 капітально 

відремонтовані харчоблоки та їдальні, 2 спортивні зали, капітально 

відремонтована музична зала в ДНЗ №5, сучасний медичний кабінет у ЗЗСО 

№1 та групові приміщення для дошкільників у Піщанському НВК, навчальний 

кабінет для організації інклюзивного навчання в РЦДЮТ, капітально 

відремонтований ганок у Багатопрофільному ліцеї. 

 У 2020 році завершено 

капітальний ремонт харчоблоку та 

їдальні Красноградського НВК №2. За 

кошти обласного бюджету триває 

будівництво спортивної зали в 

Красноградському НВК №3. В рамках 

програми "Спроможна школа для 

кращих результатів" отримано кошти з 

державного бюджету в сумі                     

4050  млн.грн.  та 1,200 млн.грн. з районного бюджету, які спрямовані на 

капітальний ремонт покрівлі Красноградського багатопрофільного ліцею. 

 

 За рахунок залишків державної освітньої субвенції для забезпечення 

освітніх послуг дітей з особливими освітніми потребами району  отримано         

1 шкільний автобус.  Сума співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 

10% склала 246 тис.грн.  

Третій рік поспіль в рамках 

упровадження концепції НУШ  за бюджетні 

кошти усі заклади загальної середньої освіти 

забезпечуються комплектами учнівських 

меблів, комп’ютерною технікою та 

дидактичними засобами. У 2020 році  витрати 

з державного та місцевого бюджету на ці 

потреби склали 1,2 млн.грн. Субвенція 

сільських рад на придбання учнівських 

меблів, комп’ютерного та мультимедійного обладнання 1-х класів склала 409 

тис. грн. 
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Соціальними інспекторами 

обстежено 1012 осіб та 

перевірено 1537 справ 

Призначено субсидій на 

суму  55,1 млн.грн. 

Виплачено державних 

соціальних допомог на суму  

67,329 млн. грн.  

Соціальний захист 
Протягом 2020 року діяльність управління спрямовувалась на 

забезпечення виконання заходів районної програми соціального захисту 

населення Красноградського району на 2020 рік, вживались дієві заходи, 

спрямовані на вирішення питань з оплати праці, зайнятості населення, 

соціального захисту ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, 

одиноких непрацездатних громадян, сімей з дітьми, малозабезпечених верств 

населення та соціально незахищених громадян Красноградського району. 

Станом на 01 січня 2021 року кількість 

отримувачів житлових субсидій складала  6 190 

домогосподарств, що складає 33 % від 

загальної кількості домогосподарств (на 66 сімей 

більше ніж за аналогічний період минулого року).  

 

Призначено субсидій протягом звітного періоду на загальну суму 55,099 

млн.грн., що на 13,716 млн.грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року.  

На обліку в управлінні соціального захисту населення перебувають 3076 

громадян, які отримують різні види державних допомог та компенсацій. 

Протягом звітного періоду нараховано та 

виплачено державних соціальних допомог на 

загальну суму 67,329 млн.грн., що на 6,215 

млн.грн. більше ніж за аналогічний період 

минулого року. 

  

Станом на 01.01.2021 на обліку перебувають 524 особи, які прибули з 

Донецької, Луганської областей та Криму. Протягом звітного періоду допомогу 

внутрішньо переміщеним особам призначено 71 сім’ї, які отримали допомогу 

на покриття витрат на проживання на загальну суму 1,364 млн.грн. 

 

За 2020 рік державними соціальними 

інспекторами управління соціального захисту 

населення обстежено і складено 1012 актів 

матеріально побутових умов, з них: 

 918 для розгляду заяв з призначення 

житлових субсидій та державних соціальних допомог; 

 41 акт обстежень фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб; 

 53 акти обстеження сімей для громадян, які звернулись за наданням 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Красноградського району 

у разі тривалої хвороби або оперативного лікування. 

Державними соціальними інспекторами постійно перевіряються справи, 

щодо достовірності наданої інформації про доходи та майновий стан. За 2020 

рік перевірено:  

- 1014 справ отримувачів житлової субсидії, виявлено 17 фактів надання 

http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/programa-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-krasnogradskogo-rajonu-na-2018-rik
http://krrada.kh.ua/dokumenty/prohramy/programa-sotsialnogo-zakhistu-naselennya-krasnogradskogo-rajonu-na-2018-rik
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Нараховано   та 

профінансовано пільг на 

житлово-комунальні послуги  

на суму 9,830 млн.грн. 

Автоперевізнику 

відшкодовано   

665,96 тис.грн.  

недостовірної інформації, що призвело до 8 випадків зупинок субсидії та 9 

випадків переплати субсидії на суму – 34875,0 грн. (повернуто 20800,0 грн.)  

- 523 справи отримувачів державної соціальної допомоги  

малозабезпеченим сім’ям та допомоги сім'ям з дітьми, виявлено 31 факт 

надання недостовірної інформації про доходи, вручено 144 повідомлення про 

проведення перерахунку розміру виплаченої державної соціальної допомоги 

відповідно на суму надміру виплачених коштів – 458,033 тис.грн. (повернуто 

310,321 тис.грн.). У 4 випадках громадяни відмовились повернути надміру 

виплачені кошти в добровільному порядку, в зв’язку з чим кошти стягуються у 

судовому порядку. 

В системі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги станом на 01.01.2021 перебуває 11168  громадян, які мають 

право на пільги. 

За 2020 рік нараховано  та профінансовано пільг  на житлово-комунальні 

послуги  на суму 9,830 млн.грн.  

Відшкодування витрат на надання пільг 

з послуг зв’язку в 2020 році проведено за 

кошти  районного бюджету на загальну  суму 

99,383 тис. грн. 

В районі понад 11 тис. громадян, які 

мають право користуватися пільгою на 

безкоштовний проїзд в міському та 

приміському транспорті. По Красноградському району пасажироперевезення 

здійснює ТОВ «Фенікс». Відшкодування витрат за пільгове перевезення 

окремих категорій громадян за рахунок коштів районного бюджету:  

- автоперевізнику проведено на суму 665,964 тис.грн.; 

-  за  перевезення залізничним транспортом на суму 500,00 тис. грн. 

 

З метою збереження права деяких категорій 

громадян на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом  на міжміських маршрутах  за 2020 рік 

проведено виплату  компенсації за проїзд 

автомобільним транспортом 180 пільговикам   на 

суму 60,37 тис.грн.             

Щорічна одноразова грошова допомога  до 5 травня відповідно до Закону 

України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захисту»  

проведена 814 ветеранам війни на суму 1,114 млн.грн.     

Протягом 2020 року компенсаційні виплати по програмі «Соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

проведені 467 громадянам на загальну суму  969,6 тис. грн.  Безкоштовними 

ліками за рецептами лікарів скористалося 176 громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 222,7 тис. грн.  

Санаторно-курортним лікування в 2020 році забезпечено  106 осіб, а саме: 

-  74 осіб з інвалідністю;  
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- 14 ветеранів війни; 

-  2 військовослужбовців, які брали безпосередню  участь в АТО; 

- 16 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 

та 2 категорії. 

За рахунок коштів обласного бюджету оздоровлено 89 осіб з інвалідністю, 

ветеранів війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи на загальну суму 691,32 тис. грн. 

 

Соціальний захист учасників АТО. На території  району станом на 

початок року мешкає 248 учасників  антитерористичної операції, які   мають 

статус учасників бойових дій. 

Відповідно до Плану заходів: 

 за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у санаторно-курортних 

закладах  Харківської області 7  осіб, які безпосередньо брали участь в 

антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, із відсічі та спрямування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів 

їх сімей забезпечені відпочинком на загальну суму 37,0 тис. грн;   

 2 учасника бойових дій забезпечені санаторно-курортним лікуванням в 

санаторіях України;   

 5 учасників антитерористичної операції пройшли курс психологічної 

реабілітації на загальну суму 57,65 тис. грн.  

Рішеннями міської та сільських рад Красноградського району  

затверджені Програми надання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих 

під час здійснення АТО. Відповідно до зазначених програм в 2020 році за 

рахунок коштів місцевого бюджету 68 учасникам антитерористичної  операції 

та членам їх сімей було надано матеріальну допомогу на лікування на загальну 

суму  164,734 тис. грн. 

Проведено виплату матеріальної допомоги 69 військовослужбовцям, 

звільненим з військової строкової служби на загальну суму 333,118 тис. грн.        

 

Забезпечення осіб з інвалідністю,  дітей з інвалідністю  та інших окремих 

категорій населення технічними  та іншими   засобами  реабілітації проводиться 

відповідно до Порядку проводилось шляхом  укладання договору між  

управлінням, підприємством та особою з інвалідністю. В 2020 році укладено 85 

угоди на загальну суму 1067,359 тис.грн., що дало змогу забезпечити 390 осіб з 

інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.   

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю в 2020 

році з реабілітаційними закладами  укладено 9 угод на суму  122,91 тис. грн. 

для забезпечення 6 дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами в 

відповідних закладах охорони здоров’я.   
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Виплачено одноразової  

допомоги на лікування  

у сумі 421,0 тис. грн.  

8 дітям-сиротам призначено 

грошову компенсацію на 

придбання житла на загальну 

суму 3,378 млн.грн. 

Середньомісячна заробітна 

плата по району –  

12,710 тис.грн.   

Сімейними формами 

виховання охоплено 96% 

дітей-сиріт  

5 громадян похилого віку, мешканців 

Красноградського району, влаштовано до 

інтернатних установ Харківської області.   

За кошти субвенції з державного 

бюджету 8 дітям, позбавлених батьківського 

піклування, призначено грошову 

компенсацію на придбання житла на загальну 

суму 3,378 млн.грн.  

 

 У 2020 році надавалася одноразова адресна 

грошова допомога тяжко хворим мешканцям 

Красноградського району. За звітний період 

комісією з питань надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям Красноградського 

району у разі тривалої хвороби або оперативного лікування (за зверненням) 

проведено 12 засідань, на яких розглянуто 96 заяви на загальну суму 421,0 

тис.грн.  

Середньомісячна заробітна плата на підприємствах в установах та 

організаціях Красноградського району станом на 31.12.2020 становить        

12710,01  грн. 

Красноградський район по рівню 

середньої заробітної плати в загальному по 

Харківській області займає 1 місце. Загальна 

кількість діючих підприємств 144 економічно 

активних, на яких працює 8385 чол.  (згідно 

даних Південної ОДПІ в Харківській області). 

 

Соціальний захист дітей 

З метою запобігання соціальному  сирітству,  подолання дитячої 

безпритульності, бездоглядності, створення умов для всебічного розвитку та 

виховання дітей, працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації 

протягом 2020 року здійснювалася робота з дітьми, які виховуються в сім’ях, 

що опинилися в складних життєвих обставинах, проводилися заходи щодо 

забезпечення  умов по влаштуванню дітей до сімейних форм виховання. 

На первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації 

перебувають 97 дітей з юридичним статусом, з них: 

 66 дітей проживають під опікою/піклуванням; 

 14 у прийомних сім’ях; 

 14 дітей виховується у дитячих будинках сімейного типу; 

 3 дитини знаходяться на повному державному забезпеченні в 

інтернат них закладах.  

Таким чином, сімейними формами виховання 

охоплено 96 % дітей від загальної кількості дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
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У районі функціонує  

5 прийомних сімей 

 (14 дітей) та 3 дитячих 

будинки сімейного типу 

(25 дітей)    

Проведено 41 

профілактичний рейд   

піклування, які знаходяться на первинному обліку служби, а 2% дітей тривалий 

час перебувають в спеціальних державних інтернатних закладах, так як 

потребують спеціального догляду. 

 Протягом 2020 року 7 дітей пройшли процедуру визначення статусу, з 

них: встановлення опіки – 3, усиновлення – 1, 

прийомна сім’я – 2, ДБСТ – 1. Крім того, трьом 

дітям, 2 сиротам та одній дитині, позбавленій 

батьківського піклування, які перебувають на 

первинному обліку в інших службах призначено 

опіку за місцем проживання опікуна. 

 На кінець 2020 року в районі функціонує 5 

прийомних сімей, в яких виховується 14 прийомних 

дітей та  3 дитячих будинки сімейного типу з 25 дітьми.    

 Протягом 12 місяців 2020 року знято з обліку 23 дитини з 12 сімей, які 

проживали у складних життєвих обставинах, поставлено на облік 32 дітей з  14 

сімей зазначеної категорії. 

З метою захисту прав та законних інтересів 

дітей, які проживають на території району, 

протягом 2020 року, проведено 41 спільний з 

працівниками поліції профілактичний рейд. За 

результатами попереджено 51 батька відносно 

невиконання ними батьківських обов’язків та ініційовано притягнення до 

адміністративної відповідальності 14 батьків за неналежне виконання 

батьківських обов’язків.  

 

Надання адміністративних послуг 
Суб’єктом надання адміністративних послуг 

вчинено 5835 реєстраційних дії у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно (в 2019 

році -  13594) та оброблено 1945 заяв у цій сфері 

(2019 році – 3884).  

Крім того сектором державної реєстрації забезпечується проведення 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, так за 2020 

рік виконано 726 реєстраційних дій у цій сфері (в 2019 році – 1029), оброблено 

363 заяви (в 2019 році – 709).  

До районного бюджету за 2020 рік у сфері державної реєстрації надійшло 

286,48 тис.грн. (в 2019 році – 319,554 тис.грн.). 

Центром надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації  забезпечується надання 

60-ти видів адміністративних послуг через 

адміністраторів шляхом їх взаємодії із 

суб’єктами надання адміністративних послуг.  

За 2020 рік адміністраторами Центру було 

надано 5314 адміністративних послуг (в 2019 році - 11161).   

5314 адміністративних 

послуг надано за рік.  

До 60 видів послуг 

надається у ЦНАПі 

Виконано 726 

реєстраційних дій у 

сфері державної 

реєстрації   
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Культура 
У зв’язку з децентралізацією, відповідно до рішення Красноградської 

районної ради у грудні 2020 року  права засновника та майнові комплекси 

закладів культури, молоді та спорту передано у комунальну власність 

Красноградській територіальній громаді. 

Діяльність закладів культури, молоді та спорту району в 2020 році 

здійснювалась відповідно до програм «Розвитку культури у Красноградському 

районі на 2019-2020 роки», «Зміцнення матеріально-технічної бази, подальшого 

розвитку сільських закладів культури на 2020-2021 роки», «Молодь 

Красноградщини на 2016-2020 роки», «Комплексної програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Красноградському районі на 2018-2020 роки». 

Реалізацію державної політики в галузі культури відповідно до 

затвердженої мережі здійснювали 47 закладів культури (враховуючи 

Наталинську територіальну громаду), з них 20 клубних закладів (19 сільських), 

25 бібліотек (з них 21 сільська), краєзнавчий музей, школа мистецтв. 

 З метою укріплення матеріально-технічного стану закладів культури 

протягом звітного періоду було придбано для Красноградського районного 

Будинку культури світлове обладнання на суму 49,0 тис.грн. музичне та 

сценічне обладнання на суму 15,0 тис.грн, для Красноградської районної 

бібліотеки придбано матеріали та інвентар для здійснення протипожежних 

заходів на суму 25,0 тис.грн., для Красноградського краєзнавчого музею 

придбано акустичну систему на суму 15,0 тис.грн. 

 Також в Красноградському районному 

Будинку культури встановлено пандуси на суму 

199,0 тис.грн.  

Основне фінансування закладів культури 

здійснюється за рахунок коштів місцевих 

бюджетів.  

Станом на 31.12.2020 у клубних закладах 

працює 68 клубних формувань, з них 37 – 

дитячих,  з кількістю учасників 694 чоловіки. 

В 2020 році значно зменшилась кількість 

проведених заходів та відвідувань закладів 

культури у зв’язку з встановленням на території 

України карантинних заходів. Проте було 

проведено низку концертних та масово-

розважальних заходів. 

 

За 2020 рік в районі проведено 1204 

культурно-масових заходів з кількістю відвідувачів 

76733 чол.  
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З метою популяризації друкованих видань, 

пропаганди кращих традицій української національної 

культури, бібліотеки району проводили цикли масових 

заходів до різних свят та пам’ятних дат: тематичні та 

літературні вечори, тижні дитячої та юнацької книги, 

конкурси читачів, краєзнавчі читання, години поезії, дні 

інформації, дні нової книги, презентації книг та 

періодичних видань. Разом з клубними закладами сільські 

бібліотеки готували та проводили з дотриманням 

карантинних обмежень культурно-масові заходи до 

державних, місцевих, професійних, релігійних та інших свят для задоволення 

культурних потреб своїх громад. 

Щороку бібліотеки району активно беруть участь у заходах обласного та 

всеукраїнського рівнів, а також виборюють призові місця. Так в 2020 році 

читачі бібліотек перемогли в таких конкурсах:  

 Всеукраїнський конкурс дитячого читання – ІІ місце в області; 

 Всеукраїнський конкурс «Лідер читання – 2020» - І місце в області; 

 Обласний конкурс дитячого малюнку «Харківщина туристична. 

Малюють діти» - номінація «Фотороботи». 

На базі сектору соціокультурної діяльності районної бібліотеки 

(Молодіжний хаб «RedHub») постійно протягом року проводилась проектна 

робота: участь у Школі соціального проектування та грантрайтингу 

«Open grants school» від Харківської міської ради, участь в освітній програмі з 

відповідального влогерства «Розумію», участь у Всеукраїнській школі 

молодіжних рад від Асоціації молодіжних центрів України, у програмі 

«Соціальна згуртованість через участь молоді» тощо.  

Однією із перлин Красноградщини є Красноградський краєзнавчий музей 

ім. П.Д.Мартиновича, який у цьому році відзначав 98 річницю з дня заснування. 

За 2020  рік музей відвідало близько 6 тисяч чоловік. Відкрито 20 виставок, 

проведено 37 заходів, зареєстровано та обліковано 

160 експонатів, надано  методичну допомогу, 

довідкову інформацію учням шкіл, навчальних 

закладів,  відвідувачам  з питань історії, природи, 

образотворчого мистецтва, декоративно–

прикладного мистецтва – 25 довідок,  що значно 

менше у порівнянні з минулими роками у зв’язку з 

карантинними заходами.   

Також Красноградський краєзнавчий музей є центром розвитку туризму в 

районі. Працівниками постійно розробляються новітні туристичні маршрути, як 

на території району, так і за його межами, проводяться інтерактивні екскурсії.  
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Проведено 136 

спортивно-масових 

заходів   

В Красноградському районі здійснює 

свою діяльність єдиний освітній заклад 

сфери культури – це Красноградська школа 

мистецтв, яка в 2020 році відзначила 65-

річчя від дня заснування.  В 2020 році в 

школі навчалося 190 дітей: музичне 

відділення – 116 учнів, відділ 

образотворчого мистецтва – 74 учні. До 

першого класу зараховано  37 учнів, з них 

на  музичне відділення – 18 учнів, відділ образотворчого мистецтва – 19 учнів. 

Учні Красноградської школи мистецтв постійно брали участь в різноманітних 

районних та обласних культурно-мистецьких заходах, а також у конкурсах з 

художнього та музичного мистецтва. В 2020 році всі конкурси проходили в 

дистанційному режимі. 

Проте є і негативні моменти, що стосуються школи мистецтв, а саме в 

2020 році у зв’язку з неможливістю підключення опалення всі навчальні класи 

було переміщено в більш пристосовані для занять приміщення. З метою 

проведення капітального ремонту системи опалення розроблено проектно-

кошторисну документацію на встановлення твердопаливних котлів і модульної 

котельні на суму 49,0 тис.грн. 

На фінансування сфери фізичної культури і спорту в 2020 році виділено 

та освоєно 1799,4 тис.грн. На проведення спортивно-масових заходів витрачено 

320,5 тис.грн., що у порівнянні з 2019 роком менше на 600,0 тис.грн.  

 В районі розвиваються такі види спорту як футбол, волейбол, баскетбол, 

легка та важка атлетика, теніс, шахи, шашки,  

кікбоксинг, карате, змішані єдиноборства, спортивні 

танці, дартс та ін. Постійно протягом року 

проводились змагання з усіх перелічених видів 

спорту.  

Всього протягом минулого року було проведено 

136 спортивно-масових заходів. Проведено першість району з футболу, 

щорічну першість району з міні-футболу та першість району з волейболу.  В 

обласній першості з футболу район не брав участь у зв’язку з відсутністю 

фінансування, проте Красноградські спортсмени взяли участь в першості 

області з баскетболу. 

У 2020 році Красноградці отримали чимало перемог в районних, 

міжрайонних, обласних та всеукраїнських змаганнях.  

Протягом звітного періоду було проведено 48 заходів для молоді, 

охоплено близько 5200 осіб. 

Протягом звітного періоду, у зв’язку з карантином, оздоровлення за 

рахунок обласних та районних коштів не відбувалось. Лише за кошти 

державного бюджету в 2020 році  було направлено до таборів та центрів 

оздоровлення 22 дитини, які потребують особливої соціальної уваги на 

підтримки.  



21 
 

У 2020  році  розглянуто 

274 звернення  

 

Архівна справа 
Станом на 01 січня 2021 року в архівному відділі райдержадміністрації на 

зберіганні знаходиться 305 фондів. Крайні дати цих документів з 1943 року по 

2020 рік. 

Приміщення архівного відділу 

розташовані за двома адресами по 

вул.Соборна,55 та вул.Бєльовська,94. 

Організовано роботу дорадчого органу 

(Експертна комісія) архівного відділу районної 

державної адміністрації. За 2020 рік проведено 

10 її засідань, на які надійшло 100 документів 

(положень, описів, актів) від 30 установ, організацій та підприємств району. 

За  2020 рік до відділу надійшло  13 частин фондів та 4 

нових фонди від установ та організацій, що перебувають у 

зоні його комплектування. Прийнято на державне зберігання 

документації в кількості 656 справ постійного зберігання та 

220 справ і 307 боксів тимчасового зберігання.  

Наразі архів містить документи Національного архівного 

фонду, тобто постійного зберігання в кількості 23927 одиниць 

зберігання та ті, що не належать до нього. Це документи  з 

особового складу, термін зберігання 75 років в кількості 

13142 одиниці зберігання, а також документи тимчасового 

терміну 1154 одиниці зберігання та 1192 бокси. До трудового 

архіву Красноградської міської ради  надійшли на зберігання 

документи тривалого терміну – 4 фонди 302 одиниці зберігання.  

Організовується робота  користувачам у архівному відділі по фондам  з 

документами постійного зберігання та з особового складу – 27 користувачам 

видано 700 справ. 

 

Звернення громадян  
Організація роботи з розгляду звернень громадян є одним із важливих 

напрямків діяльності райдержадміністрації, спрямованим на захист 

конституційних прав і свобод людини і громадянина.  

За 2020 рік до районної державної адміністрації надійшло 274 звернень, з 

них колективних – 35. Це значно менше, ніж у попередньому році (337 у 2019 

році).   

Статистичний аналіз змісту звернень дає 

можливість визначити найгостріші проблемні 

питання, які порушують громадяни  у 

своїх  зверненнях, це питання соціального захисту 

населення та надання матеріальної допомоги в зв’язку з хворобою (103), 

питання комунального господарства (97), питання аграрної політики та 

земельних відносин (36), та інші.  
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З початком карантину особистий прийом громадян призупинено 

відповідно до рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій.  

Упродовж 2020 року до райдержадміністрації надійшло 72 запити на 

публічну інформацію.  На усі запити надано відповідні роз’яснення по суті, в 

терміни, визначені чинним законодавством. 

 

 

 




