Публічний звіт
голови Куп'янської районної державної адміністрації
Чернової Сніжани Петрівни за 2020 рік
У 2020 році районна державна адміністрація спрямовувала свою діяльність
на забезпечення виконання Конституції і законів України, законодавчих актів
Президента та Кабінету Міністрів України, делегованих районною радою
повноважень, вирішення питань розвитку господарського комплексу та
поліпшення добробуту населення.
Відзначу, що райдержадміністрація будує відносини з органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян виключно на засадах законності,
співпраці, відкритості та спільної роботи на благо району.
Робота щодо реалізації делегованих повноважень постійно знаходила своє
відображення в розпорядженнях голови районної державної адміністрації,
висвітлювалася на засіданнях колегії районної державної адміністрації та
нарадах із залученням керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації, сільських голів, представників підприємств, установ та
організацій, що діють на території району.
З метою вирішення актуальних питань життєдіяльності району основні дії
влади зосереджені на організації виконання завдань і заходів Програми
соціально-економічного розвитку району, впровадженні визначених пріоритетів
роботи райдержадміністрації. Особлива увага у 2020 році приділялася питанням
належного функціонування галузі житлово-комунального господарства,
проведення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, покращення
матеріально-технічної бази закладів освіти та культури, ремонту доріг,
забезпечення сталої роботи підприємств, установ та організацій району,
агропромислового комплексу та наповнення бюджетів усіх рівнів, а також
забезпечення соціального захисту населення, розширення сфери надання
адміністративних послуг та підвищення їх якості, закріплення позитивних
тенденцій розвитку.
Районна державна адміністрація приділяє значну увагу питанням
вдосконалення організації роботи зі зверненнями громадян, поліпшенню умов
реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів
державної влади, місцевого самоврядування, організації розгляду порушених у
зверненнях питань, підвищенню відповідальності керівників органів виконавчої
влади на вчасне реагування на пропозиції, заяви, скарги громадян з
розв’язанням проблем, які спричиняють такі скарги.
За звітний період до Куп’янської райдержадміністрації надійшло та
зареєстровано 360 звернень громадян. В порівнянні з показниками відповідного
періоду минулого року загальна кількість звернень зменшилася (60 %). В
більшій кількості звернень, які зареєстровані за звітний період, порушувалися
питання соціального захисту (50 %), питання комунального господарства
(17 %). В меншій кількості в звітному періоді порушувалися питання освіти,
транспорту і зв’язку, екології та природних ресурсів, питання забезпечення
дотримання законності та охорони правопорядку, житлової політики,
будівництва та підприємництва, культури та культурної спадщини, сімейної та
гендерної політики, діяльності органів місцевого самоврядування та інше.
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Здебільшого зверталися громадяни для отримання матеріальної допомоги,
також громадян хвилювало нарахування оплати за спожитий природний газ,
надання якісних послуг водопостачання та централізованого опалення та
зниження тарифів на них, забезпечення скрапленим балонним газом, пільговий
проїзд та інше.
Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються
ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері, інші громадяни,
які потребують соціального захисту та підтримки.
Протягом 2020 року надано матеріальну допомогу 172 заявникам мешканцям Куп'янського району, які опинилися в скрутному становищі на суму
213,4 тис. грн., а також мешканцям району - 17 особам, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, на суму 34,0 тис. грн.
Враховуючи широкий спектр власних та делегованих районною радою
повноважень, розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх
реалізації, районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами
послідовно і наполегливо вживалися заходи, спрямовані на виконання
Програми економічного і соціального розвитку Куп'янського району.
Сільське господарство
В Куп’янському районі сільськогосподарська галузь розвивається стабільно
за рахунок застосування інтенсивних та ресурсо-зберігаючих технологій. На
території Куп’янського району знаходиться в обробітку 73,9 тис. га ріллі, з них
55,1 тис. га, або 74%, - у користуванні сільгосппідприємств різних форм
власності, 18,8 тис. га – фізичних осіб-підприємців та особистих селянських
господарств. Провідними галузями розвитку агропромислового комплексу на
Куп’янщині є рослинництво та тваринництво. Рослинництвом в районі
займається 77 сільськогосподарських підприємств, з них 56 фермерських
господарств та 21 господарство інших форм власності.
Вирішальну частку посівних площ традиційно займають культури зернової
групи (28,4 тис. га, або 52 %). Серед технічних культур найбільш популярними
є олійні: соняшник, соя та озимий ріпак. Технічні культури займають 18,6 тис.
га, або 36%.
У 2020 році на Куп’янщині отримано 131,5 тис. т зерна, що на 11 % більше
ніж торік, середня урожайність склала 47,2 ц/га. Високі показники в галузі
рослинництва мають такі господарства, як ТОВ СП «Нібулон», ТОВ
«Садагроінвест», ТОВ «СП Агротон», ФГ «Темпер Агро», ТОВ «Пальмєра».
Вони отримали врожай зернових культур понад 50 ц/га.
Незважаючи на негативний вплив природно-кліматичних умов
агровиробники зібрали значний урожай пізніх культур. Середня урожайність
кукурудзи на зерно – 54,3 ц/га, що на 3,5 ц/га більше, ніж у минулому році.
Зібрано взагалі 25,0 тис. тонн зерна кукурудзи. Урожайність кукурудзи на зерно
в межах 55 - 60 ц/га у господарствах: ТОВ СП «Нібулон», СТОВ «Надія», СТОВ
«Мрія», ФГ «Россолової М.Н.», ФГ «Вишневий сад», ФГ «Коньшина Р.В.», ТОВ
«Садагроінвест». Середня урожайність соняшнику була 22,2 ц/га, це на 10 %
менше ніж торік. Загальний обсяг збору соняшнику перевищив 41,5 тис. тонн.

3

За 2020 рік індекс обсягів виробництва валової продукції рослинництва по
Куп’янському району в порівняні з минулим роком склав 100,7 %.
Під урожай 2021 року посіяно озимих культур на площі 22,6 тис. га, в тому
числі на зерно - 21,0 тис. га. Посів проведено високоврожайними та
інтенсивними сортами, високоякісним насінням. Для посіву придбано 210 тонн
насіння еліти озимих культур, закуплено та внесено 3,5 тис. тонн мінеральних
добрив.
Галузь тваринництва в районі представлена 8 сільськогосподарськими
підприємствами: 5 сільськогосподарських підприємств займаються молочним
скотарством, 3 сільгосппідприємства – свинарством; 2 господарства займаються
птахівництвом.
У господарствах району станом на 01.01.2021 року налічується:
- 5301 голів великої рогатої худоби, в тому числі 2079 голів корів;
- 14,9 тис. голів свиней;
- 20,9 тис. голів птиці.
За 2020 рік вирощено худоби та птиці у живій вазі в обсязі 3079,2 тонн, що
складає 99 % до 2019 року. Завдяки впровадженню передових технологій у
кормовиробництві та годівлі худоби було досягнуто позитивної тенденції
збереження по всіх видах сільськогосподарських тварин та птиці.
Середньодобові прирости великої рогатої худоби за 2020 рік склали 642 г, що на
2,5 % більше від рівня минулого року; середньодобові прирости свиней – 556 г,
що на 10 % менше, ніж у 2019 році. Грубих кормів, зокрема сіна та сінажу,
заготовлено у 2020 році більше, ніж у 2019 році на 56 % та 17 % відповідно.
Виробництво молока в районі склало 18,3 тис. тонн, що на 2,2 % більше,
ніж у 2019 році. Середній надій молока на 1 корову по середньому поголів’ю
складає 8955 кг, що на 2 % більше, ніж у 2019 році.
Високий рівень продуктивності та висока якість молока досягнута завдяки
новітнім технологіям утримання великої рогатої худоби, збалансованому типу
годівлі, використанню якісного обладнання з охолодження молока. В
господарствах застосовуються сучасні методи зберігання та приготування
кормів. Використовується технологія однотипної цілорічної годівлі корів з
використанням повного набору відповідної техніки.
Докорінне поліпшення продовольчого забезпечення населення Куп’янщини
високоякісними продуктами харчування власного виробництва здійснюється за
рахунок виробництва свинини на підприємстві СВК по виробництву яловичини
та її переробці на підприємстві ТОВ ―М’ясокомбінат ―Куп’янський‖. До м’ясної
продукції кілька років поспіль долучили продукцію рослинництва, для чого
впродовж останніх двох років підприємством ТОВ «Воля» було посіяно 18,4 га
різноманітних овочів. Асортимент продукції складається з 95 найменувань, з
них 30 найменувань – плодова-овочеві консерви, 10 найменувань – м’ясні
консерви та 55 найменувань – ковбаси та м’ясні делікатеси.
Виробництво валової продукції тваринництва в сільгосппідприємствах
району склало 84,2 млн. грн., що становить 100,7 % до рівня 2019 року.
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Економіка сільськогосподарських підприємств району постійно зростає,
збільшуються прибутки та відрахування до бюджету різних рівнів. Усе це
сприяє успішному розв’язанню соціальних проблем на селі. У 2020 році на
багатьох сільськогосподарських підприємствах підвищився розмір орендної
плати за земельні ділянки (паї). Так, якщо в 2018 році середній розмір
нарахувань по району складав 8,3 %, в 2019 році – 8,5 %, в 2020 році - 8,8 %.
Станом на 01.01.2021 року в цілому по району нараховано 106,6 млн. грн.
орендної плати за земельні ділянки, сплачено 106,6 млн. грн., або 100 % .
Зростає заробітна плата працівників сільськогосподарських підприємств
Куп’янського району, що безпосередньо впливає на зростання доходів місцевих
бюджетів.
Середньомісячна
заробітна
плата
одного
працюючого
сільгосппідприємств району за 2020 рік склала 8920 грн., що на 10 % більше,
ніж у 2019 році.
Індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства у
районі за 2020 рік складає 100,8 %, в тому числі: індекс виробництва валової
продукції рослинництва – 100,8 %, продукції тваринництва – 100,7 %.
Бюджет
Бюджет району за 2020 рік з урахуванням трансфертів виконаний на 101,4%
- при уточненому плані 193568,8 тис.грн., надходження склали
196340,9,0 тис.грн.
Доходи загального фонду без врахування трансфертів виконані в сумі
91634,6 тис.грн., що становить 104,5% до показників, затверджених місцевими
радами, або додатково одержано 3950,1 тис.грн.,
базової дотації надійшло – 16719,8 тис.грн. (100%),
додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 5796,0 тис.грн.
(100%);
освітньої субвенції – 51093,5 тис.грн. (100%),
субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами – 191,9 тис.грн. (45,5%);
субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа" – 1152,9 тис.грн. (100%);
субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 376,7 тис.грн.
(31,4%);
субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 844,5 тис.грн.( 100%);
субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів –
4511,1 тис.грн.(97,9%);
субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні
для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції – 665,6 тис.грн. (100%),
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субвенцій на утримання об’єктів спільного користування – 3558,0 тис.грн.(90,3)
та інших субвенцій між місцевими бюджетами району – 15360,6 тис.грн.(97,4%)
Районний бюджет виконано на 100,6%, додатково одержано 259,4 тис.грн.
Сільські ради району забезпечили виконання плану по доходах загального
фонду в цілому на 108,5%, додатково одержано 3690,7 тис. грн.
Видаткова частина бюджету району виконана в межах одержаних доходів.
Видатки проводилися відповідно до встановлених бюджетних призначень,
помісячного розподілу, під фактично зареєстровані розпорядниками коштів
фінансові зобов’язання, в першу чергу на захищені статті та на видатки,
пов’язані із забезпеченням функціонування бюджетних установ.
Видатки бюджету району за 2020 рік склали 190959,2 тис. грн., або 96,4%
до уточненого плану (уточнений план 198104,6 тис.грн.).
Вказані кошти спрямовувалися на першочергові витрати, в тому числі на:
- оплату праці та нарахування на заробітну плату – 135532,9 тис.грн., або
71,0% від загального обсягу витрат;
- оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою району 10934,5 тис. грн., або 5,7 %
- інші невідкладні потреби (харчування, медикаменти) – 2489,5 тис.грн.
(1,3 %).
Видатки на освіту в 2020 році склали 100878,2 тис.грн., на культуру –
9683,3 тис.грн., на соціальний захист населення – 16766,5 тис.грн., на фізичну
культуру і спорт – 1558,0 тис.грн., на управління – 30733,0 тис.грн., на житловокомунальне господарство – 4173,8 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство району
Протягом звітного періоду значна увага в районі приділялася забезпеченню
розвитку сфери житлово-комунального господарства, а саме підвищенню
ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем та
підвищенню якості надання житлово-комунальних послуг.
На постійному контролі знаходяться питання утримання житлового фонду,
мереж водо-, теплопостачання, ремонту та утримання вулиць і доріг населених
пунктів району, благоустрою території району.
Житловий фонд Куп’янського району представлений 60 багатоповерховими
будинками загальною площею 70,35 тис.кв.м, з якого у комунальній власності
знаходиться 38 будинків (63% всього житлового фонду) загальною площею
47,39 тис.кв.м, де постійно проживають 2,457 тис. мешканців. Також до
житлового фонду району входить 105,5 км водопровідних мереж, 6,7 км
каналізаційних мереж, 43 артезіанські свердловини, 9 джерел каптажів, 1
водопровідна насосна станція, 2 каналізаційно-насосні станції, 9,27 км
теплових мереж, 25 опалювальних котелень, що цілком забезпечує потребу
мешканців району.
В районі діють чотири житлово-комунальні підприємства, що надають
житлово-комунальні послуги населенню району, а саме: КП ―Військове
містечко‖, Новоосинівське ВУЖКГ, КП ―Грушівський сількомунгосп‖,
Петропавлівське КП ―Благоустрій‖.
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На підготовку багатоквартирного житлового фонду до осінньо-зимового
періоду 2020-2021 років комунальними підприємствами витрачено
410,0 тис.грн. Проведені роботи з підготовки енергетичного господарства,
ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання, теплопостачання.
У 2020 році з місцевого бюджету на підготовку теплового господарства
виділено 595,977 тис.грн. (відділ освіти, молоді та спорту — 377,7 тис.грн.,
органи місцевого самоврядування — 137,427 тис.грн, Куп’янськоШевченківська філія КП ―ОІТЦ‖ — 80,85 тис.грн.).
Централізованим водопостачанням користується 2846 абонентів в селах 14
сільських рад. Виконаний поточний ремонт системи водопостачання та
водовідведення на територіях Курилівської, Петропавлівської та Кіндрашівської
сільських рад в с.Благодатівка, с.Грушівка, с.Кіндрашівка, с.Московка,
с.Новоосинове, с.Курилівка, с.Лісна Стінка, с.Петропавлівка, с.Орлянка,
с.Сенькове на суму 583,91 тис.грн.
По території Куп’янського району пролягає мережа доріг загального
користування, яка становить 489,7 км, у тому числі державного значення - 139,2
км, з них регіонального - 78,7 км, місцевого значення - 350,5 км, з них обласних
- 18,8 км, районних - 331,7 км.
Протягом 2020 року виконано ремонт доріг місцевого значення на загальну
суму 31 859,8 тис.грн., а саме:
Відповідно до затвердженого переліку об’єктів будівництва та ремонту
автомобільних доріг загального користування місцевого значення по
Харківській області на 2020 рік, з обласного бюджету виділено
22384,649 тис.грн. на капітальний ремонт ділянки дороги обласного значення
О-211942 ―Куп’янськ-Кругляківка‖.
Протягом 2020 року філією ―Куп’янський райавтодор‖ виконано ямковий
ремонт доріг 10 091 м² на загальну суму 6 155,8 тис.грн.
На автомобільній дорозі загального користування місцевого значення
С211912 ―Моначинівка-Прилютово‖ в минулому році виконано 4950 м²
ямкового ремонту на загальну суму 2450,0 тис.грн. Виконано ремонт
дорожнього покриття під’їзд до с.Вишнівка 1500 м² ямкового ремонту на
загальну суму 850,0 тис.грн.
По Курилівській сільській раді проведено грейдування дорожнього
покриття та доріг без твердого покриття по вул.Підлісна, Чучваги, Зелена в
с.Подоли на суму 15,062 тис.грн. (дорожні роботи по іншим вулицям
виконувались за рахунок спонсорських коштів). Грейдування узбіч вулиць
населених пунктів Петропавлівської с/р, роботи виконані на 4,334 тис.грн.
Протягом 2016-2020 років райдержадміністрацією взятий курс на вуличне
освітлення населених пунктів району. До 2016 року вуличним освітленням було
забезпечено 5% населених пунктів. У 2017 році органами місцевого
самоврядування на освітлення виділені кошти у сумі 1878,5 тис.грн., що дало
змогу освітити 25% вулиць населених пунктів. Протягом 2018 року на
освітлення вулиць освоєні кошти в сумі 1163,5 тис.грн., що складає 40% від
загальної кількості вулиць. Протягом 2019 року на освітлення вулиць освоєні
кошти в сумі 1937,8 тис.грн. приблизно 50 % від кількості вулиць. В 2020 році
на освітлення вулиць освоєно 1168,224 тис.грн, що складає 56% від загальної
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кількості вулиць. Робота щодо вуличного освітлення продовжується, як одна із
пріоритетних.
Виконано ремонт приміщень соціально-побутового та житлового
призначення на загальну суму 606,097 тис.грн.
Протягом звітного періоду приділялася значна увага благоустрою територій
населених пунктів, на дані заходи витрачено 364,15 тис.грн.
Загалом у сфері житлово-комунального господарства протягом 2020 року
витрачено 35588,158 тис.грн.
Пріоритети розвитку на 2021 рік:
У 2021 році районна державна адміністрація продовжує роботу щодо
розвитку територій Куп’янського району за рахунок усіх джерел фінансування.
Заплановані роботи з будівництва та капітальні ремонти на загальну суму
36 189,114 тис.грн.
Протягом 2021 року заплановано реалізувати наступні заходи:
- капітальний ремонт приміщень спортивного залу та актового залу
сільського клубу за адресою: 63730, Харківська область, Куп’янський район,
с.Курилівка - 1 (кошти обласного бюджету 8 927,513 тис.грн.);
- капітальний ремонт покрівлі Курилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.
Куп’янської районної ради Харківської області за адресою: с.Курилівка,
вул.Білова, 3 (кошти обласного бюджету 1 030,328 тис.грн.);
- капітальний ремонт будівлі Кругляківської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за адресою:
вулиця Садова, 3, село Кругляківка, Куп’янського району Харківської області
(кошти обласного бюджету 2800,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт будівлі Глушківської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за адресою: вулиця
Миру, 86, село Глушківка, Куп’янський район, Харківська область (кошти
обласного бюджету 2800,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт фасаду та покрівлі Глушківського дошкільного
закладу (ясла-садок) ―Берізка‖ Глушківської сільської ради Куп’янського району
Харківської області за адресою: вул.Миру, 80, с.Глушківка Куп’янського району
Харківської області (кошти обласного бюджету 5 960,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт та проведення заходів з енергозбереження (утеплення
фасаду та заміна вікон) Петропавлівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Куп’янської районної ради Харківської області за адресою: вулиця Червона, 38
Б, село Петропавлівка, Куп’янський район Харківська область (кошти обласного
бюджету 6300,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт спортивного залу Грушівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Купянської районної ради Харківської області за адресою:
вулиця Вишнева 2, село Грушівка, Купянського району, Харківської області
(кошти обласного бюджету 1200,0 тис.грн.);
- капітальний ремонт даху та будівлі інтернату Гусинського ліцею
Куп’янської районної ради Харківської області за адресою: вулиця 1-го Травня,
4, село Гусинка, Куп’янського району Харківської області (кошти обласного
бюджету 2780,0 тис.грн.);
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- капітальний ремонт по заміні дерев’яних віконних блоків на
енергозберігаючі металопластикові у Кислівській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за адресою:
вулиця Чуйкова 7А, село Кислівка, Купянського району, Харківської області
(кошти обласного бюджету 850,0 тис.грн.);
Одним із пріоритетних напрямків роботи в 2021 році буде вуличне
освітлення Куп’янського району, а саме:
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-61 по вул.Польовій в селі Курилівка Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 147,962 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-407 по вул.Кавказській в селі Курилівка Куп’янського
району Харківської області, загальна вартість 80,466 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-60 по пров.Лозовому в селі Курилівка Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 72,232 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-145 по вул.Зелена, вул.Комарова в селі Подоли
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 219,342 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-203 по вул.Гагаріна, вул.Магістральній в селі Подоли
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 115,706 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-54 по вул.Новоселівка в селі Подоли Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 106,554 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-39 по вул.Хімушина, вул.Сосновій в селі Подоли
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 126,291 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-391 по вул.Сосновій, вул.Оливено в селі Подоли
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 108,116 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ЗТП-425 по вул.Молодіжній, вул.Будівельній в селі Новоосинове
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 187,180 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-189 по вул.Лісній в селі Новоосинове Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 30,588 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-33 по вул.Мовмиги в селі Глушківка Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 87,842 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-278 по вул. 9 Травня в селі Глушківка Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 83,720 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-19 по вул.Лісна в селі Колісниківка Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 53,280 тис.грн.;
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- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-175 по вул.Миру, вул.Сосновій, пров.Вишневому в
селі Кругляківка Куп’янського району Харківської області, загальна вартість
86,176 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-184 по вул.Перемоги, вул.1Травня, вул.Осінній в
селі Кругляківка Куп’янського району Харківської області, загальна вартість
133,688 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-0055 по вул.Шкільна в селі Петропавлівка Куп’янського
району Харківської області, загальна вартість 47,5 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-0064 по вул.Червона в селі Петропавлівка Куп’янського
району Харківської області, загальна вартість 118,0 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-0065 по вул.Червона в селі Петропавлівка Куп’янського
району Харківської області, загальна вартість 96,0 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-0256 по вул.Праці в селі Синьківка Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 109,6 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-151 по вул.Марченка, пров.Степовий в селі Кислівка
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 98,25 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-182 по вул.Селянська, вул.Степова в селі Котлярівка
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 87,85 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від ТП-167 по вул.Вишнева в селі Котлярівка Куп’янського району
Харківської області, загальна вартість 70,6 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-361 по вул.Первомайська в селі Московка Куп’янського
району Харківської області, загальна вартість 40,0 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-13 по вул.Нагорна, вул.Польова в селі Мала Шапківка
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 58,0 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-34 по вул.Центральна, вул.Лісна, вул.Московська в
селі Соболівка Куп’янського району Харківської області, загальна вартість
77,0 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-648 по вул.Залізнична, вул.Лугова в селі Велика Шапківка
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 79,0 тис.грн.;
- технічне переоснащення шляхом модернізації ліній мережі вуличного
освітлення від КТП-30 по вул.Польова, вул.Селедцова в селі Велика Шапківка
Куп’янського району Харківської області, загальна вартість 55,0 тис.грн.;
- реконструкція вуличного освітлення в с.Велика Шапківка Куп’янського
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району, Харківської області від ТП-32 по вул.Залізнична та частково по
вул.Селедцова, загальна вартість 513,03 тис.грн.;
- реконструкція вуличного освітлення с.Смородьківка Куп’янського району
Харківської області, від ТП-28 по вул.Степна та частково по вул.Куп’янська,
загальна вартість 452,3 тис.грн..
Стан розвитку малого бізнесу
Станом на 01 січня 2021 року в реєстрі фізичних осіб-підприємців району
знаходиться 886 осіб, юридичних осіб - 314. В розрахунку на 10 тисяч осіб
наявного населення кількість малих підприємств становить 38 одиниць.
З метою створення сприятливих умов для надання адміністративних послуг
на території Куп’янського району 01 вересня 2014 року розпочав свою роботу
Центр надання адміністративних послуг Куп’янської районної державної
адміністрації Харківської області. На сьогодні в Центрі надаються послуги:
видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної
експертизи діючих об’єктів та реєстрація декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань
пожежної безпеки; державна реєстрація земельних ділянок, внесення до
Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну
ділянку, видача документів дозвільного характеру, державна реєстрація прав на
нерухоме майно, реєстрація фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб та
громадських об’єднань та ін. Станом на 01 січня 2021 року загальна кількість
наданих адміністративних послуг склала 7051, а саме: державного агентства
земельних ресурсів - 5694, державної реєстрації прав на нерухоме майно - 1257,
реєстрація фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб - 90, громадських
об’єднань - 7 та надано 3 послуги дозвільного характеру.
Соціальна сфера
Питання стану дотримання державних соціальних стандартів та гарантій в
оплаті праці знаходиться на постійному контролі та розглядається
на
засіданнях комісій, апаратних нарадах та засіданнях колегії районної державної
адміністрації. Результатом роботи є зростання середньомісячної заробітної
плати працюючих в районі з 7733 грн. у I кварталі до 8778 грн. у IV кварталі
2020 року. На кінець 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати на
підприємствах району відсутня.
Станом на 01 січня 2021 року у Куп’янському районі укладені та діють
83 колективних договори. Колективно-договірним регулюванням охоплено
2445 чол., або 97,6% працюючих.
Протягом 2020 року в Куп’янському районі створено 125 нових робочих
місць, в тому числі 37 - для працівників у юридичних осіб, 16 - для працівників
у фізичних осіб – підприємців та зареєстровано 79 суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб. Усього на обліку в Куп’янському міськрайцентрі
зайнятості з урахуванням перехідних з 2019 року перебувало 10567 чол., що
шукає роботу, мешканців м. Куп'янськ та Куп'янського району. За звітний період
працевлаштовано 3160 безробітні особи. В даний час на обліку знаходиться
1452 безробітні особи.
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Протягом звітного періоду:
- 914 чол., що проживають в місті Куп’янську, Куп’янському та
Дворічанському районах, було направлено на перепідготовку, профнавчання за
професіями, зорієнтованими на підприємницьку діяльність, малий бізнес,
самозайнятість та такими, що користуються попитом на ринку праці;
- 1046 чол. брали участь в громадських роботах та інших роботах
тимчасового характеру;
- 4 безробітних отримали фінансову допомогу для зайняття
підприємницькою діяльністю за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття;
- на нові робочі місця, зі здійсненням компенсації витрат роботодавцю у
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, працевлаштовано 38 осіб.
Рівень безробіття станом на 01 січня 2021 року по м. Куп’янську та
Куп’янському району становить 2,61%.
На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації у 2020 році перебувало 6702 особи різних пільгових
категорій.
Протягом 2020 року на відшкодування наданих пільг з оплати житловокомунальних послуг з державного бюджету надійшло 4492,5 тис.грн. З початку
року пільгою на придбання твердого палива та скрапленого газу скористалася
256 осіб на загальну суму 480,1 тис. грн. Заборгованість по виплатах відсутня.
Як і в минулому році, паралельно функціонують дві системи надання пільг
у грошовій формі – готівкова і безготівкова.
Відшкодування витрат підприємствам за перевезення пільгових категорій
громадян та надання пільг з послуг зв’язку відбувалося за рахунок коштів
місцевого бюджету. У 2020 році на ці види пільг було виділено 1286,3 тис. грн.
Системою всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій
в районі охоплено 6,5 тис. громадян (2,3 тис. чол. та 4,2 тис. чол. відповідно).
Протягом 2020 року на здійснення програм соціального захисту населення
в частині фінансування призначених житлових субсидій та всіх видів державної
соціальної допомоги з державного бюджету надійшло 66011,9 тис. грн. (в тому
числі для фінансування субсидій – 23494,1тис. грн., та державних соціальних
допомог – 42517,8 тис. грн.).
Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
проведений автоматичний перерахунок житлової субсидії на опалювальний
період 2020/2021 років по 2775 особовим справам. Для вирішення спірних
питань, які виникають при призначенні житлових субсидій, при
райдержадміністрації діє районна комісія з питань призначення субсидій і
соціальних допомог та надання пільг за рішенням якої протягом 2020 року
здійснене призначення 246 сім´ям.
Субсидію за бажанням заявника можна отримувати у готівковій та
безготівковій формі.
У звітному періоді призначено субсидію на тверде паливо та скраплений
газ 605 домогосподарствам, сума призначень становить 1592,9 тис.грн.,
профінансовано 1575,1 тис. грн. Заборгованість по особовим справам, які
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призначені у грудні місяці минулого року становить 17,8 тис. грн..
Станом на 01 січня 2021 року в районі зареєстровано 715 осіб, що
тимчасово перемістилися з районів проведення антитерористичної операції та
85 дітей.
175 сімей отримують щомісячну адресну допомогу особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання.
Сума нарахування за минулий рік становить 3272,3 тис. грн.
З 1 вересня 2020 року відбулася зміна механізму надання «пакунку малюка»
з одноразової натуральної допомоги на грошову компенсацію. Розмір грошової
компенсації вартості одноразової натуральної допомоги становив 5000 грн., з
листопада 2020 року 5763 грн. Управлінням здійснене призначення
вищевказаної грошової компенсації 43 особам.
На період карантину була прийнята постанова Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 року № 329, якою врегульоване питання отримання допомоги
на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему
оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.
За даним видом допомоги до управління звернулося 21 громадянин. Сума
призначеної допомоги становить 271,3 тис. грн. Заборгованість станом на
01.01.2021 року відсутня.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185
―Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених для виплати
матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової
служби‖ 23 громадянам призначена та виплачена допомога на загальну суму
63,2 тис. грн.
Особлива увага приділяється питанню соціальної підтримки учасників АТО
та сімей загиблих учасників АТО.
Станом на 01 січня 2021 на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебуває 165 учасників бойових дій,
які приймали участь в антитерористичній операції, з них 3 чол. мають статус
особи з інвалідністю внаслідок війни та 3 сім’ї загиблих (померлих) учасників
АТО.
З початку року за рахунок коштів районного бюджету надана матеріальна
допомога 16 особам на загальну суму 32,0 тис. грн.
Згідно з Комплексною Програмою соціального захисту населення
Харківської області на 2016 - 2020 роки в санаторіях Харківської області
короткотерміновий та 14 - денний відпочинок пройшло 5 учасників АТО, разом
зі членами своїх сімей на загальну суму 41,0 тис. грн.
Для проведення санаторно-курортного лікування учасників АТО з
державного бюджету виділено 47,9 тис. грн., що дало змогу оздоровити 4 особи,
крім того 3 особи отримала послугу з психологічної реабілітації в санаторії
«Орізонт» на суму 34,6 тис.грн. Кошти використані в повному обсязі. ТОВ
«Примор’є» на суму 11,0 тис.грн. Кошти використані в повному обсязі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018р.
№
280 ―Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України‖ 1 член
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сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції отримав компенсацію на
придбання житла у розмірі 665,6 тис. грн..
Протягом 2020 року управлінням укладені угоди на проходження навчання
за спеціальністю «водій» 1 учасник АТО на загальну суму 7,6 тис.грн. Кошти
використані в повному обсязі.
08 жовтня 2020 року напередодні державного свята Дня Захисника України,
були відвідані 3 сім’ї загиблих учасників антитерористичної операції, яким
вручені продуктові набори та надана матеріальна допомога за рахунок коштів
районного бюджету на суму 15,0 тис.грн.
До Новорічних та Різдвяних свят 56 дітей учасників АТО отримали солодкі
подарунки придбані за рахунок коштів обласного бюджету.
Станом на 01 січня 2021 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації перебуває 158 осіб, що
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з них 14 дітей.
Виплачена компенсація на харчування дорослих, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи – 223,6 тис.грн., компенсація на оздоровлення –
20,2 тис.грн. Станом на 01 січня 2021 року заборгованість по виплатах відсутня.
Протягом 2020 року послугами щодо безкоштовного придбання ліків
скористалося 111 чол. на загальну суму 84,2 тис.грн., послугами з
безкоштовного зубопротезування скористалося 3 чол. на загальну суму
9,3 тис. грн.
З початку року 10 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС отримали
санаторно-курортне лікування. З них 3 особи оздоровлено за рахунок коштів
державного бюджету на суму 23,1 тис.грн. та 7 осіб, в тому числі 1 дитина
потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів обласного
бюджету на суму 63,1 тис. грн.
6 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії
отримали компенсацію за невикористані санаторно-курортні путівки на
загальну суму 3,4 тис.грн.
До Новорічних свят 8 дітям, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС,
вручені солодощі, які були придбані за рахунок спонсорських коштів на суму
1,4 тис.грн.
Станом на 01 січня 2021 року в районі проживає 985 осіб з інвалідністю.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012р.
№ 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю в та інших
окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за
самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких
засобів» протягом поточного року 305 особам надані направлення до
підприємств – виробників для забезпечення технічними засобами реабілітації.
Укладено 122 договори з підприємствами виробниками протезно ортопедичних виробів на загальну суму 1038,2 тис.грн.
З початку року 29 осіб забезпечені санаторно-курортними путівками. За
рахунок коштів державного бюджету було оздоровлено 3 особи з інвалідністю
внаслідок загального захворювання, 2 осіб з інвалідністю пройшли
оздоровлення в санаторіях Мінсоцполітики. Крім того, з метою надання
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додаткової соціальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів війни, району
з обласного бюджету було виділено 184,5 тис.грн., що дало змогу оздоровити у
санаторно-курортних закладах місцевої кліматичної зони ще 24 особи, з
інвалідністю внаслідок загального захворювання.
З початку поточного року проведена робота щодо виплати грошової
компенсації за невикористану санаторно-курортну путівку, яку отримали 22
особи з інвалідністю на загальну суму 10,2 тис. грн.
Грошову компенсацію на технічне обслуговування автомобілів відповідно
до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування отримали 10 осіб
з інвалідністю на загальну суму 4,2 тис. грн.
2 грудня 2020 року до Міжнародного Дня осіб з інвалідністю 72 дітям з
інвалідністю вручені солодощі, які були придбані за рахунок спонсорських
коштів, на суму 7,0 тис.грн.
В районі соціальні послуги по догляду вдома, стаціонарному догляду,
соціальній адаптації, консультуванню, представництву інтересів та інші послуги
надав Куп’янський районний територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг).
Протягом 2020 року загальна кількість осіб, що потребують соціального
обслуговування та надання різного виду соціальних послуг, складала
2615 громадян, або 36% від загальної кількості громадян пенсійного віку
району. З них 100% охоплено соціальним обслуговуванням.
Соціальну допомогу безпосередньо вдома в 2020 році отримали 948
громадянина похилого віку, що становить 100% від кількості потребуючих осіб.
Із загальної кількості громадян, які перебувають на обліку в відділенні
соціальної допомоги вдома, 198 громадян району отримали соціальні послуги за
плату.
Одинокі громадяни, які за станом здоров’я не здатні до самообслуговування
та потребують сторонньої допомоги, мають право на безоплатне отримання
соціальних послуг у відділеннях стаціонарного догляду для постійного
проживання.
Станом на 1 грудня 2020 року в відділеннях стаціонарного догляду в с.
Кислівка та в с. Кругляківка перебувало 26 громадян, які забезпечені 4-х
разовим харчуванням, м’яким, твердим інвентарем, одягом та медикаментами.
Середня вартість утримання 1 підопічного в місяць з початку року складала
9348 грн. Середньодобова вартість харчування 1 особи становила 73 грн.
Працівниками райтерцентру постійно вивчались потреби громадян в
наданні та розширенні послуг, їх доступності для соціально незахищених
верств населення району.
Протягом 2020 року в відділенні організації надання адресної натуральної
допомоги отримали соціальні послуги 1554 громадян, з них 348 громадян на
платній основі. З метою отримання соціальних послуг комплексно та
безпосередньо за місцем проживання, мультидисциплінарною командою
відділення обслужено 74 громадян, які отримали одночасно послуги перукаря,
швачки, послуги по рубці дров, дрібних ремонтів та інформаційні послуги.
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З метою підтримання життєдіяльності та соціальної активності громадян
похилого віку та інвалідів району в селах Курилівка-1, Моначинівка та
Кругляківка діяли відділення денного перебування. 1528 пенсіонерів протягом
2020 року мали можливість поспілкуватись, отримати кваліфіковану
консультацію з питань соціального захисту, відновити або навчитися вишивати,
в’язати, готувати та інше.
Підтримавши ініціативу запровадження інноваційних соціальних послуг,
протягом 2020 року в «Університеті третього віку» в Курилівському відділенні
денного перебування слухачами 4-факультетів стали 74 осіб пенсійного віку.
Завдяки роботі факультету інформаційних технологій та обладнаній
відповідно до вимог комп’ютерної кімнати, пенсіонери мали змогу на практиці
підвищити інформованість та правову грамотність, вивчити можливості
комп’ютерної техніки та Інтернету.
Підвищення якості надання соціальних послуг залишається одним з
головних завдань райтерцентру. З початку 2020 року на виконання плану заходів
по проведенню внутрішньої оцінки якості соціальних послуг здійснено 2154
опитувань отримувачів соціальних послуг, результати яких розглянуті на
виробничих нарадах.
Освіта
У 2020 році відділом освіти, молоді та спорту, закладами освіти району
забезпечувалася якісна реалізація основних завдань державної політики в
системі освіти відповідно до чинного законодавства України. Освітня стратегія
району спрямована на забезпечення функціонування й розвитку дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти, підвищення якості освітніх послуг з
урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану
соціально-економічного розвитку, запитів громадян і потреб держави й району.
Освітній потенціал Куп’янського району представлений мережею закладів
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
У районі в 2020 році функціонували 20 закладів освіти, з яких 4 ліцеї, 2
навчально-виховних комплекси, 1 гімназія, 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ
ступенів та 6 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів. Станом на 02 вересня в 20
закладах освіти здобували базову та повну середню освіту 1771 учень. У 5
закладах у зв’язку з наповнюваністю класу менше 5 осіб за індивідуальною
формою (педагогічний патронаж) навчається 28 учнів (у минулому навчальному
році 26 учнів у 6 закладах). У 9 закладах загальної середньої освіти для 22 учнів
з особливими освітніми потребами організована інклюзивна форма навчання,
для 4 учнів з особливими освітніми потребами організовано індивідуальне
навчання за станом здоров’я.
Одним із секторів публічних послуг, якими користується населення,
починаючи з рівня окремої громади, є дошкільна освіта. Аналіз мережі закладів
дошкільної освіти району свідчить, що у 2020 році функціонувало 12 ЗДО, із
них 6 ДЗО та 6 дошкільних підрозділів, відкритих у ЗЗСО.
У 6 ЗДО (Глушківському, Петропавлівському, Кислівському, Курилівському,
Новоосинівському, Грушівському) та 6 дошкільних підрозділах
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у
складі
Моначинівського,
Нечволодівського
НВК,
Гусинському,
Кіндрашівському, Лісностінківському ліцеях, Осинівській гімназії працювало
22 групи, у тому числі 2 групи раннього віку, 20 груп дошкільного віку, в яких
дошкільною освітою охоплено 366 дітей. Організовано роботу 2 інклюзивних
груп у діючих Осинівській гімназії та Петропавлівському ЗДО «Веселка».
Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років дошкільною освітою
становив 90,1%, у тому числі у ЗДО усіх типів - 77%, іншими формами
дошкільної освіти – 13,1%. Діти 5-річного віку 100% охоплені обов’язковою
дошкільною освітою: у районі налічувалося 128 дітей 5-річного віку, із них 99
дітей (77%) у ЗДО, НВК та ЗЗСО, 29 дітей - у групах підготовки до школи при
закладах загальної середньої освіти.
Кількість місць у ЗДО усіх типів залишається без змін та становить 507.
Відповідно до Концепції «Нова українська школа» діяльність закладів
дошкільної освіти була спрямована на формування інноваційного,
інтерактивного освітнього середовища, підвищення престижності професії
вихователя закладу дошкільної освіти в суспільстві, оптимізації інноваційної
діяльності вихователів, удосконалення їх фахової майстерності.
У 2020 році заклади дошкільної освіти взяли активну участь у розробці
міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» Харківської
обласної ради. Одержали перемогу міні-проекти Глушківського ЗДО «Берізка»
«Від сучасного освітнього середовища до високого рівня безпеки життя» на
суму 147 тис. грн. та Кислівського ЗДО «Сонечко» «ІКТ для дошкільнят» на
суму 42 тис. грн.
Середній показник виконання натуральних норм харчування у ЗДО
збільшився з 75,7 % у 2019 році до 79,4 % у 2020 році. Розмір плати для батьків
або осіб, що їх змінюють, за харчування дітей у ЗДО району встановлювався
засновниками (сільськими радами) один раз на рік відповідно до ст. 35 Закону
України «Про дошкільну освіту» (із змінами) і складав 60 % бюджетних коштів
та 40 % батьківської плати.
Позашкільна освіта в районі була представлена Куп’янським будинком
дитячої та юнацької творчості Куп’янської районної ради Харківської області комплексний заклад позашкільної освіти, який був координаційним центром з
питань надання позашкільної освіти, організації гурткової, масової, методичної
та спортивної роботи в Куп’янському районі.
Комплектування мережі гуртків здійснювалося відповідно до статуту
БДЮТ та з урахуванням фінансування. У зв’язку з обмежуваністю бюджетних
призначень на оплату праці у 2020/2021 навчальному році при будинку дитячої
та юнацької творчості була організована робота 11 гуртків, в яких навчалося
246 вихованців (14,0 % від загальної кількості учнів закладів освіти району).
На суспільних засадах в ЗЗСО працювало 43 гуртки, в яких були задіяні
595 учнів (34 %). Усього було охоплено гуртковою роботою 841 учнів району
(47%).
У І півріччі 2020/2021 навчального року гуртки БДЮТ працювали за 3-ма
напрямами:
- еколого-натуралістичний – 3 гуртки, в них 60 вихованців;
- туристсько-краєзнавчий – 3 гуртки, в них 70 вихованців;
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- художньо-естетичний – 5 гуртків, в них 116 вихованців;
Освітній процес здійснювався диференційовано, відповідно до
індивідуальних можливостей вихованців з урахуванням їх вікових
особливостей. В залежності від напряму гуртка, рівня, року навчання середня
наповнюваність у гуртках БДЮТ складала 24 особи.
Було організовано роботу щодо охоплення пільгового контингенту дітей
позашкільною освітою:
- діти з багатодітних сімей – 44;
- діти-сироти та позбавлені батьківського піклування - 6;
- діти з малозабезпечених сімей – 18;
- діти-інваліди – 2.
Кожного року вихованці закладу показували свою майстерність на
різноманітних районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, де неодмінно
посідали найвищі сходинки.
Протягом 2020 року гуртківці стали переможцями обласних конкурсів, а
саме: - обласна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» (І- х
місць – 1, ІІІ –х місць- 1);
- обласна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка» (І- х місць – 2,
ІІ –х місць - 3);
- обласна фотовиставка «Територія пригод – 2020» ( ІІІ –х місць- 1);
- відбірковий етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста» (ІІ –х місць - 1);
-обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних
робіт із природознавства (9-11 років) «Юний дослідник» (І- х місць – 1, грамота
за участь);
- обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних
фотоаматорів «Моя Україно!» (грамоти за участь).
-обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Знай і люби свій край»
(ІІ –х місць – 3, ІІІ –х місць - 2);
- обласна виставка-акція «SOS - вернісаж» (грамота за активну участь);
- обласна виставка-конкурс писанкарства «Українська Великодня писанка»
(ІІ –х місць – 2, ІІІ –х місць – 2);
- обласна військово-патріотична акція учнівської молоді «Слобожанські
дзвони Перемоги» (грамоти за активну участь);
- обласна конференція «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» (грамота за
активну участь);
-онлайн-вікторина «Моя Батьківщина - Харківщина» (І- х місць – 2, ІІ –х
місць - 2);
- обласна акція «Листівка захиснику України» (грамота за активну участь);
- обласна конференція «Валеологічна культура – вибір XX століття» (І- х
місць – 3);
- онлайн-вікторина «Сокіл» («Джура»)» (ІІ –х місць – 2, ІІІ –х місць- 1) та
інші.
Вихованці гуртків БДЮТ - неодноразові переможці всеукраїнських масових
заходів. Так, Коновалов Артем, учень 6 класу Лісностінківського ліцею
нагороджений Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
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учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за І місце у
Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український сувенір».
Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної освіти
у Всеукраїнській виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого
мистецтва «Знай і люби свій край» у номінації «В’язання спицями, гачком»
нагороджена Добролєжа Олександра, учениця Новоосинівської ЗОШ І-ІІ ст. та
диплом ІІІ ступеня у номінації «Народна лялька» нагороджена Захарова
Крістіна, учениця Петропавлівської ЗОШ I-IІI ст..
У Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років
включно) грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді за ІІ місце нагороджений Самойлов Богдан, учень 8 класу Піщанської
ЗОШ I-IІI ст..
Здобутки вихованців БДЮТ висвітлювалися у засобах масової інформації,
на сайтах відділу освіти, молоді та спорту та будинку дитячої та юнацької
творчості. На базі закладів освіти функціонують 8 шкільних музеїв.
100% закладів загальної середньої освіти району забезпечені сучасною
ком’ютерною технікою, яка використовується під час навчально-виховного
процесу. Усі заклади освіти району підключені до мережі Internet, мають вебсторінки.
На виконання районної Програми «Шкільний автобус» у 2020 році
організовано (100% від потреби) підвіз 469 учнів та 144 вчителів району до
місця навчання та в зворотному напрямку. Парк шкільних автобусів становить 8
одиниць. Підвіз дітей здійснюється до 12-ти закладів освіти з 30 населених
пунктів. За 2020 рік з місцевого бюджету на утримання, запчастини, поточний
та капітальний ремонти шкільних автобусів використано 609132 грн., на
придбання палива – 429111 грн.
У 2020 році для подальшого впровадження Нової української школи
використано1034403 грн., з них, за рахунок державного бюджету - 930893 грн.
та 103510 грн. за рахунок співфінансування з місцевого бюджету. У 18 перших
класів району закуплено 18 короткофокусних проекторів з екранами, 185
учнівських одномісних парт зі стільцями, 18 столів та 18 стільців для вчителів,
м’які різнокольорові пуфи та 18 ноутбуків.
За кошти державного бюджету придбано 9 ноутбуків для дітей з
особливими освітніми потребами на суму 125580 грн.
За рахунок державної субвенції та коштів місцевого бюджету придбано
нове обладнання для харчоблоку Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (плита
електрична 6-конфорочна, жарочна шафа трьохкамерна, сковорода електрична,
машина протирочно - різальна, 2 марміта, 3 двокамерних холодильника, 7 мийні
ванни, 4 стелажі для сушки посуду, 4 шафи для зберігання посуду, 2 виробничих
столи та змонтовано нову вентиляційну систему) на загальну суму 478000 грн.
У рамках реалізації міні-проектів обласного конкурсу розвитку
територіальних громад «Разом в майбутнє» у 2020 році відділом освіти, молоді
та спорту разом з керівниками закладів освіти та ініціативними групами
проведено роботи щодо:
- ремонту шкільної теплиці в Нечволодівському НВК на 200,175 тис. грн.;
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- ремонту їдальні в Новоосинівській ЗОШ І-ІІ ступенів, на суму – 296,4 тис.
грн.;
- ремонту коридору 2 поверху та оновлення шкільного музею Глушківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, на суму – 248,47 тис. грн.;
- придбання комп’ютерного обладнання, телевізорів, проекторів,
мультимедійних дошок для Пристінської, Просянської та Сеньківської ЗОШ І-ІІ
ступенів, Петропавлівської та Кругляківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну
суму – 569,525 тис. грн..
Всього на реалізацію 8 міні-проектів використано 1314,57 тис. грн. з них:
656,251 тис. грн. – обласний бюджет, 330,612 тис. грн. – місцевий бюджет та
327,707 тис. грн. спонсорські кошти.
Також за кошти місцевого бюджету проведено:
- ремонт електрообладнання та придбання електротоварів -91130 грн.;
- підготовку теплового та газового господарства, перевірку димових
вентиляційних каналів, повірку приладів обліку та навчання відповідальних
осіб – 257806 грн.;
- ремонт даху спортивної зали Кислівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 109181 грн.;
- оцінку шкільних котелень, які перебувають у господарському віданні –
27999 грн.;
- виготовлення проектної документації на капітальний ремонт даху
Курилівської ЗОШ І-ІІ ст. – 44747 грн.;
- обстеження аварійної будівлі Смородьківської ЗОШ І-ІІ ст.-5886 грн..
За кошти районного бюджету для 20 закладів загальної середньої освіти
району придбано:
- холодильники (Гусинський ліцей, Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст.), м'ясорубка (
Сеньківська ЗОШ І-ІІ ст.), кухонний та столовий посуд -46755 грн.;
- м'які куточки для 1-х класів Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 16000 грн.;
- пластикові вікна в котельню Лісностінківського ліцею – 48233 грн. та
їдальню Петропавлівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 16000 грн..
З метою виконання протипожежних заходів у закладах загальної середньої
освіти проведено:
- вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій горищних приміщень
Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 31300 грн.;
- технічне обслуговування вогнегасників у кількості 337штук на суму
38200 грн.;
- придбано 75 шт. вогнегасників на суму 48400 грн. ;
- проведено заміри опору захисного заземлення на суму 26000 грн. ;
- проведено вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій даху 12-ти
закладів освіти Куп’янського району на суму 149584 грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення
системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління
евакуацією людей Грушівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 48500 грн.
З метою виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 придбано безконтактні
термометри, маски, рукавички, дезінфікуючі засоби на загальну суму – 120800
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гривень з місцевого бюджету, а також дезінфікуючі засоби на загальну суму
231300 грн. з державного бюджету.
Для покращення ситуації дітей пільгових категорій з фонду Всеобуч
виділяються кошти на придбання шкільної форми для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітям з багатодітних, малозабезпечених
родин та для інших категорій дітей. З фонду Всеобуч у 2020 році виплатили
30 тис. грн.
Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування забезпечені
безкоштовним гарячим харчуванням, користуються «Єдиними квитками» для
безкоштовного проїзду в межах району, отримують матеріальну допомогу, 100%
забезпечені підручниками, після 18 років отримують державну допомогу.
Велика увага приділяється розвитку творчих здібностей учнів. У районі
проводяться олімпіади з навчальних предметів, конкурси, турніри, захисти
екологічних проектів, захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук України, фестивалі, спортивні змагання.
У 2020/2021 навчальному році оновлено районний банк обдарованих та
талановитих дітей, він налічує 193 дитини та банк учнів 5-11 класів, які
займаються дослідницько - експериментальною діяльністю в ЗЗСО району, банк
даних вчителів (наставників), які працюють з обдарованими та талановитими
дітьми ( 123 вчителя).
У районі проведено ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів, І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України, ХІ
Міжнародний мовно-літературний конкурс студентської та учнівської молоді
імені Тараса Шевченка, ХХІ Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика.
У ІІ семестрі 2019/2020 року 12 учнів – переможці ІІ (районного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів стали учасниками
обласного етапу. Здобувачі освіти Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чумак Альона
та Самойлов Богдан стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з української мови та літератури, математики (відповідно). 5 учнів переможців І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, були
учасниками ІІ (обласного) етапу та вибороли 2 призових місця: ІІ місце – Чумак
Альона (Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів), ІІІ місце – Чабанна Єлізавета
(Петропавлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Несмашна Альона, учениця 3 класу стала
учасником ІІ (обласного) етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика.
Учні району взяли участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі
ім. Т. Шевченка; Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина
– Україна»; у ХVІІI Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості за темою
«Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і живу». Донченко Руслан, учень
Подолянської ЗОШ І-ІІІ ст. з роботою «Куп’янська літературна вітальня та її
учасники», Дацковська Поліна, учениця Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст. з роботою
«Україна-біль моєї душі» та Луганський Богдан, учень Нечволодівського
навчально-виховного комплексу з роботою «Микола Сядристий - творець
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дивосвіту» стали переможцями обласного етапу конкурсу у номінаціях
«Література» і «Історія України та державотворення.
Учні району є активними учасниками екологічних, історичних, краєзнавчих
проєктів, експедицій, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів: Самойлов Богдан,
учень 8 класу Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів став переможцем у обласному
етапі VII Всеукраїнського конкурсу екологічних проектів (І місце);
Всеукраїнській олімпіаді випускного шкільного дослідництва (учнівських
дослідницьких проєктів) у секції «Екологія та енергозбереження»( ІІІ місце ), у
Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років
включно), в категорії (секції) «Екологічно безпечні технології та прикладна
екологія» (ІІ місце), лауреат обласного етапу Всеукраїнської експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна», став фіналістом
Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик
природи 2020»; Пустовойтов Ярослав, учень 10 класу Кіндрашівського ліцею та
Вербич Анастасія, учениця 11 класу Глушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів стали
учасниками V Обласної учнівської науково-практичної конференції
Харківського територіального відділення Малої академії наук України, яка
проходила на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
(листопад 2020 р.); в обласній краєзнавчій експедиції «Історія міст і сіл
України» (січень 2020 року); у ХІІІ Всеукраїнській філософській історикокраєзнавчій конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» на
базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (лютий 2020
року). (Фінансування здійснили за рахунок районної Програми «Обдарована
молодь Куп’янщини» на 2018-2022 роки).
Здобувачі освіти взяли участь у онлайн олімпіадах «На урок», «Всеосвіта»,
Міжнародному природничому інтерактивному онлайн конкурсі «Колосок».
Згідно районної Програми «Обдарована молодь Куп’янщини на 2018-2022
роки» переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України, Всеукраїнської олімпіади з
філософії, (всього 3 учнів: Чумак Альона- 1900 грн.; Самойлов Богдан,
Чабанній Єлізаветі по 5000 грн.; ) та 4 вчителя, які підготували переможців
нагороджені одноразовими преміями (30-40 % посадового окладу). Переможці
конкурсу «Учень року -2020» старшої вікової категорії Чумак Альона,
Кальченко Ольга ( з травня 2020 р. по липень 2020 р.), отримували щомісячну
(300 грн.) стипендію голови районної державної адміністрації. (Фінансування
здійснили за рахунок районної Програми «Обдарована молодь Куп’янщини» на
2018-2022 роки).
Участь учнівської молоді у різноманітних спортивних змаганнях,
конкурсах, олімпіадах постійно відстежується і аналізується, щорічно
проводиться моніторинг результативності обдарованої молоді в районних,
регіональних, обласних та Всеукраїнських заходах.
Учні-переможці та педагогічні працівники закладів освіти району, які
підготували їх, нагороджені грамотами, подяками відділу освіти, молоді та
спорту. Здобутки обдарованих дітей закладів загальної середньої освіти району
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висвітлено через місцеві засоби інформації, сайт відділу освіти, молоді та
спорту.
Сім’я, молодь та спорт
Куп'янський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у
2020 році працював над реалізацією таких Програм:
1. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016-2020
роки;
2. Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї у Куп’янському
районі до 2020 року;
3. Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції до 2020 року;
4. Комплексна програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм
виховання Куп’янського району на 2020 рік;
5. Районна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної
операції до 2020 року.
З 01 січня 2015 року до компетенції центру належав контроль за цільовим
використанням допомоги при народження дитини шляхом вибіркового
обстеження окремих сімей. Протягом 2020 року спеціалістами центру відвідано
70 сімей в яких виховується 123 дитини. Під час відвідувань було з’ясовано, що
кошти державної допомоги при народженні дітей використані за цільовим
призначенням.
На обліку районного центру соціальних служб знаходилося 45 сімей, 97
дітей. У ході роботи їм надано 560 послуг. Результатами проведення даної
роботи є: відновлення документів даним особам, налагодження та відновлення
соціальних зв'язків, допомога профорієнтації та працевлаштування,
недопущення виходу дітей із сімей, отримання навичок безпечного способу
життя, отримання гуманітарної допомоги у вигляді одягу та взуття.
З метою соціальної адаптації демобілізованих військовослужбовців із
районів проведення антитерористичної операції послугами спеціалістів центру
охоплено 143 особи з числа демобілізованих військовослужбовців та їх сімей.
Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді співпрацював з
Куп'янським МРВ філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській
області з метою надання необхідних соціальних послуг молоді, яка засуджена
до покарань, не пов’язаних з позбавлення волі. На обліку центру знаходилося
46 осіб, яким надано 367 послуг.
Спеціалісти центру співпрацювали з Харківським обласним соціальним
гуртожитком. В листопаді 2020 року до Харківським обласним центром матері
та дитини була направлена одна мама з новонародженою дитиною у зв’язку з
відсутністю місця проживання.
При Куп’янському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діяли
три спеціалізованих формування: «Соціальна служба підтримки сім’ї» та
«Мобільний консультативний пункт соціальної роботи».
Соціальний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих
обставинах здійснювався в рамках роботи «Служби соціальної підтримки
сімей». Під соціальним супроводом провідного спеціаліста районного центру
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соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2020р. знаходилось 13 сімей (в
них виховується 37 дітей). В рамках надання соціальної послуги соціального
супроводу членам сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах було
надано 462 соціальні послуги відповідно вимог Державних стандартів
соціальних послуг. Крім того з батьками проведено профілактичні бесіди щодо
підвищення їх виховного потенціалу, відповідальності батьків за життя та
здоров’я дітей, впливу шкідливих звичок на виховання та розвиток дітей,
попередження насильства в сім’ї та інші.
В рамках «Мобільно консультативного пункту соціальної роботи»
спеціалісти центру проводили профілактичні групові та індивідуальні заходи з
метою профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі спрямовані
на популяризацію здорового способу життя, профілактики попередження
насильства в сім’ї та злочинності в дитячому середовищі, гендерної рівності,
толерантного ставлення до ромської національної меншини, попередження
дискримінації та стигматизації по відношенню до ВІЛ-інфікованих,
попередження шкідливості вживання наркотичних та психотропних речовин,
проведена профорієнтаційна робота серед дітей та молоді, яка спрямована на
вибір професії. У зв’язку з поширенням короновірусної інфекції в 2020 року
заходи проводилися за допомогою сучасних засобів електронного зв’язку, на
базі Viber та ZOOM в форматі відеозв’язку.
Під соціальним супроводженням спеціалістів районного центру
знаходилися 10 прийомних сімей та 3 дитячих будинки сімейного типу, де
виховується 41 дитина. Відповідно Державного стандарту протягом 2020 року
їм надано 768 соціальних послуг. Спеціалістами центру проводилася робота
щодо рекрутування прийомних батьків та батьків – вихователів. До центу
звернулася 1 сім’я та 1 особа з питань створення прийомних сімей. У жовтні
кандидат на створення прийомної сім’ї пройшла навчання при ХОЦСССДМ та
в грудні 2020 року була створена прийомна сім’я.
Робота служби у справах дітей районної державної адміністрації
направлена на захист прав та інтересів дітей, які проживають на території
району. Особлива увага приділяється дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, також дітям, які проживають в складних життєвих
обставинах. З метою своєчасного виявлення сімей, в яких діти проживають у
складних життєвих обставинах, на території Куп’янського району за
ініціативою служби у справах дітей здійснюються спільні комплексні
профілактичні рейди, в яких беруть участь працівники: поліції; юстиції; відділу
освіти, молоді та спорту; Куп'янського районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, сільських рад. У районі діють програми із захисту прав
дітей, на виконання заходів яких щорічно виділяються кошти, у тому числі і на
проведення рейдів. Виконання завдань програм та робота служби у справах
дітей у 2020 році ускладнювалась карантинними обмеженнями, які були введені
на території України в зв’язку з пандемією на COVID-19.
Службою у справах дітей забезпечена координація діяльності з органами
місцевого самоврядування району, відділом освіти райдержадміністрації з
питань захисту прав та інтересів дітей, постійно надаються консультації та
поради.
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В рамках роботи з попередження правопорушень та злочинів проведено
вивчення організації профілактично-виховної роботи у 12 ЗОШ району та
ДЮСШ, результати перевірки викладені у відповідних довідках. Під час
комплексних профілактичних рейдів працівниками служби у справах дітей,
відділу освіти райдержадміністрації, РЦСССДМ, МРЦЗ, Куп’янського бюро
правової допомоги населенню в зв’язку із запровадженням карантину на
території району відвідано 4 навчальні заклади району, в яких проведено 7 бесід
та 2 лекції.
У 2020 року проведено 38 спільних профілактичних рейди. За результатами
попереджено 45 батьків відносно виконання їх обов’язків та ініційовано
притягнення
до
адмінвідповідальності
20
батьків.
Відвідано
33 опікунських сім’ї з 47 дітьми; 99 кризових сімей з 246 дітьми; 12 сімей, в
яких 38 дітей проживають у складних життєвих обставинах; всі прийомні сім’ї
та ДБСТ з 38 дітьми та 3 особами з їх числа. Звісно, що деякі сім’ї
відвідувались по декілька разів. Під час рейдів 3 дітей вилучені з місця
проживання, влаштовані на обстеження та лікування до лікарняного закладу
сел. Ківшарівка та після проведеної профілактичної роботи з батьками
повернені до сімей.
Розглянуто 33 особові справи дітей, проведено індивідуальну роботу з
43 дітьми, які знаходяться на обліку служби. Протягом 2020 року службою у
справах дітей прийнято 146 громадян, яким надано консультації або практичну
допомогу з питань соціально-правового захисту дітей та профілактики
правопорушень серед них.
З метою своєчасного виявлення сімей, діти в яких проживають у складних
життєвих обставинах, їх обліку, соціального супроводу і систематичного
контролю за утриманням та вихованням в них дітей, надання таким сім'ям
допомоги, щоквартально поновлюється банк даних, якій на кінець 2020 року
налічує 8 сімей з 22 дітьми. Дітей, які зазнали насильства, на обліку немає.
Протягом 2020 року знято з обліку 16 дітей з 8 сімей, поставлено на облік
15 дітей з 7 сімей зазначеної категорії.
На території району проведені заходи до Дня захисту дітей, Дня
усиновлення, Всесвітнього дня дитини, Тижня правової освіти населення, Дня
Святого Миколая, в рамках Всеукраїнського профілактичного заходу ―Урок‖ та
інші. Діти, які виховуються в сімейних формах виховання, традиційно
приймають активну участь у районних заходах. Так, до Дня захисту дітей
надані подарунки 36 статусним дітям, до новорічних свят придбано 37 солодких
подарунків для дітей, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу. Загалом витрачено 7706 грн.
Протягом останніх років на території району надається перевага сімейним
формам виховання дітей (усиновлення, опіка, прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу). Станом на 01 січня 2021 року з 71 дитини, які знаходяться на
обліку служби, сімейними формами виховання охоплено 70 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2020 року 13 дітей пройшли процедуру визначення статусу (у
2019 році — 7 дітей), з них: 3 дітей усиновлені; 1 дитина влаштована до
новоствореної прийомної сім’ї; решта 9 дітей влаштовані під опіку. Крім того, у
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листопаді 2020 року було утворено 1 прийомну сім’ю, до якої влаштовано
1 дитину; в жовтні 2020 року ДБСТ Деркач Г.Б. поповнено 2 дітьми.
Служба у справах дітей здійснює нагляд за 40 опікунськими сім’ями, в яких
виховується 54 дитини; 10 прийомними сім’ями та 3 дитячими будинками
сімейного типу, в яких виховується 38 дітей та продовжує перебувати в зв’язку з
навчанням 3 особи з числа дітей-сиріт. Сімейні форми виховання функціонують
якісно та забезпечують найкраще право дітей на виховання в сім’ї.
Прийомні діти, діти-вихованці, підопічні діти забезпечені пільгами та
гарантіями, передбаченими чинним законодавством України. Фінансове
забезпечення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунських
сімей на території Куп’янського району здійснюються в повному обсязі.
У 2020 році проводилася робота з оздоровлення дітей. Поновлений та
сформований електронний банк даних дітей пільгових категорій, які мають
право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів.
Затверджені планові показники оздоровлення та відпочинку дітей, у т.ч.
соціально- незахищених категорій.
В позаміському оздоровчому закладі ―Сосновий‖ визначена вартість путівки
на оздоровчий сезон 2020 року, вартість однієї доби - 309,52 грн. із загальною
вартістю 6500,0 грн.
З метою впорядкування території закладу у березні 2020 року укладено
угоду з Куп’янським міськрайцентром зайнятості (10 чоловік).Термін початку
робіт, відповідно до угоди, був визначений 23 березня 2020 року. Роботи не
розпочато в зв'язку із введенням карантинних заходів.
Після закінчення карантинних обмежень планувалось укласти угоди щодо
подальшого забезпечення життєдіяльності закладу, а саме щодо вивезення
твердих побутових відходів, перевірки приладів блискавкозахисту харчоблоку,
адміністративного та спальних корпусів, на обстеження земельної ділянки та
водного об’єкту (водолазні роботи по обстеженню дна акваторії водоймища та
території пляжу з метою виявлення вибухонебезпечних предметів та інші.
Незважаючи на вищевикладене, за путівками Міністерства соціальної
політики України сектором у справах молоді та спорту з лютого по жовтень
поточного року на відпочинок та оздоровлення направлено до державних
закладів ―Артек‖ та ―Молода гвардія‖ 9 дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки.
З 1996 по 2020 рік в районі працювала дитячо-юнацька спортивна школа.
На п’яти відділеннях: футбол, баскетбол, шахи, легка атлетика, теніс
настільний, з юними спортсменами займалися 13 тренерів – викладачів, з них 7
штатних, 6 сумісників. У школі працювали три майстра спорту, п’ять тренерів
мають звання кандидатів в майстри спорту. Усі, за виключенням двох тренерів,
мають вищу фізкультурну освіту.
У 2020 році в 23 групах районної ДЮСШ займалися 366 вихованців. Цей
показник складає 20,6 % від загальної кількості учнів району. По області цей
показник повинен складати не менше 20%. Тренери – викладачі ДЮСШ
працювали на спортивних спорудах загальноосвітніх шкіл району та
спортивних спорудах, які знаходяться на балансі сільських рад.
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В 2020 році на утримання районної дитячо-юнацької спортивної школи
було виділено 1міліон 489 тис. грн.
Спортивним інвентарем та коштами для участі у спортивних змаганнях всіх
рівнів, вихованці районної ДЮСШ забезпечувалися в повному обсязі. Для
відділень баскетболу та футболу придбані баскетбольні та футбольні м’ячі. Для
відділення тенісу настільного - ракетки, тенісні кульки, сітки. Для відділення
легкої атлетики - скакалки і гімнастичні мати.
Районна спортивна школа плідно співпрацювала з Харківськими обласними
навчальними закладами спортивного профілю з метою підготовки обдарованих
спортсменів району для подальшого навчання в вищих навчальних закладах
спортивного профілю. У 2019-2020 навчальному році для подальшого навчання
у Харківському обласному Вищому училищі фізичної культури та спорту на
відділенні тенісу настільного була направлена Булатова Віолета, на відділення
шахів – Федорішина Марина. Фомченко Альбіна, колишня вихованка
відділення футболу з села Петропавлівка, в минулому році підписала контракт з
професійним жіночим футбольним клубом Іспанії.
Вихованці районної спортивної школи постійно брали участь в змаганнях
усіх рівнів. Тренерами відділення футболу щорічно проводилися заходи до
видатних дат в Україні, районні турніри з футболу першості ДЮСШ, турніри на
Кубок
Яновського
Віктора
Дем’яновича,
колишнього
директора
Петропавлівської ЗОШ, Яковлева Олександра Петровича, колишнього
директора спортивної школи та інші.
В 2020 році в зв'язку із пандемією юні футболісти не змогли взяти участь у
всеукраїнському футбольному турнірі ―Золотий колосок України‖.
На спортивній базі районної ДЮСШ у с. Кулагівка під час літньої
оздоровчої компанії тренерами - викладачами проводились Дні здоров’я з
вихованцями пришкільних оздоровчих таборів відпочинку з денним
перебуванням. В програмах оздоровчих заходів були змагання з дартсу, тенісу
настільного, баскетболу, шашок, та велопрогулянки лісовими маршрутами на
сучасних спортивних велосипедах, які були придбані за рахунок коштів
районного бюджету.
Карантинні обмежувальні заходи внесли свої корективи у плани відпочинку
на спортивній базі. В 2020 році оздоровча кампанія була призупинена.
Не залишається без уваги і молодь району. Так, щорічно на організацію
районних змагань та для подальшої участі в обласних змаганнях, районна
державна адміністрація виділяє кошти на проведення та організацію таких
змагань. У 2020 році на відповідні цілі з районного бюджету було виділено
53,4 тис.грн.
У 2020 році в залік Спартакіади на Кубок голови районної державної
адміністрації сектором у справах молоді та спорту відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації були заплановані до проведення змагання з мініфутболу, баскетболу, волейболу, тенісу настільного, пляжного волейболу та
спортивної рибалки серед колективів фізичної культури та спорту сільських рад
району.
З причин виникнення поширення на території України гострої респіраторної
хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введених
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карантинних обмежень організація більшості планових спортивних змагань району
та відповідно області була призупинена.
Незважаючи на вищевикладене, змагання, які не потребують використання
спортивних залів, були проведені.
На території спорткомплексу ―Мрія‖ в с.Новоосинове в залік районної
Спартакіади з видів спорту на Кубок голови районної державної адміністрації
відбулись змагання з міні-футболу, на території Петропавлівської сільської ради
змагання з пляжного волейболу та спортивної рибалки.
До Дня фізичної культури і спорту в ПЗОВ ―Сосновий‖ щороку
організовувалося спортивне свято, за програмою якого проходили змагання з
футболу, волейболу, настільного тенісу, шашок, кульової стрільби з
пневматичної гвинтівки та дартсу. Наприкінці заходу традиційно
нагороджувалися переможці змагань, вшановувалися тренери з видів спорту та
ветерани спорту.
У вересні 2020 року команда Куп'янського району взяла участь в обласному
фестивалі ―Мама, тато, я - спортивна сім'я‖ в м. Харків на ОСК "Металіст"та
виборола третє призове місце.
Культура
Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони
культурної спадщини та бібліотечної справи – головні завдання відділу
культури Куп`янської районної державної адміністрації.
Мережа закладів культури Куп’янського району у 2020 році складалася з
55 закладів культури - 24 сільських бібліотечних філій на чолі з центральною
районною бібліотекою, яка була методичним і консультаційним центром
бібліотечного обслуговування населення для всіх бібліотек району, та 30
закладів культури клубного типу: районного будинку культури, 3 сільських
будинків культури та 26 сільських клубів.
Справжнім осередком розвитку культури був районний будинок культури, в
якому діяли 10 гуртків художньої самодіяльності - вокальні колективи
«Слобожанка», «VIVA», «Осколяни», гурт патріотичної пісні «Гайдамаки»,
вокально-інструментальний ансамбль «Астероїд», гуртки естрадного вокалу
«Різні», «Ідилія», любительське об’єднання «Чарівниця», театральний гурток
«Браво» та танцювальний колектив «Merry Dance». Творча робота колективів
була направлена на задоволення культурних потреб громади.
В сільських клубних закладах успішно діяли 182 клубних формувань, які
налічували 1579 учасників, з них -954 дитини. Звання самодіяльний «народний»
має вокально-естрадний гурт «Антракт» Новоосинівського сільського будинку
культури.
В Куп’янському районі 56 самодіяльних майстрів народної творчості, які
працюють у жанрах лозоплетіння, робота з деревом, бісероплетіння, оригамі,
в′язання, вишивка, образотворче мистецтво. Гутник Світлана Олександрівна
має звання майстер народної творчості України.
Минулого року районні культурно-мистецькі заходи проходили в онлайнрежимі, серед них фестиваль патріотичної пісні «Живи і пам’ятай», районний
фестиваль
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народної творчості «Червона калина», фестиваль-огляд виконавців молодіжної
естрадної пісні «Цвіт папороті».
Кращі самодіяльні аматори та колективи Куп’янського району брали участь
в культурно – мистецьких заходах різних рівнів:
- 7 липня 2020 року відбувся фестиваль-огляд виконавців молодіжної
естрадної пісні «Цвіт папороті», переможцями якого стали 11 аматорів
Куп’янського району;
- 10 жовтня 2020 року вокальний дует «Ідилія» (керівник Лілія Капустіна)
на Відкритому Міжрайонному фестивалі військово-патріотичної пісні «На
крилах пам’яті» здобули почесне ІІ місце;
- 1 грудня 2020 року учасники танцювального колективу «Merry Dance»
(керівники Ірина Євсюкова та Людмила Григорова) отримали гран-прі у
Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Kyiv Art Fest», якій відбувся у
місті Київ. Також протягом року працівники відділу культури проводили
заходи до професійних, знаменних та пам’ятних дат.
Складовою частиною культурної інфраструктури району, його
інтелектуальною власністю була централізована бібліотечна система, до якої
входили центральна районна бібліотека та 24 сільські бібліотечні філії. Вони
були доступні широким колам населення та максимально наближені до його
потреб.
Основними напрямками діяльності бібліотек були обслуговування читачів,
забезпечення книгозбірень новими надходженнями літератури та перетворення
їх на сучасні інформаційно-культурні центри громад.
Центральна районна бібліотека була головним методичним центром для
всіх бібліотек району та бібліотек інших відомств та організацій, важливе
завдання якого полягало в створенні позитивного іміджу не тільки кожної
бібліотеки, а й кожного бібліотечного фахівця. Саме від того, яке враження
бібліотекар справляє на користувача, залежить престиж і роль бібліотеки в
житті місцевої громади.
В бібліотеках проводилися різноманітні заходи, конкурси, віртуальні
екскурсії, вікторини, а також заходи до ювілеїв письменників, державних та
релігійних свят, заходи з популяризації української та зарубіжної літератури.
Цьогоріч традиційно в центральній районній бібліотеці проводилися районні
заходи юних читців аматорів «Струни Кобзаревого серця» та «Найкращий читач
Куп’янщини», в яких брали участь учні з усіх шкіл району.
В бібліотеках централізованої бібліотечної системи діяли гуртки та клуби
за інтересами літературно-художнього, пізнавального, інформаційного,
розважального, екологічно-просвітницького напрямків. В них займалися
267 чоловік, з них-206 дітей.
Протягом 2020 року центральна районна бібліотека тісно співпрацювала з
громадськими організаціями, районним та міським територіальними центрами
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), зі школами,
клубними установами району.
В 2020 році центральною районною бібліотекою були освоєні кошти у сумі
84,4 тис. грн., які були виділено з районного бюджету на ремонт даху та
придбання металевої огорожі.
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На придбання бібліотечного фонду для бібліотек централізованої
бібліотечної системи були виділені позабюджетні кошти у сумі 202,6 тис. грн.
Для районного будинку культури з районного бюджету були виділені
кошти у сумі 86 тис. грн. на ремонт покрівлі, придбання меблів, вогнегасників,
апаратури. На проведення культурно-мистецьких заходів витрачено 30 тис. грн.
Минулого року матеріально-технічна база покращилась в 22 закладах
культури району на загальну суму 426 тис. грн. Бюджетні кошти складали 197,7
тис. грн., позабюджетні-228 тис.грн.
У 2020 році проведено поточні ремонти в 18 закладах культури на загальну
суму 530 тис.грн.,з них бюджетні кошти складали 255 тис.грн., позабюджетні275 тис.грн.
Відділом культури здійснювалися заходи щодо збереження та охорони 306
пам’яток історії та археології, які входять до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України. В районі проводилися ремонтно-реставраційні роботи на
об’єктах культурної спадщини. В 2020 році на забезпечення впорядкування
пам’яток історії було витрачено 30,6 тис.грн.
Структура адміністрації
У 2020 році відбулися деякі зміни у структурі районної державної
адміністрації. Розрядженням голови районної державної адміністрації від 03
червня 2020 року № 117 ―Про структуру районної державної адміністрації‖ та
від 12 червня 2020 року № 48 -‖о‖ ―Про внесення змін до штатного розпису‖ в
районній державній адміністрації шляхом реорганізації відділу житловокомунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля Куп’янської районної державної адміністрації
Харківської області та сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними органами Куп’янської районної державної
адміністрації Харківської області, було утворено відділ житлово-комунального
господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Куп’янської
районної державної адміністрації Харківської області та відділ містобудування,
архітектури, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Куп’янської районної державної адміністрації
Харківської області. Також у складі відділу містобудування, архітектури,
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
Куп’янської районної державної адміністрації Харківської області було
утворено сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Куп’янської районної державної адміністрації
Харківської області
Станом на 01 січня 2021 року в районній державній адміністрації
налічується 70 штатних одиниць, з них в апараті — 13 штатних одиниць.
Фактично на посадах працюють 67 чол., в тому числі в апараті — 13 чол.
Вакантних посад - 3.
Протягом року було оголошено та проведено 3 конкурси на зайняття
вакантних посад державної служби категорій ―Б‖ і ―В‖ в структурних
підрозділах районної державної адміністрації. За результатами конкурсів
призначені на посади 3 працівника в в структурних підрозділах районної
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державної адміністрації. Також з метою забезпечення повного та своєчасного
виконання завдань і функцій Куп’янської районної державної адміністрації було
оголошено 5 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії
―Б‖ і ―В‖ відповідно до Порядку призначення на посади державної служби на
період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 квітня 2020 року № 290 ―Деякі питання призначення на посади
державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2‖. За результатами добору було
призначено 5 працівників на умовах контракту про проходження державної
служби на період дії карантину на підставі Типового контракту про
проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 290.
На завершення хочу зазначити, що все, чого ми досягли – результат
співпраці районної державної адміністрації з обласною державною
адміністрацією, районною та сільськими радами, депутатами всіх рівнів,
установами і підприємствами району. Адже втілення в життя наміченого
можливе лише за умови дієвості всіх зацікавлених сторін – органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, їх солідарної
відповідальності за стан справ у районі.
Я дякую всім, хто долучився до виконання програми економічного і
соціального розвитку району, сподіваюсь і надалі на співпрацю,
взаєморозуміння, адже мета в нас одна – покращення добробуту жителів
нашого району і мир в країні.
Голова районної
державної адміністрації
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