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Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює 

виконавчу владу на території району та реалізує державну політику в різних 

сферах та галузях діяльності. На території району забезпечується виконання 

Конституції, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, центральних органів виконавчої влади. 

Основні напрями роботи райдержадміністрації ґрунтуються на принципах 

втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України, їх практичної 

реалізації на місцях та виконання заходів Стратегії регіонального розвитку 

Харківської області на період до 2021 року. 

Робота районної державної адміністрації у звітному періоді 

спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного 

розвитку району, ефективного використання наявних природних, трудових та 

фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні 

галузі економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, 

поліпшення добробуту та соціального захисту населення. 

Розв’язання основних економічних і соціальних проблем району 

здійснюється через підготовку та організацію виконання щорічних програм 

економічного і соціального розвитку району. 

У програмах, з урахуванням пріоритетів та проблем, визначені 

першочергові завдання розвитку району та критерії їх досягнення, заходи 

координації дій районної державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування, територіальних органів міністерств та відомств, які 

спрямовані на реалізацію відповідних завдань.  

Ізюмська районна державна адміністрація впродовж року тісно 

співпрацювала з районною радою, депутатським корпусом, сільськими радами 

та об’єднаною територіальною громадою для вирішення на засадах 

взаємопорозуміння інтересів жителів району.  

 

Сільське господарство 
 

Загальна площа ріллі, яка обробляється сільськогосподарськими 

підприємствами району складає 52,8 тис. га, в тому числі зернові культури – 

24,5 тис. га, що становить 46%, технічні – 25,3 тис. га  або 48%, кормові – 2,5 

тис. га або 5% та відповідно чорний пар – 0,5 тис. га або 1% в структурі 

посівних площ.  

Підводячи підсумки 2020 року, можна відмітити, що цей рік для 

сільськогосподарських товаровиробників району видався складним, в першу 

чергу, через непрості погодні умови, які склалися навесні, але вони 

спромоглися досягнути непоганих результатів в цьому хліборобному році.   
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Підводячи підсумки сільськогосподарського року, можна відмітити, що 

зерна у вазі після доробки вирощено 94,3 тис. тонн при середній урожайності 

38,9 ц/га.  Це на 10,9 тис. тонн або 10% менше порівняно з 2019 роком.  

В тому числі озимої пшениці намолочено 78,0 тис. тонн при  урожайності 

35,8 ц/га; 

- ячменю  -  5,3 тис. тонн  при  урожайності 34,4 ц/га; 

- гороху – 621 тонна при урожайності 16,7 ц/га; 

- вівсу – 104 тонн, урожайність 32,3 ц/га; 

- гречки – 18 тонн, урожайність 3,4 ц/га; 

- кукурудзи на зерно – 10,3 тис. тонн, урожайність склала 39,5 ц/га. 

А також соняшнику намолочено 38,0 тис. тонн. при урожайності 15,0 ц/га, 

що на 28,5 тис. тонн менше минулого року або на 43%. 

Під урожай 2021 року посіяно 27159 га озимих зернових, в тому числі на 

зерно – 26999 га та 160 га – на зелений корм. Це на 5725 га або 23,7% більше 

ніж минулого року. (21397 га).  

Посіви знаходяться в доброму та задовільному стані. 

Підприємства агропромислового комплексу продовжують залучати власні 

інвестиції та кредитні ресурси для оновлення та модернізації основних засобів 

виробництва, впровадження сучасних технологій. В 2020 році 

сільгосппідприємствами було придбано 12 одиниць техніки, на суму 14 млн. 

531 тис. грн.: з них 2 трактори ,1 комбайн та 9 одиниць іншої техніки. 

Щодо стану справ в галузі тваринництва. Станом на 01 січня 2021 року 

поголів’я  ВРХ в сільськогосподарських підприємствах становить 6887 голів, в 

т. ч. 2184 корів (ТОВ «СК Восток» - 6731 гол., в т. ч. 2126 корів; ПСП 

«Дружба» - 156 гол., в т.ч. 58 корів). 

Обсяги виробництва молока складають  20734 тонн, що на 837,5 тонну 

більше минулого року або на 5,2%. Надій на 1 корову по середньому поголів’ю 

складає 9493 кг, що на 459 кг більше минулорічного. За цим показником район 

входить в п’ятірку найкращих серед господарств області 

Райдержадміністрацією також постійно проводиться моніторинг стану 

виплати заробітної плати в галузі сільського господарства району. Зазначу, 

заборгованість з виплати заробітної плати відсутня, середньомісячна заробітна 

плата за січень-грудень 2020 року складає 9536 грн., що на 121 грн. або 1,3% 

більше минулорічного (9415 грн.). 

В робочому порядку питання розвитку агропромислового комплексу 

розглядалися на нарадах голови райдержадміністрації, також в червні  

проведено практичний семінар про підготовку до збирання ранніх зернових для 

керівників сільськогосподарських підприємств за участю контролюючих 

районних служб та науковців. 

Також постійно проводилася роз’яснювальна робота для 

сільськогосподарських підприємств району та органів місцевого 

самоврядування стосовно діючих державних програм підтримки 

агропромислового комплексу. А саме про напрямки державної підтримки 

розвитку галузі тваринництва, здешевлення сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва, фінансової підтримки заходів в 
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агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, підтримки 

розвитку фермерських господарств. 

 

Промисловість 

 
По Ізюмському КХП за 2020 рік обсяги виробництва з початку року 

склали 35 755 тон, обсяги реалізації 230 466,0 тис. грн. 

По Ізюмському лісогосподарському підприємству за 2020 рік обсяги 

виробництва в діючих цінах з початку року склали 5 513,0 тис. грн., обсяги 

реалізації продукції склали 45 666,0 тис. грн. 

 

Бюджет 

 
У 2020 році до зведеного бюджету Ізюмського району надійшло всього 

доходів  загального фонду 101410,0 тис.грн. при уточненому плані на рік 

98661,4 тис.грн., або загальне виконання бюджету району  склало  103 %. 

Відповідно до районного бюджету станом на 01 січня 2021 року надійшло 

всього доходів загального фонду 66467,2 тис.грн. при уточненому розписі на 

рік 65262,9 тис. грн., або загальне виконання  склало 102 %. 

До зведеного бюджету району отримано доходів без урахування 

трансфертів  за 2020 рік  62057,6 тис.грн. при уточненому плані                             

58300,9 тис.грн., або виконання склало 106%, перевиконання в сумі складає 

3756,7тис.грн. У тому числі до районного бюджету отримано власних 

надходжень 28276,3 тис.грн. при уточненому плані 26366,7 тис.грн., або 

виконання склало 107 % (перевиконання 1909,6 тис.грн.). 

Податок та збір на доходи фізичних осіб, який має найбільш питому вагу у 

власних надходженнях в бюджеті району (43,3%), у 2020 році виконано на 

107%, або при плані 25124,7тис.грн. отримано  26863,4 тис.грн. (перевиконання 

склало 1738,7 тис.грн.).  

Однією із складових податку на доходи фізичних осіб є податок від 

виплати орендної плати власникам паїв, якого у звітному році за оперативними 

даними отримано до бюджетів усіх рівнів в сумі 10428,2 тис.грн.  

Крім того від підприємств району отримано кошти податку на доходи 

фізичних осіб від виплачених дивідендів до бюджетів усіх рівнів у розмірі 

1964,8тис.грн.( до районного бюджету 60%- 1178,9тис.грн.), що  більше від 

аналогічних надходжень минулого року на 1810,9 тис.грн.  

Також,  позитивно впливає на виконання плану по податку на доходи 

фізичних осіб відсутність у районі заборгованості по заробітній платі. 

Найбільш суттєвими платниками податку на доходи фізичних осіб (КБК 

11010000) на території Ізюмського району є ТОВ СК „Восток” (сплачено 

12418,5 тис.грн. (контингент)), відділ освіти Ізюмської РДА (6332,4 тис.грн.) та 

ПП „Золота Нива І” (2432,4тис.грн.). 

Наступним по обсягу є єдиний податок, якого при плані 15628,9 тис.грн. 

надійшло 15877,1 тис.грн.,  що більше від надходжень минулого року у 
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співставних умовах  на 1746,0тис.грн. Загальне виконання плану по єдиному 

податку у 2020 році становить 102%. В складі цього податку найбільш питому 

вагу має єдиний податок від сільгоспвиробників, якого отримано                           

13793,3 тис.грн., або 99% до плану. 

Одним із найбільших надходжень до сільських бюджетів є також  податок 

на майно, якого у 2020 році надійшло 14065,6 тис.грн. при плані                          

13768,3 тис.грн., або виконання складає 102%.  

Основною складовою податку на майно є плата за землю (95,9%), 

фактичні надходження якої у звітному році склали 13487,8 тис.грн., що 

становить 101,6% до плану. Зменшення надходжень проти минулого року на 

66,6 тис.грн. пояснюється запровадженими у поточному році Кабінетом 

Міністрів України карантинними заходами, спрямованими на протидію 

поширенню короновірусної інфекції та тимчасового призупинення сплати 

земельних податків.  

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надійшло у 

сумі 453 тис.грн., або 114% до плану. Перевиконання пояснюється 

надходженням до Бугаївської сільської ради податку від фізичних осіб, які в 

2020 році оформили майно отримане раніше, як майновий пай. 

Транспортний податок надійшов до двох сільських бюджетів у сумі  

124,8тис.грн., що складає 128% до плану. Значне перевиконання відбулося у 

Левківській сільській раді  у зв’язку з тим, що сільгосппідприємство СТОВ 

«Хлібопродукт» придбало нове авто та сплатило відповідний податок. 

Рентна плата за користування надрами надійшла у сумі 1551,4 тис.грн., що 

становить до плану з урахуванням змін 106%, або перевиконання складає 

89,5тис.грн. та менше від минулого року на 506,1 тис.грн. 

Рентна плата за спеціальне використання  лісових ресурсів місцевого 

значення за звітний рік склала 2657,5 тис.грн., що більше від плану з 

урахуванням змін на 1179,0 тис.грн. та більше проти надходжень минулого 

року на 1267,1 тис.грн.  

Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів надійшло 122,1 тис.грн. Рівень виконання 

планових показників з урахуванням змін становить 116%.  

Акцизний податок з виробленого та ввезеного пального у звітному році 

надійшов до Малокамишуваського бюджету в сумі 251,8 тис.грн. 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що знаходиться у комунальній власності  

отримано 104,8 тис.грн., план виконано на 117%. Перевиконання склало 

15,2тис.грн.  

В звітному році інших надходжень (по КДБ 24060300) надійшло                   

461,3 тис.грн., а саме: кошти із залишків спеціального фонду в сумі 

182,4тис.грн., кошти за використання земель без правовстановлюючих 

документів в сумі 100,3тис.грн., повернення коштів минулих років у сумі 

1,3тис.грн. та повернення грошової застави за кандидатів в депутати виборчого 

списку згідно п.10 Постанови ЦВК вiд 21.08.20№193 в сумі 177,3 тис.грн. 
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Надходження, які складають невелику питому вагу в загальній сумі 

доходів бюджету, але є їх невід’ємною частиною, виконано наступним чином: 

- адміністративні штрафи та інші санкції отримано у сумі 14,7 тис.грн.; 

- плата за надання адміністративних послуг та державне мито у зв’язку з 

карантинними заходами виконано лише на 32%(недоотримано до плану                  

138,0 тис.грн.) та на 68%(недоотримано 2,1 тис.грн.) відповідно. 

До спеціального фонду бюджету району  надійшли наступні доходи: 

 - екологічний податок в сумі 18,0 тис.грн. (109% до плану, перевиконання 

становить 1,5тис.грн.); 

  - грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності складають 7,1 тис.грн.; 

 - власні надходження бюджетних установ становлять у сумі                           

947,1 тис.грн.; 

 - кошти від відчуження майна у сумі  15,9 тис.грн. Рішенням сесії 

Куньєвської сільської ради від 2 жовтня 2020 року №8 надано дозвіл на 

відчуження об’єкту нерухомого майна комунальної власності.  

За звітний період до бюджету району  отримано з державного бюджету 

базової дотації -  1396,2 тис.грн., освітньої субвенції - 26834,8 тис.грн., 

медичної субвенції - 1819,7 тис.грн.  

Також, протягом звітного періоду до загального фонду надійшли 

трансферти з обласного бюджету на здійснення переданих з держбюджету 

видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі                             

4032,5 тис.грн., субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 452,9 тис.грн., на придбання житла для дітей-сиріт за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 844,3 тис.грн. на 

проведення місцевих виборів 1706,7 тис.грн. та інших субвенцій до загального 

фонду надійшло 1547,3тис.грн. Також до спеціального фонду надійшли 

субвенції: за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду 466,0 тис. грн., на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах 1437,1 тис.грн., на виконання інвестиційних 

проектів 800,0 тис. грн. та інші субвенції  539,6 тис. грн. 

Обсяг видаткової частини зведеного  бюджету району  з  урахуванням 

трансфертів за 2020 рік склав 104734,1 тис.грн., або 89% до плану з 

урахуванням змін. Видатки загального фонду бюджету району виконані у сумі 

92 560,0  тис.грн., або 91% до плану з урахуванням змін. Видатки спеціального 

фонду виконані у сумі 12174,1 тис. грн., або 76% до плану, в тому числі 

виконання капітальних видатків склало 11220,8 тис.грн., або 92% загального 

обсягу спеціального фонду. 
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Капітальні вкладення 
 

За кошти державного бюджету в 2020 році проведено капітальний ремонт 

дороги в с.Бугаївка  на суму 1437,137 тис. грн., з державного бюджету 

проведено поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О-211437 Ізюм-Оскіл км 10+000 – км 14+400 

окремими ділянками на суму – 10 399,0  тис. грн.   

За кошти місцевих бюджетів проведені роботи з поточних ремонтів доріг 

на суму 1180,0 тис. грн. по с. Бугаївка, с. Вірнопілля, с. Левківка. 

За рахунок коштів експлуатаційного утримання філією «Ізюмський 

райавтодор» виконано ямковий ремонт на автодорогах Ізюмського району на 

загальну суму 6232,3 тис. грн. та на автомобільній дорозі Харків – Зміїв – 

Балаклія – Горохуватка, в межах с. Куньє (біля школи) протяжністю 425 м  на 

суму 1345,0 тис. грн. 

Проведено роботи з поточного ремонту ділянок на автодорозі Ізюм - 

Барвінкове протяжністю близько 4,3 км. орієнтовною вартістю 115,0 млн. грн. в 

межах Ізюмського району: 3,3 км. - Мала Комишуваха та 1,0 км. від з’їзду с. 

Вірнопілля в напрямку м. Барвінкове. 

В с. Заводи за кошти обласного та місцевого бюджету проведені бурові 

роботи до артезіанських водоносних горизонтів на глибину 150м на суму 1195,8 

тис. грн. ( за рахунок обласного бюджету 800,0 тис. грн., та кошти сільської 

ради у сумі 395,8 тис. грн.). 

Проведення капітального ремонту в с. Левківка по вул. Весняна (670 м), 

вул. Шкільна (650 м), вул. Слобожанська (670 м) та вул. Сонячна (650 м) на 

загальну суму 799,960 тис. грн.,  закуплено та встановлено башту 170,0 тис. грн. 

Проведено роботи з капітального ремонту внутрішніх приміщень 

Бабенківського сільського клубу та капітальний ремонт електромережі на суму 

800,0 тис. грн., завершено капітальний ремонт даху Федорівського сільського 

клубу (720,0 тис. грн.). 

Проведені внутрішні роботи у Співаківському сільському клубі на суму 

30,0 тис. грн.; 

За кошти Малокомишуваської сільської ради на території с. Мала 

Комишуваха та с. Донецьке буде встановлено 2 дитячих майданчика на суму 

70,0 тис. грн.  

        За кошти Довгеньківської сільської ради проведене будівництво системи 

освітлення в с. Довгеньке по вул. Борисова на суму 137,0 тис. грн., встановлено 

15 ліхтарів.  

 

Рівень розрахунків за енергоносії за січень-грудень 2020 року: 

 бюджетні установи населення 

електроенергія – 95,7%, 97,7%, 87,0%; 

природній газ – 91,8% 100,3% 91,6%, 

теплопостачання  102,7% 102,7%  - 

водопостачання – 94,4%  100% 94,4% 
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Соціальний захист населення 

 
         Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка 

здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних, інвалідів, 

пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених  верств населення. Робота по 

виконанню державних та місцевих програм з питань соціального захисту 

населення, спрямована на реалізацію практичних справ по розв’язанню 

соціальних проблем населення району. За 12 місяців 2020 р. видатки на 

соціальний захист населення з місцевого та державного бюджетів становили 

майже 59,056 млн. грн., що становить 95%  від рівня аналогічного періоду    

2019 року.           

 

Програма житлових субсидій  та державних допомог 

 
 Виконуючи постанову Кабінету міністрів України  від 21.10.1995 р.         

№ 848 (зі змінами) робота управління спрямована на спрощення процедури 

надання допомоги населенню по запровадженій єдиній заяві при призначені 

всіх видів соціальних допомог, декларації про доходи і майновий стан осіб, які 

звертаються до громадської приймальні.   

        Протягом 12 місяців поточного року до «єдиного вікна» звернулось 3036 

сімей з пакетом на призначення субсидій, соцдопомог та компенсацій і 2261- за 

консультацією. Крім того 128 особам видано довідки внутрішньо переміщених 

осіб. Станом  01.10.2020 р. отримують житлові субсидії  1870 сімей (28,7 % від 

їх кількості), загальна сума призначених та виплачених субсидій становить 

14,462 млн. грн. По твердому паливу субсидія призначена 454 сім'ям на суму 

1,466 млн. грн., виплачено 450 сім'ям  на суму 1,453 млн. грн. Середній розмір 

призначених субсидій по ЖКП за червень становить 819,2 грн., по твердому 

паливу - 3396,90 грн. В кожній сільській раді визначені уповноважені особи, які 

здійснюють прийом заяв та первинних документів від громадян і надають  їх  

до управління.  

 В управлінні станом на 01 січня 2021 р. соціальними допомогами 

скористались 2579 осіб на загальну суму 51,308 млн. грн. Згідно ЗУ «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» державною допомогою  на звітний період 

користуються 667 осіб,загальна сума  виплачених допомог становить 14,003 

млн. грн. Державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, грошовим забезпеченням батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною» користується 4 сім’ї та 1 будинок  сімейного типу. Сума виплаченої 

допомоги з початку року склала 1,585 млн. грн. Допомогу на дітей над якими 

встановлено опіку та піклування  скористались 26 осіб, на суму 2,260 млн. грн. 

Відповідно до постанови КМУ від 13.03.2019 р. №250 станом на 01.01.2021 р. 

отримували допомогу 99 багатодітних сімей, загальна сума виплаченої 
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допомоги з початку року становить  2,588 млн. грн. 

       Щомісячну  допомогу малозабезпеченій особі, яка здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу станом на 

01.01.2021 отримують 22 особи  на суму 498,10 тис. грн. Компенсацією 

фізичним особам, які надають соціальні послуги  згідно Програми соціального 

захисту населення, скористалися 38 осіб, яким призначено компенсацію на 

суму 39,40 тис. грн., заборгованість відсутня. Виплачена матеріальна допомога 

2 особам на суму 20,00 тис. грн. Згідно постанови КМУ  від 20.03.2019 року      

№ 233 допомогу отримує 44 непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють 

догляд за особами з інвалідністю  І групи або за престарілим, який досяг 80 – 

річного віку, на суму 19,80 тис. грн. Компенсаційні виплати громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи отримали 54 особи на суму 

198,50 тис. грн. Згідно постанови КМУ від 01.10.2014 р. №505 призначена і 

виплачена допомога 616  внутрішньо переміщеним особам на суму 11,721 млн. 

грн. 

 Для створення більш ефективної системи соціальної підтримки для 

малозабезпечених верств населення з початку року проведено 28 засідань 

комісії по розгляду питань з призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій, пільг за фактичним місцем 

проживання пільговика, призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам де було розглянуто 1233 питань, з них: 335- 

щодо призначення субсидії, виходячи з конкретних умов проживання, 823- 

щодо допомог та компенсацій ВПО, інші - щодо призначення соціальних  

допомог, компенсацій та  пільг, відмовлено 23 особам, 3 особам припинено 

надання субсидії згідно даних верифікації. Прийнято 179 заяв для надання 

соціальних послуг територіальним центром, підготовлено документи для 

влаштування до будинків-інтернатів 4 особи похилого віку. 

        З метою перевірки цільового використання бюджетних асигнувань, 

передбачених для надання населенню субсидій та соціальної допомоги 

соціальним державним інспектором та головним спеціалістом здійснюються 

перевірки достовірності та повноти надання інформації про доходи  сімей, 

правильність розрахунку субсидій, допомог та пенсій. Перевірено 422 

пенсійних справ. За звітний період проведено 433 обстежень матеріально-

побутових умов  сімей отримувачів соцдопомог. Перевірено та складено 334 

актів обстеження щодо фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб 

згідно постанови КМУ від 08.06.2016 р. №365. За результатами перевірок 

визначена  сума зайво нарахованої субсидії та допомог в обсязі 727,532 тис. 

грн. Сума повернутих боргів становить 490,461 тис. грн. (з урахуванням 

минулих років).  

 

Надання компенсацій та пільг 

 
 Крім  призначення субсидій та соціальних допомог значну роботу 

управління проводить по наданню пільг згідно до законодавства, станом на 

01.01.2021 р. на обліку в управлінні перебуває 3839 осіб. Для реалізації 
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механізму надання пільг у грошовій формі на житлово-комунальні послуги 

здійснюється електронний обмін документами між Управлінням, 

Мінсоцполітики, АТ “Ощадбанк” та виконавцями послуг. З початку року 

нараховано на надання пільг  на ЖКП 2,217 млн. грн., з них у грошовій формі- 

797,707 тис. грн. Для призначення пільги на тверде паливо та скраплений газ до 

управління звернулось 222 особи, яким призначено та виплачено 447,231 тис. 

грн. Виплачено разову грошову допомогу до 9 травня 473 особам на суму 

658,19 тис. грн. Кошторисні призначення на придбання ліків становлять 65,195 

тис. грн., на зубне протезування- 7,24 тис. грн. Використано за рецептами 

лікарів- 65,132 тис. грн. 

Надана матеріальна допомога 8 непрацюючим малозабезпеченим особам на 

суму 6552 грн., 4 особи з інвалідністю отримали 3276 грн. Компенсацію на 

бензин, ремонт отримало 4 особам, на транспортне обслуговування інвалідів 7 

особам на загальну суму 4702,34 грн.  

       З початку року звернулись 6 осіб з інвалідністю  з порушенням опорно-

рухового апарату на отримання колясок, надано 154 направлення на протезно-

ортопедичні  вироби, 38- на засоби ходіння та малої механізації. Встановлено 

статус багатодітної сім'ї та видано 14 посвідчень батькам та 42 посвідчення 

дітям з багатодітної сім'ї. 

      На виконання наказу Головного управління праці та соціального захисту 

населення  від 26.11.2009  №173 4 особам відшкодовано витрати на поховання 

інвалідів війни в сумі 19,104 тис. грн. 

 

Забезпечення зайнятості населення та оплата праці 

 
За оперативними даними, середньомісячна заробітна плата працівників 

Ізюмського району за січень-грудень 2020 року становить 9236 грн. Станом на 

01.01.2021 р., згідно оперативних даних, заборгованість із виплати заробітної 

плати в районі відсутня.  

Станом на 01.01.2021 року на підприємствах району діє  71  колективний 

договір, охоплено колективно – договірним  регулюванням  2,4 тис. чоловік, 

або 92,7 % працюючих. З початку року укладено 9 колективних договори та 

зареєстровано зміни до 33 колективних договорів укладених раніше. При 

проведенні повідомної реєстрації перевіряється відповідність колективних 

договорів чинному законодавству.  

За січень-грудень на обліку в міськрайцентрі зайнятості перебувало 914 

безробітних, які проживають в сільській місцевості, мають статус безробітного-

343. Рівень безробіття становить 3,46 % проти 3,12 % на початок року. З 

початку року працевлаштована 631 особу, що проживають в районі, прийняли 

участь в оплачуваних громадських  та інших роботах тимчасового характеру 

168 безробітних. З метою задоволення потреб роботодавців у робочій силі та 

для залучення безробітних до активної форми зайнятості професійне навчання 

організовано, як стажування та індивідуальне навчання безпосередньо на 

підприємствах. З початку року профпідготовку, перепідготовку та підвищення 



10 

 

 

кваліфікації пройшли 190 осіб, що проживають в районі. Пройшли професійну 

адаптацію  2 учасника АТО. 

          

Служба у справах дітей 

 
Станом на 31.12.2020 в Ізюмському районі на обліку перебувало 22 дітей 

з 5 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  Працівниками 

служби забезпечено двічі на рік обстеження умов проживання та виховання 

дітей даної категорії. Протягом звітного періоду проведено обстеження всіх 

дітей, які перебувають на профілактичному обліку служби. 

Станом на 31.12.2020 на території Ізюмського району функціонує 1 

дитячий будинок сімейного типу та 4 прийомних сім’ї.  

З початку року проведено 18 профілактичних рейдів на території району з 

метою своєчасного виявлення та влаштування до навчально-виховних закладів 

дітей, батьки яких не приділяють уваги вихованню та утриманню дітей. Учнів, 

не охоплених навчанням не виявлено. 

На профілактичний облік служби протягом 2020 року поставлено 16 

дітей, батьки яких недостатньо виконують батьківські обов’язки. 

 

Управління Пенсійного фонду України 

 
Виконання планових показників власних коштів, що адмініструє 

Пенсійний фонд за 2020 рік фактично надійшло  371,0 тис. грн., що складає    

95,0 % планових показників на цей період. 

Борг зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування станом 01.01.2021  складає 8282,9 тис. грн. 

Заборгованість з відшкодування підприємствами витрат та доставку 

пільгових пенсій за списком №1, та списком №2 складає 59,7 тис. грн. 

Протягом звітного періоду забезпечено виплату пенсій та допомог в 

установлені законодавством терміни. 

В Управлінні по Ізюмському району станом на 01.01.2021 року 

перебувають на обліку 8389 пенсіонерів. Середній розмір пенсії по району 

станом на 01.01.2021 року становить 2878,15 грн., мінімальний розмір пенсії 

1769,0 грн. 

Заборгованість по виплаті пенсій станом на 01.01.2021 рік відсутня.  

 

Транспортний комплекс 
 

В Ізюмському районі транспортне обслуговування населення здійснюють 

ФОП Старіков В.Л., ФОП Старіков В.В. та  ТОВ «Ізюмське АТП». Діють 15 

приміських автобусних маршрутів загального користування. 

Також мешканці району мають можливість скористатися залізничним 

транспортом, на території району знаходиться 10 залізничних станцій. 
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Відповідно до Програми соціального захисту населення Ізюмського 

району на 2020 рік проводилось відшкодування за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом. За 2020 рік 

відшкодовано: за автомобільний транспорт – 620,548 тис. грн., за залізничний – 

90,120 тис. грн. 

 

Освіта 

 
 Ліквідації, реорганізації закладів освіти протягом 2020 року не було, але 

протягом серпня 2020 року було змінено тип закладів та перейменовано: 

Довгеньківський НВК в Довгеньківську гімназію, Вірнопільський НВК в 

Вірнопільську гімназію, Іванчуківську ЗОШ І-ІІІ ступенів в Іванчуківську 

гімназію.  

Для забезпечення своєчасного підвезення учнів до закладів загальної 

середньої освіти у 2020/2021 навчальному році підвіз було організовано 7 

шкільними автобусами для 370 учнів та 75 вчителів (100%) з 8 шкіл району та 1 

філії.  

Відповідно до демографічних, соціальних особливостей району та 

потреб громадян було затверджено мережу закладів загальної середньої освіти 

та учнівського контингенту на 2020/2021 н.р. розпорядженням голови Ізюмської 

РДА від 04.09.2020 №148 “Про затвердження мережі закладів загальної 

середньої освіти Ізюмського району на 2020/2021 навчальний рік”. 

У районі функціонують 10 ЗЗСО: 7 – ЗОШ І-ІІІ ступенів, 3 – ЗОШ І-ІІ 

ступенів. За типами ЗЗСО: середня загальноосвітня школа – 3; гімназія – 3; 

навчально-виховні комплекси – 3 та 1 ліцей (до складу якого входить 

Олександрівська філія); всього класів – 86, навчаються 809 учнів. Заочну та 

екстернатну форми навчання в районі не організовано у зв’язку з відсутністю 

відповідних заяв громадян. 

У сфері загальної середньої освіти відбулося підвищення ефективності 

навчання шляхом: 10 закладів освіти та Олександрівська філія отримали 

ноутбуки, меблі, дидактичний матеріал для Нової української школи на суму 

481590 грн. (347301 грн. – обласний бюджет; 38589 – районний бюджет; 95700 

– залишки освітньої субвенції). Крім того, за державні кошти, у зв’язку з 

пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, було закуплено дезінфікуючі 

засоби для рук та обробки поверхні в кількості 205 штук на суму 105 600 грн. 

Впродовж 2020 року були проведені поточні ремонти закладів загальної 

середньої освіти. 

Проведено навчання та перевірку знань спеціалістів, відповідальних за 

газове господарство та твердопаливне обладнання; здійснено опір ізоляції 

електроустановок та заземлювальних пристроїв. Проведено навчання та 

перевірку знань посадових осіб і фахівців із загальних питань охорони праці. 

Проведено роботу з коригування енергетичного паспорта та з розробки 

норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2020 рік. 

Теплове господарство закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти на предмет готовності до нового опалювального сезону 
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комісією із залученням представника Держенергонагляду у Харківській області 

обстежено із видачею актів. 

До роботи в зимовий період технічно підготовлено 14 котелень 

(топкових) або 100% від плану:  

- 8 -  газових; 

- 3 – твердопаливних (3 котельні працюють виключно на вугіллі); 

- 3 – електричні. 

У грудні 2020 року за державні кошти, для організації своєчасного 

підвезення учнів опорного закладу КЗ «Бугаївський ліцей Ізюмської районної 

ради Харківської області», було придбано шкільний автобус (на суму 

2 100 000 грн.) 

   В усіх закладах освіти району, з метою  роз’яснювальної роботи, були 

проведені батьківські збори з випускниками 11-х класів та їх батьками, 

оформлено інформаційні куточки, проведено з використанням методичних 

рекомендацій Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти 

уроки інформатики для учнів 11-х класів, питання підготовки до ЗНО 

розглянуті на нарадах керівників навчальних закладів. Проведено 

роз’яснювальну роботу через місцеві засоби масової інформації щодо порядку 

та умов проведення ЗНО-2020. Наказами по школі було призначено 

відповідальних за організацію ЗНО-2020.  

  Станом на 01.07.2020 у районі 52 випускники 2020 року із 8 закладів 

загальної середньої освіти.  У 2020 році, у зв’язку з карантином в Україні  

випускники 11 класів були звільнені від проходження державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО. З 25.06.2020 по 17.07.2020  року ЗНО складали 43 

випускники 11 класів закладів освіти району. Пункти тестування для 

проходження ЗНО з української мови і літератури, математики та історії 

України знаходилися у м.Ізюм, з біології та географії – у м.Балаклія, з інших 

предметів – розташовані у м.Харкові, до яких було організовано підвіз 

шкільними автобусами відповідно до розпорядження голови 

райдержадміністрації від  04.06.2020 № 103 «Про забезпечення організованого 

підвезення випускників закладів загальної середньої освіти Ізюмського району, 

які будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання». 

У відділі освіти створено банк даних дітей від 0 до 6 років. Складено 

персоніфікований банк дітей 5-ти річного віку та видано наказ по відділу освіти 

“Про організацію дошкільної підготовки з дітьми 5-ти річного віку, які не 

відвідують дошкільні навчальні заклади у 2020/2021 навчальному році”. 

Усього в Ізюмському районі станом на 05.09.2020 зареєстровано 316 

дітей від 0 до 6 років, з них 196 дітей від 3 до 6 років. Дошкільною освітою в 

ЗДО охоплено 143 дитини, з них дітей від 3 до 6 років 134. Із 80 дітей старшого 

дошкільного віку (діти 5-річного віку), які будуть зараховані із вересня 2021 

року до ЗЗСО, 100% охоплені дошкільною освітою. 52 дитини - охоплені в 5 

НВК та 1 ліцеї; 17 — в групах короткотривалого перебування при ЗЗСО; 11 — в 

ЗДО м.Ізюм. 

Організовано підвіз дітей старшого дошкільного віку Олександрівської 

сільської ради шкільним автобусом до Бугаївського ліцею (7 дітей). 
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У цілому по району на 100 місцях в дошкільних підрозділах НВК та 

ліцею  виховуються 60 дітей. 

 

Центр надання адміністративних послуг 

 
За 2020 рік до ЦНАП звернулось 1864 осіб. Із них за послугами 

Міграційної служби – 96 осіб, за послугами Держгеокадастру – 1187 осіб, 

реєстрації  права власності – 471 особа,  реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців – 74, за послугами сектору житлово-комунального 

господарства, містобудування, архітектури, енергетики та захисту довкілля – 36 

осіб. 

Порушень термінів передачі пакету документів від ЦНАП  суб’єктам 

надання адміністративних послуг та порушень термінів надання 

адміністративних послуг не було.  

За звітний період скарг  від суб’єктів звернень  на роботу адміністраторів 

не надходило.  

В Центрі надавались консультації  громадянам та юридичним особам як 

при особистому звернені так і в телефонному режимі.  

Відділ приймав участь в он-лайн семінарах для адміністраторів ЦНАП.  

  

Культура, туризм та спорт 

 
 Протягом 2020 року робота відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації була спрямована на відзначення календарних, державних 

і традиційних свят, на виконання доручень та розпоряджень голови РДА та 

голови ХОДА, наказів Управління культури і туризму ХОДА, Управління 

молоді та спорту ХОДА та інших нормативних документів. 

Згідно плану роботи відділу, затвердженого заступником голови РДА, 

протягом січня-грудня здійснювалася організаційна діяльність та робота, 

спрямована на розвиток галузі. Зокрема, підготовлено 214 документів (листів, 

інформацій, повідомлень, планів заходів тощо), видано 65 кадрових наказів та 

36 наказів з основної діяльності відділу.  

Протягом 2020 року закладами культури району проводилися масові 

заходи з нагоди державних, календарних і традиційних свят. На рівні району 

було проведено: 

урочистий мітинг до Дня Соборності; 

година пам’яті: «Крути  - трагедія, подвиг, пам'ять»;  

виставка - вшанування: «Сила незламаного духу» до Дня Героїв Небесної 

Сотні;  

Шевченківські дні: «Тарасове слово»; 

участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-

2020» - «Суперчитач Ізюмського району»;  

свято Масляної в селах: Куньє, Вірнопілля, Олександрівка, Левківка. 
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З середини березня до середини червня 2020 року, в зв’язку з 

оголошенням карантину в Україні, бібліотеки не мали змоги проводити масові 

заходи, а тому перейшли на віртуальні форми роботи - віртуальні  книжкові 

виставки, які відображалися на сайті Ізюмської ЦРБ, сайтах обласних бібліотек 

та сторінках фейсбук:  

- до дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль. Трагедія. Память»; 

- до днів памяті та примирення над нацизмом у Другій світовій війні  

«Знаємо. Памятаємо»; 

- до дня Європи в Україні «Шедеври літературної Європи»;  

- до днів пам’яті та примирення, присвячених пам’яті жертв Другої  

світової війни «Про мужність, героїзм, Перемогу»; 

- до дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Початок  

Великої Вітчизняної війни «Стала пам’ять обеліском»;  

- до дня Конституції України «З Днем Конституції України!».   

Працівниками центральної районної бібліотеки за участю сільських 

бібліотекарів було підготовлено відеоролики:  

- до дня вишиванки «Вишивана моя Ізюмщина»; 

- до міжнародного дня захисту дітей «Щаслива мить дитинства»;  

- «Осінні читання» відеоролик з метою заохочення та популяризації 

читання; 

- до Дня української писемності та мови «Не говори про українську мову, 

говори українською мовою!» відеоролик про участь бібліотечних працівників 

та читачів у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності. 

Протягом року на сайті ЦРБ було оформлено ряд віртуальних виставок 

«Увага! Новинки!» про нові надходження літератури до центральної районної 

бібліотеки. 

- до дня Державного прапора України та дня Незалежності України:  

розгорнуті книжкові виставки «Прапор України – символ віри та надії», 

«Синьо-жовтий символ України», «З днем народження, країно!», «Моя Україна 

– квітуча, єдина», тощо (ЦРБ та сільські бібліотеки району); патріотична 

фотозона «Мій край – краплина України» (Липчанівська сільська бібліотека), 

гра–квест для дітей «Стежками неповторної України» (Олександрівська с/б), 

арт-уроки для дітей по виготовленню творчих робіт з паперу під девізом 

«Україні присвячується» (сільські бібліотеки району); 

- до Міжнародного дня миру в ЦРБ оформлено виставку-експозицію 

«Єднаємось заради миру»; книжкові виставки   «Ми за мир в усьому світі!», 

«Україна: шлях до миру», «Хай буде мир на всій планеті» (сільські бібліотеки) 

- до дня партизанської слави презентація книжкової виставки «Шляхами 

мужності і слави» (Олександрівська с/б); 

- до свята Покрови Пречистої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня 

Захисника України: 

- флешмоб з використанням національних символів України та презентація 

книжкової виставки «Хай живе козацька слава, хай живе козацький дух» 

(працівники культури Чистоводівської сільської ради);  
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- історична вікторина для учнів школи, в ході якої діти відповідали на питання 

про українських козаків та захисників Вітчизни 

сьогодення (Співаківська сільська бібліотека); 

- огляд книжкової виставки та інформ-хвилина  «Найцікавіше із життя козаків» 

(Олександрівська сільська бібліотека); 

- книжкова виставка "Мужні та незламні", на якій представлені книги про 

життя, героїчну боротьбу українського козацтва та події на сході України 

(ЦРБ); 

- до Дня визволення України від фашистських загарбників:  тематична 

книжкова виставка «В серцях і книгах про війну» (ЦРБ та сільські бібліотеки); 

- до Дня Гідності та Свободи книжкові виставки «Шлях гідності», «Місцями 

Революції гідності» та інші. (ЦРБ та сільські бібліотеки); 

- до Дня пам’яті жертв голодомору в Україні: віртуальна книжкова виставка 

«Людської пам’яті свіча хай запалає» (ЦРБ та сільські бібліотеки). 

З популяризації здорового способу життя, екологічного виховання 

населення, особливо дітей та молоді в  бібліотеках району протягом року були 

оформлені книжкові виставки «Будьте здорові та розумні». Бібліотекар 

Довгеньківської сільської бібліотеки, з дотриманням всіх  протиепідемічних  

вимог, провела уроки для учнів школи «Природа нашої країни», «Допомагаємо 

природі разом». 

З метою розвитку творчих здібностей читачів бібліотеки району брали 

участь у конкурсах, організованих обласними бібліотеками. 

В березні в Ізюмській центральній районній бібліотеці відбувся 2-й 

районний етап Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія - 2020», в якому за 

перемогу змагалися найактивніші читачі сільських бібліотек Ізюмського району 

та Оскільської ОТГ, учні 6-7 класів. Читачка Довгеньківської сільської 

бібліотеки Аревік Чєділян, яка отримала звання  «Суперчитач Ізюмського 

району-2020», та Олександра Оніщенко, читачка Капитолівської сільської 

бібліотеки  «Суперчитач Оскільської ОТГ-2020» представляли Ізюмщину          

в ІІІ-му обласному етапі конкурсу, в м. Харків, який проходив під час 

карантину в онлайн-режимі і отримали перемогу в номінаціях. 

Призеркою  фотоконкурсу «Бібліотечне селфі. Книжка – добрий, мудрий 

друг», організованого Харківською обласною бібліотекою для дітей стала 

Олеся Новицька, читачка Довгеньківської сільської бібліотеки. 

Протягом року бібліотекарі займалися редагуванням систематичного та 

алфавітного каталогів, списанням зношеної літератури, оформленням нових 

видань, які надходили до бібліотек протягом року, переведенням книжкових 

фондів на УДК. 

Організаційна робота щодо розвитку фізичної культури і спорту в 

Ізюмському районі в 2020 році проводилась відповідно до затверджених 

«Плану основних спортивно - масових заходів  в Ізюмському районі на 2020 

рік» на виконання заходів «Комплексної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури та спорту в Ізюмському районі на 2018-2020 роки». 
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Протягом звітного періоду серед учнівської молоді були проведені 

змагання з волейболу серед юнаків в залік Спартакіади «Спорт протягом 

життя».  

Протягом лютого – березня відбувся перший Відкритий Чемпіонат з 

футзалу серед аматорських команд Ізюмського району і м. Ізюм. В змаганнях 

брали участь 10 команд. Протягом вересня-жовтня проведено Відкритий 

чемпіонат з футзалу серед юнацьких команд «U - 18» Ізюмського району і 

Оскільської ОТГ, в якому брали участь 6 команд. Протягом червня-жовтня 

проведено Відкритий чемпіонат з футболу серед аматорських команд 

Ізюмського району, в якому брали участь 10 футбольних колективів. Всі 

команди-призерки і кращі гравці змагань були нагороджені кубками, медалями, 

дипломами і пам’ятними призами. На офіційних сайтах РДА і Ізюмської 

районної федерації футболу були висвітлені всі спортивні події, які відбувались 

протягом року.  

Оздоровча кампанія для дітей Ізюмського району розпочалася  в лютому 

2020 року.  

    За путівками Департаменту соціального захисту населення Харківської 

обласної державної адміністрації оздоровлено 6 дітей  пільгових категорій за 

рахунок державного бюджету в ДПУ МДЦ «Артек» Київської області і УДЦ 

«Молода гвардія» м. Одеса. 

 

Організаційна діяльність 
 

Публічна організаційна робота райдержадміністрації по виконанню 

повноважень забезпечувалась проведенням планових та позапланових нарад у 

голови райдержадміністрації. В зв’язку з введенням в дію карантинних 

обмежень з 12 березня 2020 року, пов’язаних із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які  

діють до цього часу, в першому півріччі поточного року більшість нарад  

проводилися в обмеженій кількості. Велика увага приділялася проведенню 

позачергових засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Ізюмського району з питання щодо поточної 

епідемічної ситуації на території  Борівського району та виконання постанови 

Кабінету Міністрів України в «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі 

змінами). 

Головна увага щомісяця зверталась на питання виконання бюджету району. 

В обов’язковому порядку на нарадах заслуховувались звіти та інформації про 

роботу структурних підрозділів райдержадміністрації та районних організацій. 

Окремо приділялася увага розгляду на нарадах райдержадміністрації питань 

своєчасного забезпечення населення захисними засобами роботи аграрного 

сектору, сплаті за оренду земельних паїв, рівня заробітної плати, благоустрою 

територій, питань роботи у сфері житлово-комунального господарства, 

створення об’єднаних територіальних громад, інші важливі питання. По всіх 
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розглянутих питаннях оперативно приймалися рішення, надавалися доручення і 

рекомендації. 

Минулий 2020 рік був роком місцевих виборів. Райдержадміністрацією 

була забезпечена постійна чітка робота у сприянні формуванню територіальних 

районних та дільничних виборчих комісій, забезпеченню їх роботи. Як 

наслідок, виборча кампанія в районі пройшла чітко та організовано. 

Забезпечити виконання повноважень районної державної адміністрації, 

передбачених чинним законодавством, стало можливим завдяки злагодженій 

роботі всього колективу райдержадміністрації. 

Робота райдержадміністрації проводиться за перспективним планом 

роботи на рік, квартальними планами роботи, місячними основними заходами 

та тижневими планами. 

Головою райдержадміністрації, в межах компетенції, прийнято 222 

розпорядження з основної діяльності. Вони є обов’язковими для виконання на 

території району всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та 

посадовими особами. 

На утримання апарату та структурних підрозділів Ізюмської 

райдержадміністрації у 2020 році було витрачено: 

- на оплату праці з нарахуваннями було витрачено 9643,7 тис. грн., що 

на 21,3% (або на 2602,6 тис. грн..) менше  показника попереднього року; 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв було спрямовано 395,1 

тис. грн. що на 31,9 % (або на 184,8 тис.грн.) менше показника попереднього 

року; 

- на інші товари і послуги витрачено 400,7 тис. грн., що в 3 рази(або на 

266,2 тис.грн.)  більше показника попереднього року. 

Заробітна плата державним службовцям виплачувалася в повному 

обсязі та в установлені строки. 

Кредиторська заборгованість по державному бюджету відсутня. 

Дебіторська заборгованість по державному бюджету відсутня. Депозитні 

операції не проводилися. 

Робота, яка проведена в нашому районі відповідно до Програми 

економічного і соціального розвитку та делегованих повноважень мала 

системний характер. І хоча ряд планових завдань з різних причин, особливо 

фінансових, не було реалізовано, в цілому спільними зусиллями всіх органів 

влади, депутатського корпусу та місцевого бізнесу нам вдалося в 2020 році 

забезпечити стабільне функціонування всіх важливих напрямків 

життєдіяльності Ізюмського району. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації                                                       Яніс НИКИФОРОВ 
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