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за підсумками роботи у 2018 році 
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Красноградська районна державна адміністрація у своїй роботі керується 

принципами відповідальності, верховенства права, законності, пріоритетності прав 

людини, поєднання державних і місцевих інтересів, а також гласності та 

публічності. 

                              
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. 

НАСЕЛЕННЯ 

Площа району складає 985,1 км²  (3,1 % від площі області), з них: 

сільськогосподарські угіддя складають майже 81 %.  

Всього населених пунктів – 56. В районі функціонує 13 місцевих рад: 1 

районна, 1 міська, 10 сільських та 1 ОТГ.  

Багатоаспектність розвитку 

сучасного суспільства доводить що, 

основним багатством будь-якої 

держави, як і раніше, залишаються 

люди. Це особливо актуально 

сьогодні, коли значна частина 

додаткового продукту створюється в 

третинному секторі економіки.  

За статистичними даними, 

станом на 01.11.2018 чисельність 

наявного населення в Красноградському районі, становила 43574 осіб. Упродовж 

січня-жовтня 2018 року чисельність населення зменшилася на 429 осіб. 

Частка природного скорочення становить 312 осіб.  
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У січні-жовтні 2018 року в районі 

було зареєстровано  

272 народжених, 584 померлих.  

 

 

 

ВІДКРИТІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ  ВЛАДИ 

Відкритість влади, її готовність до діалогу з громадськістю – це ключове 

питання для влади на місцях.  

Протягом 2018 року робота Красноградської районної державної адміністрації 

була організована дотримуючись принципів гласності, відкритості, прозорості, 

публічності, доступності інформації про її діяльність та посадових осіб.  

Діяльність районної державної адміністрації, її посадових осіб  

висвітлювалася через офіційний веб-сайт, газету «Вісті Красноградщини» та ТРК 

«Центр».  

У мережі Інтернет головою районної державної адміністрації ведеться 

особистий блог, на якому висвітлюється його діяльність. Крім того функціонує 

особиста  сторінка голови у соціальній мережі Facebook. Суспільно важливі 

матеріали оприлюднюються через відео-портал YouTub та відповідну сторінку в 

facebook.  

 

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН  

 

Організація роботи з розгляду 

звернень громадян є одним із важливих 

напрямків діяльності 

райдержадміністрації, спрямованим на 

захист конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

За 2018 рік до районної державної 

адміністрації надійшло 334 звернення, у 

тому числі 193 звернення – на особистому прийомі, поштою – 141,  з яких 112 

звернень – з урядової «гарячої лінії». 
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Серед питань, що порушувалися у 

зверненнях, найголовнішими залишаються 

питання  комунального господарства – 169, 

соціального захисту – 72, аграрної політики і 

земельних відносин – 19, охорони здоров’я – 13, 

забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізації прав і свобод громадян 

– 12.  

Актуальними були наступні 

питання: встановлення приладів обліку 

газопостачання, нарахування оплати за 

тепло- та газопостачання, поточного та 

капітальних ремонтів дахів 

багатоповерхових будинків, ремонту 

доріг. 

Підвищення ефективності 

розгляду звернень жителів району та 

забезпечення вимог законодавства зі зверненнями громадян залишається 

першочерговим завданням районної державної адміністрації. 

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВІ  ПИТАННЯ 

 

 У районній державній адміністрації 

та її структурних підрозділах згідно зі 

штатним розписом 106 посад, з них 5 

посад обслуговуючого персоналу. 

Працюють на посадах 93 державних 

службовців та на 3 посадах 

обслуговуючого персоналу.   

В апараті райдержадміністрації та її 

структурних підрозділах працює 2 

магістри державної служби та 4 магістри державного управління.                

Одним  з пріоритетних  напрямків роботи з персоналом є забезпечення 

кваліфікованими працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати 

управлінські функції. Тому районною державною адміністрацією значна увага 

приділяється підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців, 

що проводиться у формі професійних програм, спеціальних курсів, тематичних 

семінарів, стажування та шляхом навчання, у тому числі підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах.  
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Кількість вхідної 
кореспонденції – 

3077 документів  

Кількість вихідної 
кореспонденції – 

3489 документів  

Протягом 2018 року проведено 3 засідання 

конкурсної комісії апарату районної державної 

адміністрації на зайняття вакантних посад державних 

службовців категорії «Б» і «В». За результатами конкурсу 

призначено 5 осіб. 

Ведеться персоніфікований облік виборців. Станом 

на 01.01.2019 в Красноградському районі нараховується 

34787 виборців. 

Проведено 9 засідань колегії райдержадміністрації. 

Головою райдержадміністрації видано 363 

розпорядження. 

 

 

ОБОРОНА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  

Завдяки спільній роботі з Красноградським 

об’єднаним міським військовим комісаріатом 

протягом року забезпечено виконання державних 

завдань з відбору громадян на військову службу за 

контрактом та призову громадян на строкову 

військову службу. Так, у 2018 році на строкову 

військову службу призвано 73 призовників та 37 

красноградців уклали контракт для проходження 

військової служби у Збройних Силах України.  

Відповідно до розпорядження голови 

Харківської облдержадміністрації «Про здійснення 

шефства над військовими частинами Збройних сил 

України та Національної гвардії України» між 

Красноградською райдержадміністрацією та 

військовою частиною 3005 Східного оперативно-

територіального об’єднання Національної гвардії 

України було 

укладено договір 

та спільний план про співробітництво.  

Згідно плану, Красноградська районна 

державна адміністрація спільно з підприємствами, 

організаціями та установами району, співпрацювала 

з військовою частиною у напрямку військово-

патріотичного виховання та підготовки молоді до 

виконання військового обов'язку, культурно-
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просвітницької роботи з військовослужбовцями, сприяння у вирішенні соціально-

побутових та матеріально-технічних проблем військовослужбовців, проводили 

спільні культурно-розважальні заходи. 

У районі затверджена програма здійснення шефства над військовою частиною 

3005 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії 

України.  

З початку року на території району 

виникло 11 випадків лісових пожеж загальною 

площею 12,67 га, з них верхової пожежі – 2 га. 

Протягом 2018 року на території району 

надзвичайних ситуацій не зареєстровано, але 

була масштабна надзвичайна подія (лісова 

пожежа в лісових насадженнях ДП 

«Красноградське лісове господарство»). 

Керівництвом районної ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту області було вчасно вжито 

всіх запобіжних заходів щодо її локалізації та 

ліквідації, недопущення умов погіршення 

життєдіяльності населення. 

З метою вжиття запобіжних заходів у 

районі прийнято розпорядження голови 

райдержадміністрації від 28 березня 2018 року 

№ 88 «Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо 

запобігання виникненню лісових пожеж на території району у пожежонебезпечний 

період 2018 року».  

Розроблено та затверджено у відповідному порядку «Оперативно-

мобілізаційний план ліквідації лісових пожеж на території ДП «Красноградський 

лісгосп» у пожежонебезпечний період 2018 року», до якого залучені  підприємства 

та організації району.  

У травні 2018 року проведені командно-штабні навчання з гасіння великих 

лісових пожеж. Крім того проведена перевірка готовності сил та засобів ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Харківської області, органів місцевого самоврядування, лісокористувачів, до 

реагування у випадку виникнення пожеж в 

екосистемах протягом пожежонебезпечного 

періоду 2018 року. 

В лісових насадженнях району проведені 

роботи по створенню нових мінералізованих 

смуг – 75,3 км,  по догляду за  

мінералізованими смугами, створеними в 

минулих роках – 751 км, встановлено 16 
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До загального фонду 

зведеного бюджету 

району надійшло  

605,9 млн. грн.  

з них отримано 

податкових платежів 

204,9 млн. грн. 

шлагбаумів, перекрито 51 позапланових в’їздів до лісових насаджень, проведено 45 

спільних профілактичних рейдів, проведено 41 лекцію у закладах освіти району.  

Відповідно до рішення Красноградської районної ради «Про районний бюджет 

на 2018 рік» затверджено резервний фонд районного бюджету на 2018 рік у розмірі  

500 тис.грн. 

У рамках виконання Плану комплектування Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області на 2018 рік 

пройшли навчання  88 осіб, з них за державним замовленням – 12 чол., на 

договірних умовах – 76 осіб. 

На території району функціонують 2 підрозділи місцевої пожежної охорони 

(за планом 1), створені на базі ПАОП «Промінь», ПАОП «Зоря». 

У системі оповіщення та зв’язку цивільного захисту  функціонують 2 

електросирени.  

 

 

 

 

 

У 2018 році за кошти районного бюджету в сумі 5,5 млн.грн. придбано 

сучасний пожежний  автомобіль. А наприкінці року автопарк районного відділу 

ДСНС оновився ще на одну одиницю техніки. 

 

БЮДЖЕТНА СФЕРА  

Протягом 2018 року місцеві фінанси 

переважно спрямовувались на забезпечення 

належного рівня функціонування соціальної, 

гуманітарної, культурної, безпекової сфер 

життєдіяльності району. 
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До загального фонду зведеного бюджету 

Красноградського району у 2018 році з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів надійшло 605,9 млн. грн. З них 

отримано податкових платежів у сумі 205, млн. грн., або 39% 

від загального обсягу бюджету, решта 327,1 млн. грн. (61%) 

надійшло у вигляді дотацій та субвенцій з державного, обласного та місцевих 

бюджетів району, в тому числі Наталинської ОТГ та кошти спеціального фонду у 

сумі 73,9 млн.грн. (12,2%).  

Виконання затверджених 

планових призначень 2018 року  по 

податкових платежах склало 120,6%. 

Додатково отримано 35,1 млн. грн. 

У порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року надходження 

збільшились на 47,9 млн. грн., або на 

56% за рахунок рентної плати за 

користування надрами та росту податку 

на доходи фізичних осіб на 20%.  

По усім 12 місцевих бюджетах району затверджені планові призначення 2018 

року виконані з перевищенням на сто відсотків. 

В районі постійно зберігається фінансова стабільність. Розрахунки за спожиті 

енергоносії бюджетними установами району та по заробітній платі соціальної, 

гуманітарної та культурної сфери здійснюються своєчасно. 

 

ЕКОНОМІКА  

ПРОМИСЛОВІСТЬ  

За попередніми даними 

промисловими підприємствами 

Красноградського району у 2018 році, 

реалізовано промислової продукції на 

430,5 млн.грн., обсяг реалізованої 

промислової продукції на одну особу 

населення району у фактичних цінах 

становив 8970 грн. 

 

Бюджет  

виконано на  

120,6 %  
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Об’єм реалізації промислової 

продукції в районі складає 0,2% від 

загального обсягу реалізації по 

Харківській області. 
 

 

 

 

 

АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС  

 

На сьогодні аграрне виробництво відіграє одну з 

головних ролей в економіці району і залишається бути  

її локомотивом. 

 За підсумками 2018 року по обліковому колу 

агропідприємств вироблено сільськогосподарської 

продукції на загальну суму 352,5 млн. грн. (в 

постійних цінах 2010 року), що склало 113,5 % до 

рівня 2017 року. 

Валове виробництво зернових згідно 

статистичних досліджень складає            124,2 

тис. тонн (118% до рівня минулого року)  при 

середній урожайності по району 42,5 ц/га.  

Валове виробництво  соняшнику – 36,5 тис. 

тонн  ( у минулому році – 24 тис. тонн.) при 

середній урожайності -  28,0  ц/га.  

Сої зібрано 2,4 тис. тонн (35 % до минулого року).  

З відкритого та закритого ґрунту зібрано  3185  тонн овочевої продукції.  

Аграрії закладають фундамент вже під врожай 2019 року. З осені посіяно 9,7 

тис.га озимих, які на цей час перебувають в задовільному стані. Проводиться робота 

щодо накопичення матеріально-технічних ресурсів на комплекс весняно-польових 

робіт. 

За 2018 рік орендодавцям сплачено  

146,2 млн. грн., (129 % до рівня минулого 

року).  

За 1 га орендованої землі по району в 

середньому виплачено 3329 грн., що на 

782 грн./га більше минулого року. 

За 12 місяців 2018 року в 

господарствах району вироблено: 

молока 30,9 тис.тонн (95,5% до 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

10948 11636 
12887 

9778 

Динаміка посіву озимих культур (га)  

Вироблено 

сільськогосподарської 

продукції на суму 

352,5 млн. грн.  

(114 % до рівня 2017 року) 
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минулого року) 

м’яса (в живій вазі) – 1,4 тис.тонн (95,3% до минулого року).  

Поголів’я ВРХ налічує 9689 голів ( що на 352 голови більше до минулого 

року)  в    тому числі корів – 3949 голів. 

Серед районів області маємо найбільше 

поголів’я як ВРХ в цілому, так і корів у тому 

числі. Щодо свинопоголів’я, бажано мати 

покращення ситуації.  

В області за об’ємами виробництва молока 

район посідає І місце. А за рівнем продуктивності 

в молочному скотарстві –VІІІ. 

Реалізовано на переробку – 29,2 

тис.тонн молока. 

Як і в попередні роки в господарствах 

продовжується модернізація галузі. 

Протягом року закуплено нової техніки та 

сільськогосподарського інвентарю на 52,3 

млн.грн. 

На підприємстві ТОВ «АГРОФІРМА 

ПІСЧАНСЬКА» триває будівництво тваринницького комплексу, введено в 

експлуатацію 1 чергу.  

Проводилась реконструкція 

тваринницьких приміщень по інших 

підприємствах.  

У сільському господарстві постійно 

зростає рівень середньої заробітної плати. Так за 

2018 року вона дорівнює 8867 грн., що 

становить 123 % до рівня минулого року і 

являється найвищою в аграрному секторі 

області.  

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

За січень-вересень 2018 року 

підприємствами та організаціями району за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 

288,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що в 

1,7 рази більше, ніж за відповідний період 

2017 року та складає 2,1% від загального 

обсягу капітальних інвестицій по області.  

Обсяг капітальних інвестицій з 

2015 2016 2017 2018

33,5 
18,4 

99,8 

52,3 

Динаміка закупівлі с/г техніки та 
інвентарю (млн. грн.) 

1831 2036 
3874 

6499 

2015 2016 2017 2018

Обсяг капітальних інвестицій 
на 1 особу (грн.) 

За об’ємами молока 

район займає  

І місце  
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розрахунку на одну особу по району складав 

6499,8 грн. що в 1,7 рази більше, ніж за 

відповідний період 2017 року. 

Головним джерелом фінансування 

капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються 

власні кошти підприємств та організацій, лідером 

серед яких є газовидобувна галузь. 

       Красноградською райдержадміністрацією 

у співпраці з органами місцевого 

самоврядування, за фінансової підтримки з 

боку держави (ДФРР), субвенцій з обласного 

бюджету реалізовано понад 90 проектів на   

загальну суму 141,3 млн.грн.  

 На території району успішно 

реалізовані 18 міні-проектів обласного 

конкурсу «Разом в майбутнє» на загальну 

 

 суму 3031,6 тис. грн., з них 50% складає 

співфінансування місцевих бюджетів. 

 

Фінансовання  з усіх рівнів бюджету 

на будівництво, ремонт та реконструкцію 

об’єктів інфраструктури району щорічно 

зростає. 

 

 

 

 

 

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ  

 

Питанням енергозбереження на державному рівні і раніше надавалося велике 

значення, а в теперішній час є одним з пріоритетних напрямків економічного 

розвитку країни. 

За рахунок як об’єктивних так і суб’єктивних факторів в районі за 2018 рік (в 

порівняні з відповідним періодом минулого року) зекономлено 2779,675 тис.куб.м., 

природного газу, в т.ч. населенням зекономлено 2703,350 тис.куб.м. 

У 2018 році 

реалізовано  

91 проект на загальну 

суму 141,3 млн.грн. 
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Загалом по району впроваджувались заходи з енергозбереження,  які принесли 

певний економічний ефект, а саме: 

 сільськогосподарськими підприємствами району продовжується робота 

щодо переоснащення машинно-тракторного парку високопродуктивною 

енергозберігаючою технікою, за 2018 рік закуплено сільськогосподарської техніки 

та інвентарю на 52,3 млн.грн.; 

у житлово-комунальному господарстві з використанням енергозберігаючих 

технологій проведено реконструкцію будівлі для внутрішньо переміщених осіб, 

реконструкція 2-х КНС, оснащено житлові будинки тепловими лічильниками, 

проведено капітальний ремонт покрівель, системи опалення та утеплення стін, сума 

освоєних коштів складає 19,087 млн.грн.; 

 у галузі освіти проведено капітальні ремонти фасадів і покрівель, теплових 

пунктів, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі на загальну суму 8,690 млн.грн.; 

у галузі охорони здоров’я впроваджено заходи енергозбереження та 

енергоефективності на загальну суму 14,493 млн.грн., а саме проведено капітальні 

ремонти корпусів та приміщень ЦРЛ, АЗПСМ та ФАПів, замінено вікна та двері на 

енергозберігаючі; 

у галузі культури виготовлено проектно-кошторисна документація  на 

проведення капітального ремонту районного Будинку культури та інші 

енергозберігаючі заходи  на загальну суму 600 тис.грн. 

У рамках реалізації проекту «Енергія 

світла», ініційованого обласною державною 

адміністрацією, протягом 2018 року технічно 

переоснащено електричну мережу та 

вуличне освітлення по вул. Бєльовська, в м. 

Красноград. Вартість робіт становила 850 

тис.грн. 

 

ТРАНСПОРТ   

Згідно Закону України «Про автомобільний транспорт» на території 

Красноградського району пасажирські перевезення забезпечує підприємство-

перевізник ТОВ «Фенікс». Перевізник тривалий час надає транспортні послуги 

населенню на 12 приміських та 2 міських маршрутах, що в основному задовольняє 

попит населення в автомобільних перевезеннях.  

За перевезення пільгової категорії громадян у 2018 році підприємству-

перевізнику та Південній залізниці відшкодовувалися збитки в межах кошторису. 

- автоперевізнику – 683,576 тис. грн. ; 

-  за перевезення залізничним транспортом –300,00 тис. грн. 
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Введено в експлуатацію  

20 будинків загальною 

площею 2362,7 м² 

 БУДІВНИЦТВО  
 

За 2018 рік в Красноградському районі 

було заплановано ввести в експлуатацію 800 

м2 житла, фактично було введено 20 будинків 

загальною площею 2362,7м² житла. 

За рахунок Українського фонду соціальних інвестицій на кошти Уряду 

Німеччини, в селищі Дослідне, Красноградського району проведена реконструкція  

нежитлової будівлі під житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб, де 

отримали житло 12 сімей відповідної категорії.  

У вересні 2018 року, особі з інвалідністю з числа учасників бойових дій на 

території інших держав, з метою поліпшення житлових умов, за рахунок коштів 

Державного бюджету придбано житло.  

Завершено будівництво 

багатофункціонального фізкультурно-

оздоровчого комплексу Красноградської дитячої 

спортивної школи загальною кошторисною 

вартістю - 21,9 млн.грн. У будівлі фізкультурно-

оздоровчого комплексу буде облаштоване поле 

для занять міні-футболом, гандболом, 

волейболом та баскетболом. Це повноцінна 

сучасна зала розміром 40 на 20 метрів, яка 

відповідає вимогам проведення змагань 

міжнародного класу.   

Об’єкт планується ввести в експлуатацію після благоустрою та облаштування 

вже у березні 2019 року. 

За рахунок Державного бюджету в селах Петрівка та Миколо-Комишувата 

ведеться будівництво амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 

загальною кошторисною вартістю – 13 577,8 тис.грн., які передбачають й житло для 

лікаря. Орієнтований термін відкриття об’єкту – грудень 

2019 року.  

 

Красноградський район є одним із провідних 

будівельних регіонів Харківської області, обсяг будівельно-

монтажних робіт, виконаних власними силами сягає більше 

40% до загального обсягу будівельно-монтажних робіт по 

Харківській області.  Більшу частину від загального обсягу 

освоєно підприємством ФБУ «Укрбургаз». 
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НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

 

Центром надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації  забезпечується надання 60-ти 

видів адміністративних послуг через адміністраторів 

шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання 

адміністративних послуг.  

За 2018 рік адміністраторами Центру було 

надано 5112 адміністративні послуги. 

Зокрема суб’єктами надання 

адміністративних послуг вчинено 3144  

реєстраційних дії у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно 

та розглянуто 730 заяв по державній 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців. 

 

 

 

 

 

СПОЖИВЧИЙ РИНОК  
 

 

Мережа закладів торгівлі в районі 

нараховує 325 одиниць магазинів (91 – 

продовольчі, 183 – непродовольчі, 51 – змішані) 

та 84 кіоски і павільйони (з них 58 – 

продовольчі, 21 – непродовольчі, 5 – змішані). 

Мережа підприємств побуту станом на 

01.01.2019 складає 109 одиниць.  

За січень-вересень 2018 року оборот 

роздрібної торгівлі Красноградського району збільшився порівняно з відповідним 

періодом минулого року у порівняних цінах на 2,3% і становить  365,8 млн.грн. (3-

ий показник серед районів області після Харківського та Дергачівського районів). 

Питома вага району у загальному обороті роздрібної торгівлі області складає 1% (3-

ий показник серед районів області). 

 

 

 

 

5112  

адміністративні 

послуги надано за рік  

до 60 видів послуг 

надається у ЦНАПі 

Оборот роздрібної торгівлі 

за 9 міс. 2018 року складає  

366 млн. грн. 

3 місце серед районів 

області 
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ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  

 

Збільшення розміру оплати праці, скорочення 

диференціації доходів є одним із основних завдань 

щодо підвищення рівня життя населення. 

В Красноградському районі налічується 8647 

працюючих на 140 підприємствах в установах та 

організаціях.  

Середня заробітна плата на підприємствах в 

установах та організаціях району за період січень-жовтень 2018 року складала 

10,161 тис.грн., без урахування УБР – 7,186 тис.грн. 

Красноградський район по рівню середньої заробітної плати по Харківській 

області займає 1 місце. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

Житлово-комунальне господарство Красноградського району складається з 

245 житлових будинків, з яких 171 комунальної власності, 39 відомчих будинків, 35 

будинків ОСББ, 1 водопровідно-насосна станція, 9 артезіанських свердловин, 1 

комплекс очисних споруд, 6 каналізаційно-насосних станцій, 163,9 км 

водопровідних мереж, 68,5 км каналізаційних мереж, 16 котельних, 18,8 км 

теплових мереж.  

Для забезпечення життєдіяльності громадян, відповідно до галузевих програм 

у сфері житлово-комунального господарства у 2018 році за рахунок бюджетів всіх 

рівнів було здійснено фінансування ряду значущих заходів. 

По водопровідно-каналізаційному господарству 

проведено: 

- реконструкцію насосних станції КНС №2 та КНС 

№6. Фінансування на виконання робіт по обох об’єктах 

становило майже 8,9 млн. грн.   

- реконструкцію ділянок мереж водопостачання та 

каналізації до фізкультурно-оздоровчого комплексу 

(кошти райбюджету - 454,5 тис.грн.) 

- придбано обладнання, матеріалів, запасних 

частин для виконання аварійно-відновлювальних робіт, а також поточного ремонту 

на мережах та спорудах водопостачання та водовідведення – на суму 580 тис.грн. 

Кім того, за фінансової підтримки району 

розроблено проектно-кошторисну документацію по 

реконструкції:  

- насосної станції ІІ-го підйому (кошти 

районного бюджету 593,8 тис.грн.); 

Красноградський район 

на І місці в області 

по рівню середньої 

заробітної плати 
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- каналізаційної насосної станції КНС 1 (225,7 тис.грн.); 

- каналізаційної насосної станції КНС4(247,1 тис.грн.); 

- капітальному ремонту частини каналізаційного напірного колектору через 

річку Берестова в с. Наталине (398,7 тис.грн).   

Реалізація зазначених проектів очікується протягом 2019 року. 

 

По тепловому господарству:  

- придбано автомобіль з маніпулятором для стабільної та зручної доставки та 

розвантаження пелет (кошти районного бюджету 2,7 млн.грн.); 

- для оснащення багатоповерховий житлових будинків проведено 

фінансування придбання 41 приладу теплової енергії та комплектуючих на суму 

майже 1,0 млн. грн. 

- забезпечена фінансова підтримка на придбання труб та комплектуючих для 

поточного ремонту ділянок теплових мереж (300 тис. грн.)  

Крім цього, на об’єктах теплопостачання, укладено угоди на виконання робіт: 

по реконструкції системи газопостачання із заміною існуючого обладнання 

котельної по вул. 8 Березня, с. Піщанка та по вул. Бєльовська, 18 в                               

м. Красноград. 

 

УТРИМАННЯ АВТОДОРІГ  

 

Протягом 2018 року за рахунок коштів державного 

бюджету філією «Красноградське ДЕП» на території 

Красноградського району виконано робіт з 

експлуатаційного утримання доріг на загальну суму                   

понад 8 млн.грн. Виконання робіт з ліквідації аварійної 

ямковості становить   4,8 млн.грн.: 

- по державних дорогах – 2,2 тис.м² ямкового 

ремонту на суму 1,3 млн.грн. 

- по місцевих дорогах – 6,6 тис. м² ямкового ремонту на суму 3,5 млн.грн. 

За підтримки обласної державної адміністрації проведено ремонти автодоріг 

«Красноград-Берестовенька» та «Красноград-Письмаківка-Руновщина» в напрямку 

с. Дослідне, загальна вартість робіт склала понад 8 млн.грн. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету відповідно затвердженого переліку 

об’єктів поточного та середнього ремонту вулиць і доріг у населених пунктах, що 

перебувають у комунальній власності, проведено ремонтні роботи по 11-ти дорогам 

комунальної власності в 10-ти населених пунктах району на суму 2,9 млн.грн.  

У 2018 році місцевими радами за власні кошти здійснювалось фінансування 

робіт по поточному ремонту вулиць і доріг комунальної власності на загальну суму 

майже 10 млн.грн. 

 

 

Виконано робіт з 

експлуатаційного 

утримання доріг на 

суму 8 млн.грн. 
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 ОСВІТА   
 

Розвиток та функціонування 

освітньої галузі у 2018 році визначалися 

завданнями  освітньої реформи, зокрема 

упровадженням  Концепції «Нова 

українська школа».  

Дитяче населення Красноградщини 

сягає понад 6 тисяч осіб. У 2018 році 20 

закладів дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти забезпечували 

надання освітніх послуг понад 5 тисячам 

дітей району. 

Мережа закладів освіти району сформована відповідно до демографічної 

ситуації в районі та освітніх запитів населення і складається з 14 закладів загальної 

середньої освіти, у тому числі 1 освітнього округу, 2 закладів дошкільної освіти, 3 

закладів позашкільної освіти та міжшкільного навчально-виробничого комбінату.  

Вимогою сучасності є створення умов для здобуття освіти дітьми з 

особливими освітніми потребами. З цією метою у 2018 році створено інклюзивно-

ресурсний центр, який розташований в будівлі Красноградського багатопрофільного 

ліцею. 

Реформа освіти та старт Нової української школи вимагають зміни застарілої 

матеріально-технічної бази. Протягом минулого року в закладах освіти району 

частково оновлено дитячі та шкільні меблі, м’який та твердий інвентар, обладнання 

харчоблоків, посуд. 

Фінансування галузі в останні роки дає 

можливість капітально ремонтувати 

приміщення закладів освіти, осучаснювати 

територію.  

У 2018 році обсяг бюджетного 

фінансування, виділеного на реалізацію 26 

проектів капітальних ремонтів приміщень та 

систем комунікацій склав 18,8 млн.грн., у тому числі  2 млн.грн., виділених з 

обласного бюджету  на капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасаду в 

дошкільному підрозділі Піщанського НВК та 1,8 млн.грн., 

передбачених на виконання капітальних ремонтів у 7 

закладах освіти в рамках обласного конкурсу «Разом у 

майбутнє».   

Значним досягненням є будівництво спортивної зали 

в Добренському НВК, відкриття дошкільних груп на базі 

Зорянського та Березівського закладів загальної середньої 

освіти І-ІІ ст.., додаткових дошкільних груп у Піщанському 

Мережа закладів освіти району  
 

Заклади дошкільної освіти – 2 
 

Заклади загальної середньої освіти  – 14 
 

Заклади позашкільної освіти  – 3 

 

Інклюзивно-ресурсний центр - 1 

 

Міжшкільний навчально-виробничий  

комбінат – 1 

У 2018 році реалізовано  

26 проектів з капітальних 

ремонтів на суму  

18,8 млн.грн. 
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та Петрівському НВК, створення інклюзивно-ресурсного центру та медіатеки, 

облаштування території ЗЗСО №1, Піщанського НВК,  ДНЗ №17, НВК №3, 

капітальний ремонт спортивної зали ДНЗ №5.  

Безумовним пріоритетом є безпека учасників освітнього процесу, складовою 

якої  є виконання протипожежних заходів. З цією метою протягом року у 8 закладах 

освіти за бюджетні кошти встановлено евакуаційне освітлення, в усіх закладах 

проведено технічне обслуговування засобів пожежогасіння, проведено обробку 

конструкцій вогнетривким розчином в семи закладах. Капітальні заходи вжито в 

НВК №2 та Піщанському НВК, де протягом року встановлено систему оповіщення 

про пожежу, евакуаційне освітлення, автоматичну пожежну сигналізацію, 

капітальний ремонт блискавкозахисту. 

У 2018 році придбано 3 шкільні 

автобуси на суму 5,5 млн.грн., що дало 

можливість збільшити кількість посадочних 

місць для перевезення дітей і працівників та 

організувати додаткові маршрути перевезень. 

Щодня 776 учнів та 139 педагогічних 

працівників підвозяться шкільними 

автобусами на затверджених маршрутах.  

Головні зусилля в цьому році були 

спрямовані на підготовку закладів до 

впровадження НУШ. Майже мільйон гривень з державного бюджету, 106 тис. грн. з 

місцевого бюджету, а також 2,3 млн.грн. невикористаних залишків освітньої 

субвенції  направлені на забезпечення кабінетів першокласників Нової української 

школи дидактичними матеріалами, сучасними меблями, комп’ютерним 

обладнанням з відповідним мультимедійним контентом. 

Результативність освітньої галузі у 2018 році підтверджується численними 

досягненнями учнів та педагогічних  працівників. Зокрема,  у підсумку 2018 року 

маємо: 

- 3 рейтингове місце серед сільських районів Харківської області за результатами 

складання ЗНО випускниками 2018 року; 

- 10 золотих та срібних медалістів за результатами навчання в школі ІІІ ступеня та 

результатами ДПА; 

- 9 учнів – переможців, які вибороли 3 других та 6 третіх призових місць у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів; 

- 3 призові місця в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

- перемога колективу Красноградського ДНЗ №5  в  ІІ (регіональному) турі 

Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 

навчальних закладах України;  

- ІІІ місце в ІІ (обласному) турі конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 

номінації «Вихователь дітей старшого дошкільного віку»; 
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Призначено субсидій 

14 621 сім’ї на суму 

82,9 млн.грн. 

- перемога в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації 

«Методист-2018». 

Підтвердженням ефективності та 

результативності діяльності закладів освіти району  є 

рейтинг закладів загальної середньої освіти за 

результатами ЗНО-2018, у якому із 430 закладів 

освіти Харківської області 6 шкіл Красноградщини 

увійшли до першої рейтингової сотні.  

 

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА   
 

 

 СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ  
 

 Станом на 01.01.2019 на обліку перебувають 3096 громадян, які отримують 

різні види державних соціальних допомог. Протягом минулого року нараховано та 

виплачено державних соціальних допомог на загальну суму 58,0 млн.грн., що на          

1,8 млн.грн. менше ніж за аналогічний період минулого року.  

Призначено субсидій протягом 2018 року 14621 

сім’ї на загальну суму 82,9 млн.грн., що на 28,9 

млн.грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. 

Заборгованість перед житлово-комунальними 

підприємствами за надану субсидію населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2019 складає в сумі 19,5 млн.грн. 

 В системі Єдиного державного реєстру осіб. які мають право на пільги станом 

на 01.01.2019 перебувають 11780  громадян, які мають право на пільги.  

 Щорічна одноразова грошова допомога  до 5 травня відповідно до Закону 

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

992 ветеранам війни на суму 1,1 млн.грн. 

Протягом 2018 року компенсаційні виплати передбачені Законом України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»  по програмі «Соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» проведені 485 громадянам на 

загальну суму  1,0 млн.грн.   

В 2018 році укладено 54 угоди на загальну суму 1540,524 тис.грн., що дало 

змогу забезпечити 273 особи з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації.   

Вперше в 2018 році надавалася одноразова адресна грошова допомога 

мешканцям Красноградського району у разі тривалої хвороби або оперативного 

6 шкіл 

Красноградщини 

увійшли до першої 

рейтингової сотні  
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Виплачено 

одноразової  допомоги 

на лікування у сумі 

500,0 тис. грн.  

лікування. За звітний період комісією з питань 

надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям Красноградського району у разі тривалої 

хвороби або оперативного лікування (за зверненням) 

проведено 8 засідань, на яких розглянуто 99 заяв на 

загальну суму 500,0 тис.грн.  

             Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» соціальне 

обслуговування громадян, яким державою законодавчо гарантовано право на 

соціальний захист та підтримку, в Красноградському районі, в т.ч. Наталинській 

ОТГ, здійснюється Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Красноградського району. 

          Протягом  2018 року  виявлено 1164  громадян, що потребують різних видів 

соціальних послуг, з них 510 громадян, які потребують соціального обслуговування 

відділенням  соціальної допомоги вдома. 100% виявлених  отримали відповідні 

послуги.  

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ АТО 
  

На території  району станом на 01 січня 

2019 року мешкають 218 учасників  

антитерористичної операції, які   мають статус 

учасник бойових дій. 

Відповідно до Плану заходів: 

 -  14 звільнених  у запас  

військовослужбовців, які брали участь в АТО  

за рахунок коштів субвенції з обласного 

бюджету забезпечені  відпочинком в  санаторіях Харківської області на загальну 

суму – 48,80 тис грн;   

- 1 учасник бойових дій забезпечений   санаторно-курортним лікуванням в 

санаторіях України;   

- 3 військовослужбовців з числа учасників антитерористичної операції 

пройшли професійне навчання;   

- 2 учасника антитерористичної операції пройшли курс психологічної 

реабілітації; 

За інформацією, наданою сільськими радами та ОТГ, кількість земельних 

ділянок, наданих учасникам АТО складає:  

- для ведення особистого господарства забезпечено 66 осіб, площею 132 га; 

- для будівництва житлових будинків  забезпечено  3 особи, площею 0,75 га.  

Проведено виплату матеріальної допомоги 34 військовослужбовцям, 

звільненим з військової строкової служби на загальну суму 103,92 тис.грн.        
.        
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ  

 

Постійно вживалися заходи щодо створення умов для реалізації права кожної 

дитини на виховання в сім'ї, виховання та утримання дітей за принципом 

родинності, сприяння усиновленню дітей та створенню системи заохочення і 

підтримки усиновлювачів, соціального захисту дітей і профілактики серед них 

правопорушень. 

На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувають 99 дітей, 

, з них 27 дітей-сиріт та 72 дитини, позбавлених батьківського піклування (2 дитини 

перебувають на вихованні в державних закладах області, 6 дітей перебувають в 

дитячих будинках сімейного типу, 78 дітей під опікою, 13 дітей виховуються в 

прийомних сім’ях). 

На території району функціонують 9 прийомних сімей, в яких виховуються 20 

дітей. 

Протягом року знайшли собі батьків 5 дітей, які були влаштовані до ДБСТ 

району. Усиновлено 3 дітей двома подружніми парами району.  

Спільно з сектором ювенальної превенції Красноградського відділу поліції 

протягом 2018 року проведено 68 рейдів, обстежено 117 сімей, складено 69 

адміністративних протоколів за невиконання батьками обов’язків щодо виховання 

дітей. 

Діти, які під час рейдів виявилися на вулиці та потребували соціально-

психологічної реабілітації, влаштовувалися до 

районного центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей, який функціонує у районі і є 

закладом соціального захисту для  тимчасового 

перебування дітей віком від 3 до 18 років, які 

опинились у складних життєвих обставинах, з 

надання їм комплексної соціальної, 

психологічної,  педагогічної,  медичної, правової 

та інших видів допомоги. 

 

Протягом 2018 року послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 4575 

дітей (99,5% від загальної кількості). Дітей, що потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки оздоровлено на 100%. 

У рамках виконання районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016-2020 роки було придбано 43 путівки на суму 233,2 тис. грн. 

На проведення оздоровчої кампанії 2018 року з місцевих бюджетів  виділено  

1,5 млн.грн. 
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

У районі прийнята та функціонує районна Програма удосконалення медичної 

допомоги мешканцям Красноградського району в рамках Єдиного медичного 

простору на 2012-2020 роки.  

 

НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  

 

В 2018 році робота у первинній ланці надання медичних послуг була 

спрямована на реалізацію завдань медичної реформи, на реалізацію основних 

напрямків державної політики в сфері охорони здоров'я, що передбачають 

підвищення доступності медичної допомоги для кожного мешканця, збереження 

досягнутого потенціалу медичного обслуговування та наближення якості медичної 

допомоги до  стандартів та протоколів лікування МОЗ України та законодавчих 

актів. 

З метою виконання цих завдань в 2018 році проведено перетворення 

комунального закладу охорони здоров’я в комунальне некомерційне підприємство, 

яке нараховує 30 структурних підрозділів, в тому числі 11 амбулаторій загальної 

практики сімейної медицини та 19 фельдшерських пунктів.  Укладено договір з 

Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій, завдяки якому з 4 кварталу 2018 року підприємство 

почало отримувати кошти з державного бюджету напряму.  

Проведені роботи по капітальному ремонту закладів  охорони здоров’я на 

загальну суму 5,6 млн.грн.  
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Укладено  

32500 декларацій, 

що становить 73% 

Придбано медичне обладнання, інвентар, вироби 

медичного призначення, автомобіль   та комп’ютерне 

техніка  на загальну суму 1295,1 тис.грн.  

Забезпечено доступ  до мережі Інтернет у всі 

адміністративні будівлі центру та  у приміщення всіх 11  

амбулаторій, завдяки цьому лікарі мають можливість 

укладати з населенням району декларації про медичне 

обслуговування. Станом на кінець 2018 року укладено 

32500 декларацій з населенням району, що становить 

73%  від загальної кількості населення по статистичним 

даним.  

Також проведена робота по забезпеченню 

впровадження  в районі в рамках реформи первинної 

медичної допомоги – будівництво 2-х амбулаторій на території Петрівської та 

Миколо-Комишуватської сільських рад. Станом на кінець 2018 року виконано 30% 

будівельних робіт. 

       
 

 

НАДАННЯ ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ)  МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ  

 

У Красноградському районі надання цього виду медичної допомоги 

забезпечує Красноградська центральна  районна лікарня, яка в своєму складі має – 

225 ліжок наступного профілю: хірургічні, акушер-гінекологічні, терапевтичні, 

неврологічні, дитячі, інфекційні, відділення екстреної та невідкладної медичної 

допомоги; відділення анестезіології та інтенсивної терапії; поліклінічне відділення, 

яке розраховане на 530 відвідувань за зміну. Прийом ведеться за 27 

спеціальностями; параклінічні служби (лабораторія, кабінет функціональної 

діагностики, рентгенологічний кабінет, ендоскопічний кабінет, кабінет 

ультразвукової діагностики). 

На даний час лікарня працює в умовах реформування вторинної ланки згідно 

Закону України «Про державні  фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення».  
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Красноградська центральна районна лікарня надає медичну допомогу 

мешканцям інших районів (Зачепилівського, Ново-Водолажського, Кегичівського, 

Сахновщинського, Карлівського (Полтавської області). 

 У 2018 році проведено капітальні ремонти на суму13,1 млн. грн., в тому числі 

за рахунок коштів  районного бюджету – 3542,5 тис. грн.,  обласного – 9585,5 тис. 

грн. Тривають роботи по капітальному ремонту 3-х корпусів лікарні, інфекційного 

відділення,  капітально відремонтовано харчоблок, гінекологічне відділення, 

замінені вікна та двері на металопластикові в хірургічному корпусі тощо. 

Придбано апарат УЗД та машину швидкої допомоги.  

 

 КУЛЬТУРА 
 

Діяльність закладів культури району  здійснювалась відповідно до програм 

«Розвитку культури у Красноградському районі на 2014-2018 роки» та «Зміцнення 

матеріально-технічної бази, подальшого розвитку сільських закладів культури на 

2018-2019 роки». 

Реалізацію державної політики в галузі культури в 2018 році відповідно до 

затвердженої мережі здійснювали 47 закладів культури, з них 20 клубних закладів 

(19 сільських), 25 бібліотек (з них 21 сільська), краєзнавчий музей, школа 

естетичного виховання, яка у грудні минулого року  перейменована у школу 

мистецтв.  

 З метою укріплення матеріально-технічного стану 

закладів культури протягом звітного періоду були 

проведені поточні ремонти  Красноградського 

районного Будинку культури, Красноградського 

краєзнавчого музею ім. П.Д.Мартиновича, 

Красноградської школи мистецтв на загальну суму 1170 

тис.грн. Основне фінансування закладів культури 

здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

У Красноградському районі є один колектив, що 

має звання «народний» та підтвердив його в 2018 році 

– це  театральний колектив «Арт-Є» (сучасної 

драматургії) Красноградського районного Будинку 

Мережа закладів культури  

(всього – 47) 
 

20 – клубні заклади 
 

25 – бібліотеки  
 

1 – краєзнавчий музей  
 

1 – школа мистецтв  
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культури та один колектив, що в звітному році відзначив 

своє 30-річчя, та має звання «зразковий» – це дитячий 

танцювальний колектив «Крапелька» районного Будинку 

культури.  

   Протягом 2018 року в 

Красноградському районі 

було проведено низку фестивалів та конкурсів. 

Проведено другий районний фестиваль колядок, 

щедрівок та вертепів «Щедрий вечір, добрий вечір!», 

конкурс присвячений українським національним 

традиціям «Масляна йде, млинці несе!», традиційно 

відбувся звітний концерт аматорів народного 

мистецтва району «Таланти твої, Красноградщино!», 

багато заходів з нагоди відзначення державних та 

районних свят. 

 Всього за 2018 рік в районі проведено 3125 

культурно-масових заходів. 

 Красноградська районна бібліотека почала 

успішно реалізовувати власний проект  під назвою 

"Бібліотека - новий подих». Так в нашому районі 

проведено масштабну роботу за підтримки 

керівництва району та німецької компанії GIZ (Джі 

Ай Зет) та 12 січня 2018 року відкрито в приміщенні 

бібліотеки молодіжний ХАБ, в якому на даний 

момент вже сформовано творчу театральну студію, літературну студію «ТОМ», 

підлітки та молодь організували волонтерський рух. У жовтні 2018 року 

молодіжний ХАБ введено в структуру бібліотеки. 

Однією із перлин Красноградщини туристичної є Красноградський краєзнавчий 

музей ім. П.Д.Мартиновича, який у цьому році відзначав 96 річницю з дня 

заснування. За 2018  рік музей відвідало близько 13 тисяч чоловік. Відкрито 33 

виставки, проведено 61 захід, зареєстровано та обліковано 105  експонатів.  

Красноградський район постійно бере участь в обласних культурно-

мистецьких заходах. Так в 2018 році 

Красноградський район було 

представлено на високому рівні на 

обласних конкурсах «Слобожанські 

передзвони». «Весілля в Малинівці»  та 

ін.  
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА МОЛОДЬ  
 

З метою створення умов для розвитку та вирішення питань галузі фізичної 

культури та спорту була прийнята Комплексна програма розвитку фізичної 

культури та спорту в Красноградському районі на 2018 рік 

На сьогоднішній день до фізкультурно-спортивної системи входять 

Красноградська дитячо-юнацька спортивна школа, спортивні клуби: «Олімп», 

«Буровик», спортивно-технічний клуб «Екстрим-мото», військово-спортивний клуб 

«Пересвіт», клуб за місцем проживання «Дозвілля», козацька школа бойових 

мистецтв «Булат», районне відділення «Інваспорт» та районна федерація футболу.  

Підготовку спортивного резерву здійснює  дитячо-

юнацька спортивна. На даний період в Красноградській 

ДЮСШ працює 6 спортивних відділень: футбол, 

баскетбол, важка атлетика, легка атлетика, карате, 

спортивні танці. Охоплено 900 дітей від 6 до 17 років 

У районі налічуються наступні спортивні споруди: 2 

стадіони (Красноградський стадіон «Ювілейний» та 

стадіон с. Миколо-Комишувата), 76 спортивних майданчиків, з них 4 зі штучним 

покриттям, 21 спортивний зал, 10 пристосованих приміщень та 1 стрілецький тир.  

Вихованці протягом багатьох років являються чемпіонами та призерами 

Харківської області з видів спорту, а також учасниками та призерами Чемпіонатів 

України. 

Серед видів спорту, що 

розвиваються на території району 

можна відзначити футбол, баскетбол, 

волейбол, спортивні танці, настільний 

теніс, шахи, шашки, контактне карате, 

кікбоксинг.   

У Спартакіаді серед спортсменів-

інвалідів районів Харківської області 

збірна команда району взяла участь з 6 видів спорту. Команда виборола І місце серед 

11 районів Харківської області. Районна футбольна команда «Колос» взяла участь у 

Чемпіонаті Харківської області з футболу серед аматорських команд 2018 року, 

зігравши 22 тури. Збірна футбольна команда ветеранів вже 6-й рік є переможцем 

Кубку пам’яті Рустема Єнікєєва з міні-футболу. Збірна футбольна команда ветеранів 

35+ взяла участь у Кубку Харківської області, зігравши 4 тури. 

Загалом протягом 2018 року проведено 359 спортивно-масових заходів. 
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Пріоритетним напрямом діяльності 

районної державної адміністрації  є 

реалізація державної молодіжної 

політики, забезпечення повноцінної 

роботи з молоддю.  

Відповідно до Стратегії  розвитку 

державної молодіжної політики на 

період до 2020 року в районі прийнята 

програма «Молодь Красноградщини на 

2016-2020 роки».  

Протягом року було проведено 

близько 70 заходів для молоді 

національно-патріотичного спрямування, 

неформальна освіта, пропаганда здорового 

та безпечного способу життя серед молоді, 

підтримка талановитої та обдарованої 

молоді. Проведені  районні конкурси: 

«Джентльмен року-2018», «Фестиваль 

КВК-2018», Чарівниця Красноградщини», 

«Бал чемпіонів», районний етап обласного 

фестивалю «Молоді таланти Харківщини» тощо.  

  

 

 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                                            Є.ТРЕТЯКОВ   
  
 
  
 
 


	Красноградський район є одним із провідних будівельних регіонів Харківської області, обсяг будівельно-монтажних робіт, виконаних власними силами сягає більше 40% до загального обсягу будівельно-монтажних робіт по Харківській області.  Більшу частину в...
	За інформацією, наданою сільськими радами та ОТГ, кількість земельних ділянок, наданих учасникам АТО складає:
	- для ведення особистого господарства забезпечено 66 осіб, площею 132 га;
	- для будівництва житлових будинків  забезпечено  3 особи, площею 0,75 га.



