ЗВІТ
про роботу Харківської районної державної адміністрації
за 2015 рік
Організація роботи апарату райдержадміністрації у 2015 році
здійснювалась відповідно до Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", Регламенту райдержадміністрації (розпорядження голови
райдержадміністрації від 10.06.14р. №246 "Про внесення змін до
розпорядження голови від 20 липня 2010 року №5335), положення про апарат
та його відділи (розпорядження голови райдержадміністрації від 11.05.11р.
№1150"), інструкції з питань діловодства (розпорядження голови
райдержадміністрації від 29.02.12р. №444 "Про затвердження інструкції з
діловодства у Харківській районній державній адміністрації").
Апарат райдержадміністрації здійснював правове, організаційне,
матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної
адміністрації. Відділи апарату здійснювали свою діяльність на підставі
положень про відділи, а працівники згідно своїх посадових обов’язків.

Соціально-економічний розвиток району
Протягом звітного періоду управлінням економіки реалізовувалися
покладені на нього функції та обов’язки. Було виконано поточні завдання та
завдання, визначені планами роботи управління на ІУ квартал 2015 року.
Відділом економічного розвитку, власності та споживчого ринку:
Протягом звітного періоду щомісячно проводився аналіз підсумків
соціально-економічного розвитку району за кожен місяць наростаючим
підсумком.
Сесією районної ради була затверджена Програма економічного та
соціального розвитку Харківського району на 2015 рік.
Проведено
10
засідань
комітету
з
тендерних
торгів
райдержадміністрації щодо закупівлі послуг з електропостачання та
постачання теплової енергії на 2015 рік.
Узагальнено та надано до Департаменту економіки та міжнародних
відносин Харківської обласної державної адміністрації та Харківської
міжрайонної прокуратури інформацію про проведені торги на закупівлю
товарів, робіт, послуг за державні кошти за 1У квартал 2015 рік.
На підставі рішень Харківської районної ради проведено роботу щодо
укладення договорів оренди на 2015 рік з бюджетними організаціями та
установами на оренду приміщень в адміністративних будинках по:
По вул. Червоноармійській, 4 :
- Головне управління юстиції у Харківській області (для розміщення Першої
державної нотаріальної контори Харківського району);
- Редакція газети "Трибуна трудящих";
- Управління Пенсійного фонду України в Харківському районі Харківської
області.
По вул. Комсомольське шосе, 52 :
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- Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації;
- Фінансове управління райдержадміністрації;
- Управління Державної казначейської служби України у Харківському
районі Харківської області;
- Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;
- Відділ освіти райдержадміністрації;
- Харківська районна рада;
- Харківський районний спортивний клуб;
- КП "Постачальник";
- Відділ культури та туризму райдержадміністрації;
- Харківський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
По пр. Гагаріна, 157-а в м. Харків:
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Харківської районної державної адміністрації»;
- Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;
По вул. Фаянсовщик, 5 в сел. Буди, Харківський район:
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Харківської районної державної адміністрації (для розміщення
відділення соціально-методичних послуг).
Всього протягом звітного періоду укладено 18 договорів оренди з
бюджетними установами на 2015 рік.
Щомісячно проводилося нарахування орендної плати за укладеними
договорами оренди (індексація орендної плати згідно індексів інфляції,
наданих управлінням статистики).
Районному фінансовому управлінню щомісячно надавалася довідка про
стан розрахунків по орендній платі наростаючим підсумком.
Харківській міжрайонній прокуратурі Харківської області надається
інформація про наявність заборгованості за діючими договорами оренди
нежитлових приміщень. Постійно проводиться робота з орендарями, які
мають заборгованість по орендних платежах.
Протягом звітного періоду щомісячно до Департаменту економіки та
міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
надавалася узагальнена інформації щодо використання бюджетних коштів
усіх рівнів.
Спільно з місцевими радами району здійснено уточнення дислокації
мережі підприємств торгівлі, АЗС, побуту, які розташовані на території
району;
Щосереди надається інформація щодо забезпечення соціальним хлібом
населення до Департаменту Агропромислового розвитку.
Щомісячно 6, 16 та 26 числа проводиться моніторинг цін на основні
продукти харчування у торгівельній мережі та на ринках району.
На виконання розпорядження голови ОДА від 15.06.12р. №362 до
Департаменту економіки і міжнародних відносин ОДА підготовлено
інформацію про стан цінової ситуації на споживчому ринку району.
Відділом узагальнено інформацію від структурних підрозділів
райдержадміністрації про перегляд, прийняття, відстеження результативності
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регуляторних актів за 9 місяців поточного року та направлено до
Департаменту економіки та міжнародних відносин облдержадміністрації.
За 12 місяців 2015 року надійшло на опрацювання 170 листів,
5 розпорядження голови райдержадміністрації. Підготовлено 3 проекти
рішень сесії районної ради.
Відділом промисловості та транспорту:
Протягом 2015 року фахівцями відділу підведені підсумки роботи
підприємств промисловості та транспорту району за 2014 рік та
щоквартально за 2015 рік, про що було підготовлені відповідні аналітичні
довідки.
Для транспортного забезпечення евакуаційних заходів в Харківському
районі у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного,
природного характеру, відділом проведена робота з авто перевізниками та
укладено 15 Угод для евакуації мешканців району.
Розробили розпорядження "Про створення конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників" та "Про включення представника
райдержадміністрації до складу комісії по списанню акцизних марок на
підприємстві ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у зв’язку з кадровими змінами в
управлінні.
Пртягом 2015 року працівниками управління були проведені засідання
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять
за межі території Харківського району. На конкурс виносився приміський
автобусний маршрут №1587 "Буди – Мерефа", переможцем було визнано
приватне підприємство "Мереф’янське АТП".
Відділ приймав участь у засіданнях Координаційної ради з питань
безпеки дорожнього руху при райдержадміністрації щодо розподілу
компенсації втрат перевізників від перевезення пільгових категорій громадян
у 2015 року.
У вересні 2015 року були проведені заходи щодо підготовки та
проведення Великого слобожанського ярмарку.
Надавалась методична та консультаційна допомога підприємствам
промисловості та транспорту району.
Для реагування та вжиття заходів протягом звітного періоду було
опрацьовано 56 листи, 21 звернення громадян та 10 розпоряджень
райдержадміністрації.

Агропромисловий розвиток
Відповідно до плану, протягом 2015 року робота управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації була направлена на
покращення стану справ у аграрному секторі району, створення сприятливих
умов для стабільного і динамічного розвитку підприємств АПК, підвищення
рівня їх конкурентоспроможності, подальше врегулювання земельних і
майнових відносин та розвиток ринкової інфраструктури, вирішення інших
невідкладних завдань.
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Протягом звітного періоду управлінням агропромислового розвитку
проводились наступні заходи:
- Підготовлені матеріали для розгляду на колегії райдержадміністрації з
питань "Про підсумки проведення в районі комплексу весняно-польових
робіт в 2015 році" та "Про підсумки збирання ранніх зернових культур в 2015
році" на апаратній нараді 30.09.2015 року було розглянуто питання "Про
проведення
осіннього
комплексу
робіт
сільськогосподарськими
підприємствами району".
- 02.07.2015 року проведено обласний семінар з питань організації
збирання ранніх зернових та зернобобових культур врожаю 2015 року з
керівниками сільгосппідприємств, фермерських господарств за участю
керівників та провідних спеціалістів районних служб в ДП ДГ "Елітне".
- Протягом серпня-вересня 2015 року проводились виїзні наради за
участю першого заступника голови райдержадміністрації, фахівців
управління агропромислового розвитку з керівниками господарств щодо
темпів збирання ранніх зернових та зернобобових культур в господарствах
району.
Спільно
з фахівцями підприємств сільгосптоваровиробників
проводилась робота направлена на організацію впровадження в районі
новітніх технологій, застосування сучасної сільськогосподарської техніки,
розширення обсягів використання мінеральних добрив і засобів захисту
рослин, підвищення культури землеробства та конкурентоспроможного
виробництва продукції рослинництва. Фахівці районного управління,
виробники сільгосппродукції різних форм власності та представники
державних служб в сфері агропромислового комплексу протягом 2015 року
прийняли участь у наступних семінарах:
- у квітні з питань розвитку галузі тваринництва в Харківській області на
базі Інституту тваринництва;
- у червні - "День поля" на базі Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва.
- у серпні на базі УДП "Центральне" щодо застосування нової техніки,
вирощування зернових та технічних культур
Робочою
групою
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації проведено у травні 2015 року моніторинг стану посівів
озимих культур та визначена прогнозована біологічна врожайність цих
культур у господарствах ДП ДГ "Елітне", ТОВ агрофірма "Рассвет", ДП ДГ
"Кутузівка", ТОВ "Відродження", ТОВ "Маяк", ТОВ СП "Велес-Агро", ТОВ
БПКФ "Монтажтеплосервіс".
В подальшому прогнозовані показники врожайності озимих культур
були підтверджені при збиральних роботах. Так, врожайність озимої пшениці
в ТОВ СП "Велес-Агро" становила понад 79,6 ц/га, в ТОВ "Відродження"
понад 61 ц/га, в ТОВ "Маяк" на окремих полях озимої врожайність становила
до 53 ц/га.
В період проведення весняно-польових робіт та збирання ранніх
зернових, зернобобових культур була організована робота районного штабу.
Оперативна інформація про хід робіт в господарствах району надходила
цілодобово в районний штаб та щотижня висвітлювалась на сторінках
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районної газети "Трибуна трудящих" та на сайті райдержадміністрації.
Проведено організаційну роботу з керівниками сільгосппідприємств
щодо участі в експозиції Харківської області у XXVIІ Міжнародної
агропромислової виставці "Агро-2015" в м. Києві. Ряд господарств
Харківського району було нагороджено дипломами. Це ДП ДГ "Кутузівка",
АТОВ "Харківплемсервіс", ТОВ СП "Велес-Агро", ДП ДГ "Елітне".
Розроблено і представлено до Департаменту агропромислового
розвитку Харківської облдержадміністрації:
- структуру посіву сільськогосподарських
культур в усіх категоріях
господарств станом на 01 січня 2016 року, з урахуванням пересіву озимини.
- валове виробництво сільськогосподарських культур по району за 2015 рік
склало понад 104, 5 тис. т.
Підготовлено річний звіт за 2015 рік з розвитку галузі тваринництва
по сільгосппідприємствах району.
Управлінням агропромислового розвитку виконані також всі інші
заходи, передбачені планом роботи райдержадміністрації на 2015 рік,
розглянуто 62 звернення з питань агропромислової політики та земельного
законодавства, прийнято до роботи 13 розпоряджень та доручень голів
облдержадміністрації та райдержадміністрації, підготовлено 670 листів на
відповідні
запити
Департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації.

Житлово – комунальне господарство та паливно –
енергетичний комплекс
Впродовж 12 місяців 2015 року управлінням було здійснено наступні
заходи:
1. Розроблено заходи щодо проведення в районі всеукраїнської акції з
благоустрою "За чисте довкілля" та Дня довкілля. Моніторинг виконання
запланованих об’ємів робіт проводився щотижня. Інформація про хід
виконання запланованих заходів надавалась щочетверга до Департаменту
екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
2. На виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 15.04.2015 № 160 "Про організаційну роботу з підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2015/2016 років", розпорядження
голови районної державної адміністрації від 30 квітня 2015 року № 127 "Про
заходи щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної
сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 20152016 років" розпочато роботу з підготовки господарського комплексу та
об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий
період 2015/2016 років. Створено районну комісію з координації дій з
підготовки підприємств і організацій, що розташовані на території району,
незалежно від підпорядкування і форми власності, до роботи при знижених
температурах зовнішнього повітря в осінньо-зимовий період 2015-2016 років,
затверджено заходи з підготовки, персональний склад Комісії. Відповідно до
затвердженого графіку засідання Комісії проводилися щотижня.
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3. На виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 07 жовтня 2015 року № 480 "Про початок опалювального
періоду", розпорядження голови районної державної адміністрації від 08
жовтня 2015 року № 349 "Про початок опалювального періоду" надано дозвіл
розпочати опалювальний період у навчальних, медичних, дитячих та інших
закладах побутового і соціально-культурного призначення, а також у
житлових будинках, у тому числі споживачам, приміщення яких обладнані
індивідуальними опалювальними приладами з 09 жовтня.
4. Кожного місяця проводиться аналіз стану розрахунків за квартирну
плату, водопостачання, водовідведення та теплопостачання, електроенергію,
газ. Проводяться засідання комісії по сплаті за спожиті житлово-комунальні
послуги спільно з керівниками організацій, установ, які не сплачують за
спожиту холодну та гарячу воду, тепло.
5. Кожної середи проводиться особистий прийом громадян. За 12
місяців 2015 року на розгляд до управління надійшло 1096 звернень
мешканців району, яким надано відповідні роз’яснення у встановлені
терміни. Крім цього, протягом року управлінням було підготовлено
інформацію на 20 запитів щодо надання інформації відповідно до Закону
України "Про доступ до публічної інформації".
6. Останньої п’ятниці кожного місяця управлінням проводиться нарада
з керівниками житлово-комунальних, енерго- газопостачальних підприємств
по підсумках роботи за місяць.
7. Постійно проводиться робота з підприємствами району з питань
енергозбереження.
8. Відповідно до плану зі створення об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків всього в 2015 році в районі було заплановано
створити 5 ОСББ. За 12 місяців було створено 7 ОСББ, в тому числі:
1. Березень - 2 ОСББ ("Суниця" Васищівської селищної ради та "Леонівське"
Мереф’янської міської ради).
2. Травень - 1 ОСББ ("Сумська, 6" Мереф’янської міської ради)
3. Червень – 1 ОСББ ("Мій будинок" Глибоцької сільської ради)
4. Вересень – 2 ОСББ ("Мрія-2" та "Мрія – 2015" Лукʼянцівської сільської
ради).
5. Жовтень – 1 ОСББ ("Моноліт-2" Липецької сільської ради)
10. Управлінням було підготовлено:
1. Аналітичні матеріали на:
- апаратні наради райдержадміністрації 27 січня, 10 лютого, 07 квітня,
23 квітня, 18 травня 2015 року;
- засідання колегії райдержадміністрації 28 травня, 24 вересня,
26 листопада 2015 року;
- засідання колегії обласної державної адміністрації 16 вересня 2015 року;
- виїзне засідання обласного штабу з організації підготовки господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньозимовий період 2015/2016 років у Харківському районі 16 червня 2015 року;
- виїзне "кустове" засідання обласного штабу з організації підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого
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функціонування в осінньо-зимовий період 2015/2016 років у Харківському
районі 10 вересня 2015 року
- обласні селекторні наради 30 січня, 13 лютого, 03 квітня, 17 квітня,
15 травня, 19 червня, 07 серпня 2015 року;
- друге пленарне засідання ХХХІV сесії Харківської районної ради
VI скликання 29 квітня 2015 року, засідання XXXV сесії Харківської
районної ради VІ скликання 09 липня 2015 року, засідання XXXVІ сесії
Харківської районної ради VІ скликання 11 вересня 2015 року, засідання
XXXVІІІ сесії Харківської районної ради VІ скликання 22 жовтня 2015 року;
- засідання постійних комісій районної ради з питань спільної власності
територіальних
громад,
містобудування,
житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу.
2. Звіти на чергове засідання сесії Харківської районної ради VI
скликання про виконання:
- Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
Харківського району на 2010-2014 роки,
- Програми поводження з твердими побутовими відходами Харківського
району на 2006-2014 рр.,
- районної цільової Програми надання населенню Харківського району
ритуальних послуг на 2008-2014 роки,
- Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання
енергоресурсів по Харківському району на 2011-2014 роки.
Також за поданням управління XXXV сесією Харківської районної
ради VІ скликання від 09 липня 2015 року затверджено Програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківського
району на 2015-2017 роки, рішеннями XXXVІ сесії Харківської районної
ради VІ скликання від 11 вересня 2015 року, XXXVІІІ сесії Харківської
районної ради VІ скликання 22 жовтня 2015 року внесено зміни до Програми.
Управлінням було розроблено та надано на затвердження до
Харківської районної ради проекти наступних Програм:
1. Програми розвитку зовнішнього освітлення населених пунктів
Харківського району на 2016-2018 рр.
2. Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) Харківського
району на 2016—2018 роки.
З початку поточного року управління було розробником проектів
наступних розпоряджень голови районної державної адміністрації:
1. Про організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2015
році.
2. Про проведення в районі акції з благоустрою "За чисте довкілля".
3. Про затвердження плану організаційних і практичних заходів щодо
запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2015
року.
4. Про припинення опалювального періоду.
5. Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо
запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах району на 2015
рік.
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6. Про заходи щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів
соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий
період 2015-2016 років.
7. Про підсумки проведення опалювального сезону 2014/2015 років та
заходи щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної
сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2015/2016 років.
8. Про переведення Харківської районної ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області у режим
підвищеної готовності.
9. Про початок опалювального періоду.
10. Про заходи щодо координації та забезпечення безперебійного і
безпечного руху автотранспорту під час снігопадів, снігових заметів і
ожеледиці в зимовий період 2015-2016 років
11. Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових
паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2015-2016 роках
Протягом 12 місяців проводилася робота щодо впорядкування
особового складу консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації. З
цього питання управління було розробником проектів наступних
розпоряджень голови районної державної адміністрації:
1. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
15 вересня 2014 року № 404 "Про створення районного антикризового
енергетичного штабу".
2. Про визначення органів управління спеціалізованих служб цивільного
захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного
захисту Харківського району.
3. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
07 серпня 2014 року № 354 "Про утворення районної комісії з питань
евакуації".
4. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
04 серпня 2014 року № 348 "Про створення районної комісії з обстеження
аварійних дерев полезахисних смуг в охоронних зонах повітряних ліній
електропередач 6-150 кВ"
5. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
30 квітня 2015 року № 127 "Про заходи щодо підготовки господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в
осінньо-зимовий період 2015-2016 років".
6. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
25 вересня 2014 року № 438 "Про створення робочої групи з впровадження
проектів по переведенню об’єктів соціальної сфери і житлово-комунального
господарства на автономне електричне опалення та гаряче водопостачання".
7. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
29 жовтня 2002 року № 380 "Про створення районної комісії з питань
розрахунків за спожиті енергоносії (газ та електроенергію)" (зі змінами).
8. Про створення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.
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9. Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
25 вересня 2014 року № 437 "Про створення робочої групи з питань
забезпечення безпечної експлуатації безхазяйних енергетичних об’єктів та
тих, що належать абонентам, які його не використовують та не обслуговують
належним чином".

Містобудування та архітектура
У ІУ кварталі 2015 року своєчасно розглядались та вивчались питання
доручені головою райдержадміністрації з подальшим інформуванням голови
райдержадміністрації.
Своєчасно інформувались сільські, селищні та міські ради про зміни та
доповнення у містобудівному законодавстві.
Було забезпечено своєчасний розгляд заяв, звернень, скарг громадян
інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції
відділу. У ІУ кварталі 2015р. було розглянуто 3 звернення щодо спірних
питань будівництва та землекористування.
У ІУ кварталі 2015 року організації проведення громадського
обговорення містобудівної документації не відбувалось.
Постійно ведеться облік містобудівної документації на населені
пункти.
У ІУ кварталі 2015 року було своєчасно надано 144 висновків про
погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
У ІУ кварталі 2015р. було підготовлено та видано відділом 76
будівельних паспортів забудови земельних ділянок.
У ІУ кварталі 2015р. було підготовлено та видано 12 містобудівних
умов і обмежень для проектування об’єктів містобудування.
У ІУ кварталі 2015р було підготовлено та видано 11 паспортів
прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Соціальний захист населення
Станом на 01.01.16 року на обліку в управлінні знаходиться 41109
пенсіонерів, в тому числі: інвалідів Великої Вітчизняної війни – 356;
учасників війни – 3568; учасників бойових дій – 1128; членів сімей загиблих
– 759.
З початку року відділом з питань соціального захисту ветеранів війни
та інвалідів проведено наступну роботу:
- 766 чол. отримали посвідчення "Ветеран праці";
- 41 інвалідів Великої Вітчизняної Війни отримали посвідчення "Інвалід
війни";
- 12 чол. видано посвідчення "Учасник війни";
- 33 чол. встановлено статус "Член сім’ї загиблого";
- 30 чол. видано посвідчення "Член сім’ї загиблого";
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- 791 чол. отримали направлення на протезний завод для виготовлення
протезно-ортопедичних виробів, 104 чол. отримали інвалідні коляски, 334
чол. отримали засоби малої механізації;
- призначено матеріальну допомогу через райдержадміністрацію 411 чол. на
суму 384,1 тис .грн., через управління соціального захисту населення – 82
чол. на суму 40,4 тис. грн., 33 військовослужбовцям, звільненим з військової
строкової служби, на суму 45,5 тис. грн.;
- за рішенням голови райдержадміністрації виділена матеріальна допомога:
до Дня інваліда 58 інвалідам по зору на суму 5,8 тис. грн., до Дня Святого
Миколая 485 дітям-інвалідам до 18 років на суму 48,5 тис. грн.;
- до Дня Перемоги 5921 ветеран війни отримав щорічну разову грошову
допомогу на суму 3686,8 тис. грн.;
- 1 Герою Соціалістичної праці призначена компенсація витрат на бензин на
суму 10645,0 грн.;
- 37 чол. призначено відшкодування витрат на поховання інвалідів війни,
учасників бойових дій;
- 65 інвалідам призначена компенсація на бензин, ремонт та технічне
обслуговування автомобіля;
- 73 інвалідам призначена компенсація на транспортне обслуговування;
- призначено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування:
49 інвалідам війни, 20 інвалідам загального захворювання;
- надано 146 путівок в т.ч.: інвалідам війни – 29, інвалідам загального
захворювання – 89, інвалідам з дитинства – 13, членам сім’ї загиблого
(померлого) ветерана війни – 6, учасникам бойових дій – 6, учасникам війни
– 2, жертвам нацистських переслідувань – 1;
- видано 17 направлень на проходження психологічної реабілітації
постраждалим учасникам антитерористичної операції;
- видано 15 направлень на відпочинок до санаторно-курортних закладів
звільненим у запас демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь
в АТО;
- 21 одинокого громадянина оформлено до будинку-інтернату.
Прийнято 439 заяв громадян на обслуговування територіальним
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
На безоплатне соціальне обслуговування відділенням соціальнопобутової адаптації територіального центра прийнято 548 заяв громадян.
Станом на 01.01.16р. на обліку перебуває 1446 чол., які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них: I категорія – 476 чол.; II
категорія – 331 чол.; III категорія – 317 чол.; IV категорія – 4 чол.; вдови –
117 чол.;
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 185, з них: 9
– напівсироти, 3 – діти-інваліди, 3 - діти-інваліди загального захворювання.
З початку року оформлено та виписано 12 посвідчень постраждалим
внаслідок аварії на ЧАЕС та 21 довідку замість посвідчень та вкладок (у
зв’язку з відсутністю бланків), 1 вкладку до посвідчень та 6 вкладок
подовжено.
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На продукти харчування призначено компенсаційні виплати
постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС: І категорія – 476 чол. (щомісячно
393,0 грн.); ІІ категорія – 321 чол. (щомісячно 196,5 грн.);
Станом на 01.01.2016 року призначено:
- компенсацію вартості проїзду інвалідам Чорнобильської катастрофи І
категорії – 25 чол., ІІ категорії – 3 чол.;
- одноразову компенсацію за шкоду заподіяну здоров’ю та сім’ї, яка втратила
годувальника – 16 чол.;
- щорічну допомогу на оздоровлення постраждалим внаслідок аварії на
ЧАЕС: І категорії – 266 чол., ІІ категорії – 66 чол., ІІІ категорії – 12 чол.,
дітям-інвалідам – 3 чол., дітям-напівсиротам – 1 чол.;
- компенсацію на бензин, ремонт та технічне обслуговування інвалідам
Чорнобильської катастрофи – 14 чол.;
- компенсацію на транспортне обслуговування – 62 чол.
Станом на 01.01.2016 року надана матеріальна допомога на поховання
23 сім’ям громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на загальну суму
23,0 тис. грн..
Протягом 2016 року 1437 громадян постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС безкоштовно забезпечено ліками на загальну суму 432,06 тис. грн.
По безкоштовному зубопротезуванню надано послуг 48 постраждалим
громадянам на загальну суму 41,51 тис. грн.
Протягом 2016 року забезпечено санаторно-курортними путівками 69
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Станом на 01.01.2016 р. згідно діючих законів загальна сума
призначених пільг складає 20155,6 тис. грн., в т.ч.:
1) на оплату житлово-комунальних послуг:
- ветеранам війни та дітям війни – в сумі 24237,3 тис. грн., профінансовано в
сумі 20057,1 тис. грн., в т.ч. з погашенням заборгованості на 01.01.2015р. в
сумі 2536,2 тис. грн.;
- ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та
пільговикам за соціальною ознакою – 3339,4 тис. грн., профінансовано 2976,5
тис. грн., в т.ч з погашенням заборгованості на 01.01.2015р. в сумі 446,7 тис.
грн.;
- громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –
1187,1 тис. грн., профінансовано 950,0 тис. грн., в т.ч. з погашенням
заборгованості на 01.01.2015р. в сумі 130,6 тис. грн.;
- пільговикам за професійною ознакою – 2194,6 тис. грн., профінансовано
1709,4 тис. грн., в т.ч. з погашенням заборгованості на 01.01.2015р. в сумі
245,3 тис. грн.
- багатодітним сім’ям – 2160,7 тис. грн., профінансовано 1818,3 тис. грн., в
т.ч. з погашенням заборгованості на 01.01.2015р. в сумі 188,1 тис. грн.
2) на послуги зв’язку:
- ветеранам війни – в сумі 427,8 тис. грн., профінансовано в сумі 447,1 тис.
грн., в т.ч. з погашенням заборгованості на 01.01.2015р. в сумі 44,0 тис. грн.
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- ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ та
пільговикам за соціальною ознакою – 81,9 тис. грн., профінансовано 80,5 тис.
грн., в т.ч. з погашенням заборгованості на 01.01.2015р. в сумі 6,7 тис. грн.
- громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 54,4
тис. грн., профінансовано 53,6 тис. грн., в т.ч. з погашенням заборгованості
на 01.01.2015р. в сумі 4,5 тис. грн.
- багатодітним сім’ям – 9,2 тис. грн., профінансовано 9,3 тис. грн., в т.ч. з
погашенням заборгованості на 01.01.2015р. в сумі 0,8 тис. грн.
3) на проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи в сумі 12,5 тис. грн. і профінансовано на 10,5 тис. грн.
4) на автомобільне паливо Герою соціалістичної праці призначено в
сумі 10,9 тис. грн. та профінансовано на 9,9 тис. грн.;
5) на санаторно – курортне лікування призначено і профінансовано
100,0 тис. грн.;
6) на капітальний ремонт призначено і профінансовано пільг на суму
200,0 тис. грн.
На 01.01.2016 р. включено до Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, які мають право на пільги, 41109 чол., в т.ч.: 762 багатодітних
сімей.
Щомісячно ведеться робота з підприємствами-постачальниками послуг
щодо прийому актів звіряння розрахунків згідно з формою «2-пільга» та
формою «3-пільга».
Здійснюється електронний обмін та звірка по пільговикам між
управлінням і 61 підприємством – надавачами послуг.
З початку 2015 року субсидія на оплату житлово-комунальних послуг
призначена 12234 сім’ям. Загальна сума призначених субсидій склала
62227,1 тис. грн., профінансовано 40682,0 тис. грн. Станом на 01.01.2016р.
субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг користується 10363 сім’ї.
Компенсацію додаткових витрат на оплату комунальних послуг призначено
21 сім’ї на загальну суму 25,2 тис. грн., профінансовано 29,0 тис. грн., з
урахуванням заборгованості на 01.01.15р. в сумі 3,8 тис. грн. Відповідно до
постанови КМУ від 28.02.2015 року № 106 "Про удосконалення порядку
надання житлових субсидій" прийнято 10507 сімей з документами на
призначення житлової субсидії за оновленим порядком, з них: призначено
субсидію 10017 сім’ям, решта справ знаходиться на опрацюванні. Субсидію
на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено 393 сім’ям на
загальну суму 644,5 тис. грн.
Спеціалістами відділу соціальної адресної допомоги проведено 9725
перерахунків.
На 12 засіданнях конфліктної комісії Харківської райдержадміністрації
було розглянуто 1697 заяв та по ним призначено субсидії 1478 сім’ям.
Станом на 01.01.2016р. згідно діючих законів призначено допомог
11835 одержувачам на суму 155040,7 тис. грн., а саме:
- згідно Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"
призначено допомог 9326 одержувачам на суму 111844,6 тис. грн., в т.ч.:
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- допомога по вагітності і пологам – 115 одержувачам на суму 1211,0 тис.
грн.;
- одноразова допомога при народженні дитини – 5280 одержувачам на суму
86677,2 тис. грн.;
- допомога по догляду за дитиною до 3-х років – 975 одержувачам на суму
1481,9 тис.грн.;
- допомога на дітей, які перебувають під опікою – 139 одержувачам на 155
дітей на суму 5090,0 тис. грн.;
- допомога на дітей одиноким матерям – 2800 одержувачам на суму 17679,1
тис. грн.;
- допомога при всиновленні – 17 одержувачам на суму 305,4 тис. грн.;
Тимчасова допомога по несплаті аліментів призначена 155
одержувачам на суму 1092,8 тис. грн.
Згідно Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям" призначено допомогу 625 одержувачам на суму
16648,6 тис. грн..
Згідно Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам" призначено допомогу 1469 одержувачам на
суму 21993,5 тис. грн.
Згідно постанови КМУ "Про затвердження Порядку призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"
призначено компенсацію 199 одержувачам на загальну суму 380,3 тис. грн.
Згідно постанови КМУ "Про надання щомісячної грошової допомоги
особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, на догляд за ним" призначено 49
одержувачам на загальну суму 988,4 тис. грн.
Згідно порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
за принципом "гроші ходять за дитиною" призначено допомогу:
- 5 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 39 дітей, на суму
1138,61 тис. грн., заробітна плата батьків-вихователів склала 411,68 тис. грн.;
- 7 прийомним сім’ям, в яких виховується 11 дітей, на суму 393,66 тис. грн.,
заробітна плата прийомних батьків склала 148,57 тис. грн.
Фінансування витрат для призначення субсидій на житлово-комунальні
послуги, тверде паливо та скраплений газ, а також на державні соціальні
допомоги здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету України.
Відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 509 "Про облік осіб,
які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції" станом на 01.01.2016 року взято на
облік 4278 сімей, до складу яких входять 6997 осіб (в т.ч.: працездатних –
1656, дітей – 1131, інвалідів – 355, пенсіонерів – 3855); 3026 сім’ям
призначена щомісячна адресна допомога для покриття витрат на проживання,
в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг.
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Протягом 2015 року до управління надійшло 246 звернень громадян, в
т.ч.: з питання надання соціальних допомог – 80, призначення житлових
субсидій – 79, надання пільг – 23, надання матеріальної допомоги – 20.
За 2015 рік державними соціальними інспекторами відділу соціальної
адресної допомоги проведено:
1) 4753 перевірки по 3633 справам призначеної субсидії, в тому числі:
- 4548 перевірок через запити до ОДПІ Харківського району;
- 67 перевірок на підприємствах, організаціях та установах міста та району;
- 138 обстежень майнового стану громадян.
Виявлено 46 порушень з причини надання громадянами недостовірної
інформації про доходи на суму 15,0 тис.грн., повернуто 15,0 тис.грн.
2) 73 перевірки через запит до ОДПІ по 18 справам одержувачів
компенсації додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
Порушень не виявлено.
3) 1326 перевірок по 851 справі одержувачів державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям, в тому числі:
- 1237 перевірок через запит до ОДПІ, ДАІ, БТІ Харківського району;
- 10 перевірок на підприємствам міста та району;
- 79 обстежень майнового стану громадян.
Виявлено 6 порушень з причини надання недостовірної інформації про
доходи на суму 34,8 тис. грн, повернуто 11,5 тис. грн. Сума коштів 23,2 тис.
грн. утримується перерахунком у розмірі 50% щомісяця згідно заяви
одержувача.
4) 1023 перевірки по 999 справам одержувачів державної допомоги
одиноким матерям ( з урахуванням доходу), в тому числі:
- 1013 перевірок через запит до ОДПІ Харківського району;
- 9 перевірок на підприємствам міста та району.
- 1 обстеження майнового стану.
Виявлено 5 порушень на суму 2,0 тис. грн., повернуто 2,0 тис. грн..
5) 3248 обстежень майнового стану громадян по 3191 справі
одержувачів інших соціальних виплат та державної грошової допомоги
тимчасово переміщеним особам. Порушень не виявлено.
Сформовано та проведено обмін 12 запитів до ОДПІ Харківського р-ну
стосовно доходів фізичних осіб.
На виконанні у ВДВС Червонозаводського району м.Харкова
знаходиться 1 виконавчий документ на загальну суму 1,4 тис. грн.. за 2011р.
по призначеним державним допомогам (на виконанні з 14 червня 2012 року).
Станом на 01.01.2016 за попередніми даними заборгованість по виплаті
заробітної плати на підприємствах району становить 130,7 тис. грн. Кількість
боржників - 2 підприємства: на підприємствах – банкрутах: ДСП "Оберіг" 85,7 тис. грн., ВАТ "Мереф’янський механічний завод" - 45,0 тис. грн.
З метою прискорення погашення заборгованості по заробітній платі
протягом 2015 року проведено 17 засідань тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на які
запрошувалися 84 керівників підприємств, установ, організацій. На
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засіданнях тимчасової комісії заслухано 35 звітів керівників підприємств. З
початку 2015 року за результатами проведеної роботи забезпечено
погашення заборгованості по виплаті заробітної плати на загальну суму
3676,4 тис. грн. (в т.ч. повністю погашено заборгованість працівникам ВКП
"Служба замовника", ТОВ агрофірма "Рассвєт", Філія "Харківський
райавтодор" ДП "Харківський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги
України", ПрАТ "Універсал", КП "Харківське районне бюро технічної
інвентаризації", КП теплових мереж Харківського району Харківської
районної державної адміністрації.
З метою недопущення керівниками підприємств, установ, організацій
району порушень законодавства з оплати праці у 2015 році проведено 17
засідань районної комісії з розгляду стану справ із погашення заборгованості
по заробітній платі, внесків до Пенсійного фонду та інших обов’язкових
платежів, на які було запрошено 152 керівників підприємств, на яких
заробітна плата становить менше законодавчо встановленого розміру,
заслухано 29 керівників, яким надано рекомендації щодо підвищення рівня
заробітної плати.
З метою підвищення рівня соціальних гарантій в частині оплати праці в
Харківському районі постійно проводиться робота з керівниками
підприємств, установ, організацій щодо дотримання ними діючого
законодавства в частині виплати заробітної плати не нижче встановленого
мінімуму та виконанню заходів щодо підвищення заробітної плати до рівня
середньо галузевої по області. Середньомісячна заробітна плата штатних
працівників по району за січень-вересень 2015 року зросла до відповідного
періоду 2014 року на 11,8% і склала 2822 грн. (за січень - вересень 2014 року
складала 2525 грн. (або 81,8% від обласного показника – 3085 грн.).
Результати проведення моніторингу заробітної плати враховуються при
розробці графіків обстежень діяльності підприємств, установ, організацій
району з питань дотримання законодавства про працю. Протягом 2015 року
проведено 15 обстежень, за результатами яких матеріали по одному передані
до Харківської міжрайонної прокуратури та по одному - до Територіальної
державної інспекції праці для вжиття заходів до керівництва підприємств за
порушення трудового законодавства.
При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів особлива
увага звертається на встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень в оплаті праці, відповідно до галузевих угод, збільшення
частки виплат на оплату праці. Протягом 2015 року проведено повідомну
реєстрацію 42 колективних договори та 13 внесених до колективних
договорів змін та доповнень щодо оплати та охорони праці.
Відповідно до затвердженого плану роботи на 2015 рік відбулось 4
засідання районної тристоронньої соціально – економічної ради.
Постійно ведеться робота по виконанню розпорядження "Про
організацію виконання Кабінету Міністру України від 10 листопада 1999
року № 2066 "Про затвердження нормативно – правових актів щодо
застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".
Протягом року районною комісією розглянуто звернення 4 громадян з
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питання проходження ними альтернативної (невійськової) служби.
Проведено перевірки на підприємствах, на яких громадяни проходить
альтернативну (невійськову) службу. Розпорядженням голови Харківської
райдержадміністрації від 15.07.2013 р № 264 ліквідовано районну комісію у
справах альтернативної (невійськової) служби та з питань організації її
проходження. Повноваження по виконанню вищевказаного розпорядження
КМУ покладено на Управління соціального захисту населення ХРДА.
Проводиться моніторинг створення нових робочих місць. На виконання
районної Програми зайнятості населення, затвердженої XXVІ сесією VI
скликання Харківської районної ради від 24 грудня 2013 року, в районі
заплановано на 2015 рік (з урахуванням внесених змін) створити 3000 нових
робочих місць. Так, за 2015 рік прийнято найманих працівників у фізичних
осіб – підприємців 387 осіб, та фізичних осіб – підприємців – 300.
В районі забезпечено виконання спільного наказу Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства внутрішніх справ
України від 07.09.2009 р. № 313/386 "Про затвердження Інструкції щодо
порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту,
служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів
з попередження насильства в сім’ї". Протягом 2015 року до управління
соціального захисту надійшло 618 повідомлень про вчинення насильства в
сім’ї від Харківського районного відділу поліції. В установлені строки був
здійснений виїзд відповідними структурами з метою з’ясування обставин
вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення.
Протягом 2014 року проведено 4 засідання координаційного Комітету
сприяння зайнятості. Також відбулось 7 засідань комісії для вжиття заходів
щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового
вивільнення працівників.
З метою додержання законодавства з питань охорони праці та
контролю за ходом своєчасного та якісного проведення атестації робочих
місць за умовами праці з початку року проведено 21 вивчення на
підприємствах, організаціях району. Матеріали по 2 обстеженням передано
до Харківської міжрайонної прокуратури та Територіальної державної
інспекції праці у Харківській області для вжиття заходів до керівників
підприємств. В ході вивчень особлива увага приділяється своєчасному
проведенню медоглядів працівників при прийомі на роботу та в процесі
трудової діяльності, обов’язковому навчанню керівників підприємств та
відповідальних за охорону праці
на підприємствах осіб. Керівникам
підприємств надаються довідки з рекомендаціями щодо усунення виявлених
в ході перевірок порушень. Представникам підприємств надається методична
допомога, роз’яснення щодо розроблення та ефективного управління
системою охорони праці, методики та порядку проведення атестації робочих
місць за умовами праці, розроблення інструкцій, положень з охорони праці.
Проводиться щоквартальний моніторинг стану проведення атестації робочих
місць для підтримання Реєстру підприємств із шкідливими та важкими
умовами праці в актуальному стані.
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З метою усунення причин виникнення нещасних випадків
невиробничого характеру ведуться облік та розслідування нещасних випадків
невиробничого характеру, відповідно до Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270. До роботи
комісії з розслідування нещасних випадків (з початку року проведено 13
розслідувань.
До районної газети "Трибуна трудящих" направлено 26 статей для
друку з інформацією щодо стану заборгованості по виплаті заробітної плати,
рівня оплати праці, легалізації робочих місць, охорони праці, гендерної
рівності, насилля в сім’ї, ін.
Проведено роботу по організації виконання Постанови Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2015 № 105 "Порядок виплати компенсації
підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку
працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації,
на особливий період". Спеціалістами відділу прийнято 621 звіт від 37 ПУО
станом на 01.01.2016 для компенсації на суму 2221,8 тис. грн.
На виконання Постанови КМУ від 01 жовтня 2014 року № 535 "Про
затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та
юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим
особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України або району проведення антитерористичної операції" 8 громадянам
призначена одноразова грошова допомога на суму 28,8 тис. грн.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня
2015 № 179 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної
адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку)" здійснено професійну адаптацію 8
учасників антитерористичної операції, мешканців Харківського району, у
2015 році на ці цілі використано бюджетних коштів у сумі 44,4 тис. грн. (з
Харківським центром професійно-технічної освіти державної служби
зайнятості укладено 2 договори на предмет навчання 2 осіб за професією
"Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення" на загальну
суму 18,6 тис. грн. та 6 договорів з Жовтневим учбовим спортивно-технічним
центром ТСО України м. Харкова на предмет навчання 6 осіб за професією
водій (категорій А,В,С).
Станом на 01 січня 2016 року по штатна чисельність по управлінню
складає 106 штатних одиниць.

Охорона здоров'я
Річний уточнений план бюджетних асигнувань на 2015 рік по району
становить 109662,844 тис. грн.
Середня заробітна плата в медичній галузі за вказаний період 2253 грн.
(у 2014 році - 2205 грн.).
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Ліжковий фонд залишився незмінним -340 ліжок, проведено ліжко-днів
- 86697, у 2014 році -84535
Для забезпечення надання стаціонарної медичної допомоги передбачені
витрати на медикаменти та харчування. Вартість ліжко/дня по медикаментах
склала 24,67 грн. (у 2014 році за цей період -13,9грн)., по харчуванню
вартість 1 л/дня - 10,19 грн. (у 2014- 7,92 грн.).
На програму "Туберкульоз" на звітний період заплановано 405,052 тис.
грн., виконання – 323,34тис.грн. (80 % від плану). За цей період 2014 року
використали – 313,5 тис. грн.
На програму "Цукровий діабет" заплановано 2449,0 тис. грн.,
профінансовано 2147,3 тис. грн. (87,7% від плану), в минулому році за цей
період використано 677,9 тис грн.
Для виконання централізованих заходів з лікування онкологічних
хворих у бюджеті галузі на звітний період заплановано 1455,0 тис. грн.,
виконано 651,0 тис. грн., (44,7% від плану), за цей період минулого року
виконання -881,6 тис. грн..
На молочні суміші для дітей з малозабезпечених сімей витрачено 99,0
тис грн., в минулому році використано 63,0 тис. грн.
Витрати на медикаменти для пільгового контингенту склали 1166,26
тис. грн., на одного хворого – 1038,52 грн. (обслуговано 1123 чоловік). В
минулому році виконання складало 1022,7 тис. грн.
На пільгове зубопротезування витрачено 70,32 тис. грн., при плані
72,0 тис. грн., обслуговано 145 чоловік.
Закуплено 26 слухових апаратів на суму 93,1 тис грн., пробірки на суму
67,0 тис. грн. та апарати для вимірювання тиску ( 20штук) за 5,946 тис. грн..
На протязі звітного періоду були виділені кошти для оплати
кредиторської заборгованості по коду 3110 "Придбання обладнання" по
Мереф’янській ЦРЛ в сумі 17,5 тис. грн. за дизельний генератор та 30,0 тис.
грн. за лабораторне устаткування по Русько-Тишківській мед амбулаторії. По
Пісочинському ЦПМСД заплатили кредиторську заборгованість за шафи
медичні в сумі 28,5 тис. грн. та за придбанні в поточному періоді котли в
сумі 59,975 тис. грн.. В вересні місяці придбали лічильники тепла для
Автогосподарства на суму 8727 грн., для Мереф’янського ЦПМСД –на суму
11867 грн. та для Роганського ЦПМСД – за 25864 грн.. По Центрам ПМСД
погасили кредиторську заборгованість за капремонт та за технагляд за
капремонтом медамбулаторій в сумі 1240,392 тис. грн.. На поточні видатки
на капремонт та техогляд сума склала 1258,307 тис. грн. (Тернівська,
Липецька, Васищівська, Будянська та Борисівська мед амбулаторії та ФАП
"Перемога") По коду 3132 "Капітальне будівництво" по МЦРЛ оплатили
410,9 тис. грн.. за капремонт системи опалення.
В серпні місяці 2015 року оплачена сума 448463 грн. за капітальний
ремонт по Липецькому ЦПМСД, а саме - за капремонт ФАПа Перемога та
Борисівської амбулаторії. В вересні місяці проплатили 20471 грн. за
технагляд по ФАПу "Перемога" та 9035 грн. по Васищевській амбулаторії.
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По спецрозрахунку (благодійна допомога) МЦРЛ (хірургічне
відділення) отримала від Червоного Хреста холодильник вартістю 2,7 тис.
грн., інвалідний візок за 2,870 тис. грн. та оксигенератор за 7,792 тис. грн..
По лінії благодійної допомоги від Коротичанської селищної ради
Коротичанська мед амбулаторія отримала електрокардіограф за 15900 грн.
Від товариства "Червоний Хрест" ФАП "Перемога" та Тернівська
медамбулаторія отримали по колісній каталці вартістю за 1 штуку 1048 грн.,
по1 мікрохвильовій печі по 488 грн. за штуку та по 1 холодильнику по
2705грн. за один..

Освіта
В Харківському районі мережа навчальних закладів складає 93.
Станом на 01.01.2016 мережа дошкільних навчальних закладів (далі ДНЗ) налічує 36 закладів. Всі заклади комунальної форми власності. За
фактичною мережею ДНЗ на 2015/2016 н.р. у 36 функціонуючих дошкільних
закладах організовано роботу 155 груп, у тому числі 26 груп раннього віку,
95 - дошкільні групи, 25 - різновікових груп, 2 - спеціальних груп
(логопедичні групи) та 7 груп короткотривалого перебування. Станом на
01.01.2016 ДНЗ відвідує 71 дитина віком від 2 до 6 років з числа
внутрішньопереміщених осіб.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ)
залишається без змін – 49, позашкільні навчальні заклади - 4 міжшкільні
навчально-виробничі комбінати, районнний центр дитячої та юнацької
творчості та Покотилівська станцію юних туристів; 4 дитячо-юнацькі
спортивні школи.
У 2015 році до Харківського району прибуло 164 сім’ї - переселенців
із Донецької та Луганської областей, з них: 202 – діти-переселенці (в т.ч. 142
– шкільного віку і 60 – дошкільного віку). 219 дітей-переселенців
повернулись до постійного місця проживання.
Станом на кінець 2015 року у районі проживають 328 дітейпереселенців. З них:
 94 - дошкільного віку (в т.ч. 71 зараховані до ДНЗ);
 234 - шкільного віку (в т.ч. 222 – зараховані до ЗНЗ Харківського
району,
2
–
до
ЗНЗ
м. Харкова, 10 – до ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ р.а.).
З 222 учнів-переселенців ЗНЗ 91 - з багатодітних родин, 2 позбавлені батьківського піклування і 1 дитина - сирота.
05.01.2015 на базі Пісочинського колегіуму був проведений районний
чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?».
Усі команди-переможниці були нагороджені грамотами відділу освіти.
05.01.2015 в інформаційно-методичному центрі відділу освіти (далі –
ІМЦ) відбулося засідання журі районної виставки – презентації педагогічних
ідей і технологій учителів початкових класів. Було подано 52 роботи.
06.01.2015 у малій залі Харківської райдержадміністрації пройшов
семінар для новопризначених керівників ЗНЗ на тему «Організація
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профільного навчання в умовах сільської школи. Психологічні особливості
педагога», в якому взяли участь 8 новопризначених керівників.
З 08 січня по 10 січня 2015 року на базі Комунального закладу
«Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості» (далі – КЗ
«ХОПДЮТ») проходили обласні навчально-тематичні збори лідерів
учнівського самоврядування Харківської області, представником Харківської
району була Черненко Анна, член координаційної обласної ради
старшокласників, керівник проекту «ЗМІ» Харківської районної ліги
старшокласників, президент парламентсько-президентської республіки
«Alma mater» Роганської гімназії.
16.01.2015 на базі Мереф’янської ЗОШ № 3 пройшли фінальні змагання
з шахів «Біла тура». І місце посіла команда Безлюдівського юридичного
ліцею.
20.01.2015 в Головному управлінні Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Харківській області відбулося урочисте
нагородження переможців конкурсу «Зробимо життя безпечним» і
фестивалю дружин юних пожежних. Команді-переможниці «Спалах»
Мереф’янського медичного ліцею було вручено Диплом лауреатів ХХ
Всеукраїнського фестивалю юних пожежних і грошову премію від
добровільного пожежного товариства України.
22.01.2015 у всіх ЗНЗ проведено Єдиний урок, присвячений 96-ій
річниці проголошення Дня Соборності України.
22.01.2015 на базі Південного ліцею відбулося засідання Ліги
старшокласників на тему: «Волонтерський і військово-патріотичний дух
серед учнівської молоді Харківського району».
28.01.2015 в рамках проведення районної Спартакіади школярів «Спорт
протягом життя» на базі Пісочинського колегіуму відбулися фінальні
змагання з волейболу серед юнаків. Команду-переможця (Манченківська
ЗОШ) нагороджено пам’ятною статуеткою та грамотою відділу освіти,
призерів змагань відзначено грамотами.
28.01.2015 на базі Пісочинського колегіуму відбулося урочисте
вручення футбольних м’ячів від Харківської обласної федерації футболу
переможцям районного етапу Всеукраїнських змагань з футболу на призи
клубу «Шкіряний м’яч».
У січні 2015 року проведено І (районний) тур Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників ДНЗ
«Вихователь року-2015».
З 15 січня по 26 січня 2015 року на базі ЗНЗ пройшли зональні
змагання Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти,
переможцями стали 8 команд. Фінал змагань пройшов 04.02.2015 на базі
Пономаренківської ЗОШ.
07.02.2015 на базі КЗ «ХОПДЮТ» відбувся збір старшокласників
Харківської обласної ради, присвячений реалізації проекту «Допоможи
герою АТО». У рамках збору відбулася екскурсія до Екопарку Фельдмана з
катанням на ковзанах, лижах.
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11.02.2015 на базі Пісочинського колегіуму в рамках проведення
районної Спартакіади школярів «Спорт протягом життя» відбулися фінальні
змагання з волейболу серед дівчат. Команда Манченківської ЗОШ за
перемогу у змаганнях нагороджена грамотою відділу освіти та пам’ятною
статуеткою «Переможець районних змагань з волейболу серед дівчат
2014/2015 навчального року».
З 28 січня по 13 лютого 2015 року проведено районний дистанційний
фестиваль до Міжнародного дня безпечного Інтернету. Спонсорами
фестивалю виступили компанія «S-park» та Харківський міський дельфінарій
«Немо», які нагородили переможців сертифікатами на проходження
маршрутів атракціону «Веревочный парк» Центрального парку розваг та
відпочинку ім. М. Горького та переглядом шоу-програми за участю дельфінів
та морських котиків в дельфінарії «Немо», що відвідали 20.02.2015.
Переможці фестивалю були відзначені дипломами відділу освіти.
15.02.2015 до відзначення Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів,
присвячений воїнам, які виконували інтернаціональний обов’язок за межами
кордонів Батьківщини, у ЗНЗ проведений літературно-художній конкурс
духовно-філософської та громадянської поезії (прози) «Во имя жизни, мира и
любви».
18.02.2015 на базі Мереф’янського медичного ліцею пройшов
профорієнтаційний захід для учнів 9-11 класів «Професія твоєї мрії», який
організувала Харківська обласна служба зайнятості. Для участі у заході були
залучені представники 17-ти вищих та професійно-технічних навчальних
закладів м. Харкова. У заході взяли участь більш 500 старшокласників із 20
ЗНЗ.
19.02.2015 на базі Харківського національного університету ім.
В.Н.Каразіна пройшов науково-практичний семінар учителів фізики
Харківського району з теми «Використання тестових технологій при
навчанні фізики».
З 19 січня по 19 лютого 2015 року у навчальних закладах проведено
конкурс дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей».
22.02.2015 школярі з 33 ЗНЗ передали гуманітарну допомогу солдатам
в с.Сватово Луганської області через представника волонтерської групи
«Help army» Анжелу Денисенко. Зібрано: теплі носки, робочі перчатки,
вологі серветки, ковдри та покривала, мило, печиво, чай, малюнки, ковдри.
Загальна сума допомоги приблизно 75 тис. грн.
25.02.2015 у великій залі райдержадміністрації пройшов ІІ розширений
пленум райкому профспілки з питань виконання угоди про співпрацю між
відділом освіти і районною організацією профспілки працівників освіти і
науки України. На пленумі була присутня Дулуб Л.М., голова Харківської
обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, яка
вручила від Федерації професійних спілок України начальнику відділу освіти
Бабельчук О.І. почесний знак «За розвиток соціального партнерства».
25.02.2015 у малій залі райдержадміністрації було проведено тренінг
для практичних психологів та соціальних педагогів району на тему:
«Торгівля людьми як соціальна проблема». Тренінг пройшов під
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керівництвом методиста Центру практичної психології і соціальної роботи
комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної
освіти» (далі – КВНЗ «ХАНО») Разводової Т.О. та двохгодинний тренінг
«Розпізнай небезпеку вчасно».
25.02.2015 на базах 6 ЗНЗ відбулися зональні змагання фестивалю
«Нащадки козацької слави». Перемогу здобули команди Роганського
аграрного ліцею, Височанської ЗОШ №2, Мереф’янського медичного ліцею,
Жовтневої ЗОШ, Південного ліцею, Безлюдівської ЗОШ. 04.03.2015 на базі
Пісочинського колегіуму відбувся районний етап Всеукраїнського
фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Нащадки
козацької слави». Перемогу здобула команда Мереф’янського медичного
ліцею, яка була нагороджена грамотами відділу освіти.
26.02.2015 на базі Циркунівської ЗОШ відбувся профорієнтаційний
захід для учнів 9-11 класів, який організував Харківський національний
університет радіоелектроніки спільно з ІМЦ.
У лютому 2015 році пройшов районний етап змагань загонів Юних
інспекторів руху. Фінальний етап змагань був проведений 05.03.2015 на базі
Пісочинського колегіуму. Переможцем визнано команду Пісочинського
колегіуму та відзначено грамотами та подарунками від відділу освіти та
УДАІ УМВС України в Харківській області.
03.03.2015 з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня
працівники освіти отримали подарунок від районної організації профспілки
працівників освіти і науки України – виставу «Красотка и семья»
Харківського державного академічного російського драматичного театру ім.
О.С.Пушкіна.
11.03.2015 о 09.00 Гвардійський ордена Червоної Зірки факультет
військової підготовки імені Верховної Ради України Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» проводив
День відкритих дверей для учнів 10-11 класів, на ньому були присутні 240
учнів ЗНЗ.
11.03.2015 на базі Пісочинського колегіуму відбулась зустріч
переможців районних етапів малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини»
серед учнів 3-4 класів. У змаганнях взяло участь 5 команд (Харківський,
Зміївський, Дергачівський, Печенізький, Чугуївський райони). Перемогу
здобула команда Харківського району (Покотилівський ліцей «Промінь»).
11.03.2015 у Верховній Раді України відбувся Всеукраїнський круглий
стіл на тему «Шляхи відродження етнічної автентики та її об’єднавча
функція». Організаторами та ініціаторами зустрічі виступили Всеукраїнська
академія автентики та Асоціація національно-культурних об’єднань України
на чолі з народним депутатом України Олександром Фельдманом. Л.М.
Бугар, методист ІМЦ, представляла Слобожанський етнографічний регіон.
12-14 березня 2015 року у м. Києві відбулася Шоста Міжнародна
виставка «Сучасні заклади освіти – 2015». Організатори виставки:
Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних
наук України, компанія «Виставковий Світ». До участі у конкурсних
змаганнях було подано 573 роботи, серед яких, у номінації «Розробка та
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упровадження у навчально-виховний процес сучасних систем моніторингу
якості освіти» був представлений досвід відділу освіти на тему «Моніторинг
освітнього середовища – основна умова створення ефективної системи
управління якістю освіти». За рішенням експертної комісії Державної
наукової установи «Інститут інноваційних технологій та змісту освіти» МОН
України конкурсна робота відділу освіти була нагороджена срібною
медаллю.
13.03.2015 на базі Південного ліцею відбувся профорієнтаційний захід
для учнів 9-11 класів, який організував Харківський національний
університет радіоелектроніки спільно з ІМЦ.
13.03.2015 на базі Бабаївської ЗОШ відбулося виїзне засідання
КУ«Харківська обласна психолого-медико-педагогічна консультація». Було
обстежено 14 учнів ЗНЗ та 8 вихованців ДНЗ.
18.03.2015 команда Мереф’янського ліцею ім. Героя Радянського
Союзу В.П. Мірошниченка представляла Харківський район на обласних
(зональних) змагання з малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини».
Команда посіла ІІ місце, як і 20.03.2015 - команда Мереф’янського медичного
ліцею.
19.03.2015 о 10.00 на базі Харківського національного педагогічного
університету ім. Г.С.Сковороди відбувся науково-практичний семінар для
вчителів музичного мистецтва за темою «Особливості вокально-хорової
роботи на уроках».
20.03.2015 у м. Харкові відбулися обласні змагання з баскетболу 3х3
(Шкільна Баскетбольна Ліга України). Харківський район був представлений
командою юнаків Роганської гімназії у віковій категорії 2000 р. н. і молодше,
яка посіла ІІ місце.
25.03.2015 в рамках обласного педагогічного тижня на базі КВНЗ
«ХАНО» проведено методичну студію завідувачів районних (міських)
методичних кабінетів (центрів), на якій були підведені підсумки участі
освітян регіону в ХХІІ обласній виставці-презентації педагогічних ідей і
технологій за темою «Формування громадянської та національної
самосвідомості особистості в умовах поліетнічного освітнього середовища».
До
участі
в
обласному
конкурсі
ІМЦ
було
подано
74 роботи, які стали переможцями районної виставки-презентації
педагогічних ідей і технологій. За рішенням експертної комісії ХХІІ обласної
виставки-презентації
педагогічних
ідей
і
технологій
43 роботи педагогів Харківського району відзначені дипломами І, ІІ, ІІІ
ступенів.
26.03.2015 Псьота Тетяна, учениця 10 класу Пісочинського колегіуму,
на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та
літератури посіла ІІ місце.
26.03.2015 на базі Коротичанського ліцею відбулись фінальні змагання
районного етапу ХVІІ Всеукраїнського турніру юних істориків. За кількістю
балів І місце посіла команда Роганського аграрного ліцею.
26.03.2015 у Покотилівському ліцеї «Промінь» учні 9 навчальних
закладів демонстрували свої творчі здібності у рамках відбіркового етапу
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районного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Дивограй». Кращі
виконавці були відзначені запрошеннями до вступу на факультет мистецтв
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.
Сковороди.
27.03.2015 на базі Південного ліцею пройшов міжшкільний етап
турніру юних журналістів. Переможцем визнано команду Роганської гімназії.
28.03.2015 у приміщенні КЗ «ХОПДЮТ» пройшов фінал чемпіонату
Харківської області з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Харківський
район представляли 2 команди.
Учні Харківського району приєднатися до потужного руху прибічників
сталого розвитку і взяти участь у проекті «Трансформація ринку в напрямі
енергоефективного освітлення» від Програми розвитку ООН в Україні. За
ініціативи керівництва Харківської районної ради, за підтримкою
керівництва відділу освіти в рамках проекту школи району провели окремі
заняття з енергоефективності освітлення, тематичнi виховнi години в
окремих класах, iнтегрованi уроки з використанням iнформацiйнометодичних матеріалів, які отримали заздалегідь в рамках Програми. З метою
долучення школярів до енергоефективних технологій учні взяли участь у
конкурсі малюнків «Трансформація ринку в напрямі енергоефективного
освітлення»
серед
учнівських
колективів
27 навчальних закладів. Конкурс проводиться на добровільних засадах серед
учнівських колективів.
28.03.2015 у приміщенні КЗ «ХОПДЮТ» відбувся фінал чемпіонату
Харківської області з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». Харківський
район представляли дві команди.
31.03.2015 на базі КЗ «ХОПДЮТ» відбувся ІІ (обласний) етап
Всеукраїнського конкурсу екологічних агітбригад «Земля – наш спільний
дім». Від Харківського району виступали команди «Земляни» Глибоківської
ЗОШ і «Лісові дзвіночки» Утківської ЗОШ. Команда «Лісові дзвіночки»
Утківської ЗОШ посіла 2 місце, а команда «Земляни» Глибоківської ЗОШ - 1
місце.
Протягом березня 2015 року на базі навчальних закладів було
проведено кущові змагання районного етапу Всеукраїнського фестивалю
дружин юних пожежних. 31.03.2015 на базі Безлюдівського юридичного
ліцею у фінальних змаганнях за результатами І місце виборола команда
Мереф’янського медичного ліцею.
З 18.03.2015 навчальні заклади взяли участь у проведенні
всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля». В рамках проведення
акції 28.03.2015 взято участь у Дні Довкілля на території Харківського
району.
Протягом березня-квітня 2015 року був проведений районний
фестиваль дитячої та юнацької творчості «Дивограй». Переможець –
Пісочинський колегіум.
08.04.2015 на базі Південного ліцею пройшов фінал районного
конкурсу «Учень року-2015».
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Опалювальний період в навчальних закладах було закінчено
14.04.2015.
14.04.2015 відбулось засідання Ліги старшокласників району на базі
Роганської гімназії, на якому були присутні фундатори громадського
об’єднання «Help Army», організатори благодійної організації «Харків з
тобою» та бійці АТО, які подарували дітям прапор України з підписами та
щирими побажаннями. Для старшокласників району заступник командира
батальйону «Айдар», боєць з позивним «Гора», провів майстер-клас з
розбирання
зброї.
Протягом
лютого-березня
2015 року діти проводили благодійні акції, конкурси, марафони, концерти,
ярмарки, продаючи різноманітні смаколики та вироби, зроблені власноруч,
активно брали участь у благодійних акціях, писали листи на передову та
надсилали малюнки. Завдяки зусиллям учнів Бабаївської ЗОШ,
Безлюдівського юридичного ліцею імені Героя Радянського Союзу І. Я.
Підкопая, Веселівської ЗОШ, Зеленогайської ЗОШ, Коротичанського ліцею,
Кутузівської ЗОШ, Лизогубівської ЗОШ, Малороганської ЗОШ,
Мереф’янської ЗОШ № 1, Мереф’янської ЗОШ № 3, Переможанської ЗОШ,
Південного ліцею, Пісочинського колегіуму, Покотилівського ліцею
«Промінь», Покотилівської ЗОШ № 2, Пономаренківської ЗОШ, Роганської
гімназії, Роганського аграрного ліцею, Стрілечанської ЗОШ, Фрунзенської
ЗОШ було відправлено до зони АТО взуття, одяг, шкарпетки, білизна,
рукавиці, туалетне приладдя, солодощі, чай, кофе, дитячі малюнки та листи.
Зібрана допомога склала понад 10 000 грн.
У квітні 2015 року на базі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» було проведено навчально-польові
заняття для учнів 11-х класів ЗНЗ.
17.04.2015 на базі КЗ «ХОПДЮТ» відбувся фінал обласного
(відбіркового) етапу ІX Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Від Харківського
району виступали команди Бабаївської ЗОШ імені Героя Радянського Союзу
Потапенка П.О., Васищевської ЗОШ та Утківської ЗОШ. Утківське учнівське
лісництво Утківської ЗОШ – І місце та Бабаївське учнівське лісництво
Бабаївської імені Героя Радянського Союзу Потапенка П.О. – ІІІ місце.
Учнівське лісництво Васищевської ЗОШ нагороджене дипломом активних
учасників зльоту.
17.04.2015 на базі Русько-Тишківської ЗОШ відбувся показовий захід
«День цивільного захисту».
21 – 23 квітня 2015 року в КВНЗ «ХАНО» відбулася тридцять дев’ята
обласна тематична відкрита виставка ефективного педагогічного досвіду
«Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою «Використання інноваційних
технологій навчання хімії як основа формування навичок практичної та
експериментальної діяльності учнів». Мереф'янський медичний ліцей, що
представляв Харківський район нагороджений дипломом І ступеню.
21.04.2015 на базі Пісочинського будинку культури відбувся обласний
(кущовий) етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних.
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Перемогу здобула команда «Спалах» Мереф’янського медичного ліцею, яку
нагородили грамотою та грошовою премією.
22.04.2015 у великій залі пройшла нарада – семінар з питань організації
відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків улітку 2015 року.
22.04.2015 на базі 6-ти ЗНЗ пройшли зональні змагання з
легкоатлетичного чотириборства серед юнаків та дівчат 2000–2001 р. н.
Перемогу здобули команди Роганського аграрного ліцею, Покотилівського
ліцею «Промінь», Мереф’янського медичного ліцею, Циркунівської ЗОШ,
Південного ліцею, Васищевської ЗОШ.
З 22 по 28 квітня 2015 року у навчальних закладах проведено Тиждень
охорони праці, присвячений Всесвітньому дню охорони праці під гаслом:
«Приєднуйтесь до формування превентивної культури охорони праці».
Взято участь у конкурсі дитячого малюнку «Безпека очима дітей», що
проходив на кафедрі охорони праці Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, в якому учениця 11 класу
Покотилівської ЗОШ № 2 Семерульник А.О. була нагороджена грамотою,
учень Мереф’янської ЗОШ № 6 Буйнов Р.В. нагороджений дипломом III
ступеня за малюнок та дипломом I ступеня за реферат на тему: «Правила
безпечної поведінки учасників навчально-виховного процесу в надзвичайних
ситуаціях» в номінації «Техногенні та військові небезпеки в Україні».
22.04.2015
на
базі
Пісочинського
колегіуму
напередодні
Всеукраїнського дня психолога відбувся районний фестиваль професійної
майстерності. За рішенням журі дипломами відділу освіти І ступеню
нагороджено команди «Чип і Дейл» та «Емпатія».
23.04.2015 в Зеленогайській ЗОШ було проведено зустріч із старшим
о/у ВКМСД Харківського РВГУУМВС в Харківській області майором міліції
Бідою Д.С. на тему «Правила поведінки учнів у школі та за її межами», а
27.04.2015 відбулася зустріч із працівником 3-ї пожежної частини
(пенсіонером) м. Харкова на тему «Надзвичайні ситуації», показ навчального
фільму «Пожежа в квартирі», «Тероризм» про порядок дій в умовах
надзвичайних ситуацій, «Тероризм» під час терористичних актів, диверсій,
мінування та інших небезпек, посилення пильності та заходів безпеки у разі
виявлення підозрілих предметів, транспортних засобів та осіб, правила
поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів.
24.04.2015 на базі Русько-Тишківської ЗОШ, Циркунівської ЗОШ,
Жовтневої ЗОШ начальник відділу профілактики нещасних випадків та
обліку страхувальників – страхового експерта ВВД ФСНВУ в Харківському
районі Нарожна Ю.Є. прочитала лекції для учнів 9-11 класів з питань
охорони праці. 27.04.2015 на базі цих же шкіл Нарожна Ю.Є. провела
тематичні зустрічі з трудовими колективами.
28.04.2015 проведено відкриті уроки на тему «28 квітня – Всесвітній
день охорони праці» для учнів 1-11 класів, зокрема в Хорошівській ЗОШ за
участю представників Головного управління ДСНС України у Харківській
області.
24.04.2015 у Південному ліцеї відбувся І (районний) етап щорічного
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я». За
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підсумками набраних балів визначено абсолютного переможця у конкурсівікторині: Саєнко Д. (Пономаренківська ЗОШ).
24.04.2015 на базах ЗНЗ проведено День цивільного захисту.
29.04.2015 на базі Покотилівського ліцею «Промінь» відбулися
фінальні змагання з легкоатлетичного чотириборства серед юнаків та дівчат
2000–2001 р. н. Перемогу здобула команда Роганського аграрного ліцею.
30.04.2015 на базі Височанського ДНЗ був проведений семінар для
музичних керівників за темою «Патріотичне виховання дошкільнят на
музичних заняттях», на якому були присутні бійці АТО.
Наприкінці квітня 2015 року у м. Києві пройшов V Всеукраїнський
конкурс «Моральний вчинок», де була представлена робота учня 3-го класу
Стрілечанської ЗОШ Спанціреті Дмитра «Мої добрі зимові пригоди». За
висновками національної експертної комісії України з питань захисту
суспільної моралі творчій звіт Спанціреті Дмитра посів ІІІ місце, а вчитель
початкових класів Рябко Н.І. отримала подяку. Цінним подарунком Дмитру
став сучасний планшет.
08.05.2015 в Циркунівській ЗОШ під час урочистої лінійки,
присвяченої Дню пам’яті та примирення, було відкрито меморіальну дошку
пам’яті загиблого випускника Кузнєцова В’ячеслава, який виконував
військовий обов’язок у зоні АТО.
12.05.2015 на базі Коротичанського ліцею до Дня Перемоги і Дня
пам’яті та примирення відділом освіти та районною організацією профспілки
працівників освіти і науки України проведено змагання з шашок серед
працівників навчальних закладів. У командній першості перемогу здобула
Пісочинська ДЮСШ.
13.05.2015 на базі КЗ «ХОПДЮТ» відбувся ХХІ обласний Фестиваль
дружин юних пожежних. Перемогу здобула команда «Спалах»
Мереф’янського медичного ліцею. Команду нагороджено кубком, грамотою,
медалями та грошовою премією.
З 12 по 14 травня 2015 року у м. Луцьк Волинської області проходив ІХ
Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім» за тематикою
«Збереження водних ресурсів». Харківську область представляв колектив
екологічної просвіти Глибоківської ЗОШ «Земляни». Глибоківський
агітколектив «Земляни» став призером конкурсу і був нагороджений
грамотою Національного еколого-натуралістичного центру за ІІІ місце.
19.05.2015 на базі Бабаївського ДНЗ був проведений показовий «День
Цивільного захисту» для педагогічних працівників ДНЗ.
20.05.2015 у великій залі відбулась нарада працівників психологічної
служби на тему: «Підсумки роботи психологічної служби за 2014/2015 н.р.
Планування роботи на наступний рік».
20.05.2015 на базі КЗ «ХОПДЮТ» відбувся фінал ІІ (регіонального)
етапу VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» в
Харківській області для загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів. За рішенням журі у конкурсі літературно-музично-спортивних мінікомпозицій ІІ місце зайняли команди «Вітамінка» Веселівської ЗОШ та
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«Юмед» Мереф’янського медичного ліцею; у конкурсі плакатів ІІІ місце
посіла учениця Веселівської ЗОШ, Калюжна Юлія.
21.05.2015 в Харківському музеї-діорамі учасників локальних війн
відбулася церемонія нагородження учнів шкіл Харківського району та
області, переможців та призерів літературно-мистецького конкурсу «В ім'я
миру, життя, любові...», присвяченого 26-й річниці виведення радянських
військ з Афганістану. Відділ освіти був відзначений грамотою і подякою
спілки ветеранів Афганістану за активну участь у конкурсі. Учні шкіл
Харківського району були нагороджені збірниками творчих робіт та
подяками.
22.05.2015 Черненко Анна, учениця 10 класу Роганської гімназії,
керівник проекту «ЗМІ» Ліги старшокласників, член координаційної ради
Харківської обласної ради старшокласників, представила молодь
Харківщини на V Міжнародному форумі «Україна – Європейський Союз:
новий рівень кооперації», присвяченому святкуванню «Дня Європи
27.05.2015 була організована екскурсія до музею А.С.Макаренка та
Екопарка О.Фельдмана з неповнолітніми, які засуджені без позбавлення волі.
28.05.2015 в усіх ЗНЗ відбувся Олімпійський день.
29.05.2015 в 49 ЗНЗ пройшли урочистості з нагоди свята «Останній
дзвоник» для 2013 випускників 9-х і 11-х класів.
30–31 травня 2015 року в усіх школах для 770 випускників відбулися
урочистості з нагоди вручення атестатів про повну загальну середню освіту в
44 ЗНЗ. 23 учні отримали атестати з відзнакою й нагороджені за високі
досягнення у навчанні «Золотими медалями», 17 учнів – за досягнення у
навчанні «Срібними медалями».
19.05.2015 на базі Бабаївського ДНЗ був проведений показовий «День
Цивільного захисту» для педагогічних працівників, що стало
завершувальним етапом тижня цивільного захисту у ДНЗ.
01.06.2015 у Центральному парку культури і відпочинку ім. М.
Горького відбувся фестиваль «Вітаємо дитинство». На головній сцені парку
виступили творчі колективи школярів району: «Turbo» Височанської ЗОШ №
2, «Жемчужина» Русько-Тишківської ЗОШ, «Заряна» Пономаренківської
ЗОШ, агітбригада юних інспекторів руху «Джентельмены дорожного
движения» Пісочинського колегіуму. По завершенню виступів кожен
колектив був нагороджений дипломом і кубком учасника фестивалю.
З 02 червня по 19 червня 2015 року на базі 48 ЗНЗ та 4 дитячоюнацьких спортивних шкіл функціонували 52 дитячі заклади відпочинку –
табори з денним перебуванням. Відпочинком у таборах було охоплено 3922
учня. На харчування дітей було використано 882756,44 тис. грн. бюджетних
коштів та 111846,33 тис. грн. – батьківських. Крім того, на базі 13 ЗНЗ у
червні 2015 року працювали літні мовні школи, де підвищували рівень
володіння іноземними мовами 242 учня.
У період з 02.06.2015 по 19.06.2015, під час роботи закладів відпочинку
– таборів з денним перебуванням при навчальних закладах, було
організовано підвіз учнів та вчителів 18 власними автобусами, 1 орендованим
та безкоштовно транспортом загального користування.
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Протягом літнього періоду оздоровлено вихованців ДНЗ. 35 ДНЗ були
переведені на санаторний режим роботи і харчування, їх відвідувала 3101
дитина (87,6 % від загальної кількості вихованців ДНЗ). Середня вартість
харчування в ДНЗ у 2015 році склала 18,17 грн.
02-03 червня 2015 року в с. Яковлівка відбувся районний етап
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»). 09.06.2015 на базі Харківського обласного вищого училища
фізичної культури відбувся обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команду Утківської ЗОШ, що
представляла Харківський район на обласному етапі, нагороджено грамотами
за ІІІ місце у змаганні «Смуга перешкод (туристська)» та у конкурсі
«Рятівник».
03.06.2015 у Пісочинському будинку культури відбулось свято –
вшанування переможців районного фестивалю «Дитячі промінчики» та
професійного конкурсу «Вихователь року – 2015».
04.06.2015 в Пісочинському будинку культури відбулося урочисте
свято вшанування найрозумніших, найкмітливіших та найдопитливіших
учнів – «Сузір’я талантів – 2015».
24.06.2015 у приміщенні КВНЗ «ХАНО» команда «Рухливі медіатори»
Безлюдівського юридичного ліцею ім. І.Я.Підкопая взяла участь у ІІІ
обласному фестивалі «Світ медіації».
З нагоди відзначення 19-ї річниці з дня прийняття Конституції України
26.06.2015 35 учнів брали участь у автоекспедиції покультурно-історичним
місцям Харківського району.
З 17.07.2015 по 07.08.2015 відділом освіти за рахунок коштів фонду
загальнообов’язкового
страхування
організовано
відпочинок
100
обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів району: переможців
конкурсу-захисту Малої академії наук, Всеукраїнських учнівських олімпіад,
турнірів, спортивних змагань, лідерів учнівського самоврядування у Літній
школі МАН, що функціонувала на базі оздоровчого табору «Альбатрос» с.
Рибаківка Миколаївської області. На путівки використано 272,79 тис. грн.
Всього у 2015 році з фонду загального обов’язкового навчання було виділено
1 млн. 786 тис. 200 грн.
15.07.2015 з метою профілактики правопорушень та злочинності,
своєчасного виявлення підлітків, які схильні до самогубств та вжиття
відповідних заходів реагування дорослих осіб, Навчально-методичним
центром психологічної служби відділу освіти спільно з представниками
Харківського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції
Управління державної пенітенціарної служби України в Харківській області
було проведено групове заняття на тему: «Психологічна підготовка до
здорового способу життя» з неповнолітніми, які засуджені за скоєння
злочину та звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном.
З 03.08.2015 по 13.08.2015 здійснено огляд готовності навчальних
закладів до нового 2015/2016 н.р. Серед ДНЗ 1 місце – Мереф'янський ДНЗ
№1; серед ЗНЗ 1 місце – Лизогубівська ЗОШ; серед ПНЗ 1 місце –
Васищевський МНВК.
29

З 03 по 12 серпня 2015 року на базі Нагуєвицької школи-інтернату
Дрогобицького району Львівської області, у рамках реалізації
Всеукраїнського проекту «Єдина Україна ׃Схід і Захід разом», працював
Міжнародний українознавчий табір «Львівщина – 2015». Літній профільний
табір відвідали два діючих члена Ліги старшокласників.
З 14 по 24 серпня 2015 року завдяки спільним зусиллям Харківської
обласної державної адміністрації, волонтерів та міжнародних організацій
відпочили у молодіжному таборі імені Др. Спрингера Ференца в Угорщині
двоє школярів Циркунівської ЗОШ.
19.08.2015 у Лизогубівській ЗОШ пройшло святкування з нагоди
перемоги в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних
громад «Разом в майбутнє». У рамках проекту було закуплено 8 комплектів
комп’ютерів
з
необхідним
програмним
забезпеченням
та
3 багатофункціональні пристрої (принтер-факс-сканер) для оснащення
комп’ютерного класу.
21.08.2015 у сел. Пісочин відбулося відкриття 2 додаткових
дошкільних груп Пісочинського ДНЗ № 1 для 55 вихованців віком від 3 до 6
років.
28.08.2015 в рамках районного серпневого педагогічного тижня
відбулася конференція педагогічних працівників «Розвиток творчого
потенціалу особистості в умовах людиноцентрично спрямованої освіти». За
результатами рейтингування різних аспектів діяльності навчальних закладів
у 2014/2015 н.р та огляду готовності навчальних закладів до нового
2015/2016
н.р.
колективам
15 закладів під час конференції були вручені грошові сертифікати на
загальну суму 33 тис. грн.
Протягом вересня 2015 року в Україні проходив місячник «Увага! Діти
на дорозі!».
01.09.2015 в усіх 49 ЗНЗ відбулись урочистості з нагоди свята – Дня
знань. До занять приступили 14 054 учня, з них – 1840 першокласників.
Присутні на урочистих лінійках представники вручили для шкільних їдалень
нове
технологічне
обладнання
–
електроплити
на
загальну
суму 379,2 тис. грн.
З 07 по 11 вересня 2015 року у ЗНЗ був проведений Олімпійський
тиждень, в рамках якого відбулися Олімпійські уроки, спортивні ігри,
змагання, конкурси, вікторини, присвячені Дню фізичної культури та спорту.
З 08 по 11 вересня 2015 року у м. Хмельницьку відбувся IX
Всеукраїнський зліт учнівських лісництв ЗНЗ та ПНЗ. Від Харківської
області виступала команда юних лісівників Утківської ЗОШ, що посіла II
місце.
11.09.2015 Навчально-методичним центром психологічної служби
відділу освіти спільно з представниками Харківського районного центру
соціальних служб та службою у справах дітей був проведений «круглий стіл»
з питань розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, а також тренінг «Цінності людського життя» для
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вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які
функціонують у Харківському районі.
12.09.2015 в м. Мерефа на стадіоні «Авангард» відбувся святковий
захід, присвячений Дню фізичної культури та спорту. Учасники отримали
подарунки: футбольні м’ячі, спортивні приладдя для занять тхеквондо та
карате, цукерки, морозиво від Глушка В.О.
16.09.2015 з метою профілактики правопорушень та злочинності,
скоєння протиправних дій неповнолітніми, які засуджені без позбавлення
волі, спільно з представниками Харківського районного відділу кримінальновиконавчої інспекції Управління державної пенітенціарної служби України в
Харківській області, фахівцями Харківського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей та відділом
кримінальної міліції у справах дітей було проведено групове заняття на тему:
«Сходинки до здоров’я. Здійснення права на працевлаштування».
16.09.2015 у психологічному кабінеті Циркунівської ЗОШ відбулося
засідання школи молодого практичного психолога та школи молодого
соціального педагога.
16.09.2015 на базі Мереф'янського медичного ліцею було проведено
майстер-клас учителя-методиста Рубан О.М. для вчителів фізичної культури
за темою «Розвиток творчого потенціалу особистості на уроках фізичної
культури в умовах людиноцентрично спрямованої освіти».
17.09.2015 пройшла нарада та секційне засідання заступників
директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, керівників шкільних
методичних об’єднань класних керівників.
24.09.2015 проведено перше засідання Ліги старшокласників у 20152016 начальному році.
28.09.2015 відбулася установча конференція наукового товариства
Малої академії наук України учнівської молоді ЗНЗ, яка зібрала понад 200
юних науковців та їх керівників.
29.09.2015 на базі Роганської гімназії відбувся вебінар для вчителів 1го класу, які розпочали працювати за педагогічним проектом «Росток».
30.09.2015 у Коротичанському ліцеї відбулися фінальні змагання
районного етапу ХІІІ Всеукраїнського турніру «Юних правознавців».
Перемогу і звання «Кращий доповідач» здобула команда Коротичанського
ліцею.
01.10.2015 близько 800 працівників району взяли участь в районному
святі, присвяченому Дню працівників освіти, що проходило в Харківському
державному академічному українському драматичному театрі імені Тараса
Шевченка. Кращі педагоги району були відзначені грамотами та подяками
Харківської обласної державної адміністрації, Харківської районної
державної адміністрації та Харківської районної ради, Департаменту науки і
освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної та
районної організацій профспілки працівників освіти і науки України. Іонцева
А.Ю., заступник директора з навчально-виховної роботи Пісочинського
колегіуму, відзначена нагрудним знаком «Відмінник освіти». Подарунком
для освітян стала комедія «Примадонни» від акторів Харківського
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державного академічного українського драматичного театру імені Тараса
Шевченка.
За результатами благодійної акції «Допоможи солдатові» учнівські та
педагогічні колективи Зеленогайської ЗОШ, Мереф'янської ЗОШ № 7,
Русько-Тишківської ЗОШ, Мереф'янського медичного ліцею, Веселівської
ЗОШ, Покотилівського ліцею «Промінь», Покотилівської ЗОШ № 2,
Манченківської ЗОШ, Яковлівської ЗОШ, Пономаренківської ЗОШ,
Безлюдівської ЗОШ, Безлюдівського юридичного ліцею зібрали велику
кількість листів та малюнків, продуктів харчування, зібрали кошти та
придбали на них 11 спальних мішків. Всі зібрані речі передані через члена
волонтерської групи «Help army», бійцям, які знаходяться в зоні АТО.
Протягом жовтня 2015 року було проведено районний тур
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року - 2015», в якому взяв
участь 21 педагог району. Переможцями районного туру в номінації
«Класний керівник 10-11 кл.» стала Терещенко О.Л., в номінації «Класний
керівник 8-9 кл.» - Лупіка Л.В., в номінації «Класний керівник 5-7 кл.» Бутенко Є.В.
З 23 по 30 жовтня 2015 року проведено районний етап Всеукраїнського
огляду музеїв при навчальних закладах. Кращими визнані музеї: історичний
музей Безлюдівського юридичного ліцею імені Героя Радянського Союзу
І.Я.Підкопая, історичний музей Мереф’янської ЗОШ №6, бойової слави імені
Т.І.Майбороди Мереф’янського медичного ліцею.
Роганська гімназія стала переможцем обласної тематичної відкритої
виставки ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ
століття», що відбулася 03-05.11.2015 в КВНЗ «ХАНО».
05.11.2015 відбулася фінальна гра районного фестивалю дитячих і
юнацьких команд Клубу веселих та кмітливих. Перемогла команда «Зроблені
в Україні» Безлюдівського юридичного ліцею імені Героя Радянського
Союзу І. Я. Підкопая.
05.11.2015 в м. Києві у приміщенні Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут» Псьоті Тетяні,
учениці 11-го класу Пісочинського колегіуму, вручено картку на отримання
стипендії Президента України за перемогу у Всеукраїнській учнівській
олімпіаді з української мови та літератури в 2014/2015 навчальному році.
09.11.2015 в КВНЗ «ХАНО» дипломом І ступеня та цінним подарунком
нагороджений Підкопай Ігор, учень 11 класу Безлюдівського юридичного
ліцею
імені
Героя
Радянського
Союзу
І. Я. Підкопая, який став переможцем обласного етапу Фестивалю
ораторського мистецтва, присвяченого Дню української писемності та мови.
19.11.2015 в Пісочинському будинку культури відбулася зустріч
лідерів та координаторів учнівського самоврядування з воїнами, які брали
участь в антитерористичній операції на Сході України.
23-27.11.2015 відбувся І етап районного туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2016», що проходить у номінаціях «Англійська мова»,
«Захист Вітчизни», «Математика», «Історія», в якому брали участь 40
педагогів.
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27.11.2015 було розпочато районний етап конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН, під час якого 187 учнів та вихованців 45
навчальних закладів виконували контрольну роботу з базової дисципліни.
Районний чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?» відбувся 26.11.2015 на базі
Пісочинського колегіуму. Перемогу вибороли команди Південного ліцею та
Покотилівського ліцею «Промінь».
17-18.12.2015 у будинках культури с. Циркуни та сел. Пісочин
відбулася новорічна казкова вистава «Мауглі» у виконанні театру-студії
«Чудеса в решете» Пісочинського будинку культури; 18.12.2015 у Будинку
культури с.Рогань – новорічна вистава «Красная шапочка – супер-герой»
театру великих ляльок «Карнавал».
18.12.2015 на базі Будинку культури «Овочівник» с. Селекційне для
першокласників відбулося свято, на якому підведені підсумки конкурсу
малюнків «Мій улюблений мирний край», що пройшов за ініціативи
народного депутата України Мураєва Є.В.
Учні Будянського ліцею відвідали екскурсії до м.Тернопіль, школярі
Васищевської
ЗОШ
м. Львів, діти Височанської ЗОШ № 2 здійснили екскурсійну подорож за
маршрутом:
м.
Харків
м. Тернопіль - м. Коломия - м. Ворохта - м. Яремче - м. Тернопіль.
Організовано пройшли заходи до Дня Святого Миколая та новорічних
свят. Усього на новорічні свята солодкі подарунки отримали 11716 учнів, що
становить 82%; з них 2549 (100%) - діти пільгових категорій. Новорічні
подарунки школярі отримали на загальну суму 720277 гривень. З них:
бюджетні кошти – 72984 гривень, у тому числі відділу освіти – 34880
гривень.
60 обдарованих дітей району під час зимових канікул відвідали
Харківський дельфінарій «Немо». На придбання путівок залучено 60 тис. грн.
бюджетних коштів.
На покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів у
2015 році з бюджетів всіх рівнів та позабюджетних коштів залучено понад 32
млн. грн., що значно більше, ніж торік (у 2014 році - понад 9 млн. грн.).
Кошти направлені на:
 капітальний та поточний ремонт покрівель Борисівської ЗОШ,
Тернівської ЗОШ, Манченківської ЗОШ, Лук’янцівської ЗОШ, Південного
ліцею, Васищевської ЗОШ, Русько-Тишківської ЗОШ, Глибоківської ЗОШ,
Малороганської ЗОШ, Коротичанського ДНЗ;
 капітальний
ремонт
музею,
розміщеного
в
будівлі
Безлюдівського юридичного ліцею ім. Героя Радянського Союзу І.Я.
Підкопая;
 поточний ремонт приміщень Будянського ліцею;
 капітальний ремонт будівлі Зеленогайської ЗОШ;
 заміну вікон на енергозберігаючі в Бабаївській ЗОШ,
Безлюдівській ЗОШ, Безлюдівському юридичному ліцеї, Борисівській ЗОШ,
Будянському ліцеї, Васищевській ЗОШ, Веселівській ЗОШ, Вільхівській
ЗОШ, Височанській ЗОШ №2, Глибоківській ЗОШ, Жовтневій ЗОШ,
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Зеленогайській ЗОШ, Коротичанському ліцеї, Лизогубівській ЗОШ,
Липецькій ЗОШ ім. П.В.Щепкіна, Лук’янцівській ЗОШ, Малороганській
ЗОШ, Манченківській ЗОШ, Мереф’янському медичному ліцеї,
Мереф’янській ЗОШ № 3, Мереф’янському ліцеї, Мереф’янській ЗОШ № 6,
Південному ліцеї, Покотилівському ліцеї «Промінь», Пономаренківській
ЗОШ, Роганській гімназії, Роганському аграрному ліцеї, Стрілечанській
ЗОШ, Хорошівській ЗОШ та двері у Кутузівській ЗОШ, Манченківській
ЗОШ, Борисівській ЗОШ, Роганського ДНЗ;

капітальний ремонт спортивних залів Височанської ЗОШ № 2 та
Кутузівської ЗОШ;

капітальний ремонт опалення Бабаївської ЗОШ, Роганської
гімназії, Хорошівської ЗОШ, Пономаренківської ЗОШ та Стрілечанської
ЗОШ;

капітальний ремонт спортивних залів-ангарів РуськоТишківської ЗОШ та Липецької ЗОШ ім. П.В.Щепкіна;

капітальний ремонт їдальні Липецької ЗОШ ім. П.В.Щепкіна;

капітальний ремонт приміщень Манченківської ЗОШ;

реконструкцію приміщень Мереф’янській ЗОШ № 1;

реконструкцію приміщень Манченківської ЗОШ щодо
облаштування ДНЗ;

капітальний ремонт приміщень Переможанського ДНЗ;

капітальний ремонт приміщень Південноміського ДНЗ;

поточний ремонт стелі Височанської СЗОШ, водопроводу та
каналізації Кутузівської ЗОШ, кімнати музею Манченківської ЗОШ;

тощо.
З метою покращення соціально-економічного становища мешканців
мікрорайону Мобіль розроблено проектно-кошторисну документацію на
будівництво нової школи.
Відповідно до основних потреб населення у збільшенні мережі ДНЗ
відбулось відкриття додаткових місць у Пісочинському ДНЗ № 1 (проведено
капітальний ремонт окремо розташованої будівлі на 2 групи) та
Пісочинському ДНЗ № 3 «Теремок» (за рахунок реконструкції та добудови
приміщень відкрито 4 групи), у зв’язку із чим черга дітей до ДНЗ сел.
Пісочин зменшилась на 140.
Теплові господарства всіх навчальних закладів були своєчасно
підготовлені до опалювального періоду 2015/2016 років із отриманням актів
готовності, підписаних відповідними службами. Відповідно до «Правил
технічної експлуатації теплових установок та мереж» та «Правил підготовки
теплових господарств до опалювального періоду» силами працівників закладів
було здійснено ревізію запірної арматури, поновлені фарбування
теплопроводів, написи та таблички, перевірено освітлення теплових пунктів.
Також були підготовлені до роботи 15 котелень відділу освіти. Зменшення
кількості відомчих котелень з 16 од. відбулось за рахунок передачі газової
котельні Глибоківської ЗОШ комунальному підприємству Харківської
районної ради «Комуненерго».
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Опалювальний період в навчальних закладах району було розпочато
09.11.2015. Відомчі вугільні котельні та топкові забезпечені твердим паливом
відповідно до потреб.
Станом на 01.09.2015 забезпечено безкоштовний підвіз 1087 учнів та
70 вчителів до місця навчання та роботи. Кількість учнів та вчителів на
підвозі змінюється щороку й пов’язана лише з проживанням останніх понад 3
км від місця навчання.
На кінець 2015 року шкільний автопарк налічував 17 транспортних
засобів,
орендувався
1 автобус для перевезення учнів та вчителів Мереф’янської ЗОШ № 4, 1
автобус було передано на баланс Бабаївської селищної ради для перевезення
учнів Бабаївської ЗОШ, залучений для безкоштовного перевезення вчителів
транспорт загального користування.
З метою створення належних умов для збереження життя і здоров'я усіх
учасників навчально-виховного процесу щодо забезпечення пожежної
безпеки проведено:

технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників у пункті
технічного обслуговування вогнегасників ДП «Харківспецформат» КП
«ХСС» у кількості 1174 одиниці на суму 104 тис. 5384 грн.;

ревізію пристроїв захисту від прямих попадань блискавки і
вторинних її проявів у навчальних закладах на загальну суму 27 тис. 236
грн.15 коп;

перевірку заземлення та опору ізоляції електрообладнання у всіх
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатів на загальну суму 100 тис. 234 грн.15 коп.
Роботи із зазначеного питання у дошкільних навчальних закладах
проводились за рахунок коштів міських, селищних та сільських рад;

обробку вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій
горищних приміщень на загальну суму 40 тис. 183 грн. у 2 навчальних
закладах (Покотилівському ліцеї «Промінь» та Покотилівській ЗОШ).
Витрачено на проходження курсів з охорони праці та пожежної
безпеки,
електробезпеки
350 грн. За позабюджетні кошти у учбовому центрі Цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Харківської області пройшли навчання з питань
пожежної безпеки відповідальні особи за пожежну безпеку 11 навчальних
закладах на суму 2 тис.673 грн.
Загальна кількість учнів 1 – 4-х класів становить 6011 осіб; пільгових
категорій –172. У 1 – 4-х класах 6011 учнів отримують гаряче харчування.
Вартість гарячого харчування складає 6,50 грн. для учнів 1 – 4-х класів; 7,00
грн. – для пільгового контингенту. У дошкільних навчальних закладах
вартість харчування – 16,45 грн.
Станом на 01.01.2016 на утримання навчальних закладів із загального
бюджету, з урахуванням змін, було виділено кошти у сумі 219 805 788 грн., із
спеціального фонду – 29 917 233 грн. Середня заробітна плата по
Харківському району складає 2959,15 грн., у тому числі вчителів – 3838,83
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грн. Вартість утримання 1-го учня ЗНЗ – 11 137 грн. Вартість утримання 1-ї
дитини в ДНЗ – 13 767 грн.
З метою покращення та вдосконалення матеріально-технічної бази
дошкільних навчальних закладів Харківського району за рахунок коштів
місцевих бюджетів та спонсорських коштів придбано матеріали та
обладнання:
• Меблі: Бабаївський ДНЗ, Височанський ДНЗ, Пісочинський ДНЗ №3
“Теремок”, Глибоківський ДНЗ, Липецький ДНЗ, Коротичанський ДНЗ,
Кутузівський ДНЗ, Мереф’янський ДНЗ №1, Переможанський ДНЗ,
Південноміський ДНЗ, Пономаренківський ДНЗ, Утківський ДНЗ,
Хорошівський ДНЗ, Яковлівський ДНЗ;
• Технологічне обладнання: Бабаївський ДНЗ, Безлюдівський ДНЗ,
Височанський ДНЗ, Вільхівський ДНЗ, Елітнянський ДНЗ, Малороганський
ДНЗ, Мереф’янський ДНЗ №1, Південноміський ДНЗ Пісочинський ДНЗ №3
“Теремок”, Покотилівський ДНЗ, Пономаренківський ДНЗ, Роганський ДНЗ
№2, Тернівський ДНЗ, Хорошівський ДНЗ, Циркунівський ДНЗ;
• Іграшки: Будянський ДНЗ, Покотилівський ДНЗ, Мереф’янський ДНЗ
№4, Мереф’янський ДНЗ №2, Мереф’янський ДНЗ №1, Вільхівський ДНЗ,
Пономаренківський ДНЗ;
• Канц.товари: Будянський ДНЗ, Покотилівський ДНЗ, Коротичанський
ДНЗ, Кутузівський ДНЗ, Мереф’янський ДНЗ №4, Мереф’янський ДНЗ №2,
Переможанський ДНЗ, Фрунзенський ДНЗ, Циркунівський ДНЗ;
• Спец.одяг: Елітнянський ДНЗ, Кутузівський ДНЗ, Фрунзенський ДНЗ;
• Методична література: Мереф’янський ДНЗ №4, Вільхівський ДНЗ,
Хорошівський ДНЗ;
• Вогнегасники: Фрунзенський ДНЗ;
• Пожежний щит: Лук’янцівський ДНЗ;
• М’який інвентар: Бабаївський ДНЗ, безлюдівський ДНЗ, Веселівський
ДНЗ, Височанський ДНЗ, Будянський ДНЗ, Покотилівський ДНЗ,
Елітнянський ДНЗ, Коротичанський ДНЗ, Кутузівський ДНЗ, Мереф’янський
ДНЗ №2, Південноміський ДНЗ, Пісочинський ДНЗ №2, Пісочинський ДНЗ
№1, Пономаренківський ДНЗ;
• Посуд: Височанський ДНЗ, Пісочинський ДНЗ №3 «Теремок»,
Будянський ДНЗ, Васищівський ДНЗ, Покотилівський ДНЗ, Елітнянський
ДНЗ, Коротичанський ДНЗ, Мереф’янський ДНЗ №2, Мереф’янський ДНЗ
№4, Переможанський ДНЗ, Південноміський ДНЗ, Пісочинський ДНЗ №1,
Пономаренківський ДНЗ, Роганський ДНЗ №1, Роганський ДНЗ №2,
Тернівський ДНЗ.
З метою виконання заходів з енергозбереження у ДНЗ протягом
поточного року виконано наступні роботи:

проведено заміну 37 шт. (1004,74м2) дерев’яних вікон та дверей
на металопластикові у 5 ДНЗ (Височанський ДНЗ, Лук’янцівський ДНЗ,
Мереф’янський ДНЗ №3, Роганський ДНЗ №1, Стрілечанський ДНЗ) за
рахунок бюджетних коштів на загальну суму 594,58 тис. грн. За рахунок
позабюджетних у Пісочинському ДНЗ «Теремок» на суму 3,78 тис. грн.
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утеплено фасад будівлі Вільхівського ДНЗ – 286 м2 на 188,23 тис.
грн. (бюджетні кошти);

проведено капітальний ремонт покрівлі Коротичанського ДНЗ
(380м2)
на
суму
50,59 тис. грн. (бюджетні кошти);
Станом на 01.12.2015 34 ДНЗ забезпечені комп’ютерною технікою, у
2 ДНЗ (Тернівський та Переможанський ДНЗ) у управлінській діяльності
використовуються власні ПК завідувачів. Забезпечено підключення до
мережі Internet 22 ДНЗ.
Протягом 2015 року придбано 13 одиниць обладнання для ігрових
майданчиків для 5 ДНЗ (Височанський ДНЗ, Глибоківський ДНЗ,
Покотилівський ДНЗ, Стрілечанський ДНЗ, Яковлівський ДНЗ) на загальну
суму 109,826 тис. грн.
На капітальний ремонт приміщень Переможанського ДНЗ та
Південноміського ДНЗ залучено 562,699 тис. грн. бюджетних коштів.
Проведено будівництво та реконструкцію приміщень Пісочинському
ДНЗ № 3 «Теремок» на суму та реконструкцію приміщень Манченківської
ЗОШ
для
облаштування
ДНЗ
на
суму
6396,545 тис. грн.
Станом на 2015-2016 навчальний рік в системі освіти району
налічується 1205 комп’ютерів, з них:
•
у загальноосвітніх навчальних закладах – 998 комп’ютерів;
•
у дошкільних навчальних закладах - 58 комп’ютерів;
•
у позашкільних навчальних закладах та міжшкільних навчальновиробничих комбінатах - 49 комп’ютерів;
•
у відділі освіти - 100 комп’ютерів.
Навчально-комп’ютерних комплексів у районі налічується – 66.
У районі показник кількості учнів на 1 комп’ютер складає 14,2 осіб з
урахуванням комп’ютерів в управлінській діяльності шкіл
У Харківському районі до мережі Інтернет підключено 91 %
навчальних закладів, із них:
•
100 % загальноосвітніх навчальних закладів;
•
100 % позашкільних навчальних закладів;
•
69 % дошкільних навчальних закладів.
Протягом 2015 року проведено 4 засідання колегії відділу освіти.
Для планового вивчення стану здійснення корекційної діяльності у
післяатестаційний період у навчальних закладах району було оформлено
відповідну циклограму, яка виконана у повному обсязі в 2015 році. За
результатами виїздів до 8-ми навчальних закладів через рік після державної
атестації були оформленні відповідні довідки, в яких надані рекомендації з
конкретних питань.
З метою забезпечення державного контролю за діяльністю навчальних
закладів відповідно до затвердженого графіку проведення державної
атестації протягом 2015 року проведено державну атестацію 10 навчальних
закладів Харківського району: атестовані 9 навчальних закладів, 1 заклад
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визнано неатестованим. У 2015 році атестовано педагогічних працівників на
160 посадах.
По галузі «Освіта» станом на 01.01.2016 було профінансовано такі
програми:

Програма «Вчитель» на 2015 рік – курси – 147,7 тис. грн.,
передплата
періодичних
видань – 47,1 тис. грн.;

Цільова програма з обдарованою молоддю Харківського району
на 2011-2015 роки – оздоровлення МАН – 272,8 тис. грн.;

Програма забезпечення потреб закладів освіти Харківського
району у питаннях охорони і гігієни праці, пожежної безпеки на 2012-2015
рр. – дератизація – 70,0 тис. грн.; вивіз твердих побутових відходів – 109,6
тис. грн.; нечистоти – 99,2 тис. грн.; техобслуговування доочистки води –
11,4 тис. грн.; придбання та перезарядка вогнегасників – 104,4 тис. грн.;
вимірювання та заземлення пристроїв блискавкозахисту – 27,2 тис. грн.;
обробка дерев’яних конструкцій – 40,2 тис. грн.; перевірка димоходів та
вентиляційних каналів – 9,4 тис. грн., повірка, встановлення та ремонт
лічильників – 54,5 тис. грн., вимірювання заземлення – 5,0 тис. грн., запір
опору ізоляції – 94,6 тис. грн.; обслуговування водо підготовчого обладнання
– 39,1 тис. грн.;

Комплексна програма модернізації матеріально-технічної бази
закладів освіти Харківського району на 2013-2017 рр. – капремонт покрівлі
Манченківської ЗОШ – 400,0 тис. грн., капремонт покрівлі Тернівської ЗОШ
– 77,0 тис. грн., капремонт покрівлі Русько-Тишківської ЗОШ – 397,6 тис.
грн., капремонт покрівлі Лук’янцівської ЗОШ – 400,0 тис. грн., капремонт
покрівлі Південного ліцею – 350,0 тис. грн., капремонт покрівлі
Васищевської ЗОШ – 560,0 тис. грн., капремонт покрівлі Глибоківської ЗОШ
– 360,0 тис. грн., капремонт покрівлі (перехід, спортзал) Тернівської ЗОШ –
180,0 тис. грн., капремонт покрівлі (перехід, спортзал) Борисівської ЗОШ –
140,0 тис. грн., капремонт спортивного залу Височанської ЗОШ № 2 – 575,0
тис. грн., капремонт спортзалу-ангару Русько-Тишківської ЗОШ – 265,0 тис.
грн., капремонт спортзалу-ангару Липецької ЗОШ ім. П.В.Щепкіна – 315,0
тис. грн., капітальний ремонт їдальні Липецької ЗОШ ім. П.В.Щепкіна –
423,3 тис. грн., капремонт будівлі Зеленогайської ЗОШ – 100,0 тис. грн.,
придбання вікон для Будянського ліцею – 35,0 тис. грн.; придбання вікон для
Мереф’янського медичного ліцею – 64,6 тис. грн., облаштування теплими
туалетами Мереф’янського ліцею – 140,0 тис. грн., капітальний ремонт
приміщень Борисівської ЗОШ – 67,1 тис. грн.; капітальний ремонт
приміщень Манченківської ЗОШ – 548,8 тис. грн.; капремонт приміщень для
заміни вікон Височанської ЗОШ № 2 – 284,2 тис. грн., капремонт приміщень
для заміни вікон Зеленогайської ЗОШ – 91,3 тис. грн., капремонт приміщень
для заміни вікон Коротичанського ліцею – 151,5 тис. грн., капремонт
приміщень для заміни вікон Манченківської ЗОШ – 349,2 тис. грн.,
капремонт приміщень для заміни вікон Липецької ЗОШ – 109,1 тис. грн.,
капремонт приміщень для заміни вікон Пономаренківської ЗОШ – 99,4 тис.
грн.; капремонт приміщень для заміни вікон Мереф’янської ЗОШ №3 – 84,4
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тис. грн., капремонт приміщень для заміни вікон Мереф’янського ліцею –
99,5 тис. грн., капремонт приміщень для заміни вікон Мереф’янської ЗОШ
№6 – 101,4 тис. грн., капітальний ремонт приміщень для заміни вікон
Стрілечанської ЗОШ – 221,6 тис. грн., капітальний ремонт по заміні вікон
Вільхівської ЗОШ – 120,2 тис. грн., капітальний ремонт по заміні вікон
Глибоківської ЗОШ – 406,7 тис. грн., капітальний ремонт по заміні вікон
Південного ліцею – 493,7 тис. грн., капітальний ремонт по заміні вікон
Зеленогайської ЗОШ – 98,5 тис. грн., капремонт інженерних мереж (опалення
Хорошівської ЗОШ) – 225,0 тис. грн., капремонт інженерних мереж
(опалення Пономаренківської ЗОШ) – 176,9 тис. грн., капремонт інженерних
мереж (опалення Роганської гімназії) – 99,6 тис. грн., капремонт інженерних
мереж (опалення Бабаївської ЗОШ) – 200,0 тис. грн.;

Районна цільова соціальна Програма розвитку позашкільної
освіти на 2015 рік – матеріали для гурткової роботи – 10,1 тис. грн.,
передплата періодичних видань – 3,0 тис. грн.;

Програма «Шкільний автобус» на 2011-2015 роки - придбання
паливно-мастильних матеріалів ЗОШ – 1398,6 тис. грн.; поточний ремонт
автотранспорту та страхування – 181,6 тис. грн.; придбання паливномастильних матеріалів МНВК – 29,3 тис. грн.; поточний ремонт, страховка
МНВК – 9,2 тис. грн., підвіз вчителів МНВК – 3,7 тис. грн.; проїзд вчителів в
сільську місцевість – 70,4 тис. грн.; підвіз учнів – 50,4 тис. грн.;

Програма «Інформаційно-комунікаційні технології в закладах
освіти та установах системи освіти Харківського району на 2011-2015 роки» оплата за телефон та Інтернет ЗОШ – 79,3 тис. грн.; оплата за телефон та
Інтернет ІМК – 6,5 тис. грн.; оплата за телефон та Інтернет ЦКТ – 1,6 тис.
грн.; оплата за телефон та Інтернет ЦБ – 12,4 тис. грн., оплата за телефон та
Інтернет ГГ – 1,5 тис. грн., оплата за телефон та Інтернет МНВК –
3,0 тис. грн.; оплата за телефон та Інтернет ПЗ – 2,4 тис. грн., придбання
комп’ютерної техніки – 102,2 тис. грн.;

Програма поліпшення забезпечення дітей повноцінним
харчуванням на 2011-2015 роки – забезпечення дітей повноцінним
харчуванням – 9292,7 тис. грн., придбання інвентарю для їдалень –
135,2 тис. грн..

Служба у справах дітей
В Харківському районі мешкає – 29399 дітей.
На обліку в службі у справах дітей Харківської районної державної
адміністрації перебуває 260 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з них: 14 дітей перебуває у дитячих закладах відповідного типу
(1 дитина-сирота та 13 дітей, позбавлених батьківського піклування); 195
дітей перебуває під опікою, піклуванням (62 дитини-сироти та 133 дитини,
позбавлені батьківського піклування); 51 дитина виховується в прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу (8 дітей-сиріт та 43 дитини,
позбавлені батьківського піклування), 57 дітей проживають в 35 сім’ях, де
батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дітей.
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Організація профілактичних рейдів
За звітний період службою у справах дітей проведено 44 комплексні
профілактичні рейди по запобіганню бездоглядності, безпритульності,
правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, здійснення контролю за
дотриманням законодавства щодо соціального захисту дітей на території
міських, селищних та сільських рад Харківського району. З них, протягом
року проведено 7 рейдів на території Мереф’янської міської ради, по 4 рейди
на території Південноміської ради та Будянської селищної ради, по 3 рейди
на території Васищевської, Височанської, Манченківської селищних рад та
Пономаренківської сільської ради, по 1 рейду на території Бабаївської,
Безлюдівської, Пісочинської, Покотилівської, Кулиничівської, Утківської,
Хорошівської селищних рад, Березівської, Веселівської, Жовтневої,
Коротичанської, Лук’янцівської, Липецької, Малороганської, РуськоТишківської, Циркунівської, Яковлівської сільських рад.
Всього під час рейдів виявлено 117 дітей, що на 19 дітей менше, ніж у
минулому році. Із них: влаштовано до центрів соціально-психологічної
реабілітації 18 дітей, до закладів охорони здоров’я – 2 дитини, повернено в
сім’ю 97 дітей. Відвідано з метою контролю за дотриманням правопорядку та
етичних норм стосовно дітей 22 місця масового відпочинку. Попереджено
щодо відповідальності 49 батьків, проведено 33 профілактичних бесіди з
дітьми, 204 особи з числа батьків притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 184 КУпАП.
За наслідками проведення профілактичних заходів за куріння
тютюнових виробів у заборонених місцях притягнуто до адміністративної
відповідальності за ст. 175-1 КУпАП 33 неповнолітні особи, за розпивання
спиртних напоїв у громадських місцях та появу в громадських місцях у
п'яному вигляді на території Харківського району притягнуто до
адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП 20 неповнолітніх осіб.
За наслідками здійснення контролю у торгівельних точках району
виявлено 10 фактів продажу неповнолітнім слабоалкогольних напоїв та
тютюнових виробів, ініційовано притягнення до адміністративної
відповідальності за ст. 156 КУпАП 10 осіб.
Організація заходів до Всеукраїнського рейду "Урок"
З метою виявлення дітей, не охоплених навчанням, попередження
фактів дитячої бездоглядності та бродяжництва, а також з метою виявлення
дорослих осіб, які не приділяють уваги вихованню своїх дітей, головою
Харківської районної державної адміністрації було видано розпорядження
від 09.09.2015 № 303 "Про проведення Всеукраїнського профілактичного
заходу "Урок" на території Харківського району у 2015 році".
В ході проведення Всеукраїнського профілактичного заходу "Урок" у
2015 році вжито практичних заходів щодо надання адресної допомоги (у
вигляді канцелярського приладдя) 67 дітям шкільного віку, які її потребують,
до нового навчального року. Проаналізовано організацію виховного процесу
у 8 закладах освіти району. Серед учнів розповсюджено інформаційні
листівки та буклети. З метою попередження правопорушень та злочинності
серед учнівської молоді проведено 12 профілактично-інформаційних бесід з
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правової тематики. Під час рейду "Урок" спеціалістами служби та
співробітниками кримінальної міліції у справах дітей здійснено 9 виїздів до
населених пунктів району, перевірено розважальні заклади під час
навчальних занять, відвідані сім’ї, які опинилися в складних життєвих
обставинах. До участі в комплексних профілактичних рейдах було залучено
представників відділу освіти райдержадміністрації, загальноосвітніх
навчальних закладів району, органів місцевого самоврядування.
Профілактика злочинності серед дітей
За 11 місяців 2015 року на території Харківського району скоєно 17
злочинів, в яких взяло участь 15 неповнолітніх, що на 17 злочинів менше, в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Аналіз статистичних даних свідчить, що найпоширенішими злочинами
серед учнівської молоді були крадіжки приватного (7) та державного (5)
майна.
Відповіно до спільного плану роботи з Харківським РВ кримінальновиконавчої інспекції УДПтСУ в Харківській області та Навчальнометодичним центром психологічної служби відділу освіти Харківської
райдержадміністрації проведено ряд профілактичних заходів (кожної третьої
середи щомісяця – всього 12 заходів) з неповнолітніми, засудженими до
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Вивчено стан організації
виховної роботи в 49 загальноосвітніх закладах району та складено
відповідні акти та довідки за наслідками перевірок.
Основними недоліками виявленими під час експертиз є: розбіжність в
обліку відсутніх учнів між сторінками зведеного обліку відвідування класних
журналів та предметними сторінками; виставлення оцінок на предметних
сторінках журналу, в той час коли учень був відсутній в школі повний день;
відсутність записів з обліку відвідування та проведення педагогічного
процесу; недостатність або наявність застарілої інформації в куточках з
профілактики правопорушень та попередження негативних явищ в
учнівському середовищі; відсутність індивідуальних планів роботи з учнями
облікових категорій; формальний підхід до організації окремих напрямків
виховної роботи та незалучення до позашкільної освіти учнів облікових
категорій.
Робота з вивчення документації та прийняття рішень з питань
відрахування неповнолітніх з денної форми навчання загальноосвітніх
закладів та зарахування до заочної, вечірньої чи екстернатної форми у зв’язку
з працевлаштуванням, хворобою тощо перебуває на контролі.
Пропаганда діяльності з питань соціально-правового захисту дітей у ЗМІ
Для забезпечення пропаганди діяльності з питань соціально-правового
захисту дітей у ЗМІ протягом 2015 року у районній газеті "Трибуна
трудящих" опубліковано 7 статей.
Профілактична робота з попередження шкідливих звичок серед дітей
Одним із важливих напрямів діяльності служби у справах дітей є
профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. Програми
профілактики негативних явищ розраховані на проведення профілактичної
роботи передусім серед дітей.
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Протягом 2015 року в загальноосвітніх навчальних закладах
Харківського району спеціалістами служби у справах дітей було проведено
бесіди та лекції для учнів різних вікових груп щодо запобігання
правопорушень серед дітей, розповсюдження наркотичних засобів і
психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді з
використанням наглядної агітації. За звітний період проведено 11 тематичних
лекцій, зазначені питання розглядались на засіданні Координаційної ради у
справах дітей Харківської райдержадміністрації.
Протягом звітного періоду розповсюджено серед дітей буклети та
листівки щодо профілактики шкідливих звичок та ВІЛ/СНІДу:
"Всеукраїнські телефони довіри", "Відповідальність за правопорушення" та
інші.
Вивчено стан організації виховної роботи в навчальних закладах
району, а саме: у Вільхівській ЗОШ І-ІІІ ст., Пономаренківській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Утківській ЗОШ І-ІІІ ст., Мереф’янському медичному ліцеї, Покотилівській
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Покотилівському ліцеї "Промінь", Липецькій ЗОШ І-ІІІ
ст., Жовтневій ЗОШ І-ІІІ ст., Безлюдівському юридичному ліцеї,
Безлюдівській ЗОШ І-ІІІ ст., Хорошівській ЗОШ І-ІІІ ст., Циркунівській ЗОШ
І-ІІІ ст., Русько-Тишківській ЗОШ І-ІІІ ст., Будянському ліцеї, Будянській
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Височанській ЗОШ І-ІІІ ст., № 2, Височанській
спеціалізованій ЗОШ ім. О.Л. Пшенички, Яковлівській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Мереф’янській ЗОШ І-ІІІ ст. № 6, Малороганській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Елітнянській ЗОШ І-ІІІ ст., Веселівській ЗОШ І-ІІІ ст., Тернівській ЗОШ ІІІІ ст., Переможанській ЗОШ І-ІІІ ст., Роганській гімназії, Роганському
аграрному ліцеї, Мереф’янській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, Мереф’янській ЗОШ І-ІІІ
ст. № 7, Бабаївській ЗОШ І-ІІІ ст., Зеленогайській ЗОШ І-ІІІ ст., Березівській
ЗОШ І-ІІІ ст., Південному ліцеї, Глибоківській ЗОШ І-ІІІ ст., Стрілечанській
ЗОШ І-ІІІ ст., Лук’янцівській ЗОШ І-ІІІ ст., Борисівській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Липецькій ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П.В. Щепкіна, Лизогубівській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Васищівській ЗОШ І-ІІІ ст., Кутузівській ЗОШ І-ІІІ ст., Фрунзенській ЗОШ ІІІІ ст., Мереф’янському ліцеї, Південній ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Мереф’янській
ЗОШ № 1 І-ІІІ ст., Мереф’янській ЗОШ № 3 І-ІІІ ст., Пісочинській ЗОШ І-ІІІ
ст.,
Пісочинському
колегіумі,
Манченківській
ЗОШ
І-ІІІ
ст.,
Коротичанському ліцеї, за наслідками чого складено відповідні акти та
довідки.
Участь у судових засіданнях з питань захисту прав та законних інтересів
дітей
У 2015 році працівники служби прийняли участь у 472 судових
засіданнях по розгляду цивільних і кримінальних справ, які стосуються
захисту прав та законних інтересів дітей, а саме: щодо позбавлення
батьківських прав – у 168 судових засіданнях (прийнято рішень – 38); щодо
усунення перешкод у вихованні дитини – у 27; з житлових питань – у 142;
щодо визначення місця проживання дитини – у 40; щодо усиновлення дитини
– у 17; з розгляду кримінальних справ – у 2; з розгляду справ у Апеляційному
суді Харківської області – у 57 та у інших категоріях справ – у 19.
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Службою у справах дітей за 2015 рік підготовлено 40 висновків про
доцільність позбавлення батьківських прав громадян, які ухиляються від
виконання обов’язків щодо виховання та утримання своїх дітей.
Профілактична робота з сім’ями, які опинились в складних життєвих
обставинах
Станом на 31.12.2015 у службі у справах дітей на обліку як такі, що
опинились у складних життєвих обставинах, перебуває 57 дітей з 35 сімей (у
2014 р. – 57 дітей з 35 сімей). Таким чином, показник кількості дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, взятих на облік у службі,
залишився незмінним.
Аналізуючи дані про склад сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах, встановлено, що більшість таких сімей є неповними – 19 сімей
(54 % від загальної чисельності сімей, що перебувають на профілактичному
обліку) (у 2014 р. – 26 сімей), серед них, у 5 сім’ях (14 % від загальної
чисельності сімей, що перебувають на профілактичному обліку) проживає
троє і більше дітей (у 2014 р. – 3 сім’ї).
З метою контролю, пошуку шляхів усунення причин кризи в родинах з
дітьми за 2015 рік працівниками служби у справах дітей було проведено 48
обстежень житлово-побутових умов проживання таких сімей (за аналогічний
період 2014 року було здійснено 64 обстеження).
У разі, якщо робота, проведена службою з батьками, не дає позитивних
результатів, до судових органів подаються, на підставі зібраних матеріалів,
позовні заяви щодо позбавлення таких батьків батьківських прав відносно
дітей. За 2015 рік за ініціативи служби у справах дітей було підготовлено 23
висновки щодо позбавлення батьків батьківських прав, прийнято рішень – 21,
позбавлено батьківських прав 25 осіб.
Здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю
неповнолітніх
За 2015 рік службою у справах дітей не проводились перевірки
дотримання трудового законодавства про працю неповнолітніх на
підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності
Харківського району.
Протягом 2015 року направлення на працевлаштування неповнолітнім
дітям службою у справах дітей не надавались.
Розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
На території Харківського району протягом 12 місяців 2015 року
функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу батьків-вихователів
Рудакової, Ольховських, Гайворонських, Курбатових, Гайворонських, які
розташовані на території Пісочинської селищної ради, Височанської
селищної ради, Мереф’янської міської ради. У листопаді 2015 року
рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області
було припинено функціонування дитячого будинку сімейного типу матерівиховательки Май Т.М., що функціонував в сел. Коротич /у 2014
на цей
період функціонувало 6 дитячих будинків сімейного типу/.
Протягом 2015 року на території району функціонує 8 прийомних
сімей, які були створені: Зацаринної-Рибалки в сел. Високий, дві сім’ї у
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м.Мерефа Михайлових та Терещенко, Щербань – в с. Комунар,
Кравченкових – в с. Артемівка, Шашкової О.С. – в сел. Рогань, Чумакової
О.В. – в сел. Покотилівка, яка перемістилася з району проведення
антитерористичної операції (м. Ясинувата Донецької області), Єфімової
О.М., – яка була створена органом опіки та піклування Харківської міської
ради Харківської області, а з грудня 2015 року продовжила своє
функціонування в сел. Пісочин /у 2014 році функціонувало 6 прийомних
сімей/.
На сьогоднішній день службою у справах дітей райдержадміністрації
здійснюється контроль за діяльністю 5 ДБСТ, в яких виховується 47 дітей та
3 особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (з
них: 37 вихованців (7 дітей-сиріт та 27 дітей, позбавлених батьківського
піклування), у тому числі, 3 особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 10 біологічних дітей).
Також здійснюється контроль за діяльністю 8 прийомних сімей, в яких
виховується 28 дітей (з них: 16 прийомних дітей (4 дітей-сиріт і 12 дітей,
позбавлених батьківського піклування) та 12 біологічних дітей).
Перспективним планом на 2015 рік взяті зобов’язання по влаштуванню
до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей на виховання і
спільне проживання семи дітей. Виконання прогнозованих показників щодо
влаштування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом 2015 року
виконано на 100 відсотків (у порівнянні з 2014 роком перспективний план
було виконано на 29 відсотків).
У 2015 році проведена робота щодо постановки на облік потенційних
прийомних батьків, які мають намір створити прийомну сім’ю на території
Мереф’янської міської ради Харківського району та відбувається процес
підбору дітей до даної родини.
У січні 2015 року забезпечено щорічне надання до служби у справах
дітей райдержадміністрації ґрунтовної інформації всіма причетними
структурами про ефективність функціонування кожної прийомної сім’ї та
дитячого будинку сімейного типу з визначенням проблемних питань та
шляхів їх усунення.
У Харківському обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді пройшли курс за програмою навчання для прийомних батьків та
батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу з
20.07.2015 по 24.07.2015 батьки-вихователі Голуб і Гомола, з 23.11.2015 по
27.11.2015 прийомні батьки Терещенко, Чумакова О.В., Зацаринна і Рибалко
та мати-вихователька Рудакова Л.О.
Протягом 2015 року:
- У березні 2015 року до дитячого будинку сімейного типу матерівиховательки Рудакової Л.О. було влаштовано одну дитину, позбавлену
батьківського піклування.
- У квітні 2015 року до дитячого будинку сімейного типу батьків-вихователів
Гайворонських було влаштовано одну дитину-сироту.
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- У червні 2015 року прийомну сім’ю Терещенко було поповнено двома
дітьми, позбавленими батьківського піклування.
- У липні та серпні 2015 року з дитячого будинку сімейного типу батьківвихователів Голуб І.Я. і Гомоли І.А. вибули дві дитини, позбавлені
батьківського піклування, з причини встановлення над ними піклування, та
одна особа з числа дітей-сиріт, з причини досягнення нею повноліття. У
зв’язку зі зменшенням кількості вихованців родина переїхала за місцем
реєстрації
матері-виховательки
для
подальшого
поповнення
та
функціонування дитячого будинку на території Пісочинської селищної ради.
- У грудні 2015 року до дитячого будинку сімейного типу батьківвихователів Голуб І.Я. і Гомоли І.А. були влаштовані три дитини, позбавлені
батьківського піклування.
- У грудні 2015 року, у зв’язку з переїздом на територію Харківського району
з м. Харкова, взято на облік прийомну сім’ю Єкімової О.М., в якій
виховуються три дитини, позбавлені батьківського піклування.
Питання щодо діяльності прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу Харківського району висвітлювались у районних засобах
масової інформації. У січні поточного року в районній газеті "Трибуна
трудящих" опубліковані статті "Лучший подарок – тепло и любовь"; до Дня
захисту дітей у червні – "Подорож до контактного зоопарку".
Опіка та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування
Під постійним контролем перебуває питання своєчасного визначення
правового статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Протягом 2015 року в районі отримали відповідний статус 35
дітей. Із зазначеної кількості дітей 3 дітей було усиновлено громадянами
України, 27 дітей влаштовано під опіку, піклування, 4 дитини передано на
виховання до дитячого будинку сімейного типу, 1 дитина набула статусу,
перебуваючи в державному закладі. (У 2014 році в районі отримали
відповідний статус 32 дітей, із них: 11 дітей було усиновлено громадянами
України, 18 дітей влаштовано під опіку, піклування, 1 дитину передано на
виховання до дитячого будинку сімейного типу, 2 дітей набули статусу,
перебуваючи в державному закладі).
На обліку відділу опіки, піклування та розвитку сімейних форм
виховання служби у справах дітей перебуває на первинному обліку 195
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими
встановлено опіку та піклування. З них: 62 дитини мають статус сироти, а
133 – дитини, позбавленої батьківського піклування (у 2014 році - перебувало
208 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими
встановлено опіку та піклування, з них: 61 дитина-сирота та 147 дітей,
позбавлених батьківського піклування).
Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Протягом 2015 року вжито заходів щодо 100% оздоровлення дітей з
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу відповідно до
медичних рекомендацій. Традиційно Харківською районною державною
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адміністрацією організовується оздоровлення дітей разом із батьками на
узбережжі Азовського моря, що дає можливість прийомним батькам та
батькам-вихователям не тільки отримати послуги з оздоровлення, а й
обмінюватись сімейним досвідом щодо виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Із запланованої кількості 180 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників,
145 дітей були оздоровлені за бюджетні кошти в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку, дитячих закладах відпочинку, таборах з денним
перебуванням, утворених на базі загальноосвітніх шкіл, санаторіях, що
складає 80%. 31 дитина даної категорії, які складали іспити до вищих та
професійно-технічних навчальних закладів, були оздоровлені за кошти
опікунів, піклувальників, 4 дитини не оздоровлені з причини: 1 - смерть
дитини; 1 - вибула до Російської Федерації; 2 - оперування опікунів,
піклувальників (потрібен догляд) (у порівнянні з 2014 роком із запланованої
кількості 188 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, 145 дітей були оздоровлені за
бюджетні кошти в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, дитячих
закладах відпочинку - таборах з денним перебуванням, утворених на базі
загальноосвітніх шкіл, санаторіях, що складає 77%. 20 дітей даної категорії,
які складали іспити до вищих та професійно-технічних навчальних закладів,
були оздоровлені за кошти опікунів, піклувальників).
Усиновлення дітей
Усиновлення дітей є найпріоритетнішою формою влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Діяльність служби у справах дітей спрямована на розвиток
національного усиновлення та влаштування дітей до такої форми сімейного
виховання.
Станом на 31 грудня 2015 року на районному обліку дітей, які можуть
бути усиновлені, перебуває 61 дитина з категорії сиріт та позбавлених
батьківського піклування.
До служби у справах дітей з питань усиновлення звернулося 38
громадян, яким була надана консультаційно-правова допомога.
Протягом 12 місяців 2015 року в Харківському районному суді
Харківської області було усиновлено 18 дітей, з них: громадянами України –
9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за місцем їх
проживання (перебування), іноземними громадянами – 6 дітей, 5 дітей
усиновлено одним із подружжя (внутрисімейне усиновлення).
Протягом січня - грудня 2015 року проведено роботу щодо формування
Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти", а саме:
- складено обліково-статистичні картки та анкети 15 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
- оновлено дані (завантажено фотокартки, інформацію про стан здоров’я,
фізичний та розумовий розвиток тощо),
- видано направлення для знайомства з 29 дітьми, які можуть бути
усиновлені;
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- знято з обліку кандидатів в усиновлювачі 5 подружніх пар, 1 одиноку жінку
у зв’язку з усиновленням ними дитини, 1 подружню пару - закінчення строку
дії висновку про можливість бути усиновлювачами, 1 подружню пару за
заявою.
- роздруковано та надіслано до інтернатних закладів дублікати обліковостатистичних карток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування,
- знято з обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у
зв’язку з досягненням повноліття 6 дітей.
Протягом 12 місяців 2015 року служба у справах дітей співпрацювала
із засобами масової інформації щодо висвітлення питань усиновлення дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 30 вересня 2015 року
До Дня усиновлення в районній газеті "Трибуна трудящих" та на офіційному
сайті Харківської районної державної адміністрації службою у справах дітей
було опубліковане вітання прийомним батькам, батькам-вихователям,
усиновлювачам.
Облік дітей, які знаходяться в закладах державної та недержавної форм
власності
Завдяки активному розвитку сімейних форм виховання значно
зменшилась кількість дітей, які виховуються в закладах відповідного типу
державної та недержавної форми власності Харківської області.
Станом на 31 грудня 2015 року на обліку в службі у справах дітей
перебуває 14 дітей, що виховуються в дитячих закладах. З них: 13 дiтей
мають статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 1 дитина має
статус дитини-сироти.
Мають закріплене житло 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 1 дитина має власність ¼ домоволодіння, а 2
дитини потребують постановки на квартирний облік для отримання
пільгового соціального житла.
На території Харківського району функціонує 3 заклади для дітей-сиріт
та позбавлених батьківського піклування.
Комунальний заклад "Зеленогайський спеціальний загальноосвітній
навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад школаінтернат І-ІІ ступенів)" Харківської обласної ради (Харківська область,
Харківський район, сел. Високий, вул. Театральна, 10). Загальна кількість
вихованців дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування,
складає 30 (за заявою батьків 90 дітей), з них на обліку в районній службі
перебуває 3 дитини.
Комарівський дитячий будинок-інтернат (Харківська область,
Харківський район, м. Південне, вул. Кірова, 73), в якому перебуває 57
вихованців, з них 2 дитини первинного обліку Харківського району.
Обласний спеціалізований будинок дитини "Зелений гай" (Харківська
область, Харківський район, сел. Високий, вул. Фрунзе, 11), де виховується
101 дитина, з них 6 дітей первинного обліку Харківського району.
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Здійснення моніторингу щодо виплат на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, фінансування заходів районної
програми соціального захисту дітей
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
№81 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" (із змінами)
службою у справах дітей здійснюється моніторинг стану фінансування
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для
дітей відповідного віку з 01 січня 2015 року для дітей до 6 років складає
2064,00 грн., для дітей від 6 до 18 років – 2572,00 грн., а з 01 вересня 2015
року для дітей до 6 років складає 2334,00 грн., для дітей від 6 до 18 років –
2910,00 грн., для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою у
вищих закладах І–ІV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних
закладах, розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми
для працездатної особи – 2436,00 грн., а з 01 вересня 2015 року – 2756,00 грн.
Розмір грошового забезпечення батьків-вихователів, прийомних
батьків становить 35% від нарахованої соціальної допомоги на дітей.
Сумарний обсяг грошового забезпечення не повинен перевищувати п’яти
прожиткових мінімумів для працездатної особи і розподіляється між
батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою (з 01 вересня 2015
року у розмірі 6890,00 грн.). Розмір грошового забезпечення одному з
прийомних батьків не повинен перевищувати півтора прожиткового
мінімуму для працездатної особи (з 01 вересня 2015 року - 2067,00 грн.).
Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005
№ 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітямсиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення
18–річного віку", служба у справах дітей готує та надає до відділу освіти
райдержадміністрації списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, яким виповнюється у поточному році 18 років для здійснення
виплати одноразової допомоги.
У районному бюджеті затверджено 24000,00 грн. на фінансування
заходів у 2015 році з виконання районної Програми з реалізації Конвенції
ООН про права дитини у Харківському районі на період до 2016 року.
На проведення святкових заходів до Дня захисту дітей у 2015 році було
придбано канцелярське приладдя дітям, які виховуються в дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях на загальну суму 1378,00 грн.
На проведення Всеукраїнського рейду "Урок" у 2015 році було
придбано канцелярське приладдя до нового навчального року дітям, які
опинились у складних життєвих обставинах на загальну суму 8450,00 грн.
На проведення в позаурочний та канікулярний час у період Новорічних
та Різдвяних свят культурологічних заходів для дітей пільгових та облікових
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категорій (дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей,
які опинились в складних життєвих обставинах) для закупівлі новорічних
подарунків та видачі їх під час проведення цих заходів у 2015 році було
використано суму 14172,00 грн.
Службою у справах дітей контролюється питання своєчасного
оформлення опікунами/піклувальниками соціальної державної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають
у їх сім’ях. Станом на 31 грудня 2015 року 50 дітей не отримують державну
соціальну допомогу відповідно до чинного законодавства, а саме: 40 дітей, у
яких особові справи знаходяться на оформленні та переоформленні в
управлінні праці та соціального захисту населення, та 4 дитини - розмір
пенсії по втраті годувальника та стипендії перевищує державну соціальну
допомогу, 6 – у зв’язку з перебуванням опікунів, піклувальників на обліку в
УСЗН районів м. Харкова та області. Дані питання взято на контроль та
вживаються відповідні заходи.
Робота в Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти"
У зв’язку з плинністю кадрів в службі у справах дітей організовано
роботу в ЄІАС "Діти" тільки одного користувача (Яковенко К.В.) за
затвердженим графіком. Проводиться робота щодо своєчасного оновлення
даних стосовно дітей, завантаження фотокарток, змін у місці перебування та
влаштування, закріплення за дітьми житла, майна, оновлення даних про стан
їх здоров’я
Протягом 2015 року до ЄІАС "Діти" внесено відомості щодо:
Протягом січня-грудня 2015 року проведено роботу щодо формування
Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти", а саме:
- поставлено на облік 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та створено їх обліково-статистичні картки;
- знято з обліку 30 опікунів, піклувальників у зв’язку з припиненням над
дітьми опіки, піклування;
- припинено піклування та знято з обліку 30 дітей, у зв’язку з досягненням
дітьми повноліття;
- припинено опіку та знято з обліку 1 дитину, у зв’язку з поверненням дитини
на виховання до одного з батьків;
- припинено опіку та знято з обліку 1 дитину, у зв’язку з набуттям нею повної
цивільної дієздатності;
- припинено опіку та знято з обліку 1 дитину, у зв’язку зі смертю дитини;
- припинено піклування над 1 дитиною, у зв’язку зі смертю піклувальника;
- знято з обліку 2 опікунів, піклувальників та припинено піклування над 2
дітьми за заявою опікуна, піклувальника;
- припинено опіку, піклування та знято з обліку 4 дітей у зв’язку з
приєднанням земель сел. Кулиничі до м. Харкова;
- припинено піклування над 1 дитиною Постановою колегії суддів
Харківського апеляційного адміністративного суду;
- поставлено на облік 21 потенційних опікунів, піклувальників, прийомних
батьків;
- влаштовано 28 дітей під опіку та піклування;
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- влаштовано 5 дітей до прийомної сім’ї та 5 дітей - до дитячого будинку
сімейного типу;
- вибули 5 дітей з дитячих будинків сімейного типу, у зв’язку з досягненням
ними повноліття;
- вибула 2 дитина з дитячого будинку сімейного типу, у зв’язку з
встановленням над ними піклування;
- завантажено фото 170 дітей;
- взято на облік 1 ПС, у зв’язку з продовженням її функціонування на
території Харківського району;
- поставлено на облік 38 дітей та знято з обліку 37 дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах;
- знято з обліку кандидатів в усиновлювачі 5 подружніх пар, 1 одиноку жінку
у зв’язку з усиновленням ними дитини, 1 подружню пару - закінчення строку
дії висновку про можливість бути усиновлювачами, 1 подружню пару за
заявою.
- Було взято на облік 12 подружніх пар, як кандидатів в усиновлювачі;
- внесено дані права власності 9 дітей;
- дані щодо постановки 4 дітей на квартирний облік по досягненню
16-річного віку;
- видано направлення для знайомства з 4 дітьми, які можуть бути влаштовані
до прийомної сім’ї та 4 дитини - до дитячого будинку сімейного типу;
- видано направлення для знайомства з 29 дітьми, які можуть бути
усиновлені.
Відповідно до вимог Інструкції з впровадження Комплексної системи
захисту інформації ЄІАС "Діти" обладнано окреме приміщення для роботи
ЄІАС "Діти" з кодовим замком, на комп’ютері користувачів ЄІАС "Діти"
встановлена ліцензійна операційна система Windows XP, також встановлено
ліцензійну антивірусну програму Eset NOD32, забезпечено постійний доступ
до мережі Інтернет за технологією ADSL, в наявності металева шафа для
зберігання флеш-ключів користувачів ЄІАС "Діти".
Координаційні, інформаційні та методичні заходи з питань захисту прав
та інтересів дітей
Питання щодо захисту прав та інтересів дітей у районі обговорюються і
аналізуються на різних рівнях та визначаються відповідні шляхи покращення
стану з питань охорони дитинства.
6, 9 та 10 січня 2015 року державні службовці райдержадміністрації
брали участь у культурологічному заході "Чарівне Різдво" для вихованців
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, дітей з багатодітних
сімей міста Мерефа та селищ Пісочин, Високий.
29 січня взято участь у семінарі-практикумі для начальників служб у
справах дітей, директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної
із захистом прав дитини".
19 лютого 2015 року забезпечено участь у засіданні "круглого столу" та
проведенні зустрічі із заступником Міністра соціальної політики України
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Устименком С.О. та директором Департаменту захисту прав дітей та
усиновлення Міністерства соціальної політики України Колбасою Р.С.
26 лютого 2015 року взято участь у нараді під головуванням тимчасово
виконуючого повноваження заступника голови Харківської обласної
державної адміністрації Глушка В.О. з питання "Захист прав дітей в умовах
збройних конфліктів".
18 березня 2015 року службою у справах дітей райдержадміністрації
проведено "круглий стіл" із залученням відповідних спеціалістів на тему
"Актуальні питання соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, в прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу".
У березні 2015 року Харківська районна державна адміністрація взяла
участь у проведенні ХVІІІ фестивалю дитячої творчості "Дух дышит, где
хочет... ". Діти облікових категорій відвідали вистави та заходи, проведені в
рамках зазначеного фестивалю.
23 березня 2015 року взято участь у координаційній нараді керівництва
ЛВ на на ст. Харків-Пасажирський Управлінн МВС України на Південній
залізниці щодо проведення на території оперативного обслуговування
загальнодержавних профілактичних заходів "Канікули".
26 березня 2015 року на засіданні колегії районної державної
адміністрації розглянуто питання "Про стан виконання заходів щодо
реалізації Комплексної програми профілактики злочинності на 2011-2015
роки в Харківському районі за підсумками 2014 року", за підсумками
розгляду
якого
видано
відповідне
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 30.03.2015 № 86.
22, 23 квітня 2015 року забезпечено участь у проведенні
мультидисциплінарного тренінгу "Протидія торгівлі людьми, ідентифікація
постраждалих та робота з ними" в рамках проекту "Поширення
національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми в Україні", що з 2012 року реалізується
Міністерством соціальної політики у співпраці з Координатором проектів
ОБСЄ в Україні.
31 травня 2015 року службою у справах дітей райдержадміністрації на
території сел. Кулиничі проведено святковий захід до Дня захисту дітей.
28 серпня 2015 року забезпечено участь у районній педагогічній
конференції за темою "Про підсумки розвитку освіти у Харківському районі
в 2014/2015 навчальному році та пріоритетні завдання на 2015/2016
навчальний рік в умовах людиноцентрично спрямованої освіти".
11 вересня 2015 року службою у справах дітей та відділом освіти
райдержадміністрації спільно з Харківським районним центром соціальних
служб для сім’ї дітей та молоді проведено груповий захід для прийомних
дітей та вихованців ДБСТ на тему "Цінності людського життя".
11 вересня 2015 року службою у справах дітей райдержадміністрації
проведено "круглий стіл" із залученням працівників структурних підрозділів
райдержадміністрації на тему "Розвиток сімейних форм виховання та шляхи
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вирішення актуальних питань в процесі функціонування прийомних сімей та
ДБСТ".
18 листопада 2015 року представниками ХРЦСССДМ, служби у
справах дітей та центру психологічної служби відділу освіти
райдержадміністрації взято участь у проведенні міжвідомчої наради з
працівниками Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області та
Харківського РВ КВІ УДПтСУ в Харківській області з питань профілактики
злочинності серед дітей.
26 березня та 26 листопада 2015 року на засіданнях колегії районної
державної адміністрації розглянуті питання "Про стан виконання заходів
щодо реалізації Комплексної програми профілактики злочинності на 20112015 роки в Харківському районі за підсумками 2014 року" та "Про
дотримання в Харківському районі законодавства, регламентуючого захист
прав і законних інтересів дітей", за підсумками розгляду яких видано
відповідні розпорядження голови райдержадміністрації від 30.03.2015 № 86
та від 01.12.2015 № 410.
Організація роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної
інформації
Протягом 2015 року до служби у справах дітей надійшло 571 звернення
громадян (протягом 2014 року – 511 звернень), з них 512 на особистому
прийомі, 21 надійшло від громадян поштою, інші - 38.
За характером основних питань, що порушували громадяни у листах та
заявах до служби у справах дітей протягом 2015 року, значне місце
займають:
- питання захисту житлових і майнових прав дітей – 59 звернень, що
становить 11 % від загальної кількості звернень;
- питання щодо встановлення або зняття опіки над дітьми – 42 (7 %).
Серед інших питань:
- усиновлення дитини – 33 (6 %);
- щодо позбавлення батьківських прав – 39 (7 %);
- надання матеріальної допомоги – 2 (0,3 %);
- визначення участі у вихованні дітей – 33 (6 %);
- щодо створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу – 24 (4 %);
- інші – 158 (28 %).
Звернення громадян, які надходили до служби у справах дітей, були
опрацьовані, проводились особисті зустрічі з заявниками, за результатами
розгляду вживалися відповідні заходи по захисту законних прав дітей.
Питання якісного розгляду звернень громадян перебуває на постійному
контролі служби у справах дітей Харківської районної державної, яка вживає
всіх необхідних заходів для вирішення проблем, які турбують громадян.
На виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"
наказом призначено відповідального працівника для забезпечення службою у
справах дітей доступу до публічної інформації.
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Документи служби у справах дітей, що містять публічну інформацію,
переведено в електронний вигляд, придатний для зберігання в базі даних та
використання під час задоволення запитів на інформацію.
Реєстрацією запитів на публічну інформацію та контроль за терміном
їх розгляду у службі у справах дітей здійснює головний спеціаліст, діловод.
Розгляд питань пов'язаних із захистом прав дітей, які потребують
колегіального вирішення
З січня 2009 року створено та організовано роботу комісії з питань
захисту прав дитини Харківської райдержадміністрації, основним завданням
якої є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону
здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний
розвиток.
Протягом 12 місяців 2015 року службою підготовлено та винесено на
розгляд комісії 211 питань, пов’язаних із захистом прав дітей. За
результатами розгляду питань прийняті відповідні рішення, на підставі яких
видано 152 розпорядження голови райдержадміністрації, а саме:
- 37 розпоряджень про надання статусу дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування;
- 4 розпорядження щодо влаштування 1 дитини-сироти та 6 дітей,
позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання;
- 5 розпоряджень про вибуття дітей з ПС, ДБСТ;
- 5 розпоряджень щодо влаштування дітей до державного закладу;
- 37 розпоряджень щодо захисту житлових та майнових прав дітей;
- 7 розпоряджень про участь у вихованні дітей;
- 22 розпорядження про встановлення опіки, піклування над 27 дітьмисиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
- 9 розпоряджень про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування;
- 1 розпорядження про надання повної цивільної дієздатності;
- 3 розпорядження про встановлення опіки над майном 5 дітей-сиріт;
- 3 розпорядження про припинення опіки над майном 3 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування;
- 1 розпорядження про одночасне припинення та встановлення опіки над
майном дитини-сироти;
- 1 розпорядження про звільнення від здійснення повноважень
піклувальника;
- інші – 17.
Проблемні питання, що потребують вирішення:
- низький рівень охоплення соціальним супроводом сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, який впливає на збільшення кількості
соціальних сиріт у районі;
- відсоток (близько 22 %) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування перебуває в державних закладах, що порушує їх право на
виховання в сім’ї;
- певні проблеми щодо окремих невирішених питань органами місцевого
самоврядування по забезпеченню права дітей-сиріт та дітей, позбавлених
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батьківського піклування на проживання у житловому приміщенні або
забезпечення житлом, при поверненні їх за місцем походження;
- відсутність автотранспорту у І півріччі службі, яка унеможливлювала якісне
проведення комплексних профілактичних рейдів на території району, як у
денний, так і у вечірній час; здійснення контролю за дотриманням
правопорядку, етичних норм стосовно дітей в громадських місцях та у місцях
масового відпочинку; виявлення фактів порушень правил торгівлі
тютюновими та алкогольними виробами; виявлення дітей, які бродяжать,
жебракують, потребують правового захисту; перевезення дітей до
відповідних дитячих закладів (центрів соціально-психологічної реабілітації,
закладів охорони здоров’я та ін.); перевезення дітей з центрів соціальнопсихологічної реабілітації до районного суду при вирішенні подальшої їх
долі; оперативного реагування на повідомлення про дітей, якім необхідна
негайна допомога;
- інертність щодо вирішення гострих питань по визначенню долі окремо
взятої дитини за місцем її походження;
- плинність кадрів, яка не дозволяє, через відсутність досвіду спеціалістів,
оперативно вирішувати гострі питання по визначенню долі окремо взятої
дитини.

Сім’я та молодь.
Основними напрямками роботи були виконання державних, обласних
та районних програм стосовно дітей та молоді шляхом проведення
різноманітних заходів.
Згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих і
спортивно-масових заходів Харківського району на 2015 рік були проведені
такі заходи:
- співпраця з міськими, сільськими та селищними радами;
- складання банку даних дітей пільгових категорій для оздоровлення
протягом 2015 року;
- підготовка звітних і аналітично – статистичних матеріалів про роботу
відділу за ІII квартал 2015 року до Департаменту у справах молоді та спорту
Харківської облдержадміністрації;
- участь у колегії Департаменту у справах молоді та спорту Харківської
облдержадміністрації
- формування планових показників оздоровлення та відпочинку дітей на 2015
рік;
- розглянуто 10 звернень громадян;
- підбір дітей пільгових категорій для оздоровлення у УДЦ "Молода гвардія";
Протягом липня-вересня 7 дітей пільгових категорій відповідно були
направлені на відпочинок до ДЛОТ "Динамо", смт. Славське, Львівська обл.,
до УДЦ "Молода гвардія" м. Одеса було відправлено 4 дитини пільгових
категорій, до КП "Дитячий заклад санаторного типу "Таврія" м. Скадовськ
відправлено 23 дитини пільгових категорій, 83 дитини пільгових категорій
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відпочили у різноманітних таборах Харківської області, 180 дітей пільгових
категорій відпочили у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку
"Северянін" смт. Кирилівка, Запорізька обл..
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
Протягом звітного періоду у районі було проведено різноманітні
спортивні заходи:
- фінальні змагання чемпіонату Дитячої футбольної ліги Харківського району
з міні–футболу у чотирьох вікових категоріях: 1998–1999 р.н., 2000–2001р. н,
2002–2003 р.н., 2004–2005 р.н..
- фінальні змагання чемпіонату Харківського району з волейболу серед
команд першої ліги.
Відбулися традиційні кубки і турніри:
- 05 квітня –Кубок пам’яті С.Л. з баскетболу у сел. Бабаї серед юнаків та
дорослих команд.
- 08 травня – Кубок з футболу, присвячений 70-й річниці Перемоги, серед
юнаків 1998 року народження, який відбувся на спортивній базі с. Липці.
Проведено низку заходів, присвячених Міжнародному Дню захисту
дітей:
- 13 травня–відкритий районний турнір з футболу пам'яті загиблого
випускника ДЮСШ "Колос" Харківського району, в якому взяли участь
команди 2002–2004 років народження. Захід відбувся у Харківської ЗОШ
№175 (колишня Куиничівська ЗОШ).
- 16 травня у с. Мала Рогань – районний турнір з футболу серед юнаків 1999
року народження.
- 31 травня у м. Харків (сел. Кулиничі) – відкрита першість Харківського
раойну з велоспорту МТБ.
- 05 червня у сел. Березівка і с. Жовтневе – Фестивалі дитячого футболу
серед команд 2004 – 2005 років народження.
Турніри, присвячені Дню молоді:
- 21 червня на пляжі ПП "Агат" сел. Безлюдівка – пляжний волейбол серед
дорослих.
- 26 червня у с. Р. Тишки – Фестиваль дитячого футболу серед команд 2000–
2001 років народження.
- 23 червня на спортивній базі сел. Пісочин відбувся районний турнір з міні –
футболу, присвячений Дню державного службовця, в якому взяли участь
команди Харківської райдержадміністрації, МНС і Управління міліції.
До Дня Незалежності України відбулися:
- 22 серпня у сел. Безлюдівка на пляжі ПП "Агат" першість району з
пляжного волейболу за участю 9 команд;
- 22 серпня Кубок виклику з волейболу серед ветеранів 45+ та 55+ за участю
4 команд ветеранів;
- 24 серпня фінал Кубка району з футболу;
- 30 серпня відкритий Кубок районі зі стрітболу, в якому взяли участь
близько 100 чоловік.
Турнір пам’яті Павла Надеїна серед ветеранських команд відбувся у
Бабаях з участю 4 команд – учасників.
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12 вересня до Дня фізичної культури і спорту України проведено два
Фестивалі дитячого футболу для дітей 1999 -2001 та 2003-2004 років
народження за участю – команд 8 команд з різних куточків району.
26 вересня у с. Липці відбувся Кубок пам’яті Ю.Тарасова серед команд
дітей 1998 року народження та ветеранів футболу. Змаганнями охоплено 8
команд.

Культура і туризм
Протягом 2015 року відділ культури і туризму працював над
забезпеченням виконання Програми розвитку культури у Харківському
районі.
В плані поставлених завдань відділом виконана наступна робота :
19 січня подання Департаменту культури і туризму статистичні звіти
про діяльність клубних закладів району за 2014 рік.
22 січня в м. Мерефа пройшов урочистий мітинг з нагоди Дня
Соборності України.
24 січня методистом клубних закладів району було здійснено поїздку
до Веселівського с. клубу для надання методичної допомоги, щодо
проведення заходів для військових які повернулися із зони АТО.
26 січня в приміщенні ХРДА відбулася робоча нарада для завідуючих
клубними закладами Харківського району.
4 лютого в Центральній районній бібліотеці відбулася нарада для
завідуючих бібліотеками – філіями.
4 лютого в приміщенні ХРДА пройшла нарада директорів шкіл
естетичного виховання.
9 лютого в приміщенні ХРДА пройшла нарада завідуючих клубних
закладів району.
12 лютого в приміщенні ХРДА відбулись урочистості з нагоди Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, виводу військ
з Афганістану.
з 18 – 28 лютого проходив районний огляд клубних закладів
Харківського району – 2015, присвячений 70-й річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні.
10 березня у м. Мерефа відбулося покладання квітів з нагоди 201
річниці з Дня народження Т.Г.Шевченка.
12 березня на базі Бабаївського селищного Будинку культури відбулись
урочистості присвячені до Міжнародного жіночого Дня 8 березня.
13 березня у приміщенні ХРДА відбувся урочистий прийом голови
ХРДА та голови Харківської районної ради з нагоди Дня працівників ЖКГ та
побутового обслуговування.
24 квітня у м. Мерефа відбулося відкриття пам’ятного знаку
присвяченого ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
5 травня у великій залі ХРДА пройшов тематичний захід до 70 – ї
річниці Перемоги.
6 травня у Мереф`янській центральній районній лікарні відбувся мітинг
та тематичний концерт "Воїни у білих халатах".
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20 травня у Центральній районній бібліотеці відбувся районний захід
(круглий стіл) до Дня Європи.
22 травня народний аматорський хор української пісні "Жайвір"
прийняв участь у Міжнародному Шевченківському літературно –
мистецькому святі "В сім`ї вольній, новій" в м. Харків біля пам’ятника
Т.Г.Шевченку.
31 травня відділом культури і туризму було надано допомогу у
проведенні відкритої першості Харківського району з велоспорту
присвячений Міжнародному Дню захисту дітей.
19 червня у малій залі ХРДА відбувся урочистий прийом голови
райдержадміністрації і голови районної ради до Дня медичних працівників.
22 червня у сел. Буди було проведено мітинг та покладання квітів до
пам’ятника до Дня Скорботи.
23 червня у великій залі ХРДА відбувся урочистий прийом голови
райдержадміністрації і голови районної ради до Дня державного службовця.
26 червня з нагоди Дня Конституції України у районі відбулась автоекспедиція по культурно – історичним місцям Харківського району.
4 липня аматорські колективу району приймали участь у обласному
культурно – мистецькому святі "Містерії Купала" в с. Сковородинівка,
Золочівський район.
4 – 5 липня на території Харківського району пройшли театралізовані
заходи до Дня "Івана Купала".
20 серпня у великій залі ХРДА відбувся районний урочистий захід до
Дня Незалежності України.
23 серпня у сел. Пісочин відбулась урочиста церемонія підняття
Державного Прапора України.
3 вересня у малій залі ХРДА відбувся урочистий прийом голови ХРДА
та голови районної ради з нагоди Дня підприємця.
5-6 вересня участь у Великому Слобожанському ярмарку – 2015.
9 вересня у малій залі ХРДА пройшла нарада керівників клубних
закладів району.
19 вересня у сел. Бабаї було проведено Обласний культурно –
мистецький захід "Сад пісень Сковороди".
25 вересня приймали участь у обласній виставці з нагоди Всесвітнього
Дня туризму та Дня туризму в Україні у приміщенні ХНАТОБ.
8 жовтня у малій залі ХРДА відбувся урочистий прийом голови ХРДА
та голови районної ради з нагоди Дня пошти.
11 жовтня у сел. Покотилівка відбувся урочистий захід до Дня
українського козацтва та до Дня захисника України.
13 жовтня - у малій залі ХРДА відбувся урочистий прийом голови
ХРДА та голови районної ради з нагоди Дня захисника України;
- у с. Циркуни пройшли спортивні змагання до Дня захисника України
"Козацькі розваги".
17 жовтня у с. Нескучне пройшов творчий пленер художників
присвячений пам’яті З. Серебрякової та М. Дерегусу.
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21 жовтня у малій залі ХРДА відбувся урочистий прийом голови ХРДА
та голови районної ради з нагоди Дня автомобіліста та дорожника.
23 жовтня у с. Борисівка відбулося урочисте відкриття після ремонту
пам’ятника історику, археологу, етнографу, фольклористу, лексикографу,
письменнику, академіку та автору трьохтомного збірника про Запорізьке
козацтво – Д.І. Яворницькому.
29 жовтня у сел. Ударне відбувся мітинг з нагоди Дня визволення
України від фашистських загарбників "Тільки пам'ять не сивіє".
3 листопада у ляльковому театрі м. Харків відбулися урочистості з
нагоди Дня працівників культури в якому приймали участь та одержали
нагороди аматори закладів культури району.
6 листопада у с. Борисівка відбувся урочистий мітинг до 160 – ї річниці
з Дня народження Д.І. Яворницького.
28 листопада біля пам’ятного знаку сел. Покотилівка пройшов мітинг
до Дня пам’яті жертв Голодомору і політичних репресій.
10 грудня у великій залі ХРДА відбулися урочистості з нагоди 92
річниці утворення Харківського району "Перлина землі Слобожанської".
14 грудня - у малій залі ХРДА організовано та проведено круглий стіл
приурочений вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС.
- у сел. Пісочин відбувся мітинг та вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
17 грудня на базі Циркунівського сільського Будинку культури було
представлено для перегляду театральну виставу "Маугли" до Дня Св.
Миколая для дітей пільгового контингенту за участю народного театру –
студії "Чудеса в решеті" Пісочинського селищного Будинку культури.
25 грудня у малій залі ХРДА відбувся урочистий захід з нагоди
вручення стипендій голови ХРДА обдарованим дітям району – учням шкіл
естетичного виховання.
У будинках культури протягом року проводились наступні заходи:
1 січня в с. Глибоке та с. Срілече відбулося масове гуляння до Нового
року.
3 січня - в Бабаївському селищному Будинку культури відбулася
зустріч з Дідом морозом та Снігуронькою. Пройшов Новорічний ранок для
дітей сиріт;
- в сел. Безлюдівка відбулися Новорічні ранки для дітей.
4 січня в Липецькому сільському Будинку культури пройшов
Новорічний ранок для дітей.
5 січня - в м. Харків аматори Бабаївського селищного Будинку
культури та Манченківського селищного клубу брали участь у проекті
"Новорічний серпанок";
- в Елітнянському сел. Будинку культури пройшов Новорічний ранок для
дітей;
- в Мереф`янському кіноцентрі "Спутник" відбувся новорічний вогник для
дітей пільгового контингенту.
6 січня - в селищі Манченки пройшов тематичний захід колядок;
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- в Малороганському сільському Будинку культури пройшов Свят - вечір в
українській родині. Бесіда. Колядування;
- в сел. Утківка відбулося "Обрядове театралізоване дійство";
- в с. Черкаські Тишки відбулися Різдвяні колядки для мешканців селища за
участю церковного хору;
- в с. Комунар відбувся захід до Різдва;
- в с. Яковлівка відбулося колядування.
7 січня у Веселівському сільському клубі пройшов захід до Різдва;
- в с. Черкаські Тишки відбувся захід до Різдва "Колядки" для мешканців
селища.
8 січня в Мереф`янському кіноцентрі "Спутник" відбувся вечір колядок
та духовної музики;
- в Пісочинському селищному Будинку культури пройшов новорічний
концерт для мешканців селища.
- в Коротичанському культурологічному центрі відбувся новорічний концерт
для дітей багатодітних сімей.
9 січня в Роганському селищному Будинку культури відбулися Різдвяні
святки для мешканців селища.
- в Коротичанському культурологічному центрі пройшов новорічний концерт
для дітей.
11 січня в Пономаренківському сільському клубі пройшов новорічний
вогник для мешканців села.
13 січня в Будянському селищному Будинку культури відбулися
новорічні вечорниці.
16 січня в Мереф`янському кіноцентрі "Спутник" пройшов концерт
приурочений новорічним святам.
17 січня у Веселівському сільському клубі відбувся концерт для
військових та держприкордонників України.
26 січня в приміщенні ХРДА відбулася робоча нарада для завідуючих
клубними закладами Харківського району.
6 лютого в Малороганському сільському Будинку культури пройшов
захід з нагоди 26 річчя виводу військ з Афганістану за участю клубних
закладів М.Рогань та Вільхівка.
7 лютого в сел. Рогань пройшов тематичний захід з нагоди відкриття
пам’ятного знака воїнам інтернаціоналістам.
9 лютого в приміщенні ХРДА пройшла нарада завідуючих клубних
закладів району.
13 лютого - в Комунарському культурно – спортивному центрі відбувся
захід до Дня закоханих за участю аматорів Черкасько – Тишківського
сільського клубу;
- в Пісочинському селищному Будинку культури пройшов конкурс "Молода
сім`я";
- на базі Безлюдівського ліцею відбулися урочистості та концерт з нагоди
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, виводу
військ з Афганістану;
- в Кутузівському сел. Будинку культури пройшов концерт до Дня закоханих.
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18 лютого в Переможанському сільському клубі розпочато районний
огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений 70-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
21 лютого в Циркунівському сільському Будинку культури пройшов
районний огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений
70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
25 лютого в Пісочинському селищному Будинку культури пройшов
районний огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений
70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
26 лютого у Веселівському с. клубі пройшов районний огляд клубних
закладів Харківського району – 2015, присвячений 70-й річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
28 лютого в Малороганському с. Будинку культури пройшов районний
огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений 70-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;
- в Кутузівському сел. Будинку культури відбувся тематичний захід
"Проводи зими".
З 05 - 06 березня в клубних закладах пройшли заходи до Дня 8 березня.
13 березня в Будянському сел. Будинку культури пройшов районний
огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений 70-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
16 березня в Роганському селищному Будинку культури пройшов
районний огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений
70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
26 березня на базі Пісочинського селищного Будинку культури
пройшов короткотерміновий навчально – тематичний семінар з підвищення
кваліфікації керівників художніх сільських будинків культури та сільських
клубів Харківської області.
27 березня в Безлюдівському селищному клубі пройшов районний
огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений 70-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
28 березня в Кутузівському сел. Будинку культури пройшов районний
огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений 70-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
29 березня в Елітнянському сел. Будинку культури пройшов районний
огляд клубних закладів Харківського району – 2015, присвячений 70-й
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
01 квітня - в усіх клубних закладах пройшли святкові заходи до Дня
сміху;
- у Хорошівському селищному Будинку культури та Пономаренківському
сільському клубі пройшов районний огляд клубних закладів району
присвячений 70-й річниці Перемоги.
02 квітня у Коротичанському культурологічному центрі пройшов
районний огляд клубних закладів району присвячений 70-й річниці
Перемоги.
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03 квітня у Манченківському селищному клубі пройшов районний
огляд клубних закладів району присвячений 70-й річниці Перемоги.
04 квітня у Березівському селищному клубі пройшов районний огляд
клубних закладів району присвячений 70-й річниці Перемоги.
15 квітня у Вільхівському сільському клубі пройшов районний огляд
клубних закладів району присвячений 70-й річниці Перемоги.
16 квітня у Липецькому сільському Будинку культури та
Глибоківському сільському клубі пройшов районний огляд клубних закладів
району присвячений 70-й річниці Перемоги.
17 квітня у Покотилівському селищному клубі, Мереф`янському
міському Будинку культури та Мереф`янському клубі дитячої та юнацької
творчості пройшов районний огляд клубних закладів району присвячений
70-й річниці Перемоги.
18 квітня у Яковлівському сільському клубі пройшов районний огляд
клубних закладів району присвячений 70-й річниці Перемоги.
21 квітня у ХНАУ ім. В.В.Докучаєва (Молодіжний центр відділу
культури і туризму) пройшов районний огляд клубних закладів району
присвячений 70-й річниці Перемоги.
22 квітня у Ч.Тишківському сільському клубі пройшов районний огляд
клубних закладів району присвячений 70-й річниці Перемоги.
25 квітня у Бабаївському селищному Будинку культури пройшов
районний огляд клубних закладів району присвячений 70-й річниці
Перемоги.
24-26 квітня у Харківському районі на місцях пройшли Тематичні
заходи приурочені річниці на Чорнобильській АЕС.
8-9 травня у всіх закладах культури району пройшли урочистості та
тематичні заходи з нагоди 70 – ї річниці Перемоги. (46 заходів)
20 травня у місцевих радах Харківського району пройшли заходи до
Дня Європи (8).
21 травня в Пісочинському селищному Будинку культури пройшов
відбірковий тур "Пісочин має талант".
23 травня у Яковлівському сільському клубі відбувся тематичний захід
присвячений 70 - ти річчю постійного учасника театру "Веселі слобожани"
Мандрикіна Я.І.
27 травня у Пономаренківському сільському клубі було надано
організаційно – методичну допомогу у підготовці до присвоєння звання
"зразковий" аматорський колектив хореографічного колективу "Зоряна"
Пономаренківського сільського клубу.
01 червня в усіх клубних закладах району пройшли заходи до
міжнародного Дня захисту дітей.
02 червня у Пісочинському селищному Будинку культури відбувся
захід до міжнародного Дня захисту дітей.
06 червня спеціалістами ХООМЦКМ було надано організаційно –
методичну допомогу у підготовці до присвоєння звання «зразковий»
хореографічному колективу "Dance World" Комунальної установи
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Мереф’янської міської ради Мереф’янського міського клубу дитячої та
юнацької творчості.
18 червня спеціалістами ХООМЦКМ було надано організаційно –
методичну допомогу у підготовці до атестації естрадного колективу "Шоутеатр Xcluzity" Пісочинського Будинку культури Харківського району на
присвоєння почесного звання "зразковий" аматорський колектив.
22 червня у місцевих радах Харківського району пройшли заходи та
покладання квітів до пам’ятників до Дня Скорботи (24).
26-28 червня у місцевих радах Харківського району пройшли заходи до
Дня Конституції України (23).
4 липня - творчим колективом БК сел. Елітне було надано допомогу у
проведенні обласного семінару – наради з питань організації збирання
зернових та зернобобових культур урожаю 2015 року;
- у м. Мерефа відбувся народний обрядовий театралізований захід до "Івана
Купала".
5 липня у с. Перемога пройшов театралізований захід до Дня "Івана
Купала";
- у сел. Буди пройшов театралізований захід до Дня "Івана Купала".
6 липня - у селищі Безлюдівка відбувся обрядовий театралізований
захід "Івана Купала";
- у сел. Хорошеве пройшов театралізований захід до Дня "Івана Купала".
- аматорський колектив «Веселі дзвіночки Манченківського селищного клубу
приймав участь у театралізованому заході до Дня "Івана Купала" в селищі
Протопопівка Дергачівський район.
11 липня - у с. Липці пройшов хореографічний фестиваль "Купальські
забави" за участю хореографічних колективів Липецького направлення;
- у с. Яковлівка пройшов театралізований захід до Дня "Івана Купала".
- аматори Манченківського селищного клубу брали участь у заході для воїнів
АТО в с. Ракітне, Нововодолазький район.
2 серпня у сел. Березівка відбулися урочистості до Дня селища.
7 серпня у сел. Вільхівка пройшов концерт до Дня селища.
8 серпня у с. Липці відбувся урочистий мітинг та концерт до Дня
визволення села.
4 серпня творчим колективом БК сел. Елітне було надано допомогу у
проведенні обласного семінару – наради з питань організації збирання
зернових та зернобобових культур урожаю 2015 року.
19 серпня у сел. Васищеве відбувся мітинг, урочистий захід з нагоди
Дня визволення селища, тематичний концерт до Дня Незалежності та
Державного прапора України.
21 серпня у с. Мала Рогань, сел. Рогань, сел. Безлюдівка відбулися
мітинги, урочисті заходи з нагоди Дня визволення селищ, тематичний
концерт до Дня Незалежності та Державного прапора України.
22 серпня у сел. Кутузівка, с. Перемога, с. Руські Тишки, с. Нескучне, с.
Комунар, сел. Бабаї, відбулися урочисті заходи до Дня Незалежності та Дня
Державного Прапора.
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23 - 24 серпня у сел. Безлюдівка, с. Веселе, с. Циркуни, с. Яковлівка,
сел. Утківка, сел. Березівка, сел. Буди, сел. Елітне, м. Мерефа,
Пономаренківській сільській раді, сел. Пісочин, сел. Манченки, сел. Коротич
відбулися урочисті заходи до Дня Незалежності, Дня визволення селищ та
Дня Державного Прапора.
28 серпня у сел. Коротич, сел. Покотилівка відбулися урочисті заходи
до Дня Незалежності, Дня визволення селищ та Дня Державного Прапора.
29 серпня у м. Південне, сел. Хорошеве відбулися урочисті заходи до
Дня Незалежності, Дня визволення селищ та Дня Державного Прапора.
4 вересня у м. Мерефа відбулося відкриття міні проекту та урочистий
концерт з нагоди Дня визволення міста.
5 вересня у м. Мерефа відбувся урочистий концерт з нагоди Дня
визволення міста.
11 вересня - у сел. Буди відбувся вечір – зустріч з нагоди Дня селища;
- у сел. Селекційне відбувся урочистий мітинг з нагоди Дня м. Мерефа;
- у с. Лелюки, с. Н.Озеряна, сел. Утківка пройшло покладання квітів,
урочисті мітинги та концерти до Дня селищ.
12 вересня - у с. Глибоке відбувся урочистий захід до Дня села;
- у сел. Буди пройшов мітинг та урочистий концерт з нагоди Дня селища.
13 вересня у сел. Манченки відбувся урочистий захід до Дня селища.
19 вересня у с. Яковлівка відбувся урочистий концерт до Дня села.
26 вересня у сел. Пісочин пройшов урочистий захід з нагоди Дня
селища.
3 жовтня у сел. Рогань відбулися урочистості з нагоди Дня селища.
10 жовтня у с. М.Рогань відбулися урочистості з нагоди Дня
визволення села.
13 жовтня - у сел. Васищеве відбувся урочистий захід до Дня захисника
України "Осяяні козацькою славою";
- у сел. Безлюдівка відбувся урочистий захід до Дня захисника України
"Козацькому роду нема переводу";
- у сел. Елітне відбувся урочистий захід до Дня захисника України та
українського козацтва.
14 жовтня - у м. Мерефа відбулися урочистості до Дня захисника
України "Козацькому роду нема переводу";
- у сел. Манченки відбувся урочистий захід до Дня захисника України та
українського козацтва;
- у Пісочинському селищному Будинку культури відбувся урочистий захід до
Дня захисника України "Захисники родини, миру та країни!";
- у с. Веселе відбувся урочистий захід до Дня села, захисника України та
українського козацтва;
- у сел. Коротич відбувся урочистий захід до Дня селища, захисника України
та українського козацтва.
15 жовтня у с. Циркуни відбувся тематичний захід з нагоди Дня
захисника України та українського козацтва.
17 жовтня - у с. Перемога відбувся урочистий захід до Дня села;
- у сел. Безлюдівка відбулися урочистості до Дня селища.
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5 листопада у Пісочинському сел. Будинку культури відбулося
підтвердження звання "зразковий" аматорський колектив театру – студії
"Чудеса в решеті" з подальшим присвоєнням звання "народний" аматорський
колектив та присвоєння звання "зразковий" аматорський колектив ансамблю
бального танцю "Танго" Пісочинському селищному Будинку культури.
6 листопада у клубному закладі селищі Буди відбулася літературно –
музична композиція з нагоди Дня української мови та писемності.
9 листопада в закладах культури району пройшли урочисті заходи з
нагоди відзначення Дня працівників культури і майстрів народного
мистецтва.
11 листопада у Кутузівському селищі Будинку культури пройшов
попередній перегляд на присвоєння звання "зразковий" аматорський
колектив хореографічному колективу "Бамбіно" та попередній перегляд на
присвоєння звання "народний" аматорський колектив вокальній студії
"Сфера" Кутузівському сел. Будинку культури.
20 листопада у Бабаївському історико – краєзнавчому музеї відбувся
тематичний захід з нагоди Дня гідності.
27 листопада - відбулися урочистості з нагоди 80 – річчя клубного
закладу сел. Буди;
- пройшло підтвердження звання «зразковий» аматорський колектив дитячим
театром «Джерельце» Мереф’янського міського Будинку культури.
3 грудня у Бабаївському історико – краєзнавчому музеї відбувся
літературно – музичний захід з нагоди Дня народження Г.С.Сковороди.
9 грудня відбулося присвоєння звання «зразковий» аматорський
колектив хореографічному колективу «Зоряна» та пройшов попередній
перегляд для присвоєння звання «народний» аматорський колектив
вокальному ансамблю «Мрія» Пономаренківського сільського клубу.
12 грудня відбулися урочистості та звітний концерт танцювального
колективу «Lat`s dance» з нагоди Дня його народження.
18 грудня - відбулося підтвердження звання «зразковий» аматорський
колектив хореографічним колективом «Smile» з подальшим присвоєнням
звання «народний» аматорський колектив;
- у с. Циркуни та с. Перемога пройшли театралізовані заходи до Дня Св.
Миколая;
- у Мереф`янському міському Будинку культури відбулося театралізоване
дійство та ігрова програма для дітей до Дня Св. Миколая;
- у М.Роганському сільському Будинку культури проведено ігрову програму
для дітей до Дня Св. Миколая;
- у м. Південне та Утківському селищному клубі відбулися театралізовані
заходи для дітей до Дня Св. Миколая;
- в Елітнянському селищному Будинку культури відбулася театральна
вистава «Дванадцять місяців» до Дня Св. Миколая;
- в Роганському селищному Будинку культури проведено ігрову програму до
Дня Св. Миколая.
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19 грудня - за участю аматорських колективів Березівського селищного
клубу
було проведено театралізований, благодійний захід для дітей
Височанського дитячого будинку до Дня Св. Миколая;
- у сел. Березівка було проведено театралізований захід до Дня Св. Миколая;
- у сел. Коротич було проведено театралізований захід для дітей пільгового
контингенту до Дня Св. Миколая;
- у клубному закладі сел. Буди пройшов театралізований захід до Дня Св.
Миколая;
- у Пісочинському селищному Будинку культури було представлено для
перегляду театральну виставу «Маугли» до Дня Св. Миколая за участю
народного театру – студії «Чудеса в решеті».
24 грудня в Бабаївському селищному Будинку культури відбулася
театральна вистава.
25 грудня - в Переможанському сільському клубі пройшов Новорічний
ранок для дітей;
- в Жовтневому сільському клубі пройшла культурно – розважальна
програма до Нового року;
- в М.Роганському сільському Будинку культури пройшла Новорічна вистава
«Пригоди Буратіно у казковому лісі»;
- у К/Ц «Спутник» відбулося Новорічне свято;
- в Бабаївському селищному Будинку культури пройшов Новорічний вогник
для мешканців селища;
- в Роганському селищному Будинку культури пройшла Новорічна казка для
дітей.
26 грудня в Пісочинському селищному Будинку культури пройшло
Новорічне свято для школярів.
28 грудня - в Пономаренківському сільському клубі відбувся
Новорічний ранок для дітей;
- в Комунарському культурологічному центрі пройшов Новорічний вогник
для дітей;
- в Яковлівському сільському клубі пройшов мюзикл «Дюймовочка»;
- в Геронтологічному пансіонаті, сел. Хорошеве пройшов Новорічний вогник
для людей похилого віку;
- в Утківському селищному клубі пройшов Новорічний ранок для дітей;
- в Кутузівському селищному Будинку культури відбувся Новорічний
концерт для мешканців селища;
- в Березівському селищному клубі пройшов Новорічний концерт для
мешканців селища;
- в Русько – Тишківській ЗОШ відбулися Новорічні ранки для дітей;
- в Циркунівському сільському Будинку культури відбувся Новорічний ранок
для дітей;
- в с. Ржавець пройшов мюзикл «Дюймовочка» до Нового року;
- в Липецькому селищному Будинку культури пройшла Новорічна конкурсно
– розважальна програма.
29 грудня - в М.Роганському сільському Будинку культури проведено
Новорічний вогник;
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- в Бабаївському селищному Будинку культури відбувся Новорічний вогник
для ветеранів війни, праці та ліквідаторів на ЧАЄС;
- в Циркунівському сільському Будинку культури пройшов Новорічний
концерт для дітей;
- в Глибоківському сільському клубі було проведено Новорічну лотерею.
30 грудня - в Елітнянському селищному Будинку культури пройшло
Новорічне свято для мешканців селища;
- в Утківському селищному клубі відбувся Новорічний вогник для мешканців
селища;
- в Пісочинському селищному Будинку культури пройшов Новорічний
вогник;
- в Веселівському сільському клубі проведено Новорічний вогник для
мешканців села;
- в Циркунівському сільському Будинку культури відбувся Новорічний ранок
для дітей.
31 грудня - в Переможанському сільському клубі пройшов Новорічний
вогник для мешканців села;
- в Будянському селищному Будинку культури проведено Новорічний вогник
для мешканців селища;
- у Мереф`янському міському Будинку культури пройшов театралізований
захід для мешканців міста.
У централізованій бібліотечній системі протягом року було
проведено:
19-25 січня у всіх бібліотеках - філіях пройшли книжкові виставки,
інформаційні хвилинки приурочені Дню Соборності України.
4 лютого в Центральній районній бібліотеці відбулася нарада для
завідуючих бібліотеками – філіями.
4 березня в центральній районній бібліотеці пройшов урочистий захід
до Міжнародного жіночого Дня 8 Березня.
01 квітня в бібліотеці – філії №36 пройшло ток – шоу до Дня сміху.
Квітень в бібліотеках – філіях №2,3,17,7 було організовано виставки
поробок юних писанкарів.
08 квітня в центральній районній бібліотеці пройшов районний семінар
для бібліотечних працівників «Краєзнавчі аспекти роботи сучасної масової
бібліотеки».
23-26 квітня в усіх бібліотеках – філіях пройшли уроки – реквієми до
річниці Чорнобильської трагедії.
І декада травня - в усіх бібліотеках – філіях було організовано фото,
книжково – ілюстративні виставки з нагоди 70-ї річниці Перемоги;
- у бібліотеках – філіях №3,7,10,14,18,19,28,33,41,45,55,56 пройшла естафета
поколінь – зустріч з ветеранами до 70-ї річниці Перемоги;
- у бібліотеці – філії №2 пройшов конкурс читців «Дзвени у віршах, слово
Перемоги!»;
- у бібліотеці – філії №8 пройшов урок мужності з нагоди 70-ї річниці
Перемоги.
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Травень - у Центральній районній лікарні пройшов районний захід до
Дня Перемоги в якому брала участь Центральна районна бібліотека;
- у Центральній районній бібліотеці відбувся баттл серед місцевих поетів;
- у Центральній районній бібліотеці пройшов районний семінар для
бібліотечних працівників «Літні читання. Канікули з книгою».
ІІ декада травня у Центральній районній бібліотеці пройшов
тематичний захід до Дня Матері.
20 травня у Центральній районній бібліотеці відбувся круглий стіл до
Дня Європи.
22 травня у Центральній районній бібліотеці відбувся конкурсно –
розважальний захід «Краща родина».
1-19 червня допомога у роботі пришкільних дитячих таборів.
03 червня у Центральній районній бібліотеці пройшов районний
семінар для бібліотечних працівників «Робота масових бібліотек влітку.
Відзначення Державних та народних свят засобами бібліотечної роботи».
ІІ декада червня у бібліотеці – філії №53 відбулася прес – конференція
із школярами «Наркоманія – насолода Смертю…».
ІІІ декада червня у бібліотеці – філії №17 пройшов огляд книг
авторства місцевих поетів.
ІV декада червня у бібліотеці – філії №8 пройшла хвилина
правознавства до Дня Конституції України.
І декада липня - у Яковлівській бібліотеці - філії № 50 пройшов
екологічний ранок для читачів шкільного віку;
- у бібліотеках - філіях № 6 та № 16 було проведено уроки доброти;
- у бібліотеках - філіях № 36, 39, 17, 7 та 55 пройшли етно - літературні
заходи до свята Івана купала;
- у Роганській бібліотеці - філії № 4 проведено бібліотечне читання «Леся дочка Прометея!».
ІІ декада липня - у бібліотеках - філіях № 24, 7 та 53 відбулася година
спілкування «В гостях у нашої родини» для читачів;
- у бібліотеках - філіях № 56, 45 та 18 проведено літературні вікторини
«Жіночі голоси вітчизняної літератури».
- у бібліотеках - філіях № 2, 3 та 5 для читачів молодшого шкільного віку
пройшли літні читання «На канікули - до країни Читалії».
ІІІ декада липня - у бібліотеках - філіях № 2, 3,14 та 18 для читачів
молодшого шкільного віку відбувся конкурс дитячого малюнка «Збережемо
літо в спогадах та на папері»;
- у бібліотеках - філіях району було проведено бесіди з духовності до Дня
хрещення України - Русі.
Протягом липня у бібліотеках - філіях № 15, 32,52 та 17 було
І декада серпня у Яковлівській бібліотеці - філії № 50 пройшов
екологічний ранок для читачів шкільного віку.
22 серпня у Безлюдівській бібліотеці – філії відбувся круглий стіл до
Дня Незалежності та Дня Державного Прапора.
Серпень у бібліотеках – філіях було створено виставки до Дня
Незалежності та Дня Державного Прапора України.
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25 вересня з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек відбулася
краєзнавча поїздка – екскурсія до м. Тростянець, Сумської обл.
26 вересня у Височанській бібліотеці – філії № 1 відбувся захід до Дня
бібліотекаря.
30 вересня - в усіх бібліотеках – філіях пройшли урочисті заходи з
нагоди Дня бібліотекаря;
- відбулося відкриття Бабаївської бібліотеки – філії після ремонтних робіт та
підключення до інтернету.
1 жовтня у центральній районній бібліотеці відбувся вечір шани – до
Дня людей похилого віку з нагоди 25 річчя.
14 жовтня - у Роганській бібліотеці – філії пройшов тематичний захід з
нагоди Дня захисника України;
- у центральній районній бібліотеці пройшов тематичний захід з нагоди Дня
захисника України «Герої нашого часу»;
- у бібліотеках – філіях району пройшли тематичні заходи з нагоди Дня
захисника України.
4 листопада у центральній районній бібліотеці відбувся тематичний
захід до Дня визволення України від фашистських загарбників.
6 листопада у центральній районній бібліотеці відбулася літературно –
музична композиція з нагоди Дня української мови та писемності.
25 листопада у центральній районній бібліотеці відбувся тематичний
захід до Дня пам’яті «Молитвами за жертвами Голодомору».
27 листопада у бібліотеках – філіях району пройшли тематичні заходи
до Дня пам’яті жертв Голодомору.
28 листопада Сухояр, м. Мерефа відбувся тематичний захід до Дня
пам’яті жертв Голодомору «Свічка пам`яті».
19 грудня - у Васищівській бібліотеці – філії №8 відбувся
театралізований захід до Дня Св. Миколая;
- у Ржавецькій бібліотеці – філії №42 було проведено ігрову програму до Дня
Св. Миколая;
- у Безлюдівській бібліотеці – філії №6 було проведено театралізований захід
до Дня Св. Миколая;
- у Покотилівській бібліотеці – філії №19 було проведено театралізований
захід до Дня Св. Миколая;
- у Хорошівській бібліотеці – філії №22 було представлено для перегляду
театральну виставу до Дня Св. Миколая.
Учні шкіл естетичного виховання протягом року брали участь у
конкурсах - фестивалях різного рівня, де отримали призові місця.
4 лютого в приміщенні ХРДА відбулася нарада директорів шкіл
естетичного виховання.
7 квітня в малій залі ХРДА відбулася чергова атестація викладачів
шкіл естетичного виховання Харківського району.
14 квітня в Мерефянській дитячій музичній школі пройшов V
відкритий районний фестиваль дитячої мистецької творчості присвячений 70й річниці Перемоги.
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21 травня у Височанській дитячій школі мистецтв відбувся
академічний концерт учнів пільгового контингенту.
27 травня - у Будянській дитячій школі мистецтв пройшли урочистості
з нагоди вручення свідоцтв випускникам ШЕВ;
- у Височанській дитячій школі мистецтв пройшли урочистості з нагоди
вручення свідоцтв випускникам ШЕВ.
30 травня у Роганській та Бабаївській дитячих музичних школах
пройшли урочистості з нагоди вручення свідоцтв випускникам ШЕВ.
02 червня у Мереф`янській дитячій музичній школі відбулись
урочистості з нагоди вручення свідоцтв випускникам ШЕВ.
Червень випускні вечори учнів шкіл естетичного виховання (7).
23 вересня у Мереф`янській дитячій музичній школі відбувся
тематичний захід з нагоди Дня партизанської слави «Сторінками
партизанської слави».
з 23 листопада по 4 грудня було проведено державну атестацію
Будянської дитячої школи народного мистецтва.
23 грудня у Будянській дитячій школі народного мистецтва відбувся
концерт до Нового року.
з 25 грудня у Південноміській дитячій художній школі працювала
виставка графічних робіт на тему: Новорічний календар 2015».
25 грудня - у Мереф`янській дитячій музичній школі відбувся
святковий концерт присвячений Новому року;
- у Височанській дитячій школі мистецтв відбулося підведення підсумків
фестивалю.
26 грудня у Бабаївській дитячій музичній школі пройшов святковий
концерт присвячений Новому року та посвячення дітей в юні музиканти.
27 грудня - в Роганській дитячій музичній школі відбувся Новорічний
концерт;
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