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ВСТУП 
 

Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської 

селищної ради на 2021-2024 роки (далі – Програма) розроблена відділом земельних відносин 

та економічного розвитку Кегичівської селищної ради разом з іншими управліннями, 

відділами селищної ради відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації 

та державного бюджету» (зі змінами).  

Програму було розроблено з урахуванням:  

- норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;  

- Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки та Плану заходів на  

2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки, 

схвалених рішенням Харківської обласної ради від 27 лютого 2020 року № 1196-VIІ; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 «Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки». 

У Програмі визначено заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої та 

соціальної сфери у 2021-2024 роках відповідно до завдань, передбачених актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської обласної ради. 

Структуру Програми побудовано до вказаних пріоритетних напрямків розвитку. 

У частині І Програми «Пріоритети та основні завдання соціально-економічного 

розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки» визначено 

поточну ситуацію, основні проблеми, пріоритетні завдання на 2021-2024 роки, заходи щодо 

виконання пріоритетних завдань, заплановані на поточний і подальші роки.  

У частині ІІ Програми наведено основні прогнозні показники  на 2021-2024 роки, які 

є критеріями реалізації пріоритетних завдань Програми. 

У частині ІІІ «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на  

2021-2024 роки» наведено заходи, які не включено до чинних в області обласних та 

державних галузевих програм і фінансування яких буде здійснюватися з місцевого бюджету 

в рамках реалізації Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів 

Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки. 

У частині ІV Програми «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного  

значення у 2021-2024 роках» наведено перелік об’єктів, будівництво, реконструкцію та 

капітальний ремонт яких передбачено здійснювати  протягом 2021-2024 років. Вказані 

об’єкти будуть фінансуватися за рахунок різних джерел, не заборонених законодавством. 

Заходи Програми здійснюватимуться за кошти державного, обласного та місцевого 

бюджету Кегичівської селищної ради, власних коштів підприємств, коштів інвесторів, 

спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за 

рахунок посилення конкурентоспроможності економіки. 

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються Кегичівською селищною радою за поданням відділу земельних 

відносин та економічного розвитку Кегичівської селищної ради. 
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Частина І  Пріоритети та основні завдання  

соціально-економічного розвитку населених пунктів  

Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки 

 

1.1. Підвищення стандартів життя 

 

1.1.1. Житлово-комунальне господарство 

 

Стислий  опис ситуації в галузі: 

 

Головною метою житлово-комунальних підприємств селищної ради було 

забезпечення стабільної роботи підприємств, своєчасна виплата заробітної плати, та сплата 

податків, підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня 

обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращення 

благоустрою території населених пунктів, їх санітарного стану, підтримання доріг 

комунальної власності на території селищної ради в належному стані, регулярне і 

безперебійне постачання води для населення селищної ради. Централізованим 

водопостачанням забезпечено 17 сіл та 2 селища. Загальна протяжність водопровідної 

мережі комунальних підприємств складає 111,3 км, з них 72,9 км ветхі і аварійні.  

На початок 2021  року послуги з водопостачання надають 7 комунальних 

підприємств, з них 2 багатогалузеві.  Кількість абонентів складає 3819 особових рахунків. З 

метою оптимізації структури комунального господарства Кегичівської селищної громади, 

зміцнення її майнової бази, оптимізації управління суб'єктами господарювання, 

комплексного підходу до виконання робіт планується ліквідувати 3 комунальних 

підприємства шляхом приєднання до більш крупніших та економічно стабільніших.  

Кількість споруд для зберігання води (водонапірні башти) складає 15 одиниць. 

Враховуючі що водонапірна башта Артсвердловини №1а по вул. Слобожанській  

100 вичерпала свій ресурс та знаходиться в аварійному стані потребує реконструкції та 

заміни. 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію і придбання   

башти Рожновського ВБР-50-15;  

- проведення робіт по заміні башти Рожновського ВБР-50-15 за адресою  

вул. Слобожанська 100 (територія колишнього військового містечка); 

- ремонт  та часткова заміна  на пластикові труби аварійних та ветхих ділянок  

існуючого водогону; 

- придбання  подрібнювача гілок АМ-120БД МАХ для упорядкування зон санітарної 

охорони джерел питного водопостачання, забезпечення порядку на об’єктах благоустрою 

парки, сквери, алеї, прибудинкові території та інше). 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

заходів 

1 2 3 4 

1 100% оснащення засобами 

вимірювальної техніки всіх 

споживачів 

Протягом 

2021-2024 

років 

Керівники комунальних 

підприємств  

2 Вирішення питання щодо 

реконструкції вулиць та проведенню  

ремонтів доріг комунальної 

власності у населених пунктах 

селищної ради 

Протягом 

2021-2024 

років 

Заступник селищного голови з 

питань житлово-комунального 

господарства  
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1 2 3 4 

3 Спрямування зусиль та потенціалу 

підприємств на забезпечення 

високоякісного надання 

комунальних послуг 

Протягом 

2021-2024 

років 

Керівники комунальних 

підприємств  

4 Збільшення обсягів виробництва 

(надання) послуг 

Протягом 

2021-2024 

років 

Керівники комунальних 

підприємств  

5 Покращення технічного 

забезпечення діяльності 

підприємства, якості надання 

житлово-комунальних послуг, 

впровадження новітніх технологій 

виробництва 

Протягом 

2021-2024 

років 

Керівники комунальних 

підприємств  

6 Забезпечення вуличного освітлення в 

населених пунктах селищної ради 

Протягом 

2021-2024 

років 

Керівники комунальних 

підприємств  

 

1.1.2. Підтримка  дітей  

 

Стислий опис ситуації в галузі: 

 

На  первинному обліку служби у справах дітей та сім’ї Кегичівської селищної ради  

перебуває   60 дітей  з юридичним статусом, з них – 19 дітей-сиріт та  41  дитина,  позбавлена  

батьківського піклування.          

На  даний час переважна більшість  дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають  на  первинному  обліку  служби у справах дітей  та сім’ї  

влаштовані до сімейних форм виховання, зокрема  37 дітей знаходяться  під  опікою, 

піклуванням,  4 дитини виховуються в прийомних сім’ях, 16  - виховуються в дитячих 

будинках сімейного типу, 3 дитини перебувають на  тимчасовому влаштуванні.   

На  території  селищної ради  проживає 16 усиновлених дітей. Служба  перевіряє 

умови проживання усиновлених  дітей.  

На   обліку служби у справах дітей та сім’ї  перебуває 6 дітей  із 2 сімей,  які 

опинилися в складних життєвих обставинах.  З батьками систематично проводяться бесіди 

щодо відповідального виховання своїх неповнолітніх дітей. 

 

Основні проблеми: 

- реалізація дітьми-сиротами  та  дітьми, позбавленими батьківського піклування 

права на виховання в сімейному  оточенні шляхом  влаштування їх до сімейних форм 

виховання; 

- закріплення житла за дітьми – сиротами і  дітьми, позбавленими батьківського 

піклування та  забезпечення соціальним  житлом  осіб з  числа дітей-сиріт  та дітей, 

позбавлених  батьківського піклування; 

- підвищення ефективності профілактичної роботи в середовищі неповнолітніх; 

- заповнення в Єдиній  інформаційно-аналітичній  системі «Діти» обліково-

статистичних карток дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей; 

- проблема відсутності житла соціального призначення для забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

- на недостатньому рівні сформовано в неповнолітніх  свідоме і відповідальне 

ставлення до здоров’я як до найбільшої цінності, несприятливе ставлення до наркоманії, 

алкоголізму та тютюнопаління; 
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-  непідготовленість молоді до подружнього життя, зниження престижу сім’ї; 

-  недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров’я та 

виховання дітей, поширення сімейного насильства в різних формах. 

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення: 

 

- мінімізація негативних явищ в  сім’ях,  які  перебувають у складних життєвих 

обставинах; 

- продовження   проведення  на  належному  рівні профілактичної роботи в 

середовищі неповнолітніх (рейдові перевірки, профілактичні лекції, бесіди, розробка 

методичних матеріалів тощо). 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання заходів 

1 Здійснення       контролю    за   

умовами   утримання    і    виховання 

дітей         у сім’ях опікунів, 

піклувальників, дитячих будинках 

сімейного типу, прийомних сім’ях 

Протягом 2021-

2024 років 
Служба  у справах  

дітей селищної ради 

2 Здійснення  нагляду  за  проживанням і 

вихованням усиновлених дітей  

Протягом 2021-

2024 років 
Служба  у справах  

дітей селищної ради 
3 Ведення     обліку    дітей, які  

опинились в  складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

усиновлених, влаштованих до  

прийомних сімей, дитячих будинків  

сімейного типу 

Протягом 2021-

2024 років 
Служба  у справах  

дітей селищної ради 

4 Здійснення перевірок  стану  виховної 

роботи з неповнолітніми у навчальних 

закладах, за місцем проживання, на 

підприємствах, в установах та 

організаціях усіх   форм власності, де 

працюють неповнолітні 

Протягом 2021-

2024 років 
Служба  у справах  

дітей селищної ради 

5 Проведення  профілактичної роботи    

серед дітей з метою запобігання 

вчиненню ними правопорушень 

 

Протягом 2021-

2024 років 
Служба  у справах  

дітей селищної ради 

6 Забезпечення своєчасного  внесення  

достовірної інформації до єдиної 

інформаційно-аналітичної системи 

«Діти» щодо дітей   дітей-сиріт,  дітей, 

позбавлених  батьківського піклування,  

дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах,  які підлягають 

усиновленню, влаштовані під опіку, 

піклування, в прийомні сім`ї  та дитячі 

будинки  сімейного типу 

Протягом 2021-

2024 років 
Служба  у справах  

дітей селищної ради 
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1.1.3. Охорона здоров'я  

 

Стислий опис ситуації в галузі: 

 

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» надає первинну  медичну допомогу жителям 

Кегичівської громади. Населення складає – 20379  жителів, в тому числі сільського -11949, 

заключених декларацій  населення з сімейними лікарями 78,1% (в абсолютній кількості 

15935 чол.). 

Організаційна структура закладу  складається з адміністративно-господарського 

персоналу, 7 АЗПСМ (смт Кегичівка, сел. Слобожанське, с. Красне, с. Бесарабівка,  

с. Андріївка, с.Вовківка, с.Медведівка); 13 фельдшерських пунктів, населення яких 

обслуговується лікарями цих амбулаторій.  

Всього КНП КСР «ЦПМСД» налічує 45 ліжок денного перебування:  

АЗПСМ сел. Слобожанське 15 ліжок; 

АЗПСМ смт Кегичівка    8 ліжок; 

АЗПСМ с. Андріївка   5 ліжок; 

АЗПСМ с. Бесарабівка  5 ліжок; 

АЗПСМ с. Красне    6 ліжок; 

АЗПСМ с. Вовківка   4 ліжка; 

АЗПСМ с. Медведівка  2 ліжка.  

В січні 2021 року відповідно наданого пакету документів до Національної Служби 

Здоров’я України був підписаний договір на фінансування закладу. Орієнтовна сума 

договору на 2021 рік складає 12150,6 тис.грн. Ця сума буде корегуватися щомісячно 

відповідно заключених лікарями декларацій з населенням. 

Всі підрозділи центру забезпечені  медикаментами для невідкладної медичної 

допомоги  та дезінфекційними засобами, які постійно поповнюються. Достатня матеріально-

технічна база КНП КСР «ЦПМСД»  для надання кваліфікованої  первинної медичної 

допомоги. В наявності  є  9 автомобілів, 7 з яких  орендуються в КНП КРР Кегичівська ЦРЛ. 

В 2018-2020 роках на будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини (АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с.Андріївка з  державного бюджету 

було виділено кошти в сумі – 7386,46 тис.грн. Для завершення будівництва амбулаторії 

загальної практики-сімейної медицини з урахуванням скорегованої документації необхідно 

додатково – 4904,1 тис.грн. 

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Кегичівська 

ЦРЛ" – рік заснування закладу – 2021р. Заклад має достатню матеріально-технічну базу для 

підтримки та розвитку якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на гостру 

та хронічну патологію. Оснащений діагностичною і лікувальною апаратурою, що дозволяє 

проводити обстеження і лікування пацієнтів на сучасному рівні. Для обстеження 

використовується ендоскопічне, ультразвукове і рентгенологічне устаткування, а також 

широкий спектр лабораторних досліджень, у тому числі мікробіологічних і біохімічних. 

Заклад надає вторинний рівень медичної допомоги: 

– багатопрофільний; лікарня має достатнє фінансування та матеріально-технічну 

базу; 

– ліжковий фонд – 80 ліжок цілодобового перебування та 12 ліжок денного 

перебування; 

 профіль ліжок цілодобового перебування: 

терапевтичний 40 ліжок; 

хірургічний  15 ліжок; 

гінекологічний   10 ліжок; 

педіатричний      15 ліжок. 
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        профіль ліжок денного перебування: 

хірургічний     3 ліжка; 

гінекологічний    4 ліжка; 

неврологічний    2 ліжка; 

отолярингологічний    1 ліжко; 

дерматологічний    1 ліжко; 

офтальмогічний     1 ліжко. 

– потужність поліклініки  - 110. 

 

Критерії досягнення: 

- забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров’я;  

- збільшення обсягів та підвищення якості надання медичної допомоги кожному 

жителю на первинному та вторинному рівні; 

- підвищення ефективності динамічного нагляду за жінками, підлітками та дітьми, 

раннє взяття їх під динамічний нагляд, зниження показника малюкової смертності та дитячої 

інвалідності; 

- зниження рівня тимчасової та стійкої втрати працездатності; 

- забезпечення фінансової стабільності галузі охорони здоров'я селищної ради; 

- створення належних  умов для проживання молодих лікарів та забезпечення 

спеціальним харчуванням медичних працівників, робота яких пов’язана з шкідливими 

умовами праці. 

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення: 

 

- продовження роботи вторинної ланки охорони здоров’я з метою покращення її 

фінансування. Постійне підвищення кваліфікаційного рівня медичними працівниками; 

- укомплектування кадрів лікарем: педіатром; 

- оновлення медичної апаратури термін дії якої вичерпано;  

- зниження  рівня захворюваності населення, зокрема, на соціально- небезпечні 

хвороби: серцево-судинні, злоякісні новоутворення, туберкульоз, цукровий діабет; 

- забезпечення медичних працівників, які працюють в шкідливих умовах праці, 

спеціальним харчуванням; 

- оновлення санітарного транспорту, який вичерпав свій технічний ресурс; 

- забезпечення  молодих лікарів житлом. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за 

виконання заходів 

1 2 3 4 

1 Продовжити надання первинної 

медико-санітарної допомоги 

жителям громади з метою 

підвищення її якості та доступності 

та  продовжити роботу вторинної 

ланки охорони здоров’я з метою 

покращення її фінансування 

Протягом 2021-2024 

років 
Головні лікарі 

2 Сумісно з ДОЗ вирішити питання 

укомплектування сільських АЗПСМ 

лікарями,  ЦРЛ лікарем: педіатром. 

Протягом 2021-2024 

років Головні лікарі 

3 Досягти виконання плану 

підвищення кваліфікації медичних 

працівників в 2021році 

Протягом 2021-2024 

років 
Головні лікарі, 

заступники головних 

лікарів 
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1 2 3 4 

4 Провести профілактичні огляди: 

3249  дітей та 9026 жінок селищної 

ради, уточнити виявлену патологію, 

забезпечити її  обстеження, 

лікування та «Д» нагляд  

І-ІІІ квартал  

2021 року 

Завідувач поліклініки 

ЦРЛ, в.о. педіатра, 

акушер-гінеколог 

5 Забезпечити якісний «Д» нагляд за 

вагітними жінками, жінками 

фертильного віку з 

екстрагенітальною патологією та 

дівчатками,  дітьми раннього віку  

Протягом 2021-2024 

років Сімейні лікарі,   

в.о.  педіатра та 

акушер-гінеколог 

6 Забезпечити виконання планових 

завдань по профілактичному 

обстеженню жителів селищної ради: 

- на туберкульоз методом 

флюорографії – 700 на 1000 

дорослого населення, методом 

туберкулінодіагностики – все дитяче 

населення; 

- на ВІЛ/СНІД – 5% дорослого 

населення; 

- на артеріальну гіпертензію; 

- на цукровий діабет; 

- на глаукому; 

- на онкологічні захворювання 

Протягом 2021-2024 

років 

Медичні працівники 

закладу 

7 Забезпечити реабілітаційне 

лікування працюючих хворих з 

серцево – судинними 

захворюваннями, ендокринологічної 

та нервової системи 

Протягом 2021-2024 

років 

Голова ЛКК 

та спеціалісти 

 

 

1.1.4. Освіта, молодь та спорт 

 

Стислий опис ситуації в галузі: 

 

У Кегичівській селищній раді функціонує 8 закладів дошкільної освіти та                                              

5 дошкільних груп при закладах загальної середньої освіти в яких охоплено 535 дітей 

дошкільного віку. 

У закладах  дошкільної освіти працює 26 вікових груп із них 5 – раннього віку, 10 – 

дошкільного та 11 – різновікових. Групи комплектуються згідно вікових особливостей.                    

Усі групи працюють за 10,5 годинним режимом роботи.                                                         

У  закладах дошкільної освіти селищної ради створено оптимальні умови по 

організації роботи з фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку. 

Загальну середню освіту у громаді представляють 12 закладів загальної середньої 

освіти : 1 опорний заклад, 6 ліцеїв та 5 гімназій, де навчається 1996 учнів. 

У громаді налагоджений підвіз 583 школярів до місця навчання і в зворотному 

напрямку, їх підвіз забезпечено.  

Підвищення результативності якості освіти – найважливіше завдання сьогодення. 

Відслідковувати її дозволяє проведення зовнішнього незалежного оцінювання.  
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У 2021 році для участі в ЗНО зареєструвалося 107 випускників закладів загальної 

середньої освіти. Найбільш обираними предметами були: історія України, математика, 

біологія та географія. Основна сесія ЗНО проходитиме з 21 травня 2021 року  до                                       

15 червня 2021року.  

Рішенням сесії Кегичівської селищної ради, було створено Комунальну установу 

«Кегичівський інклюзивно-ресурсний центр», мета якого проведення комплексної 

психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги 

та забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей з особливими освітніми 

потребами. 

В ІРЦ працюють спеціалісти: директор, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

практичний психолог.   

Найкращим місцем для розвитку всіх дітей, а тим більше для тих, чиї особливі 

потреби виходять за рамки загальноприйнятої норми, є їх рідний дім, тому їм повинна бути 

надана можливість виховуватися в сім’ї, а також створені необхідні умови для отримання 

якісної освіти у класах закладу загальної середньої освіти.  

У рамках реалізації державної політики щодо забезпечення права на якісну освіту 

дітей з особливими освітніми потребами є запровадження інклюзивного навчання.   

У 6-х закладах загальної середньої освіти Кегичівської селищної ради                                       

у 2020/2021 навчальному році організовано інклюзивне навчання для 11 дітей з особливими 

освітніми потребами з різних нозологій.   

Позашкільну освіту Кегичівської селищної ради представляють  2 заклади 

позашкільної освіти: Будинок дитячої та юнацької творчості та Дитячо-юнацька спортивна 

школа. Ці заклади охоплюють навчанням  1163 дітей,  це 58 % від загальної чисельності 

учнів. 

На території Кегичівської селищної ради здійснює свою діяльність Комунальна 

установа «Кегичівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Кегичівської селищної ради. Головною метою якої є сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників, забезпечення їхньої психологічної підтримки та консультування.  

Роботу Центру забезпечують: директор, консультанти та психолог. 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота серед усіх верств населення, у 

всіх закладах освіти, за місцем проживання, роботи, в місцях масового відпочинку громадян, 

в сільській місцевості, серед допризовної молоді та ветеранів - проводиться згідно з 

«Програмою розвитку фізичної культури і спорту Кегичівської селищної ради на  

2021 - 2023 роки».  

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної 

культури і спорту, надається в установленому порядку статистична звітність про стан та 

розвиток фізичної культури і спорту. 

 

Основні проблеми: 

- матеріальне, фінансове, технічне і технологічне забезпечення оновлення змісту 

освітнього процесу в закладах освіти; 

- впровадження новітніх інформаційних технологій, комп’ютеризація освітянської 

діяльності закладів загальної середньої освіти; 

- створення умов для своєчасного проходження кваліфікаційної підготовки і 

перепідготовки вчителя (вихователя, керівника гуртка), здатного застосовувати в роботі 

сучасні технології навчання і виховання;  

- стимулювання творчої роботи педагогічного працівника закладу освіти, підвищення 

його соціальної ролі, морального статусу, гордості за свою професію і високу духовну місію; 

- необхідність збільшення фінансування на капітальні ремонти шкільних будівель; 

- необхідність впровадження в закладах освіти енергозберігаючого обладнання і 

запровадження енергозберігаючих технологій (установки нових вікон, нового 

електроспоживаючого обладнання, реконструкції систем водопостачання, теплопостачання і 
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електропостачання). 

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення: 

 

- удосконалення системи виявлення та підтримки обдарованих і здібних дітей; 

- модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів загальної 

середньої освіти; 

 - забезпечення доступності дітей та учнівської молоді до позашкільної освіти, 

створення умов для їхнього духовного, інтелектуального й фізичного розвитку; 

- забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою, мультимедійним 

обладнанням, для удосконалення освітнього процесу; 

- забезпечення якісного організованого оздоровлення та відпочинку дітей шкільного 

віку; 

- проведення заходів щодо попередженню негативних явищ у молодіжному 

середовищі; 

- залучення дітей та молоді до проведення заходів з національно – патріотичного 

виховання; 

- покращити здоров'я громадян, залучивши широкі верстви населення до оздоровчих 

вправ; 

- забезпечити 20 відсоткове охоплення учнівської молоді заняттями у спортивних 

секціях; 

- поліпшити результати  виступів    збірних  команд  в  змаганнях різного рівня. 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання заходів 

1 2 3 4 

1 Забезпечити раціональне використання 

бюджетних коштів, спрямувавши їх на 

удосконалення навчально-матеріальної 

бази закладів освіти 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради 

2 Провести роботу по максимальному 

залученню позабюджетних та власно 

зароблених закладом коштів на 

забезпечення підвищення матеріального 

оснащення освітнього процесу, а на його 

основі – підвищення якості освіти 

Протягом 2021-

2024 років 
Заклади освіти 

3 Забезпечити реалізацію Концепції «Нова 

українська школа» в ЗЗСО 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

освіти 

4 Забезпечити проходження педагогічними 

працівниками курсів підвищення 

кваліфікації 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

освіти 

5 Забезпечити збільшення кількості учнів – 

учасників МАН та покращення 

результативності захисту учнівських 

науково-дослідницьких робіт 

І півріччя 2021 

р. 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 
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1 2 3 4 

6 Поліпшити комп'ютерне оснащення 

освітнього та управлінського процесів 

 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

7 Забезпечити безкоштовний підвіз учнів та 

вчителів до місця навчання та в 

зворотному напрямку  

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

8 Забезпечити гаряче харчування учнів в 

усіх закладах освіти та безкоштовне 

харчування учнів початкової школи і 

учнів пільгового контингенту 

 

 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

9 Забезпечити підвищення 

результативності системи виховної 

роботи в закладах освіти 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

загальної середньої 

освіти 

10 Забезпечити збільшення відсотка дітей 

від 1 до 6 років охоплених дошкільною 

освітою та підвищення її якості 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

освіти 

11 Охоплення всіх дітей п'ятирічного віку 

дошкільною освітою, забезпечення 

наступності в діяльності дошкільних 

установ та початкової школи 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

дошкільної освіти 

12 Забезпечити наступність у роботі ЗДО та 

початкової школи ЗЗСО 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

освіти 

13 Забезпечити раціональне використання 

бюджетних коштів, спрямувавши їх на 

удосконалення навчально-матеріальної 

бази закладів освіти 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради 

14 Провести роботу по максимальному 

залученню позабюджетних та власно 

зароблених закладом коштів на 

забезпечення підвищення матеріального 

оснащення освітнього процесу, а на його 

основі – підвищення якості освіти 

 

Протягом 2021-

2024 років 
Заклади освіти 
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1 2 3 4 

15 Забезпечити реалізацію Концепції «Нова 

українська школа» в ЗЗСО 

Протягом 2021-

2024 років 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради, 

керівники закладів 

освіти 

 

 

1.1.5. Культура 

 

Стислий опис ситуації в галузі: 

 

Мережа установ культури складається із 48 одиниць (20 клубних установ,  

25 бібліотек, 2 дитячі музичні школи,1 музей). 

Загальна  кількість працюючих в установах культури  становить 102 працівника.  Із 

загальної кількості керівників та спеціалістів  79 одиниць.  

Не всі серед сільських закладів  функціонують повний робочий день. Протягом 

звітного періоду працювали на повні ставки 34 % (15 чол.)  сільських культпрацівників, 13% 

(6 чол.) -  на 0,75 ставки, 63% (27 чол.) -  на 0,5 ставки, 4% (2 чол.) – на 0,25 ставки. 

У відповідності до   п.2 ст.29 Закону України №2778-1V «Про культуру» працівникам, 

які працюють у державних і комунальних закладах  культури, держава  має забезпечувати 

роботу на повну тарифну ставку. 

На території селищної ради діє 20 клубних  закладів в яких  працює 120 клубних 

формувань. З них  для дітей 63, молодіжних 25. В клубних формуваннях налічується  

1141 учасник. На території селищної ради налічується 175 майстрів образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва. Роботи майстрів експонуються на виставках-конкурсах 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва як в селищі так і за його межами. 

Сукупний книжковий фонд  бібліотек налічує 176,1 тис.  примірників на суму  

1866,6  тис. грн. 

Надходження нової літератури за 2020 рік  становить  2644   примірників   на суму   

416,2   тис. грн, що в 2,5 рази  менше проти попереднього року. 

Джерелами поповнення книжкового фонду протягом 2020 року були: 

- за державною програмою – 1092 примірника на суму 139,8 тис. грн; 

- за рахунок місцевого бюджету 177 книг для Мажарської сільської бібліотеки-філії на 

суму 15,0 тис. грн;  

- за рахунок інших джерел: 

взамін втрачених користувачами: 228 примірників  на суму 7,4 тис. грн; 

взамін виручки від здачі макулатури 188 примірників на суму 14,5 тис. грн. 

За 2020 рік бібліотеками  обслуговано 12,0 тис. користувачів,  книговидача  склала 

180,7  тис.примірників, що вдвічі менше проти попереднього року, через карантин. 

Із загальної кількості закладів культури  до мережі Інтернет підключено  8 бібліотек, 

що становить 32% та 3 клубних установи.         

Продовжувалося проведення капітального ремонту Новопарафіївського сільського 

клубу. Новопарафієвською сільською радою виграно міні-проект «Разом у майбутнє» на 

суму 299,6  тис. грн, по встановленню електричного опалення в  клубі  (електропроводки, 

електрорадіаторів). Роботи були проведені, всі заплановані кошти використані. Проведено 

капітальний ремонт даху Рояківської сільської бібліотеки на суму 450,0 тис. грн. 

На території селищної ради налічується 31 пам’ятки історії та монументального 

мистецтва, 46 пам’яток археології.  

У 2020 році на проведення поточних ремонтів пам’яток історії та монументального 

мистецтва, облаштування території біля пам’яток, насадження квітів і т.і.  освоєно  
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77,7 тис. грн. За рахунок коштів сільських і селищних рад  72,7 тис. грн, спонсорських 

коштів  - 5 тис. грн. 
 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення: 

 

- забезпечення 100% оплати праці працівників сільських закладів культури  

(п.2 ст.29 Закону України №2778-1V «Про культуру»); 

- проведення роботи по оновленню бібліотечного фонду для бібліотек в мережі 

закладів культури  Кегичівської  селищної ради  (придбання нової художньої, науково-

пізнавальної, довідкової, технічної літератури) та комп’ютеризації  сільських  бібліотек-філій 

з підключенням до мережі Інтернет;  

- продовження проведення капітального ремонту Вовківського СБК, проведення 

капітального ремонту будівлі Власівського  сільського   клубу, капітальний ремонт покрівлі 

Красненського сільського клубу, капітальний ремонт покрівлі та фасаду Шляхівського СБК, 

реконструкція нежитлової будівлі контори під центр дозвілля села Андріївка: за адресою 

вул.Центральна, буд.16, с.Андріївка, Кегичівського району Харківської області; 

- проведення ремонтів на братській могилі с.Новоіванівка. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за 

виконання заходів 

1  Забезпечення 100% оплатою праці 

працівників культури відповідно до 

п.2 ст.29 Закону України «Про 

культуру» 

Протягом 2021-2024 

років 
Відділ культури  

Кегичівської 

селищної ради 

 

2  Оновлення бібліотечного фонду, 

комп’ютеризація з підключенням до 

мережі інтернет  бібліотек  

Кегичівської централізованої 

бібліотечної системи 

Протягом 2021-2024 

років 
Відділ культури  

Кегичівської 

селищної ради 

 

3 Завершення проведення капітальних 

ремонтів Вовківського СБК, 

проведення капітального ремонту 

будівлі Власівського  сільського  

клубу, капітальний ремонт покрівлі 

Красненського сільського клубу, 

капітальний ремонт покрівлі та 

фасаду Шляхівського СБК, 

реконструкція нежитлової будівлі 

контори під центр дозвілля села 

Андріївка: за адресою вул. 

Центральна, буд.16, с.Андріївка, 

Кегичівського району Харківської 

області. 

Протягом 2021-2024 

років 
Відділ культури  

Кегичівської 

селищної ради 

 

4 Проведення ремонтних робіт на 

пам’ятках історії та проведення 

ремонтів на братській могилі 

с.Новоіванівка. 

Протягом 2021-2024 

років 
Відділ культури  

Кегичівської 

селищної ради 

 

5 Проведення поточних ремонтів 

закладів культури 

Протягом 2021-2024 

років 
Відділ культури  

Кегичівської 

селищної ради 
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1.1.6. Соціальне забезпечення 

 

Стислий опис ситуації в галузі: 

 

З початку створення Кегичівської об’єднаної територіальної громади селищною 

радою взято курс на створення досконалої системи надання адміністративних послуг для 

мешканців населених пунктів громади, враховуючи максимальну можливість їх наближення 

та забезпечення якісного рівня обслуговування споживачів адмінпослуг. Через Центр 

надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради надається                                  

152 адміністративні послуги.   

Основними завданнями на 2021 рік є: 

- розширення переліку адміністративних послуг; 

- створення віддалених робочих місць адміністраторів у населених пунктах громади; 

- розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі ЦНАП; 

- облаштування приміщень ЦНАП та ВРМ; 

- навчальна та інформаційна підтримка у сфері надання адміністративних послуг. 

Популяризація ЦНАП. 

Статтею 15 Кодексу законів про працю України передбачено, що колективні договори 

підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами 

місцевого самоврядування. Відділом соціального захисту населення Кегичівської селищної 

ради проводиться робота в частині ведення колективних переговорів, участі у соціальному 

діалозі, проведення повідомної реєстрації колективних договорів.  

На території Кегичівської селищної ради зареєстровано 32 діючих колективних 

договорів. Колективні договори  приймаються трудовими колективами підприємств, 

організацій та установ при безпосередній участі профспілкових комітетів в  вирішенні 

питань розробки правил трудового розпорядку, положень про оплату праці, преміювання. 

Під час реєстрації  колективних договорів основна увага приділялася дотриманню 

законодавчо встановлених мінімальних соціальних гарантій: сума коштів на проведення 

заходів з охорони праці, штатний розпис з урахуванням міжпосадових співвідношень та 

інше. 

Проводиться роз’яснювальна робота серед роботодавців щодо дотримання ними 

вимог чинного законодавства, в частині використання найманої робочої сили,  підвищення 

рівня заробітної плати та  своєчасної  її виплати. 

Реальні виробничі умови характеризуються як правило наявністю певних небезпек та 

шкідливостей. Завдання охорони праці – звести до мінімуму ймовірність поранення або 

захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній 

продуктивності праці.  

Відділом соціального захисту населення Кегичівської селищної ради 

здійснюватиметься обстеження  підприємств, організацій, установ з питань   дотримання 

законодавства з охорони праці, удосконалення системи по мінімізації впливу шкідливих 

факторів, що діють на працюючих на підприємствах різних форм власності. 

Щороку з 21 по 28 квітня проводиться Тиждень охорони праці під девізом "Захищене 

здорове покоління". 

На веб-сайті Кегичівської селищної ради  буде  розміщена інформація  про 

проведення Тижня охорони праці та  звернення до роботодавців та працівників про 

прийняття активної участі для забезпечення безпеки  праці на виробництві. 

Відповідно до підпункту 8 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування» відділом соціального захисту населення Кегичівської селищної 

ради проводитиметься робота щодо контролю за охороною праці, забезпеченням соціального 

захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі 

зайнятих на робочих місцях із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю 

проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про 
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охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за 

роботу в шкідливих умовах на підприємствах, установах, організаціях, які розташовані та 

території громади.  

 

Пріоритетні завдання Програми та окремі заходи щодо їх вирішення: 

 

- здійснення моніторингу заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах 

усіх форм власності та вчасне інформування контролюючих органів; 

- проведення  обстежень підприємств з питань дотримання законодавства про працю в 

частині оплати праці; 

- забезпечення соціального захисту працівників зайнятих на роботах із шкідливими  

умовами праці; 

-  комплексне розв’язання проблем охорони праці; 

- формування ставлення керівників підприємств, організацій та установ до питань 

охорони праці, як до першочергових; 

- посилення взаємодії органів, які здійснюють державний нагляд та державний 

контроль за охороною праці; 

- інформаційне забезпечення населення з питань охорони праці; 

- боротьба з приховуванням  випадків виробничого травматизму; 

- ідентифікація ЦНАП серед громадськості як «центру послуг»; 

- створення віддалених робочих місць адміністраторів в населених пунктах громади; 

- забезпечення якості та найкоротших термінів прийому громадян; 

- підвищення кваліфікаційного рівня співробітників ЦНАП, їх функціональної 

мобільності з метою взаємозамінності; 

- формування позитивного іміджу ЦНАП Кегичівської селищної ради. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання 

заходів 

1 2 3 4 

1 Сприяти своєчасному 

впровадженню підприємствами, 

установами та організаціями всіх 

форм власності та 

господарювання мінімальних 

державних гарантій в оплаті 

праці 

У терміни 

визначені 

законодавством 

Відділ соціального захисту 

населення Кегичівської 

селищної ради 

2 Забезпечити зростання рівня 

заробітної плати до рівня 

середньогалузевої по області 

 

Постійно Відділ соціального захисту 

населення Кегичівської 

селищної ради 

3. Здійснювати  обстеження 

підприємств, організацій, 

установ  з питань   дотримання 

законодавства про оплату праці 

та зобов’язань за колективними 

договорами  

Постійно Відділ соціального захисту 

населення Кегичівської 

селищної ради 

4 Вживати заходів щодо 

недопущення виникнення 

заборгованості  із виплати 

заробітної плати 

 

Протягом 2021-

2024 років  

Відділ соціального захисту 

населення Кегичівської 

селищної ради 
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1 2 3 4 

5 Проведення роботи щодо 

забезпечення безпечної 

життєдіяльності населення 

територіальної громади, 

запобігання нещасним випадкам 

на виробництві та в побуті, а 

також усунення їх причин 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ соціального захисту 

населення Кегичівської 

селищної ради 

6 Забезпечити соціальний захист 

працівників зайнятих на роботах 

із шкідливими умовами праці 

Протягом 2021-

2024 років 
Відділ соціального захисту 

населення Кегичівської 

селищної ради 

7 Забезпечити актуальний стан 

переліку адміністративних 

послуг, що надаються через 

ЦНАП 

Протягом 2021-

2024 років 
Центр надання 

адміністративних послуг 

Кегичівської селищної ради 

8 Формування високого рівня 

довіри мешканців до діяльності 

місцевої влади через призму 

надання адміністративних послуг 

 

Протягом 2021-

2024 років 
Центр надання 

адміністративних послуг 

Кегичівської селищної ради 
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Частина ІІ Основні прогнозні показники на 2021-2024 роки 

 

Мережа медичних закладів  

 

№№ 

п/п 

Найменування пунктів в яких розміщені медичні 

заклади 

Кількість  

лікарняних ліжок 

Цілодобового 

перебування 

Денного 

перебування 

1 смт Кегичівка –КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ» 65 12 

2 КНП КСР «ЦПМСД»  - 45 

2.1 АЗПСМ смт Кегичівка  - 8 

2.2 АЗПСМ смт Слобожанське - 15 

2.3 АЗПСМ с. Вовківка  - 4 

2.4 АЗПСМ с. Медведівка  - 2 

2.5 АЗПСМ с. Андріївка  - 5 

2.6 АЗПСМ с. Красне  - 6 

2.7 АЗПСМ с. Бесарабівка  - 5 

 

Розвиток мережі амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я 

 

№№ 

п/п 

Найменування пунктів розміщення амбулаторно-

поліклінічних закладів 

Потужність амбулаторно-

поліклінічних закладів 

(відвідувачів в зміну) 

1 смт Кегичівка – поліклініка Кегичівської ЦРЛ 190 

2 ЦПМСД Кегичівського району: 206 

2.1 АЗПСМ смт Кегичівка 148 

2.2 АЗПСМ смт Слобожанське 68 

2.3 АЗПСМ с. Вовківка 16 

2.4 АЗПСМ с. Медведівка 43 

2.5 АЗПСМ с. Андріївка 38 

2.6 АЗПСМ с. Красне 19 

2.7 АЗПСМ с. Бесарабівка 22 

3 13  ФП - 

 

Установа інклюзивної освіти 

№ 

п/п 

Назва Адреса Кіл-ть 

педагогічних 

працівників 

Кіл-ть 

технічного 

персоналу 

1 Комунальна установа "Кегичівський 

інклюзивно-ресурсний центр 

Кегичівської селищної ради" 

64003,  

смт Кегичівка,  

вул. Волошина, 91 

4 

 

- 

 

 

Комунальна установа "Кегичівський центр професійного розвитку педагогічних працівників" 

Кегичівської селищної ради 

№ 

п/п 
Назва Адреса 

Кіл-ть 

педагогічних 

працівників 

Кіл-ть 

технічного 

персоналу 

1 Комунальна установа "Кегичівський 

центр професійного розвитку 

педагогічних працівників" 

Кегичівської селищної ради 

64003,  

смт Кегичівка,  

вул. Волошина, 79 

5 

 

- 
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Мережа шкіл   

№ 

п/п 

Назва Адреса Кіл-ть учнів 
Кіл-ть 

викладачів 

Кіл-ть 

технічного 

персоналу 
факт розрах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Комунальний заклад 

"Кегичівський ліцей" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

смт Кегичівка,  

вул. Волошина, 91, 

64003 

692 1300 59 32 

Софіївська філія КЗ 

«Кегичівський ліцей» 

Харківська область, 

с. Софіївка, 64030 
22 120 5 5 

2 Комунальний заклад 

"Слобожанський ліцей" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

смт Слобожанське, 

вул. Шкільна, 1, 

64020 

453 1350 38 32 

3 Комунальний заклад 

"Андріївський ліцей" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Андріївка,  

вул. Шкільна, 1а, 

64031 

88 220 19 12 

4 Комунальний заклад 

"Красненський ліцей" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Красне,  

вул. Каштанова, 1, 

64032 

127 250 21 9 

5 Комунальний заклад 

"Медведівський ліцей" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Медведівка,  

вул. Шкільна, б/н, 

64011 

104 320 21 15 

6 Комунальний заклад 

"Новопарафіївський 

ліцей" Кегичівської 

селищної ради 

Харківська область, 

с. Нова Парафіївка, 

вул. Миру, 1, 64052 
70 160 18 12 

7 Комунальний заклад 

"Мажарський ліцей" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Мажарка,  

провул. Шкільний, 7, 

64040 

85 150 18 14 

8 Комунальний заклад 

"Вовківська гімназія" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Вовківка,  

вул. Центральна, 3, 

64041 

125 142 15 12 

9 Комунальний заклад 

"Шляхівська гімназія" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Шляхове, 

 вул. Шкільна, 1-А, 

64024 

64 150 18 6 

10 Комунальний заклад 

"Бесарабівська гімназія" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Бесарабівка, 

 вул. Шкільна, 2, 

64053 

65 230 19 15 

11 Комунальний заклад 

"Крутоярівська гімназія" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Крутоярівка, вул. 

Шкільна, 6, 64003 
51 100 14 11 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 Комунальний заклад 

"Власівська гімназія" 

Кегичівської селищної 

ради 

Харківська область, 

с. Власівка, вул. 

Каштанова, 1, 64010 
50 200 13 13 

 Усього: 12  1996 4692 278 188 

 

Мережа позашкільних закладів освіти 

№ 

п/п 
Назва Адреса 

Кількість 

персоналу 

Кількість 

відвідува

чів 

1 Кегичівська дитячо-юнацька 

спортивна школа Кегичівської 

селищної ради 

64003 

Харківська обл. 

смт Кегичівка  

вул. Волошина, 91 

13 354 

2 Кегичівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості Кегичівської 

селищної ради 

64003 

Харківська обл. 

смт Кегичівка  

вул. Волошина, 49 

38 809 

 Усього: 2  51 1163 

 

Мережа дошкільних закладів 

№ 

п/

п 

Назва Адреса 

Кіл-ть 

учнів, 

дітей 

Кіл-

ть 

викла

дачів, 

вихов

ателів 

Кіл-

ть 

техні

чного 

персо

налу 

1 2 3 4 5 6 

1 Комунальний заклад "Козацький 

заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) Кегичівської селищної ради" 

Харківська область,  

с. Козацьке,  

вул. Садова, 2, 64020 

20 4 11 

2 Комунальний заклад "Андріївський 

заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) Кегичівської селищної ради" 

Харківська область, 

с. Андріївка,  

вул. Поштова, 26, 64031 

25 2 7 

3 Комунальний заклад "Вовківський 

заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) Кегичівської селищної ради" 

Харківська область,  

с. Вовківка, провул. 

Барвінковий, 64041 

45 3 7 

4 Комунальний заклад "Красненський 

заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) Кегичівської селищної ради" 

Харківська область, 

 с. Красне,  

провулок Лісопарковий, 

4, 64032 

30 4 9 

5 Комунальний заклад 

"Медведівський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) Кегичівської 

селищної ради" 

Харківська область,  

с. Медведівка,  

вул. Набережна, 1, 

64011 

30 3 7 

6 Комунальний заклад 

"Слобожанський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) Кегичівської 

селищної ради" 

Харківська область,  

смт Слобожанське,  

вул. Соборна, 5б, 64020 
90 10 17 
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1 2 3 4 5 6 

7 Комунальний заклад "Кегичівський 

заклад дошкільної освіти №1 (ясла-

садок) Кегичівської селищної ради" 

Харківська область,  

смт Кегичівка,  

вул. Калинова, 26, 64003 

110 13 18 

8 Комунальний заклад "Кегичівський 

заклад дошкільної освіти №2 (ясла-

садок) Кегичівської селищної ради" 

Харківська область,  

смт Кегичівка,  

вул. Мічуріна, 1, 64003 

95 9 15 

 Усього: 8  445 48 91 

 

 

  Діючі заклади культури селищної ради  

Клубні заклади 

 

№ Назва закладів культури Кількість 

клубів місць 

Кількість клубів – всього                                     20 4178 

із них:   

1 Кегичівський РБК 1 216 

2 Антонівський сільський клуб 1 200 

3 Височанський сільський клуб 1 200 

4 Бесарабівський сільський клуб 1 200 

5 Власівський сільський клуб 1 150 

6 Вовківський сільський Будинок культури 1 162 

7 Калинівський сільський клуб 1 100 

8 Красненський сільський клуб 1 200 

9 Крутоярівський сільський клуб 1 150 

10 Калюжанський сільський клуб 1 250 

11 Коханівський сільський клуб 1 200 

12 Лозівський №1 сільський клуб 1 250 

13 Лозівський №2 сільський клуб 1 200 

14 Мажарський сільський Будинок культури 1 300 

15 Новопарафіївський сільський клуб 1 200 

16 Парасковіївський сільський клуб 1 150 

17 Павлівський сільський клуб 1 200 

18 Розсохуватський сільський Будинок культури 1 250 

19 Софіївський сільський Будинок культури 1 250 

20 Шляхівський сільський Будинок культури 1 350 

 

Школи мистецтв  

 

№ Назва закладів культури Кількість Контингент учнів 

Мистецькі школи 

Всього 2 257 

із них:   

КЗПМО «Кегичівська школа мистецтв» 1 175 

КЗПМО «Слобожанська школа мистецтв» 1 82 

 

 



22 

 
Музеї  

 

Музеї Кількість експонатів заг. фонду 

Слобожанський краєзнавчий музей 3203 

 

 

Діючі бібліотеки 

 

№ 

п/п 
Назва 

Кількість 

бібліотек 

Книжковий 

фонд 

  Всього бібліотек 25 176123 

                                         з них:   

1 Андріївська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 9443 

2 Антонівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 7133 

3 Височанська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 5173 

4 Бесарабівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС  1 11033 

5 Власівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 4395 

6 Вовківська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 9054 

7 Калинівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 4394 

8 
Калюжинська сільська бібліотека-філія Кегичівської 

ЦБС  
1 6864 

9 
Новоіванівська сільська бібліотека-філія Кегичівської 

ЦБС 
1 4455 

10 Красненська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 5555 

11 
Крутоярівська сільська бібліотека-філія Кегичівської 

ЦБС 
1 10044 

12 Лозівська-1 сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 8190 

13 Лозівська-2 сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 5583 

14 Мажарська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 6744 

15 Медведівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 4772 

16 
Новопарафіївська сільська бібліотека-філія Кегичівської 

ЦБС  
1 9418 

17 Павлівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 7311 

18 
Парасковіївська сільська бібліотека-філія Кегичівської 

ЦБС  
1 5194 

19 Рояківська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС  1 4508 

20 Софіївська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 4538 

21 
Олександрівська сільська бібліотека-філія Кегичівської 

ЦБС 
1 3163 

22 Шляхівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 5391 

23 Слобожанська міська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС 1 9584 

24 Центральна районна бібліотека Кегичівської ЦБС 1 19076 

25 Центральна дитяча бібліотека Кегичівської ЦБС 1 5564 
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Частина ІІІ Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів  

на  2021-2024 роки 

 

3.1. Потреба у фінансуванні окремих заходів закладів охорони здоров’я на 2021-2024 роки 

№ 

з/п 

Назва об’єкта Потреба у 

видатках на 

виконання, 

тис.грн 

Розпорядник 

коштів 

Придбання медичної апаратури  

КНП КСР 

 «Кегичівська 

ЦРЛ» 

1 Флюорограф стаціонарний з цифровою 

обробкою зображення 
2000,0 

2 Ендоскоп ГДБ –ВО -20 «Pentax» 500,0 

3 Система відеоендоскопічна HD-500 Full HD 

1800p з системою відеофіксації 
1600,0 

4 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт частини 

внутрішніх приміщень першого поверху 

Комунального некомерційного підприємства 

Кегичівської селищної ради «Кегичівська 

центральна районна лікарня» за адресою: 

64003, Харківська область,  смт Кегичівка, 

вулиця Калинова, 37» 

49,9 

 Разом: 4149,9 

4 

Встановлення сигналізації та захисних 

решіток на вікнах та дверях в АЗПСМ смт 

Слобожанське 

200,0 

КНП КСР 

«ЦПМСД» 

5 
Забезпечення засобами пожежної безпеки всіх 

підрозділів закладу КНП КСР «ЦПМСД» 
3073,5 

6 

Облаштування санвузла в АЗПСМ смт 

Слобожанське для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення 

75,0 

7 Придбання стендів 100,0 

 Разом: 3448,5 

8 Косметичний ремонт споруд ФП в селах 

Козацьке, Олександрівське 

10,0 Кегичівська 

селищна рада 

9 Встановлення індивідуальної системи 

електроопалення в приміщенні за адресою: 

64010,  с. Власівка, вул. Каштанова, 

Харківська обл. 

80,4 Кегичівська 

селищна рада 

 Всього: 7688,8  

 

3.2. Потреба у фінансуванні окремих заходів закладів культури на 2021-2024 роки 

№ з/п Назва об’єкта Потреба у 

видатках на 

виконання, 

тис.грн 

Розпорядники 

коштів 

1 2 3 4 

1 Ремонт підлоги в дитячій бібліотеці 29,0 Відділ 

культури  

селищної ради 
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1 2 3 4 

2 Ремонт коридору в дитячій бібліотеці (2 

поверх) 

79,4 Відділ 

культури  

селищної ради 

3 Ремонт  музейної кімнати для  класу 

образотворчого мистецтва Кегичівської 

школи мистецтв 

297,9 Відділ 

культури  

селищної ради 

4 Ремонт коридору  1 поверху центральної 

бібліотеки 

301,5 Відділ 

культури  

селищної ради 

5 Поточний ремонт гаража відділу культури 

селищної ради  

100,5 Відділ 

культури  

селищної ради 

6 Придбання вінків до пам’ятників загиблим 

воїнам на свято 9-го травня 

40,0 Кегичівська 

селищна рада 

7 Проведення заходів до 9 травня, дня 

захисту дітей, дня Конституції України, 

дня прапору, дня Незалежності, дня селища 

150,0 Відділ 

культури 

селищної ради 

8 Придбання подарунків для дітей віком до 6 

років та дітей-інвалідів на новорічні свята 

90,0 Кегичівська 

селищна рада 

9 Виготовлення технічного паспорту на 

будівлю Бесарабівського сільського клубу 

4,0 Кегичівська 

селищна рада 

10 Виготовлення технічного паспорту на 

будівлю Коханівського сільського клубу 

4,0 Кегичівська 

селищна рада 

11 Виготовлення технічного паспорту на 

будівлю Лозівського сільського клубу №1 

4,0 Кегичівська 

селищна рада 

12 Проведення опалення в Лозівському 

сільському клубі №1 

118,0 Кегичівська 

селищна рада 

13 Поточний ремонт Будинку культури смт 

Слобожанське 

12,0 Кегичівська 

селищна рада 

14 Поточний ремонт пам’ятника загиблим 

воїнам у другій світовій війні 1941-1945 рр. в 

селах Коханівка, Власівка, Лозова, Мажарка, 

Нова Парафіївка, Павліка, Калюжине, 

Новоіванівка, Шляхове, Високе, Козачі 

Майдани, смт Слобожанське та пам’ятного 

знаку жертвам голодомору 1932-1933 рр. в 

селі Лозова 

166,0 Кегичівська 

селищна рада 

15 Ремонт постаменту під пам’ятник Богдану 

Хмельницькому в смт Кегичівка 

150,0 Кегичівська 

селищна рада 

16 Демонтаж пам’ятника Богдану Хмельницькому 

в селі Бесарабівка, перевезення та 

встановлення його в смт Кегичівка 

15,0 Кегичівська 

селищна рада 

17 Встановлення електричного стельового 

інфрачервоного опалення в Андріївській 

сільській бібліотеці-філії Кегичівської ЦБС 

38,0 Кегичівська 

селищна рада 

18 Забезпечення Власівського сільського клубу 

доступом до мережі Інтернет 

2,5 Кегичівська 

селищна рада 

19 Придбання мультимедійного комплексу для 

Власівського сільського клубу (екран, 

проектор, ноутбук) 

30,0 Кегичівська 

селищна рада 
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1 2 3 4 

20 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на виконання робіт по обробці 

дерев’яних конструкцій, покрівлі негорючим 

розчином та виконання робіт на автоматичну 

пожежну сигналізацію в приміщенні 

Новопарафіївського сільського клубу 

250,0 Кегичівська 

селищна рада 

21 Капітальний ремонт Новопарафіївського 

сільського клубу 

800,0 Кегичівська 

селищна рада 

22 Поточний ремонт Павлівського сільського 

клубу: зробити відмостку навколо клубу, 

облицювання цоколю та ремонт приміщення 

гримерки 

100,0 Кегичівська 

селищна рада 

23 Поточний ремонт Калюжинського 

сільського клубу 

49,2 Відділ 

культури  

селищної 

ради 

24 Ремонт даху Розсохуватського сільського 

Будинку культури 

5,0 Кегичівська 

селищна рада 

25 Ремонт даху Крутоярівського сільського 

клубу 

150,7 Кегичівська 

селищна рада 

26 Ремонт стелі глядацької зали  

Крутоярівського сільського клубу 

45,5 Кегичівська 

селищна рада 

27 Ремонт підлоги в Крутоярівській сільській 

бібліотеці-філії Кегичівської ЦБС 

26,9 Кегичівська 

селищна рада 

28 Заміна вікон та дверей в Рояківській 

сільській бібліотеці-філії Кегичівської ЦБС  

100,0 Кегичівська 

селищна рада 

29 Встановлення електроопалення у 

Височанському сільському клубі 

143,3 Кегичівська 

селищна рада 

30 Придбання двох котлів та  реконструкція 

системи газопостачання Антонівського 

сільського клубу 

87,0 Кегичівська 

селищна рада 

31 Придбання матеріалів для поточного 

ремонту танцювального майданчику 

Кегичівського Будинку культури відділу 

культури селищної ради 

20,0 Відділ 

культури  

селищної 

ради 
32 Придбання музичної апаратури для 

Калюжинського сільського клубу 

10,5 Відділ 

культури  

селищної 

ради 
33 Придбання відкритої сцени c. Медведівка 150,0 Відділ 

культури  

селищної 

ради 

 Всього: 3569,9  
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3.3. Потреба у фінансуванні окремих заходів з благоустрою населених пунктів  

на 2021-2024 роки 

№ з/п Назва об’єкта Потреба у 

видатках на 

виконання, 

тис.грн 

Розпорядники 

коштів 

1 2 3 4 

1 Поточний ремонт комунальних доріг в селах 

Антонівка, Зелена Діброва,  Козацьке,  

Олександрівське, Андріївка,  Землянки, 

Олександрівка, Бесарабівка, Коханівка, 

Власівка, Шевченкове, Кофанівка, Вовківка, 

Серго, Красне, Карабущине, Краснянське, 

Вільне, Калинівка, Лозова, Мажарка, 

Медведівка, Золотухівка, Нова Парафіївка, 

Павлівка, Калюжине, Писарівка, 

Новоіванівка, Парасковія, Рояківка, Дальнє, 

Софіївка, Гутирівка, Крутоярівка, 

Розсохувата, Шляхове, Високе, Козачі 

Майдани та смт Кегичівка, смт Слобожанське 

3500,0 Кегичівська 

селищна рада 

2 Виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель сіл 

Бесарабівка, Власівка, Шевченкове, 

Кофанівка, Лозова, Нова Парафіївка, 

Павлівка, Калюжине, Новоіванівка, 

Писарівка, Шляхове, Високе, Козачі Майдани 

830,0 Кегичівська 

селищна рада 

3 Виготовлення генерального плану та 

встановлення меж населеного пункту смт 

Кегичівка 

1000,0 Кегичівська 

селищна рада 

4 Виготовлення історико-архітектурного 

опорного плану Кегичівської селищної ради 

500,0 Кегичівська 

селищна рада 

5 Придбання сміттєвих баків 126,0 Кегичівська 

селищна рада 

6 Санітарне очищення територій населених 

пунктів, утримання цвинтарів, вивезення 

сміття 

163,0 Кегичівська 

селищна рада 

7 Придбання та встановлення огорожі на 

цвинтарях в селі Власівка 

440,0 Кегичівська 

селищна рада 

8 Встановлення інформаційно-вказівних знаків 

населеного пункту в селах Волківка, Серго 

17,0 Кегичівська 

селищна рада 

9 Обладнання спортивного майданчику в селі 

Андріївка глядацькими стільцями 

30,0 Кегичівська 

селищна рада 

10 Встановлення дитячого майданчика в селі 

Дальнє 

100,0 Кегичівська 

селищна рада 

11 Придбання лавок для дитячих майданчиків 

села Мажарка 

15,0 Кегичівська 

селищна рада 

12 Комплексний ремонт дитячих майданчиків в 

селах Бесарабівка, Коханівка, Вовківка, 

Лозова, Мажарка 

 

11,0 Кегичівська 

селищна рада 
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1 2 3 4 

13 Облаштування спортивного майданчика в 

селах Серго, Медведівка 

220,0 Кегичівська 

селищна рада 

14 Асфальтування площадки перед зоною 

відпочинку в центрі села Андріївка 

350,0 Кегичівська 

селищна рада 

15 Облаштування парку в селі Вовківка 100,0 Кегичівська 

селищна рада 

16 Ремонт алеї від Будинку культури до вул. 

Поштова в селі Мажарка 

50,0 Кегичівська 

селищна рада 

17 Облаштування парку з літньою сценою в селі 

Медведівка 

350,0 Кегичівська 

селищна рада 

18 Благоустрій скверу в селі Павлівка: посадка 

дерев, встановлення лав, облаштування зони 

відпочинку 

150,0 Кегичівська 

селищна рада 

19 Облаштування зони відпочинку в селі 

Рояківка 

300,0 Кегичівська 

селищна рада 

20 Придбання саджанців дерев та квітів для 

озеленення населених пунктів селищної 

ради, території парків  

128,0 Кегичівська 

селищна рада 

21 Встановлення паркових лавок та урн для 

сміття в селі Вовківка 

12,0 Кегичівська 

селищна рада 

22 Встановлення вуличних ліхтарів в селах 

Вовківка, Серго 

90,0 Кегичівська 

селищна рада 

23 Облаштування мережі вуличного освітлення 

по вул. Берестова, вул. Степова та вул. 

Новомедведівка в селі Золотухівка   

50,0 Кегичівська 

селищна рада 

24 Реконструкція вуличного освітлення в селі 

Нава Парафіївка 

80,0 Кегичівська 

селищна рада 

25 Облаштування мережі вуличного освітлення 

на греблі між вул. Молодіжна та вул. 

Шкільна, на вул. Молодіжна, вул. Зарічна, 

вул. Шкільна в селі Крутоярівка та вул. 

Шевченка в селі Розсохувата 

10,0 Кегичівська 

селищна рада 

26 Заміна електролампочок світильників та ел. 

реле по вуличному освітленню населених 

пунктів селищної ради 

12,0 Кегичівська 

селищна рада 

27 Придбання та встановлення автобусної 

зупинки в селі Власівка 

30,0 Кегичівська 

селищна рада 

28 Косметичний ремонт та встановлення нових 

лавок на автобусних зупинках в селах 

Вовківка, Серго 

10,0 Кегичівська 

селищна рада 

29 Заміна вікон в приміщенні будівлі бувшої 

Лозівської сільської ради 

22,0 Кегичівська 

селищна рада 

30 Поточний ремонт приміщення будівлі 

бувшої Мажарської сільської ради 

 

20,0 Кегичівська 

селищна рада 

31 Поточний ремонт приміщення будівлі 

бувшої Павлівської сільської ради: 

обладнання пічного опалення (заміна пічної 

труби, груби, плити), косметичний ремонт 

приміщення 

30,0 Кегичівська 

селищна рада 
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1 2 3 4 

32 Заміна вікна в приміщенні будівлі бувшої 

Розсохуватської сільської ради та придбання 

електрообігрівачів 

14,6 Кегичівська 

селищна рада 

33 Облаштування тротуарною плиткою ганку 

біля будівлі АЗПСМ в селі Медведівка 

90,0 Кегичівська 

селищна рада 

34 Облаштування тротуарною плиткою 

прилеглої території до пам’ятника загиблим 

воїнам у другій світовій війні 1941-1945 рр. 

по вул. Соборній смт Слобожанське 

240,0 Кегичівська 

селищна рада 

35 Реконструкція системи газопостачання 

(розробка проектно-кошторисної 

документації (заміна лічильника 

типорозміру G-6 на G-4), виготовлення, 

монтаж та налагодження вузла обліку газу 

адмінбудівлі с. Андріївка 

46,0 Кегичівська 

селищна рада 

36 Придбання обладнання, монтаж та 

налагоджування вузла обліку газу 

адмінбудівлі с. Розсохувата 

25,0 Кегичівська 

селищна рада 

37 Придбання  дитячого ігрового комплексу, 

селище Кегичівка,  вул. Ювілейній  

49,0 Кегичівська 

селищна рада 

38 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації стадії «П» по об’єкту: 

«Будівництво каналізаційних очисних 

споруд в смт Кегичівка, Харківська область» 

49,7 Кегичівська 

селищна рада 

 Всього: 9260,3  

 

 

 

 

3.4. Потреба у фінансуванні окремих заходів з надання адміністративних послуг  

на 2021-2024 роки 

№ з/п Назва об’єкта Потреба у 

видатках на 

виконання, 

тис.грн 

Розпорядники 

коштів 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів 

надання адміністративних послуг 

1 Співфінансування з бюджету Кегичівської  

селищної ради на облаштування/обладнання 

центру 

200,0 Кегичівська 

селищна рада 
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3.5. Субвенція з обласного бюджету бюджету Кегичівської селищної територіальної 

громади  на 2021 рік 

№ з/п Назва об’єкта Потреба у 

видатках 

на 

виконання, 

тис.грн 

Розпорядники 

коштів 

1 2 3 4 

1 Капітальний ремонт центрального ринку  

смт Кегичівка Харківської обл. з 

виготовленням проектно-кошторисної 

документації 

500,0 Кегичівська 

селищна рада 
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Частина ІV Капітальні вкладення на об’єкти соціально-економічного  значення у 2021-2024 роках 

 

4.1. Капітальні вкладення на об’єкти соціального-економічного значення у 2021-2024 роках 

по галузі «Охорона здоров’я» 

  Найменування об'єкта (згідно з 

експертизою), його місцезнаходження, вид 

робіт 

Рік  

початку 

і 

закінче

ння 

робіт 

Ступінь 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

01.01. 2021, 

%  

Кошторисна вартість об'єкта,  

тис. грн 

Обсяг 

фінансування, 

тис.грн 

Розпорядник коштів 

усього залишок на 

01.01.2021 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 

"Будівництво амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини (АЗПСМ) з 

вбудованим житлом для лікаря в с. 

Андріївка Кегичівського району 

Харківської області (коригування)" 

2018-

2024 

60 12290,597 4904,137 4904,137 Департамент капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації, Кегичівська 

селищна рада 

Капітальний ремонт хірургічно – 

гінекологічного відділення КНП КСР 

«Кегичівська ЦРЛ» за адресою: 64003 

Харківська область, Кегичівський район, 

смт  Кегичівка, вул. Калинова, 37 

2021-

2024 

0 2000,000 2000,000 2000,000 Кегичівська селищна рада,  

КНП КСР «Кегичівська 

ЦРЛ» 
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4.2. Капітальні вкладення на об’єкти соціального-економічного значення у 2021-2024 роках 

по галузі «Житлово-комунальне господарство» 

Найменування об'єкта (згідно з 

експертизою), його місцезнаходження, вид 

робіт 

Рік  

початку 

і 

закінче

ння 

робіт 

Ступінь 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

01.01. 2021, 

%  

Кошторисна вартість об'єкта,  

тис. грн 

Обсяг 

фінансува

ння, 

тис.грн 

Розпорядник коштів 

усього залишок на 

01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ 

"Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для будівництва напірної 

каналізації та очисних споруд в смт. 

Кегичівка Кегичівського району 

Харківської області" 

2021-

2024 
0 1455,657 1455,657 1455,657 Департамент житлово-

комунального господарства та 

паливно-енергетичного 

комплексу Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

"Будівництво напірної каналізації та 

очисних споруд в смт. Кегичівка 

Кегичівського району Харківської області" 

2021-

2024 
0 37000,000 37000,000 18500,000 Департамент житлово-

комунального господарства 

та паливно-енергетичного 

комплексу Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для будівництва полігону 

твердих побутових відходів Кегичівської 

селищної ради 

2021-

2024 
0 1500,000 1500,000 1500,000 Кегичівська селищна рада 

Розробка детального плану території під 

полігон твердих побутових відходів 

Кегичівської селищної ради 

 

2021-

2024 

0 100,000 100,000 100,000 Кегичівська селищна рада 

Будівництво полігону твердих побутових 

відходів Кегичівської селищної ради 

 

2021-

2024 

0 32000,000 32000,000 16000,0000 Кегичівська селищна рада 
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1 2 3 4 5 6 7 

"Капітальний ремонт комунальної дороги 

по вул. Лозівська с. Лозова Кегичівського 

району Харківської області (з’їзд до 

містка)" 

2021-

2024 

0 2881,006 2881,006 2881,006 Кегичівська селищна рада 

"Капітальний ремонт дороги по вул. 

Грушевий проїзд в  смт Кегичівка 

Харківської області" 

2020-

2024 

29 6244,615 4460,815 2254,399 Кегичівська селищна рада 
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4.3. Капітальні вкладення на об’єкти соціального-економічного значення у 2021-2024 роках 

по галузі «Освіта» 

Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік  

початку і 

закінченн

я робіт 

Ступінь 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

01.01. 2021, 

%  

Кошторисна вартість 

об'єкта,  

тис. грн 

Обсяг 

фінансування, 

тис.грн 

Розпорядник коштів 

усього залишок на 

01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 

" Капітальний ремонт покрівлі будівель 

Комунального закладу "Слобожанський ліцей" 

Кегичівської селищної ради за адресою: вул. 

Шкільна,1, смт.Слобожанське, Харківської області" 

2021 0 3942,397 3942,397 3942,397 Відділ освіти, молоді та 

спорту Кегичівської 

селищної ради 

"Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 

двоповерхового корпусу літери "Б" Кегичівського 

ліцею Кегичівської районної ради Харківської 

області  розташованого за адресою: 64003 вул. 

Волошина, 91, смт. Кегичівка, Кегичівський район, 

Харківська область" 

2021-2024 0 3139,319 3139,319 3139,319 Департамент 

капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

"Капітальний ремонт внутрішніх мереж 

водопостачання, водовідведення, 

електропостачання та опалення двоповерхового 

корпусу літери "Б" Комунального закладу " 

Кегичівський ліцей Кегичівської районної ради 

Харківської області"  розташованого за адресою: 

64003 вул. Волошина, 91, смт. Кегичівка, 

Кегичівський район, Харківська область" 

2021-2024 0 850,060 850,060 850,060 Департамент 

капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

"Капітальний ремонт частини приміщень 

триповерхового корпусу літери "А" Кегичівського 

ліцею Кегичівської районної ради Харківської області  

розташованого за адресою: 64003 вул. Волошина, 91, 

смт. Кегичівка, Кегичівський район, Харківська 

область" 

2021-2024 0 6385,230 6385,230 6385,230 Департамент 

капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації 
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1 2 3 4 5 6 7 

"Капітальний ремонт внутрішніх мереж 

водопостачання, водовідведення, 

електропостачання та опалення триповерхового 

корпусу літери "А" Комунального закладу " 

Кегичівський  ліцей Кегичівської районної ради 

Харківської області"  розташованого за адресою: 

64003 вул. Волошина, 91, смт. Кегичівка, 

Кегичівський район, Харківська область" 

2021-2024 0 2156,952 2156,952 2156,952 Департамент 

капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

"Капітальний ремонт лівої  частини 

одноповерхової прибудови ( корпусу літери "В") 

Кегичівського ліцею Кегичівської районної ради 

Харківської області  розташованого за адресою: 

64003 вул. Волошина, 91, смт. Кегичівка, 

Кегичівський район, Харківська область 

(коригування)" 

2021-2024 0 2653,428 2653,428 2653,428 Департамент 

капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

"Капітальний ремонт правої частини 

одноповерхової прибудови ( корпусу літери "В") 

Кегичівського ліцею Кегичівської районної ради 

Харківської області  розташованого за адресою: 

64003 вул. Волошина, 91, смт. Кегичівка, 

Кегичівський район, Харківська область" 

2021-2024 0 4107,962 4107,962 4107,962 Департамент 

капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної 

адміністрації 

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ 

"Капітальний ремонт будівлі навчально-

дошкільного закладу за адресою: вул. Набережна, 

1 с. Медведівка, Кегичівський район, Харківська 

область" 

2021-2024 0 1558,576 1558,576 1558,576 

Кегичівська селищна 

рада 
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4.4. Капітальні вкладення на об’єкти соціального-економічного значення у 2021-2024 роках 

по галузі «Культура і туризм» 

 Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік  

початку 

і 

закінче

ння 

робіт 

Ступінь 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

01.01. 2021, 

%  

Кошторисна вартість 

об'єкта,  

тис. грн 

Обсяг 

фінансув

ання, 

тис.грн 

Розпорядник коштів 

усього залишок на 

01.01.2021 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ 

"Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх 

приміщень Вовківського сільського Будинку культури 

в с. Вовківка Кегичівського району. Коригування" 

2016-

2024 

70 10768,340 4429,518 4429,518 Департамент капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної адміністрації 

"Капітальний ремонт будівлі Власівського сільського 

клубу за адресою: вул. Гагаріна 55, село Власівка 

Кегичівський район, Харківська область 

(коригування)" 

2021-

2024 
0 3716,734 3716,734 3716,734 Департамент капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної адміністрації 

"Реконструкція нежитлової будівлі контори під Центр 

дозвілля села Андріївка Андріївської сільської ради за 

адресою:  вул. Центральна, буд.  16  с. Андріївка 

Кегичівського району Харківської області" 

2021-

2024 
0 10398,996 10398,996 10398,996 Департамент культури і туризму 

Харківської обласної державної 

адміністрації, Кегичівська 

селищна рада 

ПОТРЕБА У ФІНАНСУВАННІ 

"Капітальний ремонт покрівлі Красненського 

сільського клубу за адресою: вул.Каштанова, 3а, 

с.Красне Кегичівського району Харківської області" 

2021-

2024 
0 1316,071 1316,071 1316,071 Департамент капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної адміністрації 

"Капітальний ремонт покрівлі та фасаду Шляхівського 

сільського Будинку культури по вул.Шкільна, 1-Б, 

с.Шляхове Кегичівського району Харківської області" 

2021-

2024 
0 1265,678 1265,678 1265,678 Департамент капітального 

будівництва Харківської 

обласної державної адміністрації 

"Реконструкція частини приміщень, фасадів і даху 

нежитлової будівлі їдальні під Центр дозвілля села 

Медведівка Медведівської сільської ради, за адресою: 

с. Медведівка, вул. Центральна, буд. 18, Кегичівського 

району, Харківської області" 

2021-

2024 
0 4685,711 4685,711 4685,711 Кегичівська селищна рада 

Ремонт  братської могили с. Новоіванівка 2021 0 300,000 300,000 300,000 Кегичівська селищна рада 
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