
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за жовтень 2018 року
 

Бюджет
За підсумками 10 місяців поточного року бюджет району за доходами зага-

льного фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на 109,1
%, надходження складають 63311,5 тис.грн при плані 58054,4 тис.грн, переви-
конання – 5257,1 тис.грн.

Основні бюджетоутворюючі податки, а саме: податок на доходи фізичних
осіб виконаний на 103,9 % (+ 1168,2 тис.грн), рентна плата за користування на-
драми  –  на  119,4  %  (+  766,2  тис.грн.),  податок  на  майно  –  107,9%
(+940,6 тис.грн), єдиний податок на підприємницьку діяльність та з сільгоспви-
робників – на 119,8 % ( + 1873,1 тис.грн)

З  державного  бюджету  в  запланованому  обсязі  надійшли  трансферти,  а
саме: базова дотація в сумі 10748,9 тис.грн, додаткова дотація – 15805,9тис.грн,
освітня субвенція – 30381,2 тис.грн, медична субвенція – 17533,7 тис.грн. 

З  бюджетів  м.Чугуєва,  обласного  бюджету,  Печенізького  району,  Чкало-
вської та Малинівської ОТГ також в повному запланованому обсязі надійшла
медична субвенція на загальну суму 37551,3 тис.грн. 

Сільські  та  селищні  бюджети  отримали  з  районного  бюджету  цільову
субвенцію на утримання закладів дошкільної освіти та культури в обсязі потре-
би.

Всі сільські, селищні та районний бюджет за доходами виконані.  
З 12 бюджетів половина вже виконали річний уточнений план за доходами:

Велика Бабка – 117%, Зарожне-  111%, Волохів Яр – 106%, Гракове – 102%,
Кам’яна Яруга – 102%, Стара Покровка – 116%. 

Доходи бюджету району проти минулого року збільшились на 34,4 % або
на 16222,0 тис.грн, в основному за рахунок збільшення надходжень податку на
доходи фізичних осіб на 26,1 % або на 6502,9 тис.грн, податку на майно на
22,7  %,  на  суму  2364,3  тис.грн,  рентної  плати  за  користування  надрами  –
на  4720,2  тис.грн,  єдиного  податку  з  сільгоспвиробників  –  на  23,4  %  або
на  1220,4  тис.грн,  єдиного  податку  з  підприємців  –  на  28,0  %  або
на 1073,2 тис.грн.

Значним  залишається  податковий  борг  до  місцевих  бюджетів  району,
станом  на  01.11.2018  складає  4817,1  тис.грн,  в  порівнянні  з  початком  року
збільшився  на  784,2  тис.грн.  Заборгованість  по  Чкаловській  ОТГ  складає
846,2 тис.грн, по Малинівській ОТГ – 458,7 тис.грн.

Найбільші борги по району рахуються по таких податках:
по платі за землю – всього 2212,6 тис.грн, в тому числі найбільші – Мали-

нівський ДМЗ – 284 тис.грн (земельний податок), АТ «ХАРП» – 213,9 тис.грн,
ТОВ «АА Агросвіт» – 221,9 тис.грн (орендна плата за землю), по орендній платі



з  фізичних осіб  заборгованість  всього по району 105,0  тис.грн,  по фізичних
особах податок на землю – 1217,2 тис.грн;

по податку на доходи фізичних осіб – всього по району борг 924,1тис.грн, в
тому числі найбільші – Есхарівське ЖКЕУ- 2011 – 635,2 тис.грн (штрафні санк-
ції за актами перевірки), Чкаловське ВУЖКГ- 67,5 тис.грн, Малинівський ДМЗ
– 32,8 тис.грн, КП «Домовой»- 22,1 тис.грн, Комплекс водопідготовки «Донець»
– 0,5 тис.грн (по заборгованості, яка донарахована по акту перевірки документи
подано до суду на оскарження),  по фізичних особах за результатами річного
декларування заборгованість 266,4тис.грн;

по  податку  на  прибуток  підприємств  комунальної  власності  –  всього
659,5  тис.грн  (по  КП  «Домовой»  –  578,7  тис.грн,  Чкаловське  ВУЖКГ–
80,8 тис.грн);

по єдиному податку на підприємницьку діяльність – 378,5 тис.грн, в тому
числі найбільші ТОВ «Еталон охорона»(Малинівка) – 28,7 тис.грн, по сільсько-
господарському – ФГ «Агрозона» - 13,3 тис.грн; ПРАТ «Тепличний» - 13,0 тис.-
грн, ТОВ АФ «Іванівський лан» -  0,1 тис.грн, СФГ «Лада» – 7,0 тис.грн; по
фізичних особах – 347,9 тис.грн.

В загальному обсязі  податкового  боргу  більше 800 тис.грн  це  пасивний
борг по підприємствах, які знаходяться або в стадії ліквідації ( Малинівський
державний  машинобудівний  завод,  КП  «Домовой»,  КП  «Чугуївська  сан
очистка») або по яких направлено до установ банків інкасові доручення, але ко-
шти на рахунках відсутні (Чкаловське ВУЖКГ,  Есхарівське ЖКЕУ – 2011).

Видатки  загального  фонду  бюджету  району  профінансовано  в  повному
обсязі відповідно до бюджетних призначень та наявності лімітів.

Видаткова  частина  виконана  на  93,1%,  при  уточненому  плані
350160,2 тис.грн  використано 324867,8 тис.грн. 

Станом на 01.11.2018 по заробітній платі працівникам бюджетних установ
району та по енергоносіях заборгованість відсутня.

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.11.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі

немає.
Середньомісячна заробітна плата по району за ІІ квартал 2018 року склала

7011 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає 135,5 %.
Розмір мінімальної заробітної плати вона перевищує у 1,9 рази, від обласного
рівня заробітна плата складає 93,6%. 

Чисельність  безробітних  осіб,  працевлаштованих  за  сприянням  служби
зайнятості складає 485 осіб.

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної під-
готовки, організації громадських робіт залучено 1129 осіб.
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У районі створено 314 нових робочих місць. З них: юридичними особами –
111,  фізичними  особами  –  178,  за  договорами  трудового  найму  працює  –
25 осіб.

Проведено  4  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 4 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 10 засідань з
легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової  зайнятості  та  10  засідань
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забез-
печення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом на 01.11.2018 нарахована допомога згідно із Законом України «Про

державну допомогу сім’ям з дітьми» 1677 отримувачам на суму 26889,6 тис.-
грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету 26889,6 тис.-
грн, заборгованості  немає.  Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів нарахована 13 отримувачам на суму 172,8 тис.-
грн, профінансовано 172,8 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  244  сім’ям  на  суму  7368,4  тис.грн.
Профінансовано 7368,4 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
52 особам на суму 99,7 тис.грн, профінансовано 99,7 тис.грн, заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам,  які  не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  137  особам  на  суму  2081,1  тис.грн,
профінансовано  2081,1  тис.грн,  та  соціальна  допомога  дітям  померлого
годувальника  нарахована  33  отримувачам  на  суму  396,0  тис.  грн,
профінансовано 396,0 тис. грн, заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 19 особам
на суму 96,9 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 39 особам на суму
11,7 тис.грн, профінансовано 11,7 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалі-
дністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 26 отримувачам
на суму 647,9 тис.грн, профінансовано 647,9 тис.грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 408 отримувачам на суму 7126,9 тис.грн, профінансовано на суму
7126,9 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 1571,4 тис.грн, профінансовано на суму
1571,4  тис.грн,  з  них:  9  прийомним  сім’ям  нараховано  702,3  тис.грн,
профінансовано  702,3  тис.грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
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нараховано 739,2 тис.грн, профінансовано – 739,2 тис.грн, соціальна допомога
на  утримання  дитини  в  сім’ї  патронатного  виховання  –  1  сім’я  на  суму
129,9 тис. грн, заборгованості немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.11.2018

Всього домогосподарств в районі – 13278 
Станом на 01.11.2018 звернулись за призначенням субсидії – 9865 домо-

господарств (74,3%). Призначено субсидій – 8115 домогосподарствам (61,1%)
на суму 1249,02 тис.грн, (у 2017 році – 10685 домогосподарств (80,5%).

За рішенням конфліктної комісії призначено: субсидій – 2544 сім’ї (31,3%).
На 01.11.2018 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 2229 (16,8%);
на тверде паливо – 433, у т.ч. 50 домогосподарств за 2017 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

615,38 грн, що на 254,84 грн більш ніж у 2017 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3271,33 грн.
Довідково: На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, осіб з інвалі-

дністю внаслідок війни – 188, учасників бойових дій – 542, вдів загиблих та
померлих учасників війни – 210, учасників війни – 423.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом  на  01.11.2018  санаторно-курортне  лікування  отримали

11 ветеранів війни, у тому числі 2 учасника АТО та 37 осіб з інвалідністю зага-
льного  захворювання.  3  учасника  АТО  отримали  послуги  із  психологічної
реабілітації. 

Станом на 01.11.2018 року для забезпечення осіб з інвалідністю технічни-
ми та іншими засобами реабілітації укладені 69 договорів та сплачено 21 до-
говір  на  суму  414884,44  тис.грн,  163  особи  з  інвалідністю  отримала  353
направлення для забезпечення протезними виробами та технічними засобами
реабілітації.

Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації має три відділення, чи-
сельність працюючих 80 осіб,  у тому числі  соціальних робітників 44 особи,
які працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.11.2018 надана допомога 795 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 445 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –

20 особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) –
271 особі;

пунктом прокату – 51 особі;
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переміщеним особам із зони АТО – 8 особам.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків  в  актуальному  стані.  Станом  на  01.11.2018  призначено  пільг  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  6988,4  тис.грн,
заборгованість складає – 1811,1 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 418 громадян постраждалих внаслідок
Чорнобильської  катастрофи (1  категорія  –  104 особи,  2  категорія  –  77  осіб,
3 категорія – 147 осіб, вдови – 37 осіб, діти – 53 особи).

Щорічна  компенсація  на  оздоровлення  виплачена  224  особам  на  суму
22,1 тис.грн.

Компенсацію на продукти харчування отримали 181 громадянин, який по-
страждав внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 568,5 тис.грн. Безко-
штовними ліками забезпечено 75 громадян на суму 91,3 тис.грн. Безкоштовним
зубопротезуванням забезпечено 11 осіб на суму 18,5 тис.грн.

Контроль за призначенням та виплатою пенсій, субсидій та допомог
Головним спеціалістом по контролю за призначенням та виплатою пенсій

перевірені  413  нових  пенсійних  справ  та  606  перерахунків,  призначених
управлінням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 413 нових
особових рахунків, 606 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  782  особових  рахунки  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  3749984,13  грн.  Перевірено
255  особових  рахунків  на  виплату  недоотриманої  пенсії.  Обстеження
матеріальна допомога – 3 звернення.

Головним  державним  соціальними  інспекторами  перевірено  690  справ
одержувачів допомог.

З них проведена звірка з податковою інспекцією:
допомога на дитину одиноким матерям – 0 справ;
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 176 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
державна соціальна допомога – 202 справ;
обстеження внутрішньо переміщених осіб – 95;
допомога при народженні дитини – 14 справ;
обстеження заявника для призначення субсидії – 200 справ;
обстеження заявника для призначення допомоги по догляду за інвалідом –

2 справи;
допомога на дитину одинокої матері – 1 справа.
З початку року перевірено 3400 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто коштів до бюджету всього 45960,55 грн, з них: по субсидіям —

29877,68 грн, по допомогам – 16082,87 грн.
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Охорона здоров’я
Сімейними лікарями КП «Чугуївський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області  укладено
17653 декларації. 

В  КП  «Чугуївський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської районної ради Харківської області,  КЗОЗ «Чугуївська центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка» створено реєстр хворих із захворюванням
на цукровий діабет, який налічує 2666 осіб, з них 559 осіб – інсулінозалежні.

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет  профінансовано  за  9  місяців  2018  року  на  загальну  суму
1960,8 тис.грн (99,2%).

В  реєстр  на  проведення  зубопротезування  фахівцями  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» внесено 154 особи, проведено
протезування 12 особам на загальну суму 21,1 тис.грн.

У протитуберкульозному кабінеті в КЗОЗ «Чугуївська центральна районна
лікарні  ім.  М.І.  Кононенка»  функціонує  реєстр  хворих  на  туберкульоз,
проводиться моніторинг обстеження, лікування та оздоровлення пацієнтів.

За  9  місяців  2018 року  виявлено  27  хворих на  туберкульоз,  з  них  одна
дитина. Захворюваність на туберкульоз залишається на рівні минулого року. На
обліку з активною формою туберкульозу  знаходиться в протитуберкульозному
кабінеті 61 хворий, проти 74 хворих у минулому році. Проліковано амбулаторно
–  40  осіб,  направлено  до  протитуберкульозних  санаторіїв  15  хворих.  З
державного бюджету отримано за 9 місяців 2018 року препаратів  на лікування
туберкульозу у сумі 196,5 тис.грн.

Всього  від  початку  року  флюорогафічно  обстежено  34978  осіб,  що
становило  74,1%  від  річного  плану  обстеження.  З  профілактичною  метою
за 9 місяців 2018 року флюорографічно обстежено 30181 осіб, що склало 63,9%
від річного плану обстеження населення. Декретований контингент оглянуто на
74,7%.

Під  час  профілактичних  оглядів  у  звітному  періоді  було  виявлено  13
хворих на туберкульоз, онкологічну патологію виявлено у 4 осіб, інша патологія
- 718 осіб, хронічні неспецифічні захворювання легень – 1120 осіб.

В районі працює 8 пунктів збору мокротиння, в звітному періоді проведено
578 досліджень мокротиння, перевірено 347 осіб. Виявлено всього 16, вперше в
житті 13 осіб, які є бактеріовиділювачами.

Фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз з державного
бюджету в серпні 2018 року склало 19,2 тис.грн, видатки медичної субвенції –
2,8 тис.грн,  вартість лікування на одного хворого – 3,2 тис.грн, вартість одного
відвідування – 19,25 грн.

Під  диспансерним  наглядом  районного  інфекціоніста  комунального
закладу  охорони  здоров'я  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І.  Кононенка» в ІІІ кварталі 2018 року знаходиться 74 ВІЛ-інфікованих
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осіб,  з  них  –  6  дітей.  Серед  хворих  дітей  в  стадії  підтвердження  діагнозу
знаходиться 3 дитини; з діагнозом ВІЛ-ІІ, ВІЛ-ІІІ клінічної стадії – 2 дитини.
Антиретровірусну терапію отримує 51 особа.

В ІІІ кварталі 2018 року всього обстежено 3708 осіб, у тому числі в кабінеті
«Довіра» – 727, виявлено вперше 5 осіб. Взято на диспансерний облік 15 осіб.

Районна  лікарня  забезпечує  своєчасне,  дворазове  обстеження  вагітних
жінок на ВІЛ-інфекцію. В ІІІ кварталі 2018 року обстежено 944 вагітних жінок,
виявлено 2 особи.

В районній лікарні проводиться обов’язкове тестування донорської крові з
метою виявлення ВІЛ-інфекції, обстежено 857 донори, з них первинних донорів
– 20 осіб.

Найбільша кількість зареєстрованих захворювань на  ВІЛ-інфекцію/СНІД
зафіксована: м. Чугуїв – 24 випадків, смт Малинівка – 9 випадків, смт Есхар –
12 випадків, с. Кам’яна Яруга – 3 випадки, с. Тернова – 3 випадки, смт Введенка
– 3 випадки,с. Мосьпанове – 2 випадки.

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  в  районі  організовано  виїзди
бригади  вузьких  фахівців  КЗОЗ «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.
М.І. Кононенка». У вересні 2018 року здійснено виїзд в с. Волохів Яр. Лікарями
під  час  виїзду  оглянуто  47  осіб.  Всього  за  9  місяців  2018  року  оглянуто
1145 осіб.

За  Урядовою  програмою  «Доступні  ліки»  станом  на  12.10.2018  року
виписано  усього  33220  рецептів,  з  них  серцево-судинні  захворювання  –
29085 рецептів, цукровий діабет – 3405 рецептів, бронхіальна астма – 730. Сума
на  яку  відпущено населенню лікарських  засобів  становить  1105,4  тис.грн,  у
тому числі: серцево-судинні захворювання – 875,2 тис.грн, цукровий діабет –
157,4  тис.грн,  бронхіальна  астма  –  72,8  тис.грн.  Від  початку  дії  Урядової
програми «Доступні ліки» 11666 осіб отримали лікарські засоби.

Найбільше  виписано  рецептів  –  Есхар,  Кочеток,  Малинівка,  Введенка,
Новопокровка, із сіл – це Волохів Яр, Кам’яна Яруга, Тернова.   

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допоміг  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає. 
Борг по пільговим пенсіям станом на 01.11.2018 року має  Малинівський

державний машинобудівний завод в сумі 2,6 тис.грн.
Борг по страховим внесках  становить 54,0 тис.грн. 
Державні  підприємства  –  74,4%  (Малинівський  державний

машинобудівний завод - 40,8 тис.грн), відділ ДВС Чугуївського міськрайонного
управління  юстиції  Харківської  області  за  заявою  Чугуївського  об’єднаного
управління  ПФУ  Харківської  області  направив   виконавчі  листи  на  суму
40,8 тис.грн до голови ліквідаційної комісії.
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інші  –  25,6%  (громадяни  підприємці  –  13,2  тис.грн)  борг  охоплено
позовною  роботою  на  100%.  На  виконанні  у  відділу  державної  виконавчої
служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції знаходяться виконавчі
листи на суму 13,2 тис.грн.

Промисловість
За даними обласної статистики у січні – вересні 2018 року  підприємствами

Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
1881078,00 тис.грн та складає 1,4% до всієї реалізованої продукції Харківської
області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
філія  «Теплоелектроцентраль»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  на
112,04%, ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на 76,36%, ТОВ «Бікорм»
на  49,87%,  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  на  11,39%,  ТОВ  «Малинівський
склозавод» на 13,0%, ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на 7,65%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ПрАТ  «Чугуївський  молочний  завод»  на  15,35,  Новопокровський  ЗЗБК  на
22,42%,  ТОВ  «Лікеро  –  горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  –  на  29,19%,
ДП «Новопокровський КХП» на 57,78%.

Продукція  вироблена  промисловими  підприємствами  району
експортувалася до таких країн як: В’єтнам, Південна Корея, Ірак, Оман, Кенія,
Канада, Йорданія, Англія, Грузія, США, Ірландія, Казахстан та інші.

Сільське господарство
В  галузі  рослинництва  станом  на  01.11.2018  року  сільськогосподарські

підприємства району продовжують збирання врожаю поточного року.
Результати збирання ранніх зернових в розрізі культур:

Назва культури
Обмолочено,

га
Намолочено,

тонн
Урожайність,

ц/га
Озима пшениця 13691,1 44828,9 32,7
Озимий ячмінь 245,8 974,7 39,7
Пшениця яра 234,6 614,7 26,2
Ячмінь яровий 2604,0 7482,3 28,7
Горох 966,4 2247,1 23,3
Овес 202,0 558,2 27,6
Просо 40,0 46,8 11,7
Кукурудза  на

зерно
9497,4 53911,0 56,7

Нут 345,4 600,6 17,4
Соняшник 15517,5 48353 31,2
Соя 880 1305,0 14,8
Ріпак озимий 399,6 518,0 13,0
Ріпак ярий 408,7 169,9 4,2
Овочі

відкритого грунту
183,0 9597,9 524,5
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Овочі закритого
грунту

30000 м2
1000042,0

33,3 кг/ м2

Баштані 12,0 52,8 44,0
Кукурудза

силосна
2246,3 60361,8 268,7

Під врожай 2019 року аграрії району посіяли 12670 га озимих культур в
тому числі:

Озима пшениця – 12282,1 га;
Озимий ячмінь – 188,0 га;
Озимі на зелений корм – 200,0 га;
Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 453,4 га.
За  10  місяців  2018  року  валове  виробництво  продукції  рослинництва  у

порівняних цінах 2010 року  склало  308,4  млн.грн,  або  113,4% до показника
минулого року.

Сільгосптоваровиробниками  Чугуївщини  заготовлено  корми  для
утримання худоби в зимово-стіловий період. 

З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання
господарствами  району  за  січень-жовтень  2018  року  закуплено
сільськогосподарської техніки на суму – 142130,0 тис.грн, що на 51,4% або на
48236,9 тис.грн більше в порівнянні з минулим роком. 

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.10.2018 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8033 голови, що менше
показника минулого року на  61 голову,  в  тому числі  корів  –  3070 голів,  що
більше показника минулого року на 103 голови, свиней – 38649 голів, що на
34095  голів  більше  відповідно  до  показника  минулого  року,  птиці  –
120,5 тис. голів, що на 13,1 тис. голів менше ніж у минулому році.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами  району  в
січні-жовтні  2018  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму – 124,0 млн.грн, або 137,3 % від показника минулого року, в
тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 64,8 млн.грн (164,0%);
молока на суму – 53,8 млн.грн (115,2%);
яйце – 5,4 млн.грн (132,1%).
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 5314,1 т, що на

1955,6 т більше відповідного показника минулого року, молока – 21638,8 т, що
на 2855,0 т більше в порівнянні з минулим роком.

Надій молока від однієї  середньої корови склав 7151,0 кг,  що на 906 кг
більше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять  відповідно  561  та  588  гр.  (109,9%,  230,6%).  За  січень-жовтень
2018 року було вироблено яєць 11584,4 тис. шт, що більше на 2815,5 тис. шт,
або  становить  32,1%  від  показника  минулого  року.  Яйценосність  курей  –
несучок складає 167 шт (115,8%).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом на
01 жовтня 2018 року становить 6320,30 грн, що більше ніж у минулому році на
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1654,47 грн, або на 35,5%.
Станом  на  01.11.2018  року  сільськогосподарськими  підприємствами

району  за  оренду  земельних  часток  (паїв)  сплачено  68003,1  тис.грн,  що
становить 81,5%. 

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 31.10.2018 року введено в експлуатацію

15 індивідуальних житлових будинків загальною площею 1470,0 кв.м.
Містобудівну  документацію  генеральний  план  смт  Новопокровка

розроблено  на  100%,  на  41% розроблені  генеральні  плани с.  Волохів  Яр  та
с. Мосьпанове, на 22% - смт Введенка, на 20% - с. Зарожне та с. Тетлега.

Житлово-комунальне господарство
В районі згідно з розпорядженням від 22.10.2018 року № 405 «Про початок

опалювального сезону» голови районної державної розпочався осінньо-зимовий
сезон 2018-2019 років. 

Станом на 01.11.2018 року в районі запущено всі  23 котельні районного
підпорядкування.  Опалюються  100%  об’єктів  соціально-побутового
призначення. У Малинівській територіальній громаді запущено всі 5 котелень,
тепло  надано  до  всіх  житлових  будинків  та  об’єктів   соціально-побутового
призначення.  На кінець місяця із 178 будинків з  централізованим опаленням
тепло надано  до  146.  З  них  -  до  16  відомчих житлових будинків  та  до  130
будинків місцевих рад та ОСББ. Запуск тепла до споживачів продовжується.

На сьогодні  автономним резервним електропостачанням джерел генерації
теплової енергії у разі виникнення позаштатних ситуацій під час проходження
опалювального сезону 2018 - 2019 років укомплектовано 10 котелень, з них -
5 од. відділу освіти райдержадміністрації (в навчальних закладах сіл: Велика
Бабка,  Зарожне,  Кам’яна  Яруга,  Мосьпанове  та   Тернова),  та  1  од  в
Малинівській  гімназії,  у  в/ч  А  –  2467  та  ще  3  одиниці  на  джерелах  тепла
закладів  охорони  здоров’я.  До  кінця  2018  року  у  зв’язку  з  обмеженим
фінансуванням придбання додаткових  резервних джерел енергопостачання на
об'єктах теплопостачання не планується. 

З метою оперативного реагування у разі виникнення позаштатних ситуацій
під час проходження опалювального сезону 2018 - 2019 років, на підприємствах
житлово-комунального  господарства  уточнено  розрахунок  сил  та  засобів
аварійно-відновлювальних бригад для забезпечення проведення робіт, фактичну
наявність  матеріальних  запасів  для  відновлення  житлово-комунального
забезпечення,  переглянуто  склад  аварійно-відновлювальних  бригад,  а  також
стан наявної техніки; уточнено порядок інформаційної взаємодії на відповідній
території між диспетчерами (черговими) комунальних підприємств, районною
державною  адміністрацією,  а  також  Департаментом  житлово-комунального
господарства  та  розвитку  інфраструктури  Харківської  обласної  державної
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адміністрації. 
Філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП «Харківський  облавтодор»

ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на 01.11.2018  заготовлено 800,0 м3

піску  та 150,0 т солі. Підготовлено 4 одиниці спецтехніки. Укладено договори
на залучення техніки на час опалювального періоду 2018 - 2019 років з ФОП
«Колісник»,  агрофірмою  «Зоря»  (с.  Велика  Бабка)  та  агрофірмою
«Базаліївський колос» (с. Базаліївка»).

Питання  щодо  фінансово  -  економічного  стану  житлово-комунальних
підприємств  району,  їх  платоспроможності  і  надалі  знаходяться  на  контролі
відділу.  Заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати  та  єдиному  внеску  на
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на  підприємствах
житлово-комунального господарства району відсутні.

Проводилася значна робота стосовно ліквідації заборгованості за спожиті
енергоносії  та виконання заходів щодо зменшення і  ліквідації  заборгованості
місцевих споживачів за отримані комунальні послуги.

У  звітному  періоді  здійснювалися  заплановані  роботи  щодо  наведення
санітарно-екологічного  стану  та  підтримання  в  належному  санітарно-
екологічному  стані  всіх  об’єктів  масового  відвідування  людей  в  населених
пунктах району. Продовжувалось обстеження джерел питного водопостачання
та виконання робіт  з  облаштування водозаборів  та артезіанських свердловин
систем водопостачання. 

Щоп’ятниці начальником відділу  проводився  прийом  громадян  з  питань
стосовно  житлово-комунальної  сфери  та  інфраструктури  району  згідно  з
встановленим  графіком.  Крім  того,  приймалися  рішення  щодо  вирішення
питань, порушених у відповідних письмових та усних (на контактний телефон
відділу) зверненнях. Всього за жовтень було розглянуто 29 звернень. 

В  цілому,  заходи,  передбачені  планом  роботи  відділу  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури  районної
державної адміністрації на жовтень 2018 року, було виконано повністю.

Дорожньо-мостове господарство
Мережа  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  які

обслуговуються  філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор» (Борщук С.С.) складає 235,8 км.

Філією  «Чугуївський  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»
(Шаповалова  Н.В.)  обслуговується  дільниця  автодороги  Київ-Довжанський
52 км, яка розташована на території району. 

Протяжність  доріг  комунальної  власності  складає  457,257  км,  з  яких
169,367 км з твердим покриттям (37%).

Всього по Чугуївському району 745,057 км.

Поштовий зв’язок
Поштові  послуги  у  районі  надають  20  відділень  поштового  зв’язку,  які
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входять  до  складу  Центру  поштового  зв’язку  №7.  Обслуговують  47,3  тис.
мешканців, в тому числі 6,8 тис. пенсіонерів. З 20 відділень всі нерентабельні,
або 100% від загальної кількості.

Обсяг послуг на одне відділення складає 210,40 тис.грн, в середньому по
районах області 161,2 тис.грн.

Середня вартість торговельного патенту складає 100 грн. Середня вартість
орендної плати для відділень поштового зв’язку складає 174,85 грн на місяць,
вартість орендної плати для п’яти відділень складає 1 грн на рік.

Собівартість  послуг  на  100  грн  доходів  по  відділенням  зв’язку  складає
114,54 грн.

Телефонний зв’язок
Загальна  кількість  абонентів  районного  центру  телекомунікацій

№ 325 Харківської філії ПАТ «Укртелеком» по Чугуївському району становить: 
фіксований телефонний зв’язок - 3744 особи;
провідне мовлення - 664 особи;
по мережі Інтернет - 1030 осіб.
Послугами  мережі  Інтернет  Харківської  філії  ПАТ  «Укртелеком»

користуються  мешканці  5  селищних  рад:  Есхарівської,  Малинівської,
Новопокровскої, Кочетоцької та Кам’яноярузької.

Мешканці інших сільських та селищних рад користуються  безпровідною
мережею Інтернет.

Транспортне обслуговування
На  території  району  організовано  регулярне  транспортне  сполучення

населеними пунктами району. На теперішній час діє 12 автобусних  маршрутів,
які не виходять за межі території району та 8 автобусних маршрутів загального
користування,  що  мають  сполучення  з  обласним  центром,  що  забезпечують
потреби у пасажирських перевезеннях мешканців району.

Обслуговуванням автобусних маршрутів, що не виходять за межі території
району  здійснюють  2  автоперевізника:  ФОП  Ніколаєнко  М.І.  та
ФОП Сапелкін М.М.

ФОП Сапелкін М.М.: «Чугуїв-Мосьпанове», «Чугуїв-В.Бабка».
ФОП Ніколаєнко  М.І.:  «Чугуїв-Тернова  через  Кам’яну  Яругу»,  «Чугуїв-

Кочеток»,  «Чугуїв-Коробочкине»,  «Чугуїв-Петрівське»,  «Чугуїв-Малинівка-
Стара Гнилиця», «Чугуїв-Есхар», «Есхар-Дачі»,  «Чугуїв-Малинівка»,  «Чугуїв-
Юрченкове», «Чугуїв-Чкаловське».

На обслуговуванні автобусних маршрутів, що не виходять за межі району
щодоби  задіяно  26  одиниць  транспортних  засобів:  з  них  20  одиниць  марки
Богдан і 6 одиниць марки MAN. 

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.11.2018  у  районі  налічується  226  закладів  торгівлі:

134 магазини, 74 торговельних павільйони, 18 кіосків.
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У  районі  працюють  фірмові  продовольчі  магазини:
ДП  «Новопокровський  КХП»,  ТОВ  «Слобожанський  промкомбінат»,  які
реалізують  продукцію  власного  виробництва  за  цінами  товаровиробників.
Також  реалізують  свою  продукцію  11  павільйонів  ТОВ  «Українсько-
словенського  підприємства  «Хлібопекарський  комплекс  «Кулиничівський»,  1
магазин  торговельної  мережі  «Брусничка», 5  торговельних  павільйонів  ТОВ
Фірма «ПОСАД» та 1 фірмовий кіоск Роганського м’ясокомбінату.

Мешканцям  9  віддалених  сіл:  Тетлега  (Зарожненська  сільська  рада),
Ртищівка (Граківська сільська рада), Піщане (Великобабчанська сільська рада),
Степове,  Миколаївка,  Пушкарне,  Гаврилівка (Чкаловська об’єднана громада),
Світанок,  Зауддя  (Введенська  селищна  рада)  продовольчі  товари  та  товари
першої  необхідності,  як  правило  на  замовлення,  постачають  приватні
підприємці,  які  здійснюють  торговельну  діяльність  на  території  відповідних
громад.

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 21 кафе, 1 буфет,
2 кафетерія, 25 їдалень. 

На  території  району  функціонує  34  об’єкта  побутового  обслуговування
населення, які надають 12 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив
одягу, послуги перукарень, послуги лазень, ремонт телерадіоапаратури, інші. За
останніми  даними  обласної  статистики  (у  ІІ  кварталі
2018  року)  обсяг  реалізованих  послуг  складає  18380,50  тис.грн,  у  т.ч.
населенню  1336,90  тис.грн.  Частка  послуг,  реалізованих  населенню  у
загальному обсязі 7,3%.

Ціни  на  основні  продукти  харчування  знаходяться  на  рівні  середньо-
обласних. 

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» – 16,40 грн, батон із борошна вищого ґатунку –
10,70 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 8,81 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
31,00  грн/л,  бензин  марки  АI  – 95  «Євро» – 31,33 грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро» – 30,85 грн/л.

Адміністративні послуги
Протягом  січня-жовтня  2018  року  зареєстровано  4658  звернень  щодо

надання  адміністративних  послуг:  97  –  Чугуївського  районного  відділу
ГУ ДМС України в Харківській області  (далі  – ДМС),  2431 – Міськрайонне
управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління
Держгеокадастру у Харківській області (далі – Держгеокадастр), 36 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 2086 – власні послуги
(відділ реєстрації районної державної адміністрації – 2062: нерухоме майно –
1790, бізнес – 272, відділ містобудування та архітектури – 24), 8 – документів
дозвільного характеру. 
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Надано – 48 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  58  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 4554 результатів: 98 – ДМС, 2423– Держгеокадастр, 35 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 1992 – власні послуги
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  254,  нерухоме
майно – 1730), 6 – документів дозвільного характеру.

Надано 3200 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним працівникам навчальних закладів  району

виплачена в повному обсязі. 
Заборгованості за енергоносії за жовтень 2018 рік немає.
Придбані  запчастини  та  мастила  для  автотранспорту  на  суму

463,3 тис.грн.
За послуги з вивозу сміття сплачено кошти на загальну суму 2,5 тис.грн,

за послуги зв’язку сплачено кошти в розмірі 3,9 тис.грн.
За охоронні послуги сплачено кошти на загальну суму 12,3 тис.грн.
Здійснено  технічне  обслуговування  комп’ютерної  техніки  на  загальну

суму 3,7 тис.грн. 
Проведено роботи з блискавкозахисту на загальну суму 25,1 тис.грн.
Придбано будівельні та господарські матеріали на суму 19,6 тис.грн.
Проведено гідрохімічну промивку  системи опалення в Мосьпанівському

НВК на загальну суму 149,0 тис.грн.
    Придбано  кабінети української мови для 8 закладів загальної середньої

освіти на загальну суму 628,9 тис.грн. 
Триває доставка підручників для учнів 1-10-х класів. На ці цілі у вересні

витрачено коштів на суму 7,2 тис.грн. 
З метою соціального захисту дітей пільгового контингенту та соціально

незахищених категорій із фонду загального обов’язкового навчання виплачена
матеріальна допомога у сумі 52,6 тис.грн.

3 жовтня на стадіоні смт Есхар проведені спортивні змагання серед дітей
2006  року  народження  на  приз  кубку  «Шкіряний  м’яч».  У  змаганнях  взяли
участь 8 команд закладів освіти району. Переможцями стали : Есхарівська ЗОШ
I-III ступенів (I місце), Новопокровський НВК (II місце) та Волохово-Ярський
НВК (III місце).

Протягом  жовтня  на  базі  Чугуївського  районного  Центру  туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді проводились тренінги для вчителів,
які з 1 вересня 2019 року будуть навчати учнів 1-х класів та впроваджуватимуть
Державний стандарт початкової освіти у наступному навчальному році.

Під  час  зустрічі  педагоги  опрацювали  Державний  стандарт  як  основу
конструювання навчальної програми, розглянули навчальні види діяльності, в
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основі  яких  лежить діяльнісний підхід,  ознайомилися з  Базовим навчальним
планом,  Типовою  освітньою  програмою,  попрактикувалися  у  створенні
освітньої програми закладу.

8 жовтня 2018 року голова районної державної адміністрації М. Шошин та
начальник  відділу  освіти  Т.  Бєлєвцова  відвідали  трудові  колективи
Зарожненського, Кам’яноярузького та Великобабчанського навчально-виховних
комплексів  з  нагоди  дня  працівників  освіти.  Вони  привітали  працівників
закладів загальної середньої освіти зі  святом, побажали творчих здобутків та
успіхів у подальшій роботі. Голова районної державної адміністрації М. Шошин
висловив подяку всім, хто причетний до освіти та вручив подяки за сумлінну
працю та розвиток освітньої галузі працівникам Кам’яноярузького навчально-
виховних комплексів.

З 8 по 12 жовтня у всіх закладах освіти проведено заходи до Дня Захисника
Вітчизни.  

10  жовтня  2018  року  у  актовій  залі  відділу  освіти  районної  державної
адміністрації  пройшов  районний  етап  конкурсу  ораторського  мистецтва  за
темою «Я знаю: мова мамина свята, в ній вічний, незнищенний дух народу». У
конкурсі  взяли  участь  учні  10-11-х  класів  з  12  закладів  загальної  середньої
освіти району.  Журі  відзначило,  що всі  конкурсанти якісно підготувалися до
конкурсу.  За  підсумками  проведення  конкурсу  перше  місце  розділили  учні
Новопокровського, Введенського НВК та Есхарівської ЗОШ I-III ступенів, друге
місце посіла учениця Зарожненського НВК, третє місце – учениця Волохово-
Ярського НВК, а учениця Великобабчанського НВК Акулич А. нагороджена у
номінації за оригінальність розкриття теми.

У обласному етапі конкурсу  взяв участь учень 11-А класу Введенського
НВК Дягілєв Ілля та став дипломантом конкурсу.

10 жовтня 2018 року на стадіоні смт Есхар пройшов районний етап змагань
з  легкоатлетичного  чотирьохборства,  у  якому  взяли  участь  команди  із
10 закладів загальної середньої освіти. За підсумками з легкоатлетичного 4-х-
борства І місце посіла команда Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ місце – команда
Великобабчанського НВК, ІІІ місце – команда Граківського НВК.

Протягом жовтня у закладах освіти району проведено І  (шкільний етап)
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад.  Переможці  візьмуть  участь  у
ІІ (районному) етапі.

25  жовтня  у  актовій  залі  відділу  освіти  проведено  розширене засідання
профспілкового  активу  районної  організації  профспілки  працівників  освіти  і
науки України,  на  якому обговорювався проект нового Закону України «Про
загальну середню освіту». 

План  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації  на  жовтень
виконаний повністю.

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
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Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо
подальшого  економічного  і  соціального  розвитку  з  реалізації  державної
політики з питань молоді, фізичної культури і спорту, а саме:

Х-й відкритий Всеукраїнський турнір з боксу пам’яті козака Івана Сірка,
присвячений героям АТО/ООС та з нагоди святкування Дня захисника України
(з 04.10 по 06.10.2018, м. Чугуїв, спортивна зала КЗ «ДЮСШ»);

змагання  з  баскетболу  (чоловіки)  за  програмою районної  Спартакіади  з
масових видів спорту 2018 року (06.10.2018, смт Кочеток, спортивна зала Ч-БЛ
коледжу); 

фізкультурно-оздоровчий захід з шахів, тенісу настільного та армспорту за
програмою  районної  Спартакіади  2018  року  з  масових  видів  спорту  серед
колективів фізичної культури (20.10.2018, смт Кочеток, спортивно-оздоровчий
комплекс Ч-БЛ коледжу);

3-ій  та  4-ий  етапи  чемпіонату  України  з  тріалу  (подолання  спеціально
побудованих  або  природних  перешкод)  (18-21.10.2018,  землі  Есхарівської,
Малинівської селищних рад).

Збірні команди району, спортсмени-аматори та вихованці відділень з видів
спорту  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради
Харківської області» брали участь в:

навчально-тренувальних зборах із спеціальної підготовки щодо підготовки
до чемпіонату світу з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат
(з 01.10 по 10.10.2018, м. Київ, ДП «ОНСЦ «Конча-Заспа»);

фінальних змаганнях з легкої атлетики за програмою обласної Спартакіади
з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та ОТГ 2018 року
(06.10.2018, м. Харків, стадіон ГО ХОО ФСТ «Динамо» України);

фінальних  змаганнях  з  баскетболу  (чоловіки)  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ  2018  року  (13.10.2018,  смт  Пісочин,  спортивна  зала  Пісочинського
колегіуму);

Всеукраїнському  турнірі  пам’яті  Г.В.  Конівця  з  боротьби  самбо  серед
юнаків та дівчат 2007-2008 р.р.н. та 2009-2010 р.р.н. (13-14.10.2018, м. Харків);

фінальних  змаганнях  з  *шахів  та  **настільного  тенісу  за  програмою
обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст  обласного
значення  та  ОТГ  2018  року  (27.10.2018,  *міський  шахово-шашковий  клуб
“Вундеркінд”, **спортивний зал ХНУ ім. В.Н. Каразіна, м. Харків);

чемпіонаті  України  з  боротьби  самбо  серед  кадетів  (29-31.10.2018,
м. Львів).

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням  вимог  та  норм  проведення  оздоровчо-виховного  процесу  та
діяльності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласного
бюджету  до  закладів  оздоровлення  та  відпочинку  були  направлені  діти,  які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки до:

16



ДЛОТ  ГО  ЛООФСТ  «Динамо»  України  на  I,  IV,  VII  тематичні  зміни:
2 дитини (10.10.2018), Львівська область;

ДП  УДЦ  «Молода  Гвардія»  на  ІV,  Х,  ХІ  тематичні  зміни:  5  дітей
(20.10.2018), Одеська обл.;

ДПУ  «МДЦ»  «Артек»  на  V,  VІ,  Х,  ХІ  тематичні  зміни:  3  дитини
(19.10.2018), Київська обл.

Культура
Відділ  культури  і  туризму  райдержадміністрації  нараховує  19  клубних

закладів,  26  бібліотек.  За  звітний  період  відділом  проведені  (згідно  плану
роботи) наради працівників культури району, засідання ради відділу культури і
туризму, на яких розглядалися такі питання:

щодо підготовки закладів культури району до роботи в осінньо-зимовий
період 2018-2019 років;

щодо  підведення  підсумків  роботи  галузі  культури  за  III  квартал  та
обговорення заходів з перспективного плану роботи відділу культури і туризму
на IV квартал 2018 року;

щодо  організації  та  проведення  обласного  виїзного  туристичного  інфо-
туру;

щодо організації і проведення заходів відповідно плану роботи відділу на
4 квартал 2018 року

щодо початку опалювального сезону в закладах культур району.
Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  проведено  науково  -

дослідницьку роботу з питання розвитку культурної спадщини в районі. 
03.10.2018- проведено нарада з працівниками культури району щодо участі

у  обласному,  районному  заходах  та  організації  і  проведення  на  місцях
урочистостей до Дня Захисника України;

05.10.2018  -  участь  працівників  бібліотек  у  обласному  семінарі
«Краєзнавча діяльність публічних бібліотек – нове бачення»; 

10.10.2018  –  участь  працівників  бібліотек  комунального  закладу
«Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»  у  обласному
бібліофесті  «Бібліотека  +»  (Харківський  центр  розвитку  місцевого
самоврядування);

24.10.2018  -  організовано  та  проведено  нараду  з  бібліотечними
працівниками району щодо організації надання новітніх послуг бібліотеками з
вільним, безкоштовним доступом до мережі Інтернет для усіх верств населення;

25.10.2018  –  участь  працівників  бібліотек  КЗ «ЧРЦБС» у  IV обласному
патріотичному  форумі  «Ми  -  діти  твої,  Україно!»  (Харківська  обласна
бібліотека для юнацтва);

26.10.2018  –  участь  в  організації  і  проведенні  Інфо-туру  за  участі
представників  Харківського обласного турисько-інформаційного центру щодо
розвитку  на  території  району  промислового  туризму  (смт  Малинівка,  с.
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Коробочкине),  на  якому  представлені  об’єкти  -  промислові  підприємства
Чугуївського  району,  виробничий  цикл  яких  відповідає  сучасним  вимогам
екологічності,  а  саме:  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»,
ТОВ «Малинівський склозавод» та ТОВ «Харківська фруктова компанія».

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
01.10.2018  -  урочисте  привітання  бібліотечних  працівників  району  з

професійним святом з Всеукраїнським Днем бібліотек (центральна бібліотека
КЗ «ЧРЦБС»);

06.10.2018 – участь аматорів комунальної установи «Чугуївський районний
Будинок культури» у святі – Дня села Івановки;

12.10.2018 -  урочистий захід  -  привітання чоловіків  районної  державної
адміністрації, з нагоди Дня Захисника України; 

12.10.2018 - районний урочистий захід до Дня Захисника України (РБК);
14.10.2018 - участь колективів районного Будинку культури в організації і

проведенні  урочистостей  до  Дня  селища,  Дня  Покрови  Богородиці  та  Дня
Захисника України в селищі Новопокровка;

20.10.2018 – участь аматорів району у святі – Дня села Велика Бабка.
Аматори   району  у  звітному  місяці  брали  участь  в  обласних,

Всеукраїнських,  Міжнародних  та  регіональних  конкурсах,  фестивалях  та
оглядах, а саме:

13.10.2018  –  участь  зразкового  колективу  «Спортивного  клубу  Наталії
Черних з акробатичного рок-н-року» у Кубку світу з акробатичного рок-н ролу
(м. Харків);

14.10.2018  –  участь  зразкового  колективу  «Спортивного  клубу  Наталії
Черних з  акробатичного рок-н-року» у Четвертий етап чемпіонату України з
акробатичного рок-н ролу (м. Харків);

21.10.2018  –  участь  зразкового  колективу  бально-спортивного  танцю
«Вдохновение» у Всеукраїнських змаганнях «Крок до зірок», «Перший крок»
(м. Харків);

27.10.2018  -  участь  народного  вокально-хореографічного  ансамблю
«Бояничі»  та  зразкового  дитячого  вокально-хореографічного  ансамблю
«Візерунок»  у  ІІ  Регіональному  фестивалі-конкурсі  вокального  мистецтва
«Душі криниця».

 Згідно  з  окремим  планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система»  в  бібліотеках-філіях  КЗ  «ЧРЦБС»
організовано та проведено заходи з нагоди 74-ї річниці визволення України від
німецько-фашистських загарбників.

Оформлено книжкові виставки:
«Україна – земля переможців», «Навічно в пам’яті»;
«Будівничий Київської Русі» (до 1040-річчя від дня народження Ярослава

Мудрого);
до річниці ЗУНР «ЗУНР – символ прагнень українців до незалежності»;
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до 80-их роковин Великого террору - масових політичних репресій 1937-
1938  років  «Трагічні  сторінки  історії  українського  народу»,  «Причини  і
наслідки репресій в Україні»,

В  центральній  районній  бібліотеці  комунального  закладу  «Чугуївська
районна  централізована  бібліотечна  система»  організовано  віртуальну
історичну  годину  присвячену  80-им  роковинам  Великого  терору  –  масових
політичних репресій 1937-1938рр.

Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ
документальних фільмів з підборки кіноклубу «Докудейс» за темою щодо 80-х
роковин Великого террору - масових політичних репресій 1937-1938 років та з
нагоди 74-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.
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