
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за січень-грудень 2018 року

Бюджет
За підсумками 2018 року бюджет району за доходами загального фонду

(без урахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на 106 %, надходження
складають 75950,7 тис.грн при уточненому плані 71676,1 тис.грн, перевиконан-
ня – 4274,6 тис.грн.

Основні бюджетоутворюючі податки, а саме: податок на доходи фізичних
осіб виконаний на 100% (+258,4 тис.грн), рентна плата за користування надрами
– на 111,4% (+612,5 тис.грн), податок на майно – 108,1%                 (+1106,6 тис.-
грн),  єдиний податок на підприємницьку діяльність та з сільгоспвиробників –
на 114,6 % ( + 1785,2 тис.грн).

З державного бюджету в запланованому обсязі надійшли трансферти, а
саме: базова дотація в сумі 12898,6 тис.грн, додаткова дотація -20238,1 тис.грн,
освітня субвенція – 36082,2 тис.грн, медична субвенція – 20306,3 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 46624,3 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. 
Доходи бюджету району проти минулого року збільшились на 32,7% або

на 18716,7 тис.грн, в основному за рахунок збільшення надходжень податку на
доходи фізичних осіб  на  21,8% або на  6732,7  тис.грн, податку  на  майно на
19,5%,  на  суму 2396,3  тис.грн,  рентної  плати  за  користування надрами –  на
6002,5  тис.грн,  єдиного  податку  з  сільгоспвиробників  –  на  26,1%  або  на
1581,0  тис.грн,  єдиного  податку  з  підприємців  –  на  40,6%  або  на
1852,4 тис.грн.

Значним  залишається  податковий  борг  до  місцевих  бюджетів  району,
станом  на  01.01.2019  складає  4621,8  тис.грн,  в  порівнянні  з  початком  року
збільшився на 588,9 тис.грн.

 Заборгованість по Чкаловській ОТГ складає 913,9 тис.грн, по Малині-
вській ОТГ – 453,5 тис.грн.

Найбільші борги по району рахуються по таких податках:
-  по платі  за  землю – всього 2316,6  тис.грн,  в  тому числі  найбільші -

Малинівський ДМЗ - 284 тис.грн (земельний податок), АТ «ХАРП» −          323,4
тис.грн,  ТОВ  «АА  Агросвіт»  -  255,7  тис.грн  (орендна  плата  за  землю),  по
орендній платі з фізичних осіб заборгованість всього по району 117,0 тис.грн,
по фізичних особах податок на землю – 1156,2 тис.грн;



-  по  податку  на  доходи  фізичних  осіб  –  всього  по  району  борг
734,9 тис.грн, в тому числі найбільші – Есхарівське ЖКЕУ- 2011 – 635,2 тис.грн
(штрафні  санкції  за  актами  перевірки),  Чкаловське  ВУЖКГ  −  67,5  тис.грн,
Малинівський ДМЗ – 32,8тис.грн,  КП «Домовой»-  22,1 тис.грн,  по фізичних
особах за результатами річного декларування заборгованість 151,8 тис.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 – 342,8 тис.грн, в то-
му числі  найбільші ТОВ «Еталон охорона»(Малинівка)  -  28,7 тис.грн,  по сі-
льськогосподарському – ПРАТ «Тепличний» - 13,0 тис.грн, по фізичних особах -
підприємцях  – 312,1 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
саночистка») або по яких направлено до установ банків інкасові доручення, але
кошти 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  97,8%,  при  уточненому  плані
400692,1 тис.грн  використано 391842,2 тис.грн. 

Станом  на  01.01.2019  по  заробітній  платі  працівникам  бюджетних
установ району та по енергоносіях заборгованість відсутня.

Довідки  про виконання доходів бюджету району за звітний період та в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виконання доходів районно-
го бюджету та в розрізі місцевих бюджетів району, податковий борг, фінансува-
ння програм додаються.

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.01.2019 заборгованості з виплати заробітної плати в районі

немає.
Середньомісячна  заробітна  плата  по  району  за  ІІІ  квартал  2018  року

склала 7428 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає
127,5%.  Розмір  мінімальної  заробітної  плати  вона  перевищує  у  2  рази,  від
обласного рівня заробітна плата складає 93,9%. 

Чисельність безробітних осіб,  працевлаштованих за сприянням служби
зайнятості складає 535 осіб.

До  активних  форм  зайнятості  шляхом  працевлаштування,  професійної
підготовки, організації громадських робіт залучено 1213 осіб.

У районі створено 411 нових робочих місць. З них: юридичними особами
– 151,  фізичними особами –  203,  за  договорами трудового  найму працює –
57 осіб.
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Проведено  4  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 4 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 12 засідань з
легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової  зайнятості  та  12  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  01.01.2019  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 1734 отримувачам на суму     32300,9
тис.грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету 32300,9
тис.грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,  батьки
яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 16 отримувачам на суму 205,6
тис.грн, профінансовано 205,6 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про  державну
соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  238  сім’ям  на  суму
8728,8 тис.грн. Профінансовано 8728,8 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
54 особам на суму 114,4 тис.грн, профінансовано 114,4 тис.грн, заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  137  осіб  на  суму  2455,0  тис.грн,
профінансовано  2455,0  тис.грн,  та  соціальна  допомога  дітям  померлого
годувальника  нарахована  40  отримувачам  на  суму  536,8  тис.грн.,
профінансовано 536,8 тис.грн, заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 22 особам
на суму 142,8 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 47 особам на суму
14,6 тис.грн, профінансовано 14,6 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна  грошова  допомога  особі,  яка  проживає  разом  з  особою  з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 28 отриму-
вачам  на  суму  765,9  тис.грн,  профінансовано  765,9  тис.грн,  заборгованості
немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 404 отримувачам на суму 8579,2 тис.грн, профінансовано на суму
8579,2 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського  піклування  нарахована  на  суму  1907,4  тис.грн,  профінансовано  на
суму  1907,4  тис.грн,  з  них:  9  прийомним  сім’ям  нараховано  836,1  тис.грн,
профінансовано  836,1  тис.грн,  3  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано 908,1 тис.грн, профінансовано – 908,1 тис.грн, соціальна допомога
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на утримання дитини в сім’ї патронатного виховання нарахована та виплачена 1
сім’ї на суму 163,2 тис. грн., заборгованості немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.01.2019

Всього домогосподарств в районі – 13278 
Станом на 01.01.2019 звернулись за призначенням субсидії – 11428 домо-

господарств  (86,07%).  Призначено  субсидій  –  11324  домогосподарствам
(85,28%)  на  суму  3991,62  тис.грн,  (у  2018  році  –  11304  домогосподарства
(85,13%).

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –  4648  сімей
(41,05%).

На 01.01.2019 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 6615 (49,2%);
на тверде паливо – 451, у т.ч. 50 домогосподарств за 2017 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

589,42 грн, що на 536,63 грн менше ніж у 2018 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 2522,54 грн.
Довідково: На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, осіб з інвалі-

дністю внаслідок війни – 188, учасників бойових дій – 494, вдів загиблих та
померлих учасників війни – 200, учасників війни – 355.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом  на  01.01.2019  санаторно-курортне  лікування  отримали

12 ветеранів війни, у тому числі 3 учасника АТО та 56 осіб з інвалідністю зага-
льного  захворювання,  35  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорноби-
льській АЕС та 3 постраждалі дитини від ЧАЕС; 3 учасника АТО отримали
послуги із психологічної реабілітації. 

Станом на 01.01.2019 року для забезпечення осіб з інвалідністю технічни-
ми та іншими засобами реабілітації укладені 79 договорів та сплачено 79 до-
говорів  на  суму 1422498,21 тис.  грн.,  180 осіб  з  інвалідністю отримали 420
направлень  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 75 осіб,  у  тому числі  соціальних робітників 41 особа,
які працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.01.2019 надана допомога 911 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 458 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –  21

особі;
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допо-

моги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 362
особам;
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пунктом прокату – 54 особам;
переміщеним особам із зони АТО – 16 особам.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.01.2019 призначено пільг на жи-
тлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету на зага-
льну суму 9196,8 тис.грн, заборгованість складає – 2764,7 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 415 громадян постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи (1 категорія – 103 особи.,  2 категорія – 76 осіб.,
3 категорія – 147 осіб, вдови – 37 осіб, діти – 52 особи).

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

Компенсацію на продукти харчування отримали 179 громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 680,3 тис.грн. Безко-
штовними  ліками  забезпечено  118  громадян  на  суму  167,3  тис.грн.  Безко-
штовним 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  3749984,13грн.  Перевірено
255  особових  рахунків  на  виплату  недоотриманої  пенсії.  Обстеження
матеріальна допомога – 5 звернень.

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 – 229 справ; 
обстеження внутрішньо переміщених осіб – 99;
допомога при народженні дитини – 17 справ;
обстеження заявника для призначення субсидії –766 справ;
обстеження заявника для призначення допомоги по догляду за інвалідом –

2 справи;
допомога на дитину одинокої матері – 1 справа.
З початку року перевірено 9325 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто коштів до бюджету всього 66242,1 грн., з них: по субсидіям —
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29877,68 грн., по допомогам – 36364,42 грн.
Охорона здоров’я

В  КП  «Чугуївський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради Харківської  області,  КНП «Чугуївська  центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка» створено реєстр хворих із захворюванням
на цукровий діабет, який налічує 2621 особа, з них 540 осіб – інсулінозалежні.

У реєстрі зареєстровано 18 дітей.
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет профінансовано за 2018 рік на загальну суму 5192,5 тис грн. 
В  реєстр  на  проведення  зубопротезування  фахівцями  КНП  «Чугуївська

центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» внесено 154 особи, проведено
протезування 83 особам на загальну суму 128 тис. грн.

В районі видано розпорядження голови районної державної адміністрації
від  25.09.2015  № 423  «Про  забезпечення  громадян  Чугуївського  району,  які
страждають  на  рідкісні  (орфанні)  захворювання,  лікарськими  засобами  та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування».

Лікувальні заклади Чугуївського району забезпечують постійне оновлення
реєстрів хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Станом  на  31  грудня  2018  року  в  КНП  «Чугуївська  ЦРЛ  ім.  М.І.
Кононенка» складено реєстр дорослих на рідкісні  (орфанні)  захворювання,  в
якому знаходиться 2201 особа, дитячого населення зареєстровано 44 дитини.

Всього за 2018 рік було виділено 250,6 тис грн.
У протитуберкульозному кабінеті в КНП «Чугуївська центральна районна

лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  функціонує  реєстр  хворих  на  туберкульоз,
проводиться моніторинг обстеження, лікування та оздоровлення пацієнтів.

На амбулаторне лікування хворих на туберкульоз у 2018 році використано
ліків на суму 241625,09 грн. Фінансування у 2018 році з місцевого бюджету в
сумі 6277,38 грн, фінансування з держбюджету в сумі 225527,56 грн, на одного
хворого у сумі 4545,19 грн. 

У 2018 року виявлено 33 хворих на туберкульоз.  На обліку з  активною
формою туберкульозу знаходиться в протитуберкульозному кабінеті 51 хворий,
проти  61  хворого  у  минулому  році.  Проліковано  амбулаторно  –  43  особи,
направлено до протитуберкульозних санаторіїв 23 хворих. 

Всього  від  початку  року  флюорографічно  обстежено  42781  особа,  що
становило 90,5% від річного плану обстеження. З профілактичною метою за 11
місяців 2018 року флюорографічно обстежено 41618 осіб, що склало 88,0% від
річного  плану  обстеження  населення.  Декретований  контингент  оглянуто  на
83,1%.

Під  час  профілактичних  оглядів  у  звітному  періоді  було  виявлено
18  хворих  на  туберкульоз,  онкологічну  патологію  виявлено  у  6  осіб,  інша
патологія  - 848 осіб, хронічні неспецифічні захворювання легень – 1377 осіб.

В районі працює 8 пунктів збору мокротиння, в звітному періоді проведено
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783  дослідження  мокротиння,  перевірено  467  осіб.  Виявлено  хворих  на
туберкульоз  всього  -  23  особи,  вперше  в  житті  − 19  осіб,  які  є
бактеріовиділювачами.

Під  диспансерним  наглядом  районного  інфекціоніста  КНП «Чугуївська
центральна районна лікарня ім.  М.І.  Кононенка» в 2018 році  знаходиться 74
ВІЛ-інфікованих  осіб,  з  них  –  7  дітей.  Серед  хворих  дітей  в  стадії
підтвердження  діагнозу  знаходиться  5  дітей;  з  діагнозом  ВІЛ-ІІ,  ВІЛ-ІІІ
клінічної стадії – 2 дитини. Антиретровірусну терапію отримує 51 особа.

В 2018 року всього обстежено 4887 осіб, у тому числі в кабінеті «Довіра» –
958 осіб, виявлено вперше 8 осіб. Взято на диспансерний облік 18 осіб.

Районна  лікарня  забезпечує  своєчасне,  дворазове  обстеження  вагітних
жінок на ВІЛ-інфекцію. За 2018 рік обстежено 1211 вагітних жінок, виявлено
2 особи.

В районній лікарні проводиться обов’язкове тестування донорської крові з
метою  виявлення  ВІЛ-інфекції,  обстежено  1127  донорів,  з  них  первинних
донорів – 31 особа.

Найбільша кількість зареєстрованих захворювань на  ВІЛ-інфекцію/СНІД
зафіксована: м. Чугуїв – 24 випадки, смт Малинівка – 8 випадків, смт Есхар – 10
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  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка». 

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допоміг  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає. 
Борг по пільговим пенсіям станом на 01.01.2019 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.

інші  –  25,6%  (громадяни  підприємці  –  13,2  тис.грн)  борг  охоплено
позовною роботою на 100%.  На  виконанні   у  відділі  державної  виконавчої
служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції знаходяться виконавчі
листи на суму 13,2 тис.грн.

Промисловість

7



За  даними  обласної  статистики  у  січні  –  листопаді  2018  року
підприємствами  Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на
суму  2295919,10  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
86,6%, ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» на 30,9%, ТОВ «Бікорм» на 5,1%,
ТОВ «Зооветеринарний центр» на 12,09%, ТОВ «Малинівський склозавод» на
10,14%, Новопокровський ЗЗБК на 166,51%., КП «Вода Есхара» на 19,2%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» на 32%, ТОВ «Лікеро – горілчаний завод
«ПРАЙМ» – на 4%, ДП «Новопокровський КХП» на 58%.

Продукція  вироблена  промисловими  підприємствами  району
експортувалася  до  таких  країн  як:  Корея,  Ірак,  Оман,  Арменія,  Казахстан,
Грузія, Азербайджан та інші.

Сільське господарство
У 2018 році було зібрано зернових та зернобобових культур 111,8 тис.тонн,

що на 4,1 тис.тонн (104%) більше, ніж в минулому році, в тому числі озимої
пшениці  –  45,8  тис.тонн,  що  на  21,1  тис.тонн  менше  рівня  минулого  року,
кукурудзи  на  зерно  –  53,8  тис.тонн,  що  на  20,0  тис.тонн  більше  показника
минулого  року.  Технічних  культур  зібрано  49,4  тис.тонн,  в  тому  числі
соняшнику  47,6  тис.тонн,  що  на  12,2  тис.тонн  (або  134%)  більше,  ніж  у
минулому році.  Овочевих  культур зібрано 11,8  тис.тонн,  що на  1,8  тис.тонн
(114%) більше рівня минулого року. Кормових культур – 86,5 тис.тонн, що на
18,1  тис.тонн  більше  показника  минулого  року.  Фруктових  культур  –
1,1 тис.тонн, що на 0,3 тис.тонн більше, ніж у минулому році.

Валове  виробництво  продукції  рослинництва  у  порівняльних  цінах
2010 року склало 318,5 млн.грн або 114,9 % до показника минулого року. 

Під урожай 2019 року було висіяно 15917 га озимих культур, що на 1437 га
більше рівня минулого року. В тому числі озимих на зерно посіяно 15318 га, із
них озимої пшениці 14916 га. Крім того, озимого ріпаку посіяно 334,9 га.

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

Заготовлено: сіна – 1054,0 тонни;
                       сінажу – 12450,0 тонн;
                       силосу – 51270,0 тонн;
                       концентрованих кормів – 15000,0 тонн;
                       сіна – 6500,0 тонн.

З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання
господарствами  району  за  січень-грудень  2018  року  закуплено
сільськогосподарської  техніки на  суму –  142,5  млн.грн,  що на  32,7% або на
40,5 млн.грн більше в порівнянні з минулим роком. 
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В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.01.2019 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8083 голови, що менше
показника минулого року на  51 голову,  в  тому числі  корів  –  3170 голів,  що
більше показника минулого року на 203 голови, свиней –32143 голови, що на
26811  голів  більше  відповідно  до  показника  минулого  року,  птиці  –
183,1 тис. голів, що на 51,5 тис. голів більше ніж у минулому році.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  в
січні-грудні  2018  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму – 157,1 млн.грн, або 149,9 % від показника минулого року, в
тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 86,5 млн.грн (199,7%);
молока на суму – 63,8 млн.грн (113,5%);
яйце – 6,8 млн.грн (127,9%);
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 7045,5 т, що на

3336,9 т більше відповідного показника минулого року, молока – 25650,2 т, що
на 3057,3 т більше в порівнянні з минулим роком.

Надій  молока  від  однієї  середньої  корови  склав  8432  кг,  що  на  931  кг
більше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять відповідно 557 г та 646 гр. (107,3%, 258,9%). 

За  січень-грудень  2018  року  було  вироблено  яєць  14706,1  тис.шт.,  що
більше на 3207,0 тис. шт., що становить 127,9% від показника минулого року.
Яйценосність курей – несучок складає 195 шт. (101,9%).

Індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства по
Чугуївському району за січень-грудень 2018 року становить 124,1%:

в рослинництві – 114,5%;
в тваринництві – 149,9%.
Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом на

01 грудня 2018 року становить 6516,2 грн, що більше ніж у минулому році на
1825,37 грн., або на 38,9%.

Станом  на  31.12.2018  року  сільськогосподарськими  підприємствами
району  за  оренду  земельних  часток  (паїв)  сплачено  105198,6  тис.грн,  що
становить 104,6%. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки галузі тваринництва» станом на 01 грудня 2018 року
сільськогосподарськими  підприємствами  Чугуївського  району  за  утримання
корів отримано бюджетної дотації на суму 2744530,00 грн.

Отримано  підтримки  за  напрямом  «Часткова  компенсація  вартості
сільськогосподарської  техніки  та  обладнання  вітчизняного  виробництва»  у
2018 році на суму 1057242,00 грн.

Відповідно  до  постанови  КМУ  від  15  липня  2005  р.  №  587  про
затвердження  Порядку  використання  коштів,  передбачених  у  державному
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бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства (редакція від
22.02.2018) отримано підтримки на суму 5,7 млн.грн.

За  програмою  «Фінансова  підтримка  заходів  в  агропромисловому
комплексі  шляхом  здешевлення  кредитів»  постанова  Кабінету  Міністрів
України від 29 квітня 2015 року № 300 (зі змінами) отримано відшкодування на
суму 3584312,00 грн.

Отримано фінансової підтримки розвитку фермерських господарств згідно
постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 106 зі змінами
і  доповненнями,  внесеними  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 24 жовтня 2018 року № 911, на суму 179073,00 грн.

За  утримання  молодняку  великої  рогатої  худоби  фізичним  особам
сільських,  селищних  рад,  об’єднаних  територіальних  громад  Чугуївського
району отримано бюджетної дотації на суму 332800,00 грн.

Загальна  сума  державної  підтримки  аграрного  комплексу  району  у
2018 році склала 13,6 млн.грн.

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 28.12.2018 року введено в експлуатацію

22  індивідуальних  житлових  будинків  загальною  площею  2242,2  кв.м.
Плановий  показник  введення  житла  в  експлуатацію  у  Чугуївському  районі
виконано на 112,1%.

Генеральний план смт Новопокровка розроблено на 100%. 
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  01.01.2019  року  в  районі  працюють  всі  котельні  районного
підпорядкування.  Опалюються  100%  об’єктів  соціально-побутового
призначення. 

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.  Щодня  працівниками  відділу  здійснювався
моніторинг щодо стану доріг та надання житлово-комунальних послуг в районі.
Результати  моніторингу  доводилися  до  керівництва  районної  державної
адміністрації та Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку
інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації.
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У  зимовий  період  по  Чугуївському  району  на  дорогах  державного  та
місцевого  значення  здійснювалася  обробка  дорожнього  полотна
протиожеледними  матеріалами,  очищення  дорожнього  полотна  від  снігу,
очищення асфальтобетонного покриття мосту від нанесеного бруду.

Спільно  з  представниками  Служби  автомобільних  доріг  в  Харківській
області  розроблено  графіки  першочергової  очистки  від  снігу  автомобільних
доріг та обробки їх піщано-сольовою сумішшю. 

Відповідно до сесії Харківської обласної ради від 30.08.2018 було виділено
25460,604 тис.грн для проведення робіт з технічного переоснащення системи
теплопостачання  з  установкою  модульних  котелень  на  твердому  паливі  в
смт  Чкаловське  Чугуївського  району  Харківської  області.  Розпорядником
виділених коштів є Департамент капітального будівництва Харківської обласної
державної  адміністрації  (далі  Департамент).  Після  проведення  тендерної
процедури  (через  систему  публічних  закупівель),  Департаментом  було
визначено переможця – ТОВ «ТЕХЕКС ГАЗ», з яким було укладено відповідний
договір.

В  цілому,  заходи,  передбачені  планом  роботи  відділу  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури  районної
державної адміністрації на грудень 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 доріг.
Поштовий зв’язок

Поштові  послуги  у  районі  надають  20  відділень  поштового  зв’язку,  які
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
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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  01.01.2019  у  районі  налічується  226  закладів  торгівлі:

134 магазини, 74 торговельних павільйонів, 18 кіосків.
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
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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’єкти  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  ІІІ  кварталі
2018  року)  обсяг  реалізованих  послуг  складає  19599,00  тис.  грн,  у  т.ч.
населенню  1293,60  тис.грн.  Частка  послуг,  реалізованих  населенню  у
загальному обсязі 6,6%.

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

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» – 16,75 грн, батон із борошна вищого ґатунку –
10,10 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 8,95 гривень.

Адміністративні послуги
Протягом  січня-грудня  2018  року  зареєстровано  5327  звернень  щодо

надання  адміністративних  послуг: 99  –  Чугуївського  районного  відділу
ГУ ДМС України в Харківській області  (далі  – ДМС),  2767 – Міськрайонне
управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління
Держгеокадастру у Харківській області (далі – Держгеокадастр), 39 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 2412 – власні послуги
(відділ реєстрації районної державної адміністрації – 2384: нерухоме майно –
2055, бізнес – 329, відділ містобудування та архітектури – 27, відділ освіти - 1),
10 – документів дозвільного характеру. 

Надано – 57 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  70  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 5323 результати: 101 – ДМС, 2819– Держгеокадастр, 36 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 2359 – власні послуги
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  313,  нерухоме
майно  –  2027,  відділ  містобудування  та  архітектури  -  19),  8  –  документів
дозвільного характеру.

Надано 3600 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним працівникам навчальних закладів  району

виплачена в повному обсязі. 
Заборгованості за енергоносії за грудень 2018 рік немає.
Здійснено  заміну  електролічильників  у  Моспанівському  та  Волохово-

Ярському НВК на загальну суму 6,8 тис.грн. 
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Для  оновлення  матеріальної  бази  ЦТКЕ  придбано  байдарку  на  суму
20,0 тис.грн.  Для дитячих майданчиків навчальних закладів району  придбано
спортивне обладнання на загальну суму 990,0 тис.грн. 

Для створення належних умов для осіб з особливими освітніх потребами
здійснено капітальний ремонт приміщень медіатеки та ресурсної кімнати, фаса-
ду будівлі початкової школи та коридору  Есхарівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів. На ці
цілі у грудні витрачено кошти на загальну суму 68,9 тис.грн. 

Придбано комплект книг для медіатеки на суму 10,0 тис.грн, меблі та об-
ладнання для інклюзивно-ресурсного центру  на загальну суму 150,4 тис.грн.

Придбано дидактичний матеріал для початкових класів Нової української
школи на суму 154,4 тис.грн.

У грудні проведено капітальний ремонт по заміні віконних блоків у Вве-
денському, Великобабчанському, Зарожненському та Новопокровському НВК на
загальну суму 497,4 тис.грн.

На організацію новорічних свят для учнів закладів середньої освіти району
витрачено 165,6 тис.грн.

Розпочато будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у селищі
Есхар. У грудні здійснена поточна оплата за будівельні матеріали на загальну
суму 748,8 тис.грн.

Під час літньої оздоровчої кампанії у КП «Чугуївський районний дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» оздоровилося 457 дітей.

Протягом  грудня  до  відділу  освіти  надійшли підручники для  1,  5,  10-х
класів, які видані закладам освіти району. На даний час забезпечення підручни-
ками 1, 5, 10-х класів складає 98%.

У 2018 році інвестиції у розвиток Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів усіх дже-
рел фінансування (обласний,  районний та  селищний бюджети)  склали понад
півтора  мільйони  гривень.  Завдяки  цьому  докорінно  реконструйовано  хар-
чоблок, обладнано медіа теку, ресурсну кімнату, спортивний майданчик. 

 Учні закладів освіти району взяли участь у Всеукраїнському конкурсі на
кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край»,
а також у районному етапі Всеукраїнського конкурсу-огляду шкільних музеїв. 

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо

подальшого економічного і соціального розвитку з реалізації державної політи-
ки з питань молоді, фізичної культури і спорту, а саме:

відкритий турнір Харківської області з боротьби самбо серед юнаків та
дівчат  присвячений  пам’яті  героя  АТО  Шкарбуна  Дмитра  Павловича
(14.04.2018, спортивна зала Введенського НВК); 

Всеукраїнський Олімпійський тиждень та Всеукраїнський Олімпійський
урок, присвячений Дню фізичної культури і спорту в Україні (03-09.09.2018, за-
клади загальної середньої освіти, населені пункти району);
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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»);

району Спартакіаду 2018 року з масових видів спорту серед працівників
органів місцевого самоврядування Чугуївського району (24.11.2018 спортивна
база Ч-БЛ коледжу, смт. Кочеток).

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

першості Харківської області з футболу серед ДЮСШ, ІІ-е коло (міський
стадіон смт Великий Бурлук, смт.Дворічна);

фінальних змаганнях з волейболу (чоловіки) та шашок за програмою об-
ласної Спартакіади (21.04.2018, фізкультурно-оздоровчий комплекс, смт Пісо-
чин, Харківський район, шахово-шашковий клуб «Вундеркінд», м. Харків);

міжнародному турнірі з боксу серед юнаків пам’яті героя України, почес-
ного громадянина м. Одеси Бориса Давидовича Литвака (26-29.04.2018, м. Рені,
Одеська область);

Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо серед кадетів на приз Народно-
го депутата України Є.В. Мураєва (27-29.04.2018, смт Слобожанське, Зміївський
район);

фінальних змаганнях  з  гирьового  спорту  за  програмою обласної  Спар-
такіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та ОТГ
(12.05.2018, спортивний комплекс Харківської державної зооветеринарної ака-
демії смт Мала Данилівка, Дергачівський район);

Всеукраїнському турнірі з боксу серед юнаків 2007-2009 р.р.н. на призи
мецената Андрія Антонюка (16-19.05.2018, спортивна зала КП «КДЮСШ», м.
Миколаїв);

ІІ-у міжнародному турнірі «Олімпійські надії» з боксу серед юнаків (06-
09.06.2018, смт Затока, Одеська області);

Всеукраїнському  турнірі  «Кубок  України»  з  боротьби  самбо  серед
юніорів, юніорок, юнаків та дівчат старшого віку, IV ранг (27-30.08.2018, м. Жи-
томир);

VII-му відкритому особисто-командному турнірі з боротьби самбо серед
кадетів 2002-2003 р.р.н.,  юнаків 2004-2005 р.р.н.,  юнаків та дівчат 2006-2007
р.р.н.,  присвяченому  пам’яті  заслуженого  тренера  України  Бабаянця  Роберта
Самвеловича (29-30.09.2018, м. Одеса);

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

чемпіонаті  України  з  боротьби  самбо  серед  кадетів  (29-31.10.2018,  м.
Львів);
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Всеукраїнському турнірі з боксу на призи спортивного клубу «Сокіл» (07-
10.11.2018, м. Свалява, Закарпатська обл.);

Всеукраїнському  турнірі  з  боксу  пам’яті  заслуженого  тренера  України
О.П. Григор’єва серед юнаків 2001-2002 р.н., 2003-2004 р.р.н., 2005-2006 р.р.н.
(15-18.11.2018, спортивний комплекс «Юність», м. Миколаїв);

Всеукраїнському  турнірі  з  боксу  серед  юніорів  2006-2009  р.р.н.  (20-
23.12.2018, м. Одеса).

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

ДЛОТ ГО ЛООФСТ «Динамо» України на I, IV, VII, VIIІ тематичні зміни:
2 дитини (01.06.2018); 4 дитини (28.08.2018); 2 дитини (10.10.2018); 4 дитини
(14.11.2018), Львівська область;

ДЗСТ «Лісова пісня» на I тематичну зміну - 6 дітей (01.06.2018), Запорізь-
ка область;

ПЗОВ «Связист» та «Рассвет» ТОВ «Курортне об’єднання «Перлина Чор-
номор’я» на І, ІІІ, ІV тематичні зміни: 6 дітей (30.05.2018); 8 дітей (12.07.2018);
3 дітей (06.08.2018), Одеська обл.; 

ДЗСТ «Патрія»  ДП «Південь-Курорт-Сервіс»  на  І,  ІІ,  IІІ,  VІ  тематичні
зміни: 6 дітей (01.06.2018); 2 дитини (22.06.2018); 2 дитини (24.07.2018); 4 ди-
тини (31.08.2018), Одеська обл.;

ДЗСТ «Факел» на ІV тематичну зміни - 4 дитини (06.08.2018), Запорізька
обл.;

ДП  УДЦ  «Молода  Гвардія»  на  ІV,  Х,  ХІ  тематичні  зміни:  1  дитина
(06.08.2018); 4 дитини (26.09.2018); 5 дітей (20.10.2018), Одеська обл.;

ДПУ «МДЦ» «Артек» на V, VІ, Х, ХІ, тематичні зміни: 2 дитини (29.05.2018);
2 дитини (21.06.2018); 1 дитина (23.09.2018); 3 дитини (19.10.2018), Київська
обл.

Соціально-правовий захист дітей
В районі забезпечені умови для соціально-правового захисту кожної ди-

тини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Протягом 2018
року працівниками служби разом з УПСЗН, відділом освіти, відділом у справах
молоді та спорту, соціальним центром, правоохоронними органми проведено 63
спільних виїздів по населених пунктах району з метою виявлення дітей, які про-
гулюють  заняття,  фактів  бродяжництва  та  жебракування.  За  результатами
виїздів виявлено 35 дітей, які були без догляду батьків, 27 дітей повернуті бать-
кам, 2-влаштовані до родин, до державних закладів – 6. Під час рейдів обстеже-
но умови проживання 123 сімей, з них 25 сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах.
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На території району створено та функціонує 3 дитячих будинки сімейного
типу та 11 прийомних сімей, в яких разом виховується 36 дітей.

За 2018 рік в районі усиновлено громаднами України 3 дитини, стосовно
ще 2 дітей триває процесс усиновлення.  

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  та  участі  аматорів  Чугуївщини  у  обласному
фольклорному заході «Святовид»;

-  щодо  підготовки  та  участі  аматорів  Чугуївщини  у  обласному  етапі
творчого конкурсу  «Яскраві діти України».

Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  велась  науково  -
дослідницька робота з питання розвитку культурної спадщини в районі. 

 12.12.2018  - організовано  та  проведено робоча  нарада  з  працівниками
бібліотек – філій КЗ «ЧРЦБС»;  

13.12.2018 -  Участь працівників культури району в регіональному форумі
«Децентралізація. Культурний сектор. Бібліотеки: успіхи, виклики, можливості»
(Харківська обласна юнацька  бібліотека).

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи: 
05.12.2018 -  організовано та проведено районний захід до Дня Збройних

Сил України;
05.12.2018  –  участь  у  районному  урочистому  заході  до  Дня  місцевого

самоврядування;
07.12.2018  –  організовано  та  проведено  районний  захід  -  вшанування

пам’яті  загиблих,  які  віддали  своє  життя,  виконуючи  військове  завдання  у
боротьбі за свободу, цілісність та єдність держави. Відкриття пам’ятної дошки
Маслову  Андрію  Вікторовичу  та  Шевченко  Сергію  Павловичу
(Новопокровський  навчально-виховний комплекс).

Аматори  району  у  звітному  місяці  брали  участь  в  обласних,
Всеукраїнських,  Міжнародних  та  регіональних  конкурсах,  фестивалях  та
оглядах, а саме:
 В рамках Фінального Кубку Світу в Любляні (Словенія) 08.12.2018 року
відбувся Міжнародний турнір "SLOVENIA OPEN".  II- місце зайняли учасники
зразкового коллективу спортивного клубу «НАТАЛІЇ ЧЕРНИХ» з акробатичного
рок-н-ролу.
 8-9  грудня  у  м.  Харків  проходив  Міжнародний  фестиваль-конкурс
національних  культур  «SUNFLOWER  FEST»,  на  якому  зразковий  колектив
спортивного клубу «НАТАЛІЇ ЧЕРНИХ» з акробатичного рок-н-ролу зайняв два
Перших місця. 

З метою патріотичного виховання на прикладі Героїв АТО  у бібліотеках
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комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»  організовувалися  різні  заходи  –  години  пам’яті,  літературні
години,  обговорення  та  презентації  книг,  спілкування  з  воїнами-учасниками
АТО  та інші.

У бібліотеках району оформлені викладки літератури «Вісті з передової»,
на  яких  представлені  найсвіжіші  матеріали  з  періодичних  видань  «Хроніка
війни.  Останні  події  в  зоні  АТО»,  «Україна  –  єдина  країна»,  «Не  здолати
Україну», «Пам’ятаймо імена Героїв».

В  бібліотеках  району  проводяться  патріотичні  бесіди  «Волонтери
–  рятівники  і  помічники  в  зоні  АТО»,  «Волонтер  –  це  стан
душі»,  організовуються  викладки газетно-журнальних  матеріалів  про
мужність  і  відвагу  волонтерів  «Волонтери:  пліч  -  о-  пліч  із
захисниками  України».

Бібліотеки-філії,  в  яких  діють  Інтернет-центри,  взяли  участь  у
Всеукраїнському  соціологічному  дослідженні «Ставлення  молоді  до  участі  у
волонтерській  діяльності».  Матеріали  дослідження  вивчено,  узагальнено
і  відправлено  в обласну бібліотеку для юнацтва.

Інформацію щодо проведених заходів надано в газету «Вісті Чугуївщини»
та телерадіокомпанію «Слобожанка».
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