
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за квітень  2018 року
 

Бюджет
За підсумками 4 місяців поточного року бюджет району за доходами зага-

льного фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на 114,9
%, надходження  складають  24052,9  тис.грн  при  плані  20925,5  тис.грн,
додатково одержано 3127,4 тис.грн.

Основні бюджетоутворюючі податки, а саме: податок на доходи фізичних
осіб виконаний на 111,5% (+ 1190,1 тис.грн), єдиний податок на підприємни-
цьку діяльність та з сільгоспвиробників – на 127,1% (+868,2тис.грн), податок на
майно – на 103,6 % (+184,2 тис.грн)

З державного бюджету в запланованому обсязі надійшли трансферти, а
саме: базова дотація в сумі 4299,6 тис.грн, додаткова дотація – 5157,2 тис.грн,
освітня субвенція – 11113,2 тис.грн, медична субвенція – 7992,6 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 15720,9 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 41,7%, або

на 7 084,0 тис.грн, в основному за рахунок збільшення надходжень податку на
майно на 44,3 тис.грн, на суму 1619,6 тис.грн, податку на доходи фізичних осіб
на 23,5% або на 2200,2 тис.грн, рентної плати за користування надрами – на
1847,1  тис.грн,  єдиного  податку  з  сільгоспвиробників  –  на  39,5%  або  на
564,7тис.грн, єдиного податку з підприємців – на 23,3% або на 392,2 тис.грн.

Значне зростання доходів в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року спостерігається в таких бюджетах: Новопокровський – в 2,3 рази (+1668,6
тис.грн за рахунок збільшення надходжень орендної плати), Введенський – в 2,2
рази  (+807,0  тис.грн  за  рахунок  надходжень  рентної  плати  за  користування
надрами).

Значним залишається  податковий борг до місцевих бюджетів району,
станом  на  01.05.2018  складає  3955,5  тис.грн,  в  порівнянні  з  початком  року
зменшився на 77,4 тис. грн. Заборгованість по Чкаловській ОТГ складає 506,3
тис.грн, по Малинівській – 417,3 тис.грн.

Найбільші борги рахуються по таких податках:
-  по платі  за  землю – всього 1541,3  тис.грн,  в  тому числі  найбільші -

Малинівський ДМЗ – 284 тис.грн (земельний податок), ТОВ «Агросвіт» - 262,6
тис.грн.(орендна плата), по орендній платі з фізичних осіб заборгованість всьо-
го по району 163,2 тис.грн, по фізичних особах – 654,7 тис.грн.



- по податку на доходи фізичних осіб – всього борг 890,9 тис.грн, в тому
числі найбільші - Есхарівське ЖКЕУ- 2011 – 635,2 тис.грн.(штрафні санкції по
актах  перевірки),  Чкаловське  ВУЖКГ-67,5  тис.грн,  Малинівський  ДМЗ  –
32,8тис.грн, КП «Домовой»- 22,1 тис.грн.

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

- по єдиному податку на підприємницьку діяльність – 503,5 тис.грн, в то-
му числі найбільші ПП «ТРИ АГРО 2007» - 15,8 тис.грн, ПРАТ «Тепличний» -
13,0 тис.грн, по фізичних особах – 363,2 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 92,7%, при уточненому плані 178457,7ти-
с.грн. профінансовано 164252,0 тис.грн. 

Станом  на  01.05.2018  р.  по  заробітній  платі працівникам  бюджетних
установ  району  заборгованість  відсутня,  по  енергоносіях  заборгованість
1427,7тис.грн. по відділу освіти.

Праця та зайнятість населення

Станом на 01.05.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі
немає.

Середньомісячна заробітна плата по району за ІV квартал 2017 рік склала
6490,4 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає 155,0 %.
Прожитковий мінімум на працездатну особу (1600 грн) вона перевищує більше
ніж у 4 рази, від обласного рівня заробітна плата складає 94,2%. 

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  перебуває  480
безробітних громадян, з яких 220 — працевлаштовані. Професійну підготовку
пройшли 90 осіб. Рівень працевлаштування складає 45%. 

У районі створено 70 робочих місць. З них: юридичними особами – 21,
фізичними особами – 44, за договорами трудового найму працює – 5 осіб.

Проведено  2  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 2 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 4 засідання
комісії  з  легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової  зайнятості  та
4засідання  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом  на  01.05.2018  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України



“Про державну допомогу сім’ям з дітьми“ 1833 отримувачам на суму 11166,4
тис.грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету 11166,4
тис.грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,  батьки
яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 23 отримувачам на суму 84,2
тис.грн, профінансовано 84,2 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  “Про  державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” 261 сім’ї на суму 3208,7 тис.грн.
Профінансовано 3208,7 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги нарахована 54
чол. на суму 38,8 тис.грн, профінансовано 38,8 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  147  чол.  на  суму  887,9  тис.грн,
профінансовано 887,9 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 35 чол. на суму 4,6
тис.грн, профінансовано 4,6 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна  грошова  допомога  особі,  яка  проживає  разом  з  особою  з
інвалідністю  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована  32
отримувачам  на  суму  284,3  тис.грн,  профінансовано  284,32  тис.грн,
заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 410 отримувачам на суму 2848,9 тис.грн, профінансовано на суму
2848,9 тис.грн, заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування нарахована на суму 621,5 тис.грн, профінансовано на
суму  621,5  тис.грн,  з  них:  10  прийомним  сім’ям  нараховано  331,7  тис.грн,
профінансовано  331,7  тис.грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано  289,8  тис.грн,  профінансовано  –  289,8  тис.грн,  заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.05.2018

Всього домогосподарств в районі – 13278 
Станом  на  01.05.2018  звернулись  за  призначенням  субсидії  –  555

домогосподарствам  (4,1%).  Призначено  субсидій  –  657  домогосподарствам
(4,9%) на суму 948,9 тис.грн, (у 2017 році – 1503 домогосподарств (11,3%),

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –  132  сім’ям
(20,1%), допомог – 47 отримувачам.

На 01.04.2018 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 8898 домогосподарств (67,5%);
на тверде паливо – 51, у т.ч. 51 домогосподарств за 2017 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

1292,84 грн, що на 541,41 грн менше ніж у 2017 році.



Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 2657,69 грн.
Довідково: На  обліку  в  районі  перебуває  17458  пенсіонерів,  інвалідів

війни – 196, учасника бойових дій – 459, вдів загиблих та померлих учасників
війни - 178, учасників війни – 489.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом  на  01.05.2018  послугами  із  санаторно-курортного  лікування

пільгової категорії скористалася 1 особа загального захворювання.
Станом  на  01.05.2018  року  46  інвалідів  отримали  76  направлень  для

забезпечення протезними виробами та технічними засобами реабілітації.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних

послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  має  три  відділення,
чисельність працюючих 81 особа, у тому числі соціальних робітників 44 особи,
які працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.05.2018 надана допомога 603 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 421 особа;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –  19

особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) –
113 особам;

пунктом прокату – 42 особи;
переміщеним особам із зони АТО – 8 осіб
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків  в  актуальному  стані.  Станом  на  01.05.2018  призначено  пільг  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  5174,8  тис.грн,
заборгованість складає – 4038,1 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На  обліку  в  управлінні  перебуває  422  громадянина  постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 102 особи, 2 категорія - 79
осіб, 3 категорія - 149 осіб, вдови – 38 осіб, діти - 54 особи).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  182  громадянина,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 226,4 тис.грн.

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

перевірені  205  нових  пенсійних  справ  та  310  перерахунків,  призначених
управлінням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 205 нових
особових рахунків, 310 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  400  особових  рахунків  пенсіонерів  та  талонів  до



одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  1831745,42грн.  Перевірено
110 особових рахунків на виплату недоотриманої пенсії. 

Головним  державним  соціальними  інспекторами  перевірено  255  справ
одержувачів допомог.

Звірка з податковою інспекцією:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 65 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 98 справ;
- обстеження внутрішньо переміщених осіб – 26 справ;
- допомога при народженні дитини – 3 справи;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 62 справи;
- обстеження  заявника  для  призначення  допомоги  по  догляду  за

інвалідом – 1 справа;
- допомога на дитину одинокої матері – 0 справ.

З початку року перевірено 737 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто  коштів  до  бюджету  по  субсидіям  —  2200,00  грн.,  по

допомогам – 7240,79 грн.

Охорона здоров’я
Станом на 01.05.2018 року КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня

імені  М.І.  Кононенка»  профінансовано  на  21216,2  тис.  грн,  в  тому
централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет профінансовано в
квітні на суму 987,5 тис. грн.

Станом на 01.05.2018 року КП «Чугуївський районний центр первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
профінансовано  на  суму 4879,9  тис.  грн.  Відшкодування  вартості  лікарських
засобів  за  Урядовою  програмою  «Доступні  ліки»  становило  546,6  тис.  грн.
(100%). 

З  районного бюджету  для КП «Чугуївський районний центр первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
додатково  було  виділено  кошти  в  сумі  80,0  тис.  грн.  для  придбання  та
обслуговування комп’ютерної програми «РІМС «Медстар». 

В районі продовжується робота з виконання Урядової програми «Доступні
ліки». Станом на 10.05.2018 сімейними лікарями КП «Чугуївський районний
Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області за Урядовою програмою «Доступні ліки» виписано 18891
рецептів,  з  них  хворим  на  серцево-судинну  патологію  –  16496,  цукровий
діабет  –  1949,  бронхіальну  астму  –  446.  Відпущено  лікарських  засобів  на
загальну суму 700,9 тис. грн.

Проводився моніторинг динаміки реєстрації декларацій про вільний вибір
лікаря.  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  укладено  3957
декларацій. Всього по Чугуївському району укладено12528 декларацій, район



посідає 4 рейтингове місце.
Відділом охорони здоров'я районної державної адміністрації  в квітні 2018

року  підготовлено  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  «Про  створення  Комісії  з  питання  функціонування  КП
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  в  умовах  реформування
первинного  рівня  надання  медико-санітарної  допомоги»  (розпорядження  від
26.04.2018  №  157).  В  квітні  відбулося  засідання  вищеозначеної  Комісії,  за
підсумками роботи прийнято відповідні рішення.

На  базі  Чугуївського  відділення  екстреної  невідкладної  медичної
допомоги  20.04.2018  року  пройшов  відкритий  Регіональний  чемпіонат
Слобожанщини  2018  року  з  надання  невідкладної  допомоги  за  участю 7-ми
районів Харківської області.

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  Чугуївському  районі
проводяться  профілактичні  медичні  огляди  населення.  В  звітному  періоді
проведено флюорографічне обстеження 11737 особам (28,6%). 

З профілактичною метою оглянуто 11549 осіб, за аналогічний період 2017
року – 12524. Виявлено активний туберкульоз у 9 осіб, онкологічну патологію –
2 особи, хронічні неспецифічні захворювання легень – 537 осіб, інша патологія
– 378.

На  диспансерному  обліку  в  протитуберкульозному  кабінеті  районної
лікарні знаходиться 67 хворих з активною формою туберкульозу, у 2017 році за
цей же період на диспансерному обліку знаходилося 68 осіб.

В  районі  працює  8  пунктів  збору  мокротиння,  в  квітні  2018  року
проведено 277 досліджень мокротиння, перевірено 180 осіб. Виявлено всього 7,
вперше 6 осіб, які є бактеріовиділювачами.

Фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз з державного
бюджету  склало  68,5  тис.  грн.,  видатки  медичної  субвенції  –  1,0  тис.  грн,
вартість лікування на одного хворого – 1,0 грн.

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». В квітні 2018 року здійснено виїзди в населені пункти району:
смт Чкаловське, с. Нова Гнилиця, с. Миколаївка, с. Кам’яна Яруга, с. Іванівка, с.
Степове. Лікарями під час виїздів в квітні 2018 року оглянуто 168 осіб. Всього
за 4 місяці оглянуто 554 особи.

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допоміг  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає. Місячна потреба в коштах
на виплату пенсій на місяць 2018 року становить 38173,8 тис. грн. 

Борг по пільговим пенсіям станом на 01.05.2018 року має Малинівський
державний машинобудівний завод в сумі 2,6 тис.грн.



Борг по страхових внесках становить 54,8 тис.грн.
Державні  підприємства  –  74,4%  (Малинівський  державний

машинобудівний  завод  -  40,8  тис.грн.),  відділ  ДВС  Чугуївського
міськрайонного управління ПФУ Харківської області направив виконавчі листи
на суму 40,8 тис.грн. до голови ліквідаційної комісії.

Інші  –  25,6%  (громадяни  підприємці  14,0  тис.грн.)  борг  охоплено
позовною  роботою  на  100%.  На  виконанні  у  відділу  державної  виконавчої
служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції знаходяться виконавчі
листи на суму 14,0 тис.грн.

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

Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
541281,3 тис. грн та складає 1,2% до всієї реалізованої продукції Харківської
області. 

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Лікеро горілчаний завод «Прайм» та філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ
«ДВ Нафтогазовидобувна компания» – більщ ніж 1000%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємстві  –  ДП
«Новопокровський КХП» – на 50,6%. 

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 10.05.2018 року з  початку  весняно –

польових робіт в районі виконано наступний об’єм робіт: 
- підживлено  азотними  добривами  14347  га  посівів  озимих  зернових

культур, 
- посіяно зернових та зернобобових культур – 10785 га, технічних культур

– 15030 га, овочевих культур – 100 га, кормових культур – 2456 га.
За  січень-квітень  2018  року  з  метою  оновлення  та  переоснащення

технологічного  обладнання  сільськогосподарські  підприємства  району
закупили сільськогосподарської техніки на суму – 32326,8 тис. грн.

В галузі тваринництва по сільськогосподарських підприємствах району за
січень – квітень 2018 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8539 голів,
що більше показника минулого року на 179 голів, в тому числі корів – 3017
голів, менше показника минулого року на 12 голів, свиней – 19194 голів, що на
13862 голови більше до показника з початку року, птиці – 119,9 тис. голів, що
на 8,1 тис. голів менше відповідного показника минулого року.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами  району  в  січні  –
квітні 2018 року вироблено валової продукції у постійних цінах 2010 року на
суму – 42,0 млн. грн., або 92,5% від показника минулого року, в тому числі:



м’яса худоби та птиці на суму – 19,2 млн. грн. (76,4%);
молока на суму – 20,9 млн. грн. (115,7%);
яйце – 1,9 млн. грн. (86,2%);
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 1584,7 тонн,

що на  460,6  тонни менше  відповідного  показника  минулого  року,  молока  –
8412,3 тонн,  що на 1143,8 тонни або на  15,7% більше відповідного періоду
минулого  року.  Завдяки  нарощенню  виробництва
ПрАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» індекс валового виробництва за квітень
2018 року зріс на 20,8%.

Надій молока від  однієї  середньої  корови склав 2818 кг,  що на 412 кг
більше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять відповідно 560 та 609 гр. (124,7%, 177,2%). За січень - квітень 2018
року було вироблено яєць 4127,5 тис. шт, що на 661,8 тис. шт., або на 13,8%
менше від показника минулого року. Яйценосність курей – несучок складає 75
шт. (97,5%).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом
за січень - квітень 2018 року становить 5003,82 грн., що більше ніж у минулому
році на 1065,92 грн., або на 27,1%.

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 30.04.2018 року введено в експлуатацію

9 індивідуальних житлових будинків загальною площею 649,8 кв.м. 
Містобудівну  документацію  генеральний  план  смт  Новопокровка

розроблено на 85%, на 30% розроблені генеральні плани с. Волохів Яр та с.
Мосьпанове,  на  20% -  смт  Введенка,  с.  Тернова,  на  5% -  с.  Зарожне  та  с.
Тетлега.

Видано 4 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок
для проектування та будівництва медичних амбулаторій: 1 - в смт Введенка, 2
— в смт Малинівка та 1- в с. Кам'яна Яруга.

Житлово-комунальне господарство
На виконання «Програми соціально-економічного розвитку Чугуївського

району  на  2018  рік»  у  квітні  2018  року  відділом  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  інфраструктури  райдержадміністрації  (далі  -
відділом)  продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації
безперебійного  надання  житлово-комунальних  та  інфраструктурних  послуг,
підвищення  рівня  розрахунків  за  надані  послуги,  подальшого  розвитку
житлово-комунальних,  транспортних  та  автодорожніх  підприємств  району,
контролю  за  роботою  виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання
ними делегованих повноважень в  сферах житлово-комунального господарства
та  інфраструктури.

В районі закінчився опалювальний сезон 2017-2018 років. 
На  підставі   детального  аналізу  його  проходження  визначено  основні



напрямки  роботи  стосовно  розробки  завдань  та  заходів  щодо  організації
підготовки  житлово-комунального  господарства  району  до  наступного
опалювального  сезону  2018-2019  років.  Відповідну  інформацію  надано  до
Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури
Харківської обласної державної адміністрації.

На виконання рішень Протоколу №2 засідання мiсцевої комiсії з питань
техногенно-екологічноi безпеки та надзвичайних ситуацiй Чугуiвського району
з  питання  «Про  хiд  пiдготовки  району  до  пропуску  паводкiв,  льодоходу  i
весняної  повенi  у  2018  роцi»  відділом  проведено  організаційну  роботу  з
сiльськими,  селищними  головами,  керiвниками  пiдприємств,  установ  i
органiзацiй  ycix  форм  власностi  щодо  здійснення  протягом  звітного  періоду
насryпних заходів:

-  продовження  роботи  з  населенням  щодо  очищення  природних  та
штучних водогонiв на вулицях сiл та селиш з метою недопущення пiдтоплень
домоволодінь;

-  забезпечення  готовностi  до  роботи  водозаборiв  гсподарсько-питного
призначення,  водопровiдно-каналiзацiйних  споруд  i  мepeж  та  iнших  об'єктiв
комунального господарства у перiод танення cнiry i весняноi повенi;

-  забезпечення  проведення  регулярних  спостережень  за  riдролоriчним
режимом рiчок, cтaвків, своєчасного доведення попередження про небезпечнi
явища на рiчках, ставках до зацiкавлених пiдприсмств i органiзацiй району та
населення;

- забезпечення готовності пiдпорядкованих сил та засобiв, які плануються
до  залучення  для  проведення  робiт  з  лiквiдацii  наслiдкiв  паводків  та
тимчасового  підтоплення  територій  та  окремих  ділянок  доріг загального
користування та комунальної власності. 

Саме завдяки вчасно здійсненим заходам, було забезпечено  транспортне
сполучення  та налагоджено перевезення мешканців через затоплену ділянку
дороги с. 3ауддя Введенської селищної ради.  

Поряд  з  цим,  проводився  моніторинг  фактичного  стану  виконання
комплексу  заходів,  спрямованих  на  покращення  стану  транспортного
обслуговування  населених  пунктів  району.  В  районі  особлива  увага
приділяється ремонту доріг, забезпеченню якісного дорожнього покриття.

Так  20.04.2018  було  проведено  семінар  щодо  стану  дорожної  галузі
Харківської області. На заході, який пройшов на базі філії «Чугуївське ДЕП»
ДП «Харківський облавтодор»,  розглядалося  питання  підготовки  до літнього
періоду.  На  сьогодні  підготовлено  пропозиції  для  відновлення  найбільш
аварійних ділянок доріг загального користування місцевого значення. Завдяки
підтримці  Харківської  обласної  державної  адміністрації  в  поточному році  на
ремонт  доріг  на  території  Чугуївського  району,  в  тому  числі  і  комунальних
виділено 13,4 млн. грн. 

Протягом  звітного  періоду  продовжено  роботу  щодо  впровадження
енергоефективних та енергозберігаючих заходів.



Так,  у  звітному  періоді  відділом  було  проведено  ряд  обстежень  та
консультацій  з  представниками  органів  місцевого  самоуправління  з  питань
реконструкції  вуличного  освітлення  з  використанням  енергозберігаючого
обладнання. 

Виконувалися заходи щодо  здійснення розрахунків з усіма категоріями
споживачів за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги та погашення
заборгованості минулих періодів.

Відділом  продовжувалася  організаційна  робота  з  головами  сільських  і
селищних  рад,  керівниками  установ,  організацій  усіх  форм  власності,
депутатами і населенням щодо належного санітарного утримання територій. 

На  виконання  доручення  Кабінету  Міністрів  України  від  13.12.2011
№  22265/27/1-10,  розпорядження  від  16.03.2016  №75  голови  Харківської
обласної  державної  адміністрації  «Про  проведення  в  Харківській  області
щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою», а також
відповідного розпорядження від  16.03.2017 № 93 голови районної  державної
адміністрації,  продовжено  кампанію  із  забезпечення  чистоти  і  порядку  в
населених пунктах.

У  рамках  Всеукраїнської  акції  з  благоустрою  «За  чисте  довкілля»
21.04.2018 було організовано проведення акції «День благоустрою». Роботи з
прибирання територій підприємств, установ, організацій, закладів культурного
призначення та соціальної сфери, парків, дитячих та спортивних майданчиків,
кладовищ,  пам’ятників,  берегів  водойм  проводились  в  кожному  населеному
пункті району. Загалом мешканцями району під час суботника було прибрано
понад  3  гектара  території,  ліквідовано   21  сміттєзвалище,  вивезено  близько
53 куб. м сміття, упорядковано дитячі та спортивні майданчики, кладовища та
інші місця масового відвідування людей.

Активно  залучились  до  проведення  акції  громадські  організації,  які
зібране  сміття  відсортували  пофракційно  та  передали  на  переробку  до
підприємств  м.  Харкова.  Також,  громадськими  організаціями  району  було
проведено низку просвітницьких заходів у навчальних закладах району з метою
навчання людей правильно сортувати сміття.

Загалом  у  «Дні  благоустрою»  взяли  участь  близько  7  тис.  чоловік  та
130 підприємств, установ та організацій різних форм власності.

Продовжувалось  обстеження  джерел  питного  водопостачання  та
виконання  робіт  з  облаштування  водозаборів  та  артезіанських  свердловин
систем водопостачання.  Відпрацьовано ряд звітних та контрольних документів
стосовно сфери благоустрою та екологічних питань. 

Відповідно  до  плану  здійснення  контролю  за  виконанням  органами
місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
влади на 2018 рік працівниками відділу 11.04.2018 було проведено перевірку
виконкому  Великобабчанської  сільської  ради   щодо  здійснення  контролю  за
належною організацією обслуговування населення підприємствами транспорту
та зв’язку (ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). За



результатами перевірки надано відповідні рекомендації.
Здійснювався контроль за виконанням законів України, актів Президента

України,  основних  постанов  Кабінету  Міністрів  України,  окремих
розпоряджень  та  доручень  голів  обласної  та   районної  державних
адміністрацій, листів керівників обласних управлінь та департаментів  стосовно
житлово-комунальної сфери та інфраструктури району (всього 41 документ). 

Протягом  місяця  працівники  відділу  брали  участь  у  зустрічах  голови
райдержадміністрації  на  місцях  з  мешканцями населених пунктів  району.  За
результатами  цих  виїздів  було  надано  відповідні  доручення,  робота  щодо  їх
виконання заходиться під контролем відділу. 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 квітень було розглянуто
32 звернення. 

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

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

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  01.05.2018  у  районі  налічується  224  заклади  торгівлі:

134 магазини, 74 торговельних павільйонів, 16 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
підприємці,  які  здійснюють  торговельну  діяльність  на  території  відповідних
громад.

З  метою  виходу  на  ринок  безпосередньо  товаровиробників  району  у
вихідні та святкові дні проводяться ярмарки з продажу продовольчих товарів.
До  ярмаркової  діяльності  залучались:  ДП «Новопокровський  КХП»,  ПрАТ
«Чугуївський  молочний  завод»,  які  реалізовували  продукцію  власного
виробництва за цінами нижчими від середніх по області.

Сфера громадського харчування налічує 51 підприємство: 1 ресторан, 23
кафе, 1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень. 

На території району функціонує 29 об’єктів побутового обслуговування
населення, які надають 11 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив
одягу,  послуги перукарень,  послуги лазень,  ремонт телерадіоапаратури,  фото
послуги, інші.

Ціни на підприємствах торгівлі району на основні продукти харчування
знаходяться на рівні середньообласних. 

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
району становлять: хліб «Український» – 13,60 грн, батон із борошна вищого
ґатунку –  9,75 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 7,47 грн.

Відбулося  здешевлення  ціни  на  нафтопродукти.  Середні  ціни  по  району:
бензин марки АI-92 «Євро» – 26,50 грн/л, бензин марки АI – 95 «Євро» – 27,00
грн/л, дизпаливо марки «Євро» – 24,95 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом 4 місяців 2018 року зареєстровано 1838 звернень щодо надання

адміністративних послуг: 35 – Чугуївського районного відділу ГУ ДМС України
в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  989  –  Міськрайонне  управління  у
Чугуївському районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Харківській  області  (далі  –  Держгеокадастр),  31  –  Головне  територіальне
управління  юстиції  у  Харківській  області,  782  –  власні  послуги  (відділ
реєстрації районної державної адміністрації – 768: нерухоме майно – 673, бізнес
–  95,  відділ  містобудування  та  архітектури  –  14),  1  –  документ  дозвільного
характеру. 

Надано – 22 витяги з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  30  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 1712 результатів: 35 – ДМС, 918 – Держгеокадастр, 14 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 744 – власні послуги
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  88,  нерухоме
майно  –  648,  відділ  містобудування  та  архітектури  –  7),  1  –  документ
дозвільного характеру.



Надано  майже  1600  консультацій  щодо  отримання  адміністративних
послуг.

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним працівникам навчальних закладів  району

виплачена в повному обсязі. 
Заборгованості за енергоносії за квітень 2018 рік немає.
Придбані  запчастини  для  шкільних  автобусів  на  загальну  суму  2,2

тис.грн., бензин та дизпаливо – 80,0 тис.грн.  
За послуги вивозу сміття сплачено кошти на загальну суму 0,6 тис.грн., за

послуги зв’язку сплачено кошти в розмірі 3,2 тис.грн.
За охоронні послуги сплачено кошти на загальну суму 7,2 тис.грн.
Придбані продукти харчування для учнів пільгових категорій навчальних

закладів району на суму 149,3 тис.грн.
Придбано  електрообладнання  для  котельні  Кам’яноярузького  НВК  на

загальну суму 9,2 тис.грн., манометр та термометр для водогрійного котла для
Великобабчанського НВК на загальну суму 5,2 тис.грн.

Відновлена працездатність каналізаційної системи Введенського НВК –
146,4 тис.грн.

Здійснено технічний огляд твердопаливних котлів у закладах освіти на
загальну суму 49,4 тис.грн.

Розроблено сайти для закладів освіти району та відділу освіти на загальну
суму 28,2 тис.грн.

Розпочато  будівництво  спортивного  майданчика  для  міні-футболу  зі
штучним  покриттям  у  с.  Стара  Гнилиця.  Виконано  комплекс  топографо-
геодезичних  робіт  на  загальну  суму  4,9  тис.грн  та  виготовлено  проектно-
кошторисну  документацію  по  проекту  на  2018  рік  на  загальну  суму  18,9
тис.грн.

Протягом  квітня  на  базі  Центру  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської  молоді  проводились тренінги для вчителів-предметників та учнів  
11-х класів щодо підготовки до ЗНО-2018. Діти розв’язували тестові завдання.

Протягом  місяця  проводились  тренінги  для  вчителів,  які  будуть
працювати в  1-х  класах у  2018/2019 навчальному році  за  новим Державним
стандартом.  У  тренінгах  також  брали  участь  заступники  директорів  з
навчально-виховної роботи закладів освіти району. 

Протягом  квітня  учні  закладів  освіти  району  вперше  брали  участь  у
міжнародному  дослідженні  PISA-2018.  Учні  розв’язували  задачі  та  писали
контрольні роботи.

03  квітня  проведено  підсумкове  засідання  атестаційної  комісії  ІІ  рівня
щодо атестації педагогічних працівників на вищу кваліфікаційну категорію та
присвоєння педагогічних звань. Було про атестовано 34 педагога та 4 керівника
закладів освіти. За підсумками атестаційної комісії 5 педагогічним працівникам
присвоєно  звання  «Учитель-методист»,  16  –  «Старший  учитель»,  4  –



«Вихователь-методист». У відділі освіти проведена нарада керівників закладів
освіти  району,  на  якій  розглядалися  питання  щодо  виконання  заходів  з
організованого закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної
підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х класів закладів загальної середньої освіти
району.  

12 квітня 2018 року 7 дружин юних пожежних закладів освіти району
змагалися  у  Кочетоцькій  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  за  право
представляти Чугуївський район на ІІ (обласному) Всеукраїнському фестивалі
дружин юних пожежних.  Переможцями стали такі команди: І місце – команда
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ІІ місце – команда Введенського НВК, ІІІ місце
– команда Великобабчанського НВК.  Переможців  було нагороджено цінними
подарунками від Чугуївського РВ ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій
у Харківській області та Чугуївської районної організації товариства Червоного
Хреста  України,  дипломами  відділу  освіти  Чугуївської  районної  державної
адміністрації.

27  квітня  було  проведено  І  (районний)  етап  Всеукраїнської  дитячо-
юнацької  військово-патріотичної  гри  «Сокіл»  («Джура»)  для  учнів  старших
класів закладів освіти району. 

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом звітного періоду на території району проведено:
- фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, присвячені Міжнародному

Дню спорту (03-08.04.2018, населені пункти району);
- відкритий турнір Харківської області з боротьби самбо серед юнаків та

дівчат 2003-2007 р.р.н., присвячений пам’яті героя АТО Шкарбуна Дмитра Па-
вловича (14.04.2018, спортивна зала Введенського НВК); 

-  районний  турнір  з  дворового  футболу  на  Кубок  КЗ  “Харківський
обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” серед юнаків
2002-2003 р.р.н. (18.04.2018, 25.04.2018, селищний стадіон ім. Ф.Н. Гордієнка,
смт Есхар);

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

- фінальних змаганнях з волейболу (жінки) та футзалу (чоловіки) за про-
грамою  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ (14.04.2018, фізкультурно-оздоровчий комплекс, смт
Пісочин, спортивний зал “Школа вищої спортивної майстерності”, м. Харків);

- першості Харківської області з футболу серед ДЮСШ, ІІ коло (юнаки
2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 р.р.н.) (18.04.2018, міський стадіон смт Вели-
кий Бурлук); 

- першості Харківської області з футболу серед ДЮСШ, ІІ коло (юнаки
2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 р.р.н.) (25.04.2018, міський стадіон смт Дворі-
чна);



-  фінальних змаганнях з  волейболу (чоловіки)  та шашок за програмою
обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст  обласного
значення та ОТГ. (21.04.2018, фізкультурно-оздоровчий комплекс, смт Пісочин,
шахово-шашковий клуб “Вундеркінд”, м. Харків);

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

- обласній Спартакіаді серед допризовної молоді за програмою обласної
Спартакіади  з  масових  видів  спорту  серед  районів  області,  міст  обласного
значення та ОТГ (26-28.04.2018, СК “Зірка” ХУПС імені Івана Кожедуба, м. Ха-
рків);

- Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо серед кадетів 2001-2002 р.р.н.
на приз Народного депутата України Є.В. Мураєва (27-29.04.2018, смт Слобо-
жанське, Зміївський район).

- чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат
2001-2005 р.р.н. (28-29.04.2018, стадіон ХОО «Динамо», м. Харків).

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 організації та проведення урочистого заходу з нагоди відзначення
95-ї річниці Чугуївського району;

-  щодо  участі  аматорських  колективів  району  у  обласних  заходах  і
фестивалях;

- щодо підведення підсумків роботи закладів культури району за перший
квартал 2018 року;

- щодо участі колективів району у обласному заході до 73-ї річниці Дня
перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 років.

Працівники  відділу  культури  і  туризму  райдержадміністрації  брали
участь  у  семінарі-навчанні  з  сільськими,  селищними  головами,  секретарями
виконкомів,  у  навчанні  з  працівниками  райдержадміністрації  та  кадровим
резервом. 

21.04.2018  -  на  розширеній  нараді  голови  райдержадміністрації  з
заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації  та  служб  району,  сільськими,  селищними  головами
розглянуте питання, що стосується галузі культури за темою: «Звіт про роботу
за  2017  рік  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система».

11.04.2018 – участь  у  виїзді  комплексної  комісії  райдержадміністрації,
районної  ради  та  служб  району  для  контролю  за  здійсненням  виконкомом
Великобабчанської сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої



влади,  надання  методичної  та  практичної  допомоги,  прийому  громадян  за
місцем проживання

20.04.2018 – організовано та проведено нараду з працівниками культури
району  щодо  організації  і  проведення  заходів  з  нагоди  увічнення  пам’яті
перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 років;

27.04.2018 - участь бібліотечних працівників КЗ «ЧРЦБС» у тренінгу за
темою: «Як не заблукати у медіа-просторі» (м. Чугуїв).

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
05.04.2018  -  проведення  районного  заходу  до  Великодню  на  базі

художньої галереї художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна;
13.04.2018  -  організовано  та  проведено  концерт-вітання  працівників

Чугуївського районного територіального центру соціального обслуговування
з нагоди 25- річного ювілею.

12.04.2018  -  організовано  відвідування  найактивніших  дітей  учасників
художньої самодіяльності району  Харківського планетарію (м. Харків);

19.04.2018 – участь в організації та проведенні урочистого відкриття
оздоровчо – спортивного  комплексу для мешканців села Волохів Яр;

24.04.2018 - участь аматорів району у щорічному фестивалі «Принцеса
дитинства» (смт Есхар);
 26.04.2018 –  участь  в  організації  та  проведення  урочистої  церемонії
покладання  квітів  до  погруддя   учасникам  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС (смт Малинівка);

Аматори  району у звітному місяці брали участь в обласних,
Всеукраїнських, Міжнародних та регіональних конкурсах, фестивалях 

та оглядах, а саме:
01.04.2018  –  участь  клубу  спортивного  танцю  “Сфера”  у  Гран  -прі

Слобожанщини “Кубок венського вальсу” (м. Слобожанський);
01.04.2018 – участь зразкового аматорського колективу естрадного балету

"Юсалія" у Міжнародному фестивалі танцю “MEGAPOLIS” (м. Харків, палац
спорту “Локомотив”);

12.04.2018  –  участь  зразкового  дитячого  аматорського  колективу
“Візерунок”  у  ХVІІІ  Обласному  фестивалі  російської  народної  творчості
“Талиця” (м. Харків, БК “Металіст”);

21.04.2018  –  участь  зразкового  аматорського  колективу  східного  та
індійського танцю “Рамаяна” у Міжнародному форуму мистецтв «…О Весне…»
(м. Харків, ХНАТОБ);

21.04.2018  –  участь  зразкового  колективу  бально-  спортивного  танцю
“Вдохновение”  у  Чемпіонаті  України  по  бальним  танцям»  (м.  Харків,  СК
“Локомотив”);

22.04.2018 –  участь  Зразкового  колективу  бально-  спортивного  танцю
“Вдохновение” у Всеукраїнських змаганнях з бальних танців “Кубок Харкова”



(м. Харків);
21-22.04.2018  –  участь  клубу  спортивного  танцю  “Сфера”  у

Всеукраїнських змаганнях “Кубок Полтавщини” (м. Полтава);
21.04.2018  – участь  народного  колективу  вокально -  естрадної  студії

“Мультитрек”  у Міжнародному форумі мистецтв «…О Весне…» (м. Харків);
30.04.2018 – участь клубу спортивного танцю “Сфера” у Міжнародному

фестивалі бального танцю «Зеркальная струя» (м. Харків).
Згідно  з  окремим  планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовано та проведено:
04.04.2018 - свято до Великодня комбінованого заходу (бесіда і майстер-

клас з виготовлення писанок-крашанок) з читачами бібліотек району;
12.04.2018 - засідання круглого столу з читачами шкільного віку за темою

«Правова свідомість і культура молоді»;
17.04.2018 - участь переможців районного етапу конкурсу «Книгоманія» в

обласному  етапі  конкурсу  «Книгоманія  –  найкращий  читач  України»  (м.
Харків).

Згідно  з  окремим план  в  усіх  бібліотеках-філіях  комунального закладу
«Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»  організовано  та
проведено заходи до річниці Чорнобильської трагедії, а саме:

- оформлені книжкові виставки,
 тематичні полички «Біль і  трагедія Чорнобиля», «Чорнобиль: екологія,

людини, здоров»я», «Терновий вінок Чорнобиля»;
- урок  екології  «Гіркий  полин  Чорнобиля»  (Кам'яноярузька  бібліотека-

філія);
-  день  скорботи  «Дзвони  Чорнобиля  душу  тривожать»  (Веденська

бібліотека-філія); 
-  година  –  спомин  «Чорнобильська  катастрофа:  32  роки  тому»

(Граківська бібліотека-філія).
В  бібліотеках  філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовані книжкові виставки: 
-  до  річниці  Чорнобильської  трагедії  «Чорнобиль  –  трагедія  людства»;

«Чорнобиль – чорний спомин, вічний біль», «Чорнобиль - лінії долі»;
- до Дня космонавтики «Людина і космос»;
- до Великодню «Свято Пасхи йде до хати – будем Великдень справляти».
Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ

документальних  фільмів  з  підборки  кіноклубу  «Докудейс»  до  річниці
Чорнобильської  трагедії,  до Дня космонавтики (комп’ютеризовані  бібліотеки-
філії КЗ «ЧРЦБС»).


