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Бюджет
За підсумками 5 місяців поточного року бюджет району за доходами зага-

льного фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на 114,0
%, надходження  складають  29937,1  тис.грн  при  плані  25272,1  тис.грн,
додатково одержано 4665,0 тис.грн.

Основні бюджетоутворюючі податки, а саме: податок на доходи фізичних
осіб виконаний на 117,3% (+ 2189,0 тис.грн), єдиний податок на підприємни-
цьку діяльність та з сільгоспвиробників – на 123,5% (+902,8 тис.грн), податок
на майно – на 105,6 % (+334,7 тис.грн).

З державного бюджету в запланованому обсязі надійшли трансферти, а
саме: базова дотація в сумі 5374,5 тис.грн, додаткова дотація – 6843,7 тис.грн,
освітня субвенція – 15262,7 тис.грн, медична субвенція – 9990,7 тис.грн. 

З бюджетів м.Чугуєва,  обласного бюджету, Печенізького району, Чкало-
вської та Малинівської ОТГ також в повному запланованому обсязі надійшла
медична субвенція на загальну суму 19379,2 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 45,8%, або

на 9405,9 тис.грн, в основному за рахунок збільшення надходжень податку на
доходи фізичних осіб  на  30,3% або на  3455,8  тис.грн, податку  на  майно на
44,7%,  на  суму 1933,7  тис.грн,  рентної  плати  за  користування надрами –  на
2499,8 тис.грн, єдиного податку з сільгоспвиробників – на 40,8 % або на 636,4
тис.грн, єдиного податку з підприємців – на 17,2 % або на 372,5 тис.грн.

Значне зростання доходів в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року спостерігається в таких бюджетах: Новопокровський – в 2 рази (+1669,2
тис.грн  за  рахунок  збільшення  надходжень  орендної  плати  за  землю),
Введенський – в 2,5 рази (+1108,1 тис.грн за рахунок надходжень рентної плати
за користування надрами)

Значним  залишається  податковий  борг  до  місцевих  бюджетів  району,
станом  на  01.06.2018  складає  4073,8  тис.грн,  в  порівнянні  з  початком  року
збільшився  на  40,9  тис.  грн.  Заборгованість  по  Чкаловській  ОТГ  складає
524,1 тис.грн, по Малинівській – 419,2 тис.грн.

Найбільші борги рахуються по таких податках:
-  по платі  за  землю – всього 1657,0  тис.грн,  в  тому числі  найбільші -

Малинівський  ДМЗ  –  284  тис.грн  (земельний  податок),  ТОВ  «Агросвіт»  -
281,0  тис.грн.(орендна  плата  за  землю),  по  орендній  платі  з  фізичних  осіб



заборгованість всього по району 161,5 тис.грн, по фізичних особах податок на
землю – 650,8 тис.грн.

-  по  податку  на  доходи  фізичних  осіб  –  всього  по  району  борг
889,9  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 – 32,8 тис.грн, КП «Домовой»- 22,1 тис.грн, по
фізичних особах за результатами річного декларування – 232,6 тис.грн;

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

- по єдиному податку на підприємницьку діяльність – 425,4 тис.грн, в то-
му  числі  найбільші  ТОВ  «Еталон  охорона»  -  28,7  тис.грн,  по  сільсько-
господарському - ПРАТ «Тепличний» - 13,0 тис.грн, по фізичних особах – 394,7
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%, при уточненому плані 213535,7тис.-
грн. профінансовано 196401,5 тис.грн. 

Станом  на  01.06.2018  р.  по  заробітній  платі  працівникам  бюджетних
установ  району  заборгованість  відсутня,  по  енергоносіях  заборгованість
1118,1тис.грн. по відділу освіти (електроенергія та пілети).

Довідки  про виконання доходів бюджету району за звітний період та в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виконання  доходів в розрізі
місцевих бюджетів району, податковий борг та фінансування програм  додаю-
ться.

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.06.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі

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

6300,0 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає 130,0 %.
Прожитковий мінімум на працездатну особу  вона перевищує у  3,5  рази,  від
обласного рівня заробітна плата складає 91,5%. 

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  перебуває
446 безробітних громадян, з яких 228 осіб працевлаштовані Професійну підго-
товку пройшли 102 особи. Рівень працевлаштування складає 51,1%. 

У районі створено 92 робочих місця. З них: юридичними особами – 28,
фізичними особами – 58, за договорами трудового найму працює – 6 осіб.



Проведено  2  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 2 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 5 засідань з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 5 засідань комісії
з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечен-
ня), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом  на  01.06.2018  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

“Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми“  1802  отримувачам  на  суму
13839,0 тис.грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету
13839,0  тис.грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 22 отримувачам на
суму 101,0 тис.грн, профінансовано 101,0 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  “Про  державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” 246 сім’ям на суму             3929,2
тис.грн. Профінансовано 3929,2 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
56 особам на суму 49,5 тис.грн, профінансовано 49,58 тис.грн, заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  154  особам  на  суму  1130,7  тис.грн,
профінансовано 1130,7 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 36 особам на суму
5,6 тис.грн, профінансовано 5,6 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  338,3  тис.грн,  профінансовано  338,3  тис.грн,  заборгованості
немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 407 отримувачам на суму 3556,2 тис.грн, профінансовано на суму
3556,2 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування нарахована на суму 769,8 тис.грн, профінансовано на суму
769,8  тис.грн,  з  них:  9  прийомним  сім’ям  нараховано  403,5  тис.грн,
профінансовано  403,5  тис.грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано  366,3  тис.грн,  профінансовано  –  366,3  тис.грн,  заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.06.2018

Всього домогосподарств в районі – 13278 



Станом на 01.06.2018 звернулись за призначенням субсидії – 610 домо-
господарств (4,6%). Призначено субсидій – 1006 домогосподарствам (7,6%) на
суму 1018,1 тис.грн, (у 2017 році – 1816 домогосподарств (13,7%).

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –  252  сім’ям
(25,05%).

На 01.06.2018 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 285 (2,15%);
на тверде паливо – 342, у т.ч. 51 домогосподарство за 2017 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

1012,02 грн, що на 533,28 грн менше ніж у 2017 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 2984,18 грн.
Довідково: На  обліку  в  районі  перебуває  17458  пенсіонерів,  інвалідів

війни – 187, учасника бойових дій – 464, вдів загиблих та померлих учасників
війни - 174, учасників війни – 452.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом  на  01.06.2018  послугами  із  санаторно-курортного  лікування

пільгової категорії скористалася 6 осіб загального захворювання.
Станом  на  01.06.2018  року  55  інвалідів  отримали  97  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 81 особа, у тому числі 44 соціальних робітника, які пра-
цюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.06.2018 надана допомога 633 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 424 особам;
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) –
138 особам;

пунктом прокату – 44 особам.;
переміщеним із зони АТО – 8 особам.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків  в  актуальному  стані.  Станом  на  01.06.2018  призначено  пільг  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  5555,4  тис.грн,
заборгованість складає – 4135,3 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 422 громадянина постраждалих внаслі-
док Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 105 осіб, 2 категорія - 79 осіб, 3
категорія - 148 осіб, вдови – 37 особи, діти - 53 особи).



Компенсацію на продукти харчування отримали 185 громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 284,3 тис.грн. Безко-
штовними ліками забезпечено 26 громадян на суму 20,4 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 683 справи
одержувачів допомог.

Звірка з податковою інспекцією:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 87 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 116 справ;
- обстеження внутрішньо переміщених осіб – 34 справи;
- допомога при народженні дитини – 4 справи;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 62 справи;
- обстеження  заявника  для  призначення  допомоги  по  догляду  за

інвалідом – 2 справа;
- допомога на дитину одинокої матері – 0 справ.

З початку року перевірено 818 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто  коштів  до  бюджету  по  субсидіям  —  13582,87  грн.,  по

допомогам – 19649,79 грн.

Охорона здоров’я
На  виконання  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від
26.04.2018  №  157  «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» 08 червня 2018 року
під  головуванням  заступника  голови  районної  державної  адміністрації
Волоцкової В.М. будо проведено засідання. 

Згідно з заходами вищеозначеного розпорядження:
в  кожній  сімейній  амбулаторії  району  організовано  прийом  сімейного

лікаря; 
керівництвом  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-

санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області.
Керівництвом КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної



допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  проведено
оптимізацію структури підприємства, здійснено скорочення штатних посад, що
привело до оптимізації видатків на утримання підприємства;

в амбулаторіях району встановлено охоронну сигналізацію;
в  амбулаторіях  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-

санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області здійснено
підключення до супутникового Інтернету;

КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  06.06.2018  року
укладено  угоду  з  Національною  Службою  здоров'я  України  про  медичне
обслуговування населення Чугуївського району.

Станом  на  08.06.2018  року  сімейними  лікарями  КП  «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної
ради Харківської області  укладено 9393 декларації. 

За  Урядовою  програмою «Доступні  ліки»  виписано  22339  рецептів  на
суму 684,7 тис. 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 травні  2018 року здійснено виїзди в населені  пункти
району: с. Зарожне, с. Велика Бабка, с. Мосьпанове. 

Лікарями під час виїздів в травні 2018 року оглянуто 110 осіб. Всього за
звітний період оглянуто 664 особи.

З  профілактичною  метою  оглянуто  16227  осіб,  за  аналогічний  період
2017  року  –16193.  Виявлено  активний  туберкульоз  у  9  осіб,  онкологічну
патологію – 2 особи, хронічні неспецифічні захворювання легень – 637 осіб,
інша патологія – 464.

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 314 досліджень мокротиння, перевірено 207 осіб. Виявлено всього 9,
вперше 7 осіб, які є бактеріовиділювачами.

Фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз з державного
бюджету  склало  90,4  тис.  грн.,  видатки  медичної  субвенції  –  1,8  тис.  грн,
вартість лікування на одного хворого – 1,0 тис. грн, на одне відвідування – 15,0
грн.

Пенсійне забезпечення
Фінансування виплати пенсій та допоміг протягом звітного періоду прове-

дено в повному обсязі. Заборгованості немає. Місячна потреба в коштах на ви-
плату пенсій на місяць 2018 року становить 35778,9 тис. грн. 



Борг по пільговим пенсіям станом на 01.06.2018 року має  Малинівський
державний машинобудівний завод в сумі 2,6 тис.грн.

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

будівний  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 – 14,0 тис.грн.,) борг охоплено по-
зовною роботою на 100%. На  виконанні  у відділу державної виконавчої служ-
би  Чугуївського міськрайонного управління юстиції знаходяться виконавчі ли-
сти на суму 14,0 тис.грн.

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

Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
735814,0 тис. грн та складає 1,2% до всієї реалізованої продукції Харківської
області. 

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Зооветеринарний центр», ТОВ «Бікорм», філія «Теплоелектроцентраль»
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компания».

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємстві  –  ТОВ
«ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ»на 65,29%, «Слобожанський продкомбінат»
на 43,9%

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

Сільське господарство
В  галузі  рослинництва,  станом  на  01.06.2018  року  згідно  оперативної

інформації  сільгосппідприємствами  району  завершено  комплекс  весняно-
польових робіт з посіву сільгоспкультур під урожай 2018 року.

Площа посіву становить 49952,5 га.
За  січень  -  травень  2018  року  з  метою  оновлення  та  переоснащення

технологічного обладнання сільськогосподарські підприємства району закупили
сільськогосподарської техніки на суму – 53794,8 тис. грн.

В галузі тваринництва по сільськогосподарських підприємствах району за
січень  –  травень  2018  року  поголів’я  великої  рогатої  худоби  склало
8481 голову, що більше показника минулого року на 104 голови, в тому числі
корів – 3020 голів, що більше показника минулого року на 1 голову, свиней –
28664 голови, що на 6110 голів більше до показника минулого року, птиці –
186,1 тис. голів, що на 60,1 тис. голів більше відповідного показника минулого
року.



Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами  району  в
січні  –  травні  2018  року  вироблено  валової  продукції  у  постійних  цінах
2010 року на суму – 58,0 млн. грн, або 110,9% від показника минулого року.

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 2333,8 тонн,
що  на  140  тонни  більше  відповідного  показника  минулого  року,  молока  –
10699,3 тонн, що на 1423,9 тонни або на 15,4% більше відповідного періоду
минулого року. 

Надій  молока від  однієї  середньої  корови склав 3560 кг,  що на 492 кг
більше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять відповідно 575 та 687 гр. (119,3%, 230,7%). За січень - травень 2018
року було вироблено яєць 6088,0 тис.  шт,  що на 489,2 тис.  шт,  або на 8,7%
більше від показника минулого року. Яйценосність курей – несучок складає 79
шт (85,7%).

Завдяки нарощенню виробництва ПрАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»
індекс валового виробництва за січень-травень 2018 року становить 110,9%, і
має постійну тенденцію до зростання.

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом
на 1 травня 2018 року становить 5349,54 грн, що більше ніж у минулому році на
1195,20 грн, або на 29,0%.

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 31.05.2018 року введено в експлуатацію

9 індивідуальних житлових будинків загальною площею 649,8 кв.м.

Містобудівну  документацію  генеральний  план  смт  Новопокровка  роз-
роблено на 90%, на 30% розроблені генеральні плани с. Волохів Яр та с. Мось-
панове, на 20% - смт Введенка, с. Тернова, на 5% - с. Зарожне та с. Тетлега.

Видані  1 містобудівні  умови та обмеження забудови земельної  ділянки
для  проектування  та  будівництва  фізкультурно-оздоровчого  комплексу  в  смт
Введенка по вул. В. Вішталя, 9-А.

Житлово-комунальне господарство
Основні  завдання  з  підготовки  житлово-комунального  господарства

району до зими:
Водопровідно-каналізаційне господарство:
-  ремонт  або  заміна  0,35  км  водопровідних  та  0,58  км  каналізаційних

мереж.
Підготувати до зими:
- 5 водопровідних та 10 каналізаційних станцій;
- 3 водопровідних та 6 очисних споруд;
-  41 артезіанську свердловину.
Об’єкти теплопостачання:



- підготовка 23 котелень, з них 9 комунальних і 14 відомчих;
- підготовка 19,0 км тепломереж.
Крім  того,  буде  виконано  ряд  робіт  на  котельнях  за  планом

теплонадаючих підприємств (ДРІТ та КЛК).
Житловий фонд:
-  302  житлових  будинки  (з  них:  21  відомчий  будинок,  217  будинків

комунальної власності та 64 будинки ОСББ та ЖБК);
-  178 будинків  з  централізованим опаленням з  оформленням паспортів

готовності будинку до опалювального сезону%;
- ремонт 14 покрівель;
-  ремонт  (заміна)  11  будинкових  та  промивка  (очищення)

38 опалювальних та 28 водопровідних систем.
Потрібно підготовити до зими:
- 12 загальноосвітніх навчальних закладів;
- 12 дошкільних навчальних закладів;
- 1 районну лікарню.
Роботи з підготовки господарства району до зими розпочались і на кінець

травня  виконано  до  18  %  заходів  від  запланованого  обсягу  підготовки
житлового фонду, об’єктів водопостачання, водовідведення та теплопостачання
району.

З  метою  покращання  стану  інфраструктурного  забезпечення  районною
державною  адміністрацією  надано  відповідні  пропозиції  щодо  проведення
ремонту  доріг  загального  користування  місцевого  значення  до Департаменту
капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації, а саме:
згідно з розподілом  на Чугуївський район 9199,85 тис.грн: 

- Чкаловська об’єднана територіальна громада – 2500,0 тис.грн. Це дорога
«Під’їзд  до  смт  Чкаловське,  села  Гаврилівка»  з  боку  автодороги  «Чугуїв  –
Мілове».

- Малинівська об’єднана територіальна громада – 1100,0 тис.грн, а саме
ремонт дороги «Стара Гнилиця – Лиман – Нижній Бишкин». 

Для  інших  доріг  по  Чугуївському  району  –  5599,85  тис.грн.  З  них
потребує  ремонту  дорога  «Кам’яна  Яруга  –  Введенка  –  Тернова»  на  суму
3500,0  тис.грн  та  дорога  «Під’їзд  до  села  Зелений  Колодязь»  на  суму
2099,85 тис.грн.

У звітному періоді продовжено ремонт автомобільних доріг на території
району:  проводився  поточний  ремонт  автомобільної  дороги  державного
значення «Чугуїв – Мілове» від Малинівського мосту до смт Малинівка. Роботи
здійснюються  філією  «Куп’янський  ДЕП»  за  кошти  Служби  автомобільних
доріг  у  Харківській  області.  Також філією «Чугуївський  райавтодор»  велися
ремонтні роботи дороги «Стара Гнилиця – Лиман – Нижний Бишкин» в межах
смт  Малинівка.  До  відзначення  свята  Дня  Перемоги  було  заасфальтовано
20 кв.м площі біля Малинівського ліцею. 

Також,  Службою  автомобільних  доріг  у  Харківській  області  в  травні



2018  року  виконувалися  ремонтні  роботи  на  дорозі  державного  значення  в
межах  Чугуївського  району  «Київ  –  Харків  –  Довжанський»  підрядною
організацією ТОВ «Автомагістраль – Південь». Всього заплановано привести до
ладу усю дорогу до кордону з Донецькою областю на суму 460,0 млн.грн,  в
тому числі в межах району на 149,0 млн.грн.

На теперішній час Службою автомобільних доріг у Харківській ведуться
організовано ремонтні роботи на дорозі державного значення «Чугуїв – Мілове»
в  межах  Чугуївського  району  також  підрядною  організацією  ТОВ
«Автомагістраль – Південь» від 8 км + 600 м в бік до Леб’язького повороту.
Станом на 01.06.2018 роботи тривають.

Продовжувалося  здійснення  організаційних  заходів  на  виконання
районних програмам: «Програми стимулювання ОСББ Чугуївського району до
впровадження  енергоефективних  заходів  на  2015-2020  роки» та  «Програми
відшкодування відсотків  за  кредитами,  отриманими населенням Чугуївського
району  на  впровадження  енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки».  На
кінець  травня,  згідно  з  інформацією,  наданою  ТВБВ  №  10020/0449  філії
Харківськогро  обласного  управління  АТ  «Ощадбанк»  та  Чугуївським
відділенням ПД «Експортно-імпортного банку», з мешканцями смт Есхар, сіл
Коробочкине та Кам’яна Яруга укладено 3 кредитних угоди на загальну суму
55,29 тис.грн.

На території Чугуївського району  полігонів твердих побутових відходів,
підпорядкованих  районній  державній  адміністрації  немає,  тому  згідно  з
укладеними  договорами  побутові  відходи  вивозяться  з  населених  пунктів
району  на  полігон  Чугуївського  міського  підпорядкування  та  на  полігон,
розташований у Шевченківському районі. 

У  звітному  періоді  продовжено  безстрокову  кампанію  із  забезпечення
чистоти і порядку в населених пунктах. На території населених пунктів району
упорядковано  1862  тис.м2  прибудинкових територій,  12  парків,  6  скверів,  62
дитячих та  35  спортивних майданчиків.  Приведено  до належного  санітарно-
екологічного  стану  37  кладовищ,  24  братських  могили.  Проводилися  заходи
щодо підготовки місць масового відпочинку населення біля водоймищ, на яких
впорядковано  пляжі  та  дитячі  майданчики.  Проведено  роботу  щодо
упорядкування узбіч вздовж автомобільних доріг, прибирання території берегів
водойм. Протягом дії акції було ліквідовано 121 сміттєзвалище, висаджено 980
дерев та 400 кущів. До участі  в проведенні заходів в межах даної акції було
залучено  12800  осіб,  130  підприємств,  організацій  та  установ  різних  форм
власності.  У  засобах  масової  інформації  широко  висвітлювалося  проведення
цих заходів. 

З екологічних питань та за підсумками проведення всеукраїнської акції
«За  чисте  довкілля»  начальником  відділу  29.05.2018  було  надано  актуальне
інтерв’ю на телеканалі «Слобожанка».

Протягом  травня  було  здійснено  виїзди  в  селища  Кочеток,  Есхар  та
Малинівка  з  метою  координації   діяльності місцевих  житлово-комунальних



підприємств. 
Так,  04.05.2018  керівництво  відділу  прийняло  участь  в  роботі  сесії

Есхарівської селищної ради, на якій одне з головних питань стосувалося роботи
очисних споруд та передачу їх в оренду підприємству ТОВ «АВА Сервіс 2017».
Зазначеним підприємством здійснюється скид технологічних стоків (рідина від
переробки  кукурудзи  на  біокорм).  Також,  підприємство  на  теперішній  час
проводить реконструкцію очисних для забезпечення якісного очищення стічних
вод  та  дотримання  вимог  законодавства  в  сфері  охорони  навколишнього
природного середовища.

Крім  того,  на  підставі  рішення конкурсної  комісії,  яке  було  проведено
виконавчим  комітетом  Есхарівської  селищної  ради  в  грудні  2017  року,  та
затверджено  рішенням  XXXII сесії  VII скликання  від  08.12.2017  «Про
затвердження  результату  конкурсу  щодо  призначення  управителем
багатоквартирних будинків по наданню послуг з утримання багатоквартирних
будинків, прибудинкової території та вивіз твердих побутових відходів в        смт
Есхар Чугуївського району Харківської області», ТОВ «АВА Сервіс 2017» надає
відповідні житлово-комунальні послуги. 

У  результаті  детального  обговорення  за  участі  представників  місцевої
громади  та  громадських  організацій  відкритим  голосуванням,  місцевими
депутатами було прийнято рішення щодо розірвання договору оренди очисних
споруд смт  Есхар  між КП «ВОДА ЕСХАРА» з  ТОВ «АВА Сервіс  2017» та
недопущення забруднення навколишнього природного середовища.

Всього за травень було розглянуто  22 звернення громадян. 
В  цілому,  заходи,  передбачені  планом  роботи  відділу  житлово-

комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури  районної
державної адміністрації на травень 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  01.06.2018  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.

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» – 13,50 грн, батон із борошна вищого 
ґатунку – 9,52 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 7,47 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
26,27 грн/л, бензин марки АI – 95 «Євро» – 26,92 грн/л, дизпаливо марки 
«Євро» – 25,15 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації.

Протягом 5 місяців 2018 року зареєстровано 2366 звернень щодо надання
адміністративних послуг: 48 – Чугуївського районного відділу ГУ ДМС України
в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  1234  –  Міськрайонне  управління  у
Чугуївському районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Харківській  області  (далі  –  Держгеокадастр),  34  –  Головне  територіальне
управління  юстиції  у  Харківській  області,  1048  –  власні  послуги  (відділ
реєстрації  районної  державної  адміністрації  –  1031:  нерухоме  майно  –  916,
бізнес  –  115,  відділ  містобудування  та  архітектури  –  17),  2  –  документи
дозвільного характеру. 

Надано – 24 витяги з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  35  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 2303 результати: 45 – ДМС, 1258 – Держгеокадастр, 34 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 981 – власні послуги
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  108,  нерухоме
майно  –  872,  відділ  містобудування  та  архітектури  –  7),  2  –  документи



дозвільного характеру.

Надано 1900 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним працівникам навчальних закладів  району

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

3,1 тис.грн, бензин та дизпаливо – 80,0 тис.грн.  Здійснено ремонт шкільного
автобусу Введенського НВК на загальну суму 17,9 тис.грн.

За послуги вивозу сміття сплачено кошти на загальну суму 1,2 тис.грн, за
послуги зв’язку сплачено кошти в розмірі 3,4 тис.грн.

За охоронні послуги сплачено кошти на загальну суму 12,2 тис.грн.
Придбані продукти харчування для учнів пільгових категорій навчальних

закладів району на суму 213,8 тис.грн.
Придбані  матеріали  для  ремонту  твердопаливного  котла

Великобабчанського НВК на загальну суму 4,8 тис.грн. 
Придбано електротовари для котельні Новопокровського НВК на загальну

суму  27,7  тис.грн,  будівельні  матеріали  для  закладів  освіти  району  –
163,3 тис.грн. 

З  метою  підготовки  закладів  освіти  до  оздоровчої  кампанії  влітку  
2018  року  проведені  лабораторні  дослідження  питної  води  –  2,6  тис.грн,
дезінсекція та дератизація приміщень – 1,5 тис.грн, випробування з визначення
горючості матеріалів – 4,2 тис.грн.

Здійснено  поточний  ремонт  системи  опалення  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів на загальну суму 49,9 тис.грн. 

Проведені  електровимірювальні  роботи  у  закладах  освіти  району  на
загальну суму 59,8 тис.грн.

На  виконання  Програми  «Обдарована  молодь»  на  2016-2020  роки
використано  кошти  в  сумі  18,4  тис.грн  на  проведення  святкового  заходу  та
відзначення переможців інтелектуальних та художньо-естетичних конкурсів та
педагогів, які їх підготували. 

Завершено  будівництво  спортивного  майданчика  для  міні-футболу  зі
штучним покриттям у с. Стара Гнилиця – 1453,9 тис.грн. 

На виплату одноразової допомоги дітям-сиротам після досягнення ними
18  років  витрачено  7,2  тис.грн,  з  фонду  загального  обов’язкового  навчання
надана  матеріальна  допомога  учням  пільгових  категорій  на  загальну  суму  
33,0 тис.грн.

Протягом  травня  проводились  заходи  щодо  організованого  закінчення
2017/2018  навчального  року  та  проведення  державної  підсумкової  атестації
учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. 22 травня проведено зовнішнє незалежне оцінювання
з  математики  для  учнів  11-х  класів,  24.05.2018  –  з  української  мови  та



літератури, 29.05.2018 – з німецької мови.  
18 травня 2018 року на базі Мосьпанівського НВК для керівників закладів

освіти  проведено  День  цивільного  захисту,  під  час  якого  розглянуто
нормативно-правові аспекти організації цивільного захисту, обов’язки керівника
закладу  освіти  в  контексті  цивільного  захисту,  надання  першої  домедичної
допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. 

18  травня  2017  року  в  районному  Будинку  культури  відбулося  свято-
вшанування  учнів-переможців  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних
конкурсів інтелектуального, художньо-естетичного напрямків та педагогів, які
їх підготували. На виконання районної програми «Обдарована молодь» на 2016-
2020  роки  грошовими  преміями  нагороджено  41  учень-переможець
різноманітних  конкурсів,  16  дитячих  колективів,  які  стали  переможцями
художньо-естетичних  конкурсів,  туристських  та  спортивних  змагань.
Грамотами  районної  державної  адміністрації  та  районної  ради  відзначені  40
педагогів,  які  підготували  переможців  та  стали  переможцями  професійних
конкурсів.

15 травня 2018 року у закладах освіти району пройшли заходи, присвячені
Дню сім’ї та матері. 

18 травня 2018 року  в закладах освіти району та відділі освіти відбулися
заходи  до Всеукраїнського  Дня  вишиванки.  Свято, яке не прив'язане  до
жодного  державного  чи  релігійного,  але покликане  зберегти  споконвічні
народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Основна мета
заходу – це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді
та населення держави загалом.  

У закладах освіти району 25.05.2018 проведені урочисті заходи з нагоди
свята «Останній дзвоник». 

 У Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів свято «Останній дзвоник» пройшло за
участю  заступника  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації
Черняка  Михайла  Євгенійовича,  голови  Чугуївської  районної  державної
адміністрації Шошина Миколи Миколайовича.   

З 29.05 у районі розпочали функціонувати 10 дитячих закладів відпочинку
з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти. Планується
оздоровити 761 дитину, що становить 100% від потреби. 

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

подальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту: 
Протягом звітного періоду на території району проведено:
- районні змагання з футболу на Кубок Чугуївської районної федерації фу-

тболу  серед юнаків  2001-2003 р.р.н.  (05.05.2018,  с.  Коробочкине,  12.05.2018,
смт Есхар);



- легкоатлетичні естафети, кроси, забіги на короткі дистанції, присвячені
Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (08-09.05.2018, населені
пункти району);

- відкритий чемпіонат Чугуївського району з військово-спортивного бага-
тоборства, розділ «Все стильовий бій» (12.05.2018, спортивна зала Есхарівської
ЗНШ).

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

- ІІ-му колі першості Харківської області з футболу серед ДЮСШ; 
-  фінальних  змаганнях  з  гирьового  спорту  за  програмою  обласної

Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ;

-  чемпіонаті  фізкультурно-спортивного  товариства  «Динамо»  України
«Юний динамівець» з боксу; 

- Всеукраїнському турнірі з боксу;
- чемпіонаті Харківської області з боксу серед юнаків 2002 р.н. для від-

бору на чемпіонат України.
З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за

дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-виховного процесу та дія-
льності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласного
бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку були направлені діти, які по-
требують особливої соціальної уваги та підтримки до:

- «ДПУ МДЦ «Артек» на V тематичну зміну — 2 особи (Київська обл.);
- ДОТ «Перлина Чорномор’я» на I тематичну зміну — 6 осіб (м. Одеса);
- ДОТ «Динамо» на I тематичну зміну — 2 особи (Львівська область);
- ДЗСТ «Лісова пісня» на I тематичну зміну — 6 осіб (Запорізька обл.).

Культура
Відділ  культури  і  туризму  райдержадміністрації  нараховує  19  клубних

закладів, 26 бібліотек. 
22.05.2018  на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації

розглядалося  питання  «Про  підсумки  роботи  комунального  установи
«Чугуївський  районний  Будинок  культури»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області за 2017 рік».

23.05.2018  -  участь  керівників  хореографічних  аматорських  колективів
району у семінарі - практикумі за темою «Сучасні тенденції розвитку танцю в
Україні» (м. Харків, комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний
центр культури і мистецтва»)

30.05.2018  -  участь  працівників  відділу  культури  і  туризму  в  колегії
управління  культури  і  туризму  обласної  державної  адміністрації  (м.  Харків
комунальний  заклад  «Обласний  організаційно-методичний  центр  культури  і
мистецтва»).



18.05.2018  -  участь  представників  сфери  культури  і  туризму  району  у
Обласній  туристичній  виставці  «Харківщина:  туристичні  відкриття»
(Золочівський район с. Сковородинівка).

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
08.05.2018  –  організовано  та  проведено  урочистий  районний захід  з

нагоди 73-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-
1945 років (смт Малинівка);

08.05.2018 –  участь в обласному урочистому заході з нагоди 73-ї річниці
Дня  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  Світовій  війні  1939-1945  років
(Дергачівський р-н, смт Солоницівка «Висота маршала І.С.Конєва»);

09.05.2018 -  участь  аматорів  району в  урочистостях  населених пунктів
району з  нагоди 73-ї  річниці  Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій
війні 1939-1945 років.( смт Кочеток, с. Тернова);

16.05.2018  –  організовано  та  проведено  урочистий  захід  «Естафета
пам’яті» з нагоди 73-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій
війні 1939-1945 років (с. Тернова);

22.05.2018  –  організовано  та  проведено  урочистий  захід  «Естафета
пам’яті» з нагоди 73-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій
війні 1939-1945 років (м. Харків).

Протягом звітного періоду велась значна робота щодо підготовки звітного
концерту  естрадним  вокально-інструментальним  ансамблем  «Santa  Lucia»
комунальної  установи  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»  на
присвоєння  почесного  звання  «народний  аматорський  колектив».  30  травня
2018 року колективу  було присвоєно почесне звання «народний аматорський
колектив».

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

та оглядах, а саме:
04.05.2018  –  участь  зразкового  дитячого  вокально-  хореографічного

колективу  “Візерунок”  (КУ  «ЧРБК»)  та  дитячого  вокального  ансамблю
“Зоряни”  (Есхарівський  СБК)  у  обласному  Фестивалі  -  конкурсі  вокального
мистецтва, присвяченого Дню перемоги “Синий платочек” (м. Харків);

04-07.05.2018 – участь театральної студії "Tour de force" (КУ «ЧРБК») у
Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв “BUKOVEI-FEST”(м. Буковель);

04.05.2018 – участь хорового колективу ветеранів “Надія” у вокальному
фестивалі-конкурсі “Співаймо друзі” (м. Чугуїв, КЗ “Імідж”);

09.05.2018  -  участь  аматорів  району  у  обласному  урочистому  заході  з
нагоди 73-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-
1945 років;

13.05.2018  –  участь  КСТ  «Сфера»  у  турнірі  з  бальних  танців  “Кубок
Содружества” (м. Харків);

17.05.2018  –  участь  естрадного  вокально-інструментального  ансамблю



«Santa Lucia» у обласному заході до Дня вишиванки (м. Харків);
18.05.2018  –  участь  народного  колективу  вокально  -  естрадної  студії

“Мультитрек” у Фестивалі дитячої художньої творчості «Таланти III тисячоліття
2018» в рамках Дня Європи в Україні (м. Харків, БК “ХУПС”);

19.05.2018  –  участь  зразкового  колективу  “Спортивний  клуб  Наталії
Черних” з акробатичного рок-н-ролу” у Відкритому Чемпіонаті Чугуївщини з
акробатичного рок-н-ролу (КУ «ЧРБК»);

20.05.2018  –  участь  зразкового  аматорського  колективу  східного  та
індійського танцю “Рамаяна” у XX Міжнародному фестивалі східного танцю
"Казки Шахерезади" (м. Харків);

27.05.2018  –  участь  КСТ  «Сфера»  (КУ  «ЧРБК»)  у  Гран-Прі
Слобожанщини ( м. Харків, СК “Локомотив”).

Згідно  з  окремим  планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» організовано та проведено заходи до 73-ї
річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні, а саме:
          - оформлені книжкові виставки, тематичні полички «У Европі буяє весна
– зустрічаючи День Перемоги».

Щороку  у  третю  неділю  травня  в  Україні  відзначається  День  пам'яті
жертв політичних репресій.

Традиційно  до  цього  дня  в  комунальному  закладі  «Чугуївська  РЦБС»
проводяться тематично-просвітницькі заходи.
 У бібліотеках району відбулися: книжкові виставки, перегляди літератури
«Репресоване «Відродження», «Біль наших сердець», цикл тематичних полиць
та бесід «Приречені на голгофу», виставка-реквієм «О, скільки їх підводиться з
безсмертя».

Центральна  районна  бібліотека  провела  годину  історії  «Біль  і  трагедія
українського народу».

Протягом  звітного  періоду  в  комп’ютеризованих  бібліотеках-філіях  КЗ
«ЧРЦБС»  (згідно  з  окремим  планом)  організовано  показ  документальних
фільмів з підборки кіноклубу «Докудейс»: 

-  до  73-ї  річниці  Дня  перемоги  над  нацизмом у  Другій  Світовій  війні
1939-1945 років;

 - до Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Протягом травня місяці велась робота щодо організації роботи літнього

бібліотечного кінозалу для дітей «Мультяшне літо».
Інформацію щодо проведених заходів надано в газету «Вісті Чугуївщини»

та телерадіокомпанію «Слобожанка».


