
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за червень 2018 року
 

Бюджет
За підсумками 6 місяців поточного року бюджет району за доходами зага-

льного фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на 113,6
%, надходження  складають  35700,3 тис.грн  при  плані  31435,7 тис.грн,
додатково одержано 4264,6 тис.грн.

Основні бюджетоутворюючі податки, а саме: податок на доходи фізичних
осіб виконаний на 113,7% (+ 2195,4 тис.грн), рентна плата за користування на-
драми –на 122,7% (+563,3  тис.грн.),  єдиний податок на  підприємницьку  дія-
льність та з сільгоспвиробників – на 108,4% (+403,9 тис.грн), податок на майно
– на 107,6 % (+531,3 тис.грн)

З державного бюджету в запланованому обсязі надійшли трансферти, а
саме: базова дотація в сумі 6449,4 тис.грн, додаткова дотація – 8530,2 тис.грн,
освітня субвенція – 22226,7 тис.грн, медична субвенція – 11988,8 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 23286,0 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 43,4%, або

на 10810,4 тис.грн, в основному за рахунок збільшення надходжень податку на
доходи фізичних осіб  на  26,1% або на  3759,1  тис.грн, податку  на  майно на
46,5%,  на  суму 2374,9  тис.грн,  рентної  плати  за  користування надрами –  на
3040,3  тис.грн,  єдиного  податку  з  сільгоспвиробників  –  на  38,2  %  або  на
668,2 тис.грн, єдиного податку з підприємців – на 18,1 % або на 427,3 тис.грн.

Значне зростання доходів в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року  спостерігається  в  таких  бюджетах:  Новопокровський  –  в  1,9  рази
(+1721,6тис.грн за рахунок збільшення надходжень орендної плати за землю),
Введенський – в 2,7 рази (+1417,2 тис.грн за рахунок надходжень рентної плати
за користування надрами).

Значним  залишається  податковий  борг  до  місцевих  бюджетів  району,
станом  на  01.07.2018  складає  9121,8  тис.грн,  в  порівнянні  з  початком  року
збільшився  на  5088,9  тис.  грн.  Заборгованість  по  Чкаловській  ОТГ  складає
567,4 тис.грн, по Малинівській – 423,6 тис.грн.

Найбільші борги рахуються по таких податках:
-  по платі  за  землю – всього 1570,4  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 160,0 тис.грн, по фізичних особах податок на
землю – 648,7 тис.грн.

- по податку на доходи фізичних осіб – всього по району борг           6029,8
тис.грн, в тому числі найбільші – Комплекс водопідготовки «Донець» - 5039,7
тис.грн (донараховано ПДФО по акту перевірки), 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
659,5  тис.грн.  (по  КП  «Домовой»  -  578,7  тис.грн,  Чкаловське  ВУЖКГ-
80,8 тис.грн);

- по єдиному податку на підприємницьку діяльність – 425,8 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 – 382,2
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 93%, при уточненому плані 246628,7 тис.-
грн  використано 229940,1 тис.грн. 

Станом  на  01.07.2018  р.  по  заробітній  платі  працівникам  бюджетних
установ  району  заборгованість  відсутня,  по  енергоносіях  заборгованість
718,1 тис.грн. по відділу освіти (електроенергія та пілети).

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.07.2018 року 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
88 безробітних громадян, з яких 283 особи працевлаштовані. Професійну підго-
товку пройшли 110 осіб. Рівень працевлаштування складає 48,0%. 

У районі створено 136 нових робочих місць. З них: юридичними особами
– 57, фізичними особами – 71, за договорами трудового найму працює – 8 осіб.
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Проведено  2  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 2 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 6 засідань з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 6 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  01.07.2018  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 1780 отримувачам на суму     16378,8
тис.грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету 16378,8
тис.грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,  батьки
яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 21 отримувачу на суму 118,8
тис.грн, профінансовано 118,8 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про  державну
соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  244  сім’ям  на  суму
4644,2 тис.грн. Профінансовано 4644,2 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги нарахована 54
особам  на  суму  60,4  тис.грн,  профінансовано  60,4  тис.грн,  заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю нарахована  127  отримувачам  на  суму  1182,6  тис.грн,
профінансовано  1182,6  тис.грн,  та  соціальна  допомога  дітям  померлого
годувальника  нарахована  27  отримувачам  на  суму  194,6  тис.  грн.,
профінансовано 194,6 тис. грн., заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 36 отримувачам. на
суму 6,8 тис.грн, профінансовано 6,8 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна  грошова  допомога  особі,  яка  проживає  разом  з  особою  з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 29 отриму-
вачам  на  суму  409,4  тис.грн,  профінансовано  409,4  тис.грн,  заборгованості
немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 404 отримувачам на суму 4262,5 тис.грн, профінансовано на суму
4262,5 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування нарахована на суму 934,2 тис.грн, профінансовано на суму
934,2  тис.грн,  з  них:  9  прийомним  сім’ям  нараховано  425,9  тис.грн,
профінансовано  425,9  тис.грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано 436,4 тис.грн, профінансовано – 436,4 тис.грн, соціальна допомога
на  утримання  дитини  в  сім’ї  патронатного  виховання  –  1  сім’я  на  суму
71,9 тис. грн, заборгованості немає.
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Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.07.2018

Всього домогосподарств в районі – 13278. 
Станом на 01.07.2018 звернулись за призначенням субсидії – 8718 домо-

господарств (65,7%). Призначено субсидій – 4342 домогосподарствам (32,7%)
на суму 1164,593 тис.грн, (у 2017 році – 9667 домогосподарств (72,8%),

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –  1018  сім’ям
(23,4%).

На 01.07.2018 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 3605 (27,15%);
на тверде паливо – 397, у т.ч. 50 домогосподарств за 2017 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

44,24 грн, що на 74,48 грн менше ніж у 2017 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3029,92 грн.
Довідково: На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, осіб з інвалі-

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

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.07.2018 путівки на санаторно-курортне лікування отримали

3 ветерани війни, у тому числі 2 учасника АТО та 6 осіб з інвалідністю зага-
льного захворювання.

Станом  на  01.07.2018  року  69  осіб  з  інвалідністю  отримали  118
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 80 осіб,  у тому числі  соціальних робітників 44 особи,
які працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.07.2018 надана допомога 661 особі, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 429 особам;
відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 17 особам;
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (до
складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 160 особам;
пунктом прокату – 45 особам;
переміщеним особам із зони АТО – 8 особам.

Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру
пільговиків  в  актуальному  стані.  Станом  на  01.07.2018  призначено  пільг  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  5800,3  тис.грн,
заборгованість складає – 4029,2 тис.грн.
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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 осіб, діти - 53 особи).

Компенсацію на продукти харчування отримали 181 громадянин, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 340,7 тис.грн. Безко-
штовними ліками забезпечено 23 громадянина на суму 22,7 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  1831745,42  грн.  Перевірено
110  особових  рахунків  на  виплату  недоотриманої  пенсії.  Обстеження
матеріальна допомога – 1 звернення.

Головним державним соціальними інспекторами перевірено 683 справи
одержувачів допомог.

Звірка з податковою інспекцією:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 89 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 129 справ;
- обстеження внутрішньо переміщених осіб – 39 справ;
- допомога при народженні дитини – 13 справ;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 63 справи;
- обстеження  заявника  для  призначення  допомоги  по  догляду  за

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

З початку року перевірено 2246 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто  коштів  до  бюджету  по  субсидіям  —  14320,16  грн.,  по

допомогам – 22026,63 грн.

Охорона здоров’я
Станом  на  01.07.2018  року  сімейними  лікарями  КП  «Чугуївський

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної
ради Харківської області  укладено понад 14 тисяч декларації. 

В  КП  «Чугуївський  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської районної ради Харківської області,  КЗОЗ «Чугуївська центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка» створено реєстр хворих із захворюванням
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на  цукровий  діабет,  який  налічує  2748  осіб,  виявлено  вперше  –  85  осіб.  У
реєстрі зареєстровано 19 дітей, з них вперше виявлено у звітному періоді – 2
дитини.

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет  профінансовано в ІІ  кварталі  2018 року на загальну суму
1270,4 тис. грн. (77,3%).

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

В  реєстр  на  проведення  оперативного  втручання  з  приводу  катаракти
внесено 74 особи, з них діти війни – 59, учасники бойових дій – 15. Пільгові
операції з приводу катаракти проведено 3 особам.

Під диспансерним наглядом районного інфекціоніста КЗОЗ «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  в  ІІ  кварталі  2018  року
знаходиться 71 ВІЛ-інфікованих осіб,  з  них – 5 дітей.  Серед хворих дітей в
стадії  підтвердження діагнозу 3 дитини; з діагнозом ВІЛ-ІІ,  ВІЛ-ІІІ клінічної
стадії - 2 дитини. Антиретровірусну терапію отримує 51 особа.

В  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
працює кабінет «Довіра» по анонімному добровільному обстеженню на СНІД.
В кабінеті працює медичний працівник на 0,5 посади лікаря-інфекціоніста та
середній медичний працівник на 0,5 посади медичної сестри по забору крові. 

В звітному періоді всього обстежено 2410 осіб, у тому числі в кабінеті
«Довіра» – 463, виявлено вперше 1 особу. Взято на диспансерний облік 9 осіб.

Районна  лікарня  забезпечує  своєчасне,  дворазове  обстеження  вагітних
жінок  на  ВІЛ-інфекцію.  Забезпечується  проведення  профілактики  ВІЛ  від
матері  до  дитини  не  пізніше  12  годин  після  пологів,  з  обов’язковим
консультуванням  фахівцями  Харківського  обласного  центру  профілактики  та
боротьби зі СНІДом та обстеженням матері та дитини. Обстежено 518 вагітних
жінок, виявлено 2 особи.

В районній лікарні проводиться обов’язкове тестування донорської крові з
метою виявлення ВІЛ-інфекції, обстежено 554 донори, з них первинних донорів
– 11 осіб.

Найбільша кількість зареєстрованих захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД
зафіксована: м. Чугуїв – 26 випадків, смт Малинівка – 9 випадків, смт Есхар –
10 випадків, с. Кам’яна Яруга – 3 випадки, с. Тернова – 4 випадки, смт Введенка
– 3 випадки,с. Мосьпанове – 2 випадки.

В  червні  2018  року  здійснено  виїзди  в  населені  пункти  району:  смт
Введенка, с. Лебяже, с. Коробочкине, с. Михайлівка.

Лікарями під час виїздів в червні 2018 року оглянуто 148 осіб. 
Всього за звітний період оглянуто 812 осіб.
За  Урядовою  програмою  «Доступні  ліки»  виписано  рецептів  25350

особам, з них 2399 – це малорухомі особи. Від загальної кількості виписаних
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рецептів: серцево-судинні захворювання – 22214 рецептів, з них малорухомим
особам – 2217 рецептів;  цукровий діабет – 2581 рецепт,  з  них малорухомим
особам – 160 рецептів;бронхіальна астма – 555 рецептів, з них малорухомим
особам – 2217 рецептів – 22 рецепта.

Станом на 10.07.2018 кількість отоварених рецептів по району становить
17015,  з  них:  серцево-судинні  –  14608,  цукровий діабет  –  1945,  бронхіальна
астма – 462.

Аптеками, які залучені до реалізації Урядової програми «Доступні ліки»,
відпущено лікарських засобів на загальну суму 924,4 тис. грн.: серцево-судинні
захворювання – 736,4 тис. грн,  цукровий діабет – 124,4 тис. грн, бронхіальна
астма – 63,6 тис. грн.

Відшкодовано аптекам 696,5 тис.  грн:  серцево-судинні  захворювання –
548,8 тис. грн, цукровий діабет – 95,8 тис. грн, бронхіальна астма – 51,9 тис.
грн.

З  профілактичною  метою  в  ІІ  кварталі  2018  року  флюорогафічно
обстежено  21938  осіб,  що  становило  46,4%  від  річного  плану  обстеження
населення.  За  аналогічний  період   2017  року  було  оглянуто  22838  осіб,  що
становило 48,3% від річного плану.

Декретований контингент оглянуто на 50,6%, у 2017 році за цей же період
– 47,7%.

Під  час  профілактичних  оглядів  у  звітному  періоді  було  виявлено  9
хворих на туберкульоз, онкологічну патологію виявлено у 2 осіб.

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  звітному  періоді
проведено 379 досліджень мокротиння, перевірено 240 осіб. Виявлено всього
11, вперше 9 осіб, які є бактеріовиділювачами.

Станом  на  01  липня  2018  року  у  реєстрі  знаходиться  313  пацієнтів,
проходять лікування 34 особи, проліковано 279 осіб.

У  червні  2018  року  відділом  охорони  здоров'я  районної  державної
адміністрації  на  виконання  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  від  31.05.2018  №  209  «Про  проведення  профілактичного
медичного  огляду  державних  службовців  Чугуївської  районної  державної
адміністрації  Харківської  області  в  2018  році»  організовано  та  проведено
медичний огляд державних службовців районної державної адміністрації.

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

дено в повному обсязі. Заборгованості немає. 

7



Борг по пільговим пенсіям станом на 01.07.2018 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–травні 2018 року  підприємствами

Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
923556,3 тис. грн та складає 1,2% до всієї реалізованої продукції Харківської
області. 

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
філія  «Теплоелектроцентраль» ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  на
491,58%,  ТОВ  «ТММ-ЕНЕРГОБУД  МЕНЕДЖМЕНТ»  на  118,47%,
ТОВ  «Бікорм»  на  66,36%,  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  на  10,25%,
ТОВ Малинівський склозавод» на 6,67%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах –
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 15,53%, ДП «Новопокровський КХП»
на 29,52 %, ТОВ «Лікеро – горілчаний завод «ПРАЙМ» – на 37,93%.

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  01.07.2018  року  згідно  оперативної

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

Площа посіву становить 49952,5га.
В проведенні  збиральних робіт  планується  задіяти  95 одиниць  власної

зернозбиральної техніки, 280 транспортних одиниць великого тоннажу.
Сезонне  навантаження  на  один  комбайн  складає  188,5  га.  Збиральні

роботи  планується  провести  за  9  –  10  днів.  Необхідність  в  залученні
зернозбиральної  техніки  з  інших  регіонів  відсутня.  Сільськогосподарські
підприємства району повністю готові до збирання врожаю 2018 року, техніка
відремонтована,  створено  запас  пально-мастильних  матеріалів,  приміщення
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готові на 100% до приймання врожаю 2018 року, робітники які будуть задіяні в
збиральних роботах пройшли інструктажі та отримали допуски.

Сільгосптоваровиробники  Чугуївщини  розпочали  заготівлю  кормів  для
утримання худоби. 

Вже скошено всього 2122 га. 
З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання

господарствами  району  за  січень-червень  2018  року  закуплено
сільськогосподарської техніки на суму – 53,8 млн. грн. Проведене оновлення
машинно-тракторного парку,  дасть змогу підвищити продуктивність  праці  та
зекономити паливно-мастильні матеріали.

В  галузі  тваринництва  станом  на  01.07.2018  року  поголів’я  великої
рогатої худоби склало 8066 голів,  в  тому числі корів – 3070 голів,  що на 61
голову більше відповідного періоду минулого року, свиней – 30140 голів, птиці
– 176263 голови.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами  району  в
січні-червні  2018 року вироблено валової  продукції  у  порівняних цінах 2010
року на суму – 59,9 млн. грн, або 118,3 % від показника минулого року.

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 2854,9 тонн,
що на 435,7 тонн більше показника минулого року, молока – 13005,8 тонн, що
на  15,6  %  або  на  1759  тонн  більше,  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом
минулого року.

Надій  молока від  однієї  середньої  корови склав 4325 кг,  що на  602 кг
більше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять відповідно 578 та 650 гр. (115,8 %, 238,9 %). За січень-червень 2018
року було вироблено 7782,4 тис. шт. яєць, що більше на 1494,4 тис. шт.,  або
становить 123,8 % від показника минулого року. Яйценосність курей-несучок
склала 96 шт. (89,5 %).

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 сільгосппідприємствах району станом
на 01 червня 2018 року становить 5588,69 грн., що більше ніж у минулому році
на 1249,35 грн., або на 28,8 %.

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 27.06.2018 року введено в експлуатацію

10 індивідуальних житлових будинків загальною площею 796,6 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.
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Житлово-комунальне господарство
В  районі  продовжувалася  підготовка  до  осінньо-зимового  періоду

2018-2019 років. 
За  головуванням  першого  заступника  голови  районної  державної

адміністрації Танкова Г.В. було проведено 4 засідання районного штабу, з них -
2  виїзних,  на  яких  було  розглянуто  стан  організації  та  виконання  заходів  з
підготовки  до  зими  господарського  комплексу  та  об’єктів  соціальної  сфери
населених пунктів району. На цих засіданнях також було порушено проблемні
питання житлово-комунального обслуговування населення та можливі шляхи їх
вирішення.

Станом  на  01.07.2018  на  об’єктах  житлово-комунального  господарства
району виконано (від запланованого):

Підготовка теплового господарства (готовність – до 56%): 
- котельні: план 23 од., готові 13 кот. (виконано планові заходи на 56 %);
- теплові мережі: план – 19,0 км, підготовлено – 8,7 км, (46 %) ,
(З загальної суми, запланованої  на підготовку теплового господарства  –

896,6 тис. грн, використано 385,2 тис. грн (43 %).
Підготовка водопровідно-каналізаційного господарств (готовність – до 

45%): 
- ремонт (заміна) водопровідних мереж: план – 0,35км, виконано планові

заходи на 0,15 км (43 %);
- ремонт (заміна) каналізаційних мереж: план – 0,58 км, виконано планові

заходи на  0,26 км (45%);
- підготовка водопровідних насосних станцій: заплановано 5 од., виконано

планові заходи на 2 станціях (40%);
-  підготовка  каналізаційних насосних станцій:  план –  13 од.,  виконано

планові заходи на 5 станціях (виконано заходів на 42 %);
-  підготовка каналізаційних очисних споруд (далі  –  ОС):  план –  6 од.,

готові 2 ОС; на ОС виконано планові заходи на 42 %;
- підготовка свердловин : план - 41 од., підготовлено 18 од. (44%).
(З  загальної  суми  на  підготовку  водопровідно-каналізаційного

господарства –404,3  тис. грн, використано 129,3  тис. грн (32 %).
Підготовка житлового фонду (готовність – до 41 %)-: 
план:  302  житлових  будинки,  з  них:  217-  комунальної  власності,  58  –

ОСББ та ЖБК, 21 – відомчі. 
Виконано заплановані  заходи на  123 будинки,  (41  %),  з  них-  виконано

заходи на: 87 будинків комунальної власності (40 %), 25 – ОСББ та ЖБК (40%),
та 11 відомчих будинків (52 %);

- план: ремонт 14 покрівель будинків, відремонтовано 5 (38 %);
- план: ремонт 11 будинкових систем опалення, виконано заходи на 4-х

системах (40 %);
-  план: ремонт 28 будинкових водопровідних систем, відремонтовано 11
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(виконано 44% від запланованого).
(З  загальної  суми  на  підготовку  житлового  фонду-  1218,0  тис.  грн,

використано 352,0 тис. грн (28 %).
У  селах:  Тернова  та  Зелений  Колодязь  Введенської  селищної  ради  за

рахунок виділення коштів з місцевого бюджету в розмірі 200,0 тис. грн ведуться
роботи щодо реконструкції вуличного освітлення. На сьогодні виконано 20% від
запланованого.

Аналогічні  роботи  проводяться  і  в  смт  Есхар,  де  за  рахунок  коштів  з
місцевого бюджету в розмірі  100,0 тис.  грн.  виконано 60% від запланованих
робіт з реконструкції вуличного освітлення. 

У  с.  Велика  Бабка  виконано  50%  від  запланованих  робіт  (місцевий
бюджет – 63,0 тис. грн.) щодо реконструкції башти Рожновського. 

Розпочався  поточний  ремонт  башти  Рожновського  в  с.  Волохов  Яр
(місцевий  бюджет  –  15,0  тис.  грн.).  На  сьогодні  виконано  10%  від
запланованого.

Станом на 01.07.2018 виконано:
-  поточний ремонт  дороги  комунальної  власності  по  вул.  Чугуївська  в

с. Зарожне Чугуївського району Харківської області  – 200,0 тис. грн, місцевий
бюджет; 

-  поточний  ремонт  дороги  комунальної  власності  по  вул.  Сонячна  в
с.  Велика  Бабка  Чугуївського  району  Харківської  області  –  75,0  тис.  грн,
місцевий бюджет; 

- поточний ремонт по вул. Центральна в с. Кам’яна Яруга Чугуївського
району Харківської області – 50,0 тис. грн, місцевий бюджет; 

-  поточний  ремонт  дороги  комунальної  власності  по  вул.  Садовій  в
с. Волохів Яр - 495,0 тис. грн , місцевий бюджет;

-  капітальний  ремонт  ділянки  автомобільної  дороги  загального
користування  державного  значення  М-03  «Київ  –  Харків  –  Довжанський»  в
межах  Чугуївського  району  від  546  км  у  бік  Ізюмського  району,  вартість
реалізації становить 149,0 млн грн, державний бюджет, замовник проведення
робіт є Служба автомобільних доріг в Харківській області;

- капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення
«Під’їзд до с. Зелений Колодязь» - 2099,85 тис. грн, обласний бюджет; 

-  ямковий  ремонт  доріг  загального  користування  загальною  площею
3541,1  кв.  м,  а  саме:   «Під’їзд  до смт  Есхар»,  «Чугуїв  –  Мілове» (в  районі
смт Малинівка),  «Під’їзд до смт Чкаловське», «Кам’яна Яруга – Введенка –
Тернова»;

На  теперішній  час  на  ремонт  вулиць  і  доріг  комунальної  власності
виділено  та  перераховано  на  рахунки  сільських,  селищних  рад  кошти  з
обласного  бюджету  з  в  розмірі  2737,23  тис.  грн.  Наразі  органами місцевого
самоврядування проводиться робота щодо укладання договорів на проведення
зазначених робіт з відповідними дорожніми підприємствами. 
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Сільські, селищні ради також активно залучають кошти, беручи участь в
грандах, проектах всіх рівнів, в тому числі і міжнародних, що дає можливість
поліпшити на місцях стан справ в освіті, охороні здоров'я, культурі.

Всього за червень було розглянуто 26 звернень. 
В  цілому,  заходи,  передбачені  планом  роботи  відділу  житлово-

комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури  районної
державної адміністрації на червень 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
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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 середньо-обласних. 

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
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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  І  півріччя  2018  року  зареєстровано  2972  звернення  щодо
надання  адміністративних  послуг:  61  –  Чугуївського  районного  відділу  ГУ
ДМС  України  в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  1581  –  Міськрайонне
управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління
Держгеокадастру у Харківській області (далі – Держгеокадастр), 34 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 1291 – власні послуги
(відділ реєстрації районної державної адміністрації – 1273: нерухоме майно –
1127, бізнес – 146, відділ містобудування та архітектури – 18), 5 – документи
дозвільного характеру. 

Надано – 26 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  36  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 2776 результати: 58 – ДМС, 1533 – Держгеокадастр, 34 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 1165 – власні послуги
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  135,  нерухоме
майно  –  1029,  відділ  містобудування  та  архітектури  –  7),  3  –  документи
дозвільного характеру.

Надано 2450 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним працівникам навчальних закладів  району

виплачена в повному обсязі. 
Здійснена оплата за енергоносії на загальну суму 3044,3 тис. грн.
Забезпечено  безкоштовним  гарячим  харчуванням  учнів  усіх  пільгових

категорій.  Протягом  І  півріччя  на  харчування  дітей  використано  коштів  на
загальну суму 874,6 тис. грн. 

Здійснена  оплата  за  ремонт  автотранспорту  на  загальну  суму  
51,4 тис. грн., за запчастини – 47,8 тис. грн, придбано бензин та дизпаливо –
194,5 тис. грн.

Здійснена  оплата  за  обслуговування  комп'ютерної  техніки  на  загальну
суму 18,6 тис. грн. 
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Здійснено  оплату  послуг  спостереження  та  сигналізацією  на  загальну
суму  65,0  тис.  грн.  Розроблено  сайти  для  закладів  освіти  району та  відділу
освіти на загальну суму 28,2 тис. грн.

За послуги зв'язку сплачено 17,6 тис. грн., за вивіз сміття – 5,8 тис. грн.
Для належного функціонування закладів  освіти придбано водонагрівачі

для  Введенського  НВК  та  Кочетоцької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  телевізори  для
Волохово-Ярського НВК,  м’ясорубку  для Есхарівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  на
суму 32,2 тис. грн.

Придбано  електропилу  та  драбини  для  Будинку  дитячої  творчості  на
загальну  суму  3,7  тис.  грн,  будівельні  матеріали  для  Центру  туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді – 2,1 тис. грн.

Здійснено  монтаж  засобів  сигналізації  у  Старопокровській  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів, Новопокровському, Введенському та Тернівському НВК на загальну
суму 137,0 тис. грн.

Здійснено  частковий  ремонт  каналізаційної  системи  Новопокровського
НВК  на  загальну  суму  43,4  тис.  грн.  Проведено  ремонт  та  встановлення
водогрійного  котла  у  Великобабчанському  НВК  –  15,0  тис.  грн.  Здійснено
технічне  обслуговування внутрішніх газопроводів  у  Старопокровській  ЗОШ  
І-ІІІ  ступенів  та  Тернівському  НВК,  газорозподільної  системи
Новопокровського  НВК  –  21,2  тис.  грн.  Здійснено  ремонт  електродвигуна
системи опалення Введенського НВК – 1,2 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. Вивезені рідкі нечистоти у Введенському та Волохово-Ярському
НВК на загальну суму 11,7 тис. грн

У закладах освіти здійснено технічний огляд твердопаливних котлів на
загальну суму 179,3 тис. грн. Проведена перевірка димоходів та вентиляційних
люків  на  загальну  суму  11,7  тис.  грн.  Придбано  колосники  та  решітки  для
твердопаливних  котлів  на  загальну  суму  61,5  тис.  грн,  кошму  пожежну  –  
3,3 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.

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.

З  метою  підготовки  закладів  освіти  до  оздоровчої  кампанії  влітку  
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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.

На  виконання  районної  Програми  «Організація  оздоровлення  та
відпочинку дітей на 2017-2020 роки придбано 30 путівок до КП «Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» для дітей пільгових категорій на
загальну суму 155,6 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 18,1 тис. грн., з фонду загального обов’язкового навчання
надана  матеріальна  допомога  учням  пільгових  категорій  на  загальну  суму  
60,8 тис. грн. 

З 29 травня по 15 червня у районі функціонували заклади відпочинку з
денним перебуванням на базі закладів освіти, де оздоровилася 761 дитина.

6-7 червня команди 10 закладів загальної середньої освіти району стали
учасниками  туристського  зльоту,  який  відбувся  в  районі  ІІ  греблі  поблизу  
смт  Есхар.  За  підсумками  змагань  абсолютними  переможцями  стали:
І  місце  –  Кам'яноярузький  НВК, ІІ  місце  –  Введенькиій  НВК,
Великобабчанський НВК, Старопокровька ЗОШ І-ІІІст.

З  09  по  29  червня  працювала  І  оздоровча  зміна  у  КП  «Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко», де оздоровилася 151 дитина. 

22 червня проведені урочистості з нагоди вручення документів про повну
загальну середню освіту випускникам 11-х класів. 

З  07  по  13  червня  (згідно  з  графіками  закладів  освіти  району)  були
вручені документи про базову загальну середню освіту випускникам 9-х класів.

З 12 по 15 червня 2018 року на базі КЗ «Ліцей з посиленою військово-
фізичною  підготовкою  «Патріот»»  Харківської  обласної  ради  відбувся  ІІ
(обласний)  етап  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-патріотичної  гри
«Сокіл» («Джура»). Участь у грі взяли 54 рої (639 учасників), які представляли
райони Харківської області та міста Харкова, об`єднані територіальні громади,
міста  обласного підпорядкування.  Команду Чугуївського району представили
учні Старопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які посіли І місце. 

Протягом червня проводилась підготовка до проведення ремонтних робіт
у навчальних закладах району.

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
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Протягом звітного періоду на території району проведено:
- районний турнір з волейболу пляжного (чоловіки, жінки), присвячений

Дню захисту дітей (02.06.2018, смт Есхар);
- першість району з футболу серед аматорських команд спортивного се-

зону 2018 року (щонеділі протягом місяця, в населених пунктах району);
- фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Всеукраїнського Олімпійського

дня  (13.06.2018,  Кам’яноярузький  НВК  с.  Кам’яна  Яруга;  16.06.2018  в
населених  пунктах  району;  19.06.2018,  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір  «Орлятко» Чугуївської  районної  ради Харківської  області»,
смт Кочеток);

- фізкультурно-оздоровчі заходи з волейболу пляжного (чоловіки, жінки),
шахів, шашок, дартсу та перетягування канату, з нагоди Дня Конституції Украї-
ни та Дня молоді (24.06.2018, смт Есхар).

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-у міжнародному турнірі «Олімпійські надії» з боксу серед юнаків  (06-
09.06.2018,  смт  Затока,  Одеської  області),  де  в  своїх  вагових  категоріях  ви-
хованці КЗ “ДЮСШ” здобули: чотири - І місця; одне - ІІ місце;

- відкритому турнірі Донецької області з важкої атлетики серед юнаків та
дівчат 2003-2005 р.н. на призи заслужених майстрів спорту України, Удачина
Артема та Каліни Юлії (06-09.06.2018, м. Маріуполь), в якому збірна команда
важкоатлетів КЗ “ДЮСШ” виборола три ІІ місця;

- фінальних змаганнях з волейболу пляжного (чоловіки, жінки) за про-
грамою  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ (08.06.2018, 10.06.2018, смт Пісочин, Харківський
район), збірна команда серед чоловіків посіла VIII місце, збірна команда серед
жінок ІV місце;

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:

ДОТ «Динамо» на  I  тематичну  зміну  -  2  особи (01.06.2018,  Львівська
область);

ДЗСТ «Лісова пісня» на I тематичну зміну - 6 осіб (01.06.2018, Запорізька
область);

КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуї-
вської  районної  ради  Харківської  області»  на  I  тематичну  зміну  -  35  осіб
(09.06.2018, смт Кочеток);
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МД УДЦ «Артек» на VІ тематичну зміну - 2 особи (21.06.2018, Київська
обл.);

ПЗОВ  «Связист»  та  «Рассвет»  ТОВ  «Курортне  об’єднання  «Перлина
Чорномор’я» на I, ІІ тематичні зміни - 8 осіб (01.06.2018, 22.06.2018, Одеська
область);

ДЗСТ «Патрія» ДП «Південь - Курорт - Сервіс» на IІ тематичну зміну - 2
особи (24.06.2018, Одеська область).

Культура
Відділ  культури  і  туризму  райдержадміністрації  нараховує  19  клубних

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

- щодо  підготовки аматорів району до участі у обласному огляді – конку-
рсі  аматорів  народного  мистецтва  Харківської  області  «Слобожанські  пере-
дзвони»;

- щодо участі закладів культури у грантових проектах;
- щодо підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період

2018-2019 років.
Працівники  відділу  культури  і  туризму  райдержадміністрації  брали

участь у семінарі-навчанні з сільськими, селищними головами, секретарями ви-
конкомів,  у навчанні  з  працівниками райдержадміністрації  та  кадровим резе-
рвом. 

07.06.2018 - участь директора КЗ «ЧРЦБС» у засіданні обласного клубу
професійного та творчого спілкування директорів централізованих бібліотечних
систем  за  темою  «Структурні  зміни  бібліотек  як  результат  адміністративно-
територіальної реформи»;

19.06.2018 - участь у науково-практичному семінарі працівників бібліотек
Харківщини  за  темою:  «Роль  культури  та  креативних  індустрій  для
економічного розвитку регіону»;

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
02.06.2018 – участь в організації та проведенні урочистого відкриття май-

данчика зі штучним покриттям (с. Стара Гнилиця);
07.06.2018 - організовано та проведено урочистий захід з нагоди Дня жу-

рналістики;
07.06.2018 - організовано проведення урочистого атестаційного виступу

хореографічних колективів  «Рамаяна»,  «Вдохновение»,  «Юсалія»  КУ «Чугуї-
вський районний Будинок культури» на базі парку культури і відпочинку імені
М. Горького для підтвердження звання «Зразковий» (м. Харків);
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14.06.2018  –  організовано  проведення  урочистого  заходу  для
військовослужбовців 54-ї бригади з нагоди ротації, демобілізації та виконання
службових обов’язків в зоні проведення АТО (РБК);

14,15.06.2018 – організовано та проведено урочиста зустріч військовослу-
жбовців ОМБ із зони проведення операції об’єднаних сил;

15.06.2018 - проведення урочистого заходу з нагоди Дня медичного праці-
вника України;

21.06.2018  –  організовано  та  проведено  урочистий  захід  з  нагоди
ювілейної дати – 70-річчя з дня народження Заслуженого працівника культури
України Бєсєди Ю.В.;

23.06.2018  –  організовано  та  проведено  урочистий  захід  з  нагоди  Дня
державного службовця України;

27.06.2018 – організовано та проведено районний урочистий захід до Дня
Конституції України.

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

та оглядах, а саме:
02-06.06.2018 – участь зразкового аматорського хореографічного колекти-

ву “Вікторія» у обласному фестивалі хореографічного мистецтва “Квіти Земфі-
ри” (м. Харків);

9-10.06.2018 – участь КСТ “Сфера” у Кубку Миру (м. Одеса);
16.06.2018  -  участь  аматорів  району  в  обласному  огляді  –  конкурсі

аматорів народного мистецтва Харківської області «Слобожанські передзвони»
(м. Харків, парк відпочинку ім. Горького);

24.06.2018 – участь зразкового аматорського колективу “Спортивний клуб
Наталії Черних з акробатичного рок-н-ролу ”у Кубку миру з акробатичного рок-
н-ролу (Польща);

25.06 -02.07.2018 – участь зразкового аматорського хореографічного коле-
ктиву “Вікторія» у Всеукраїнському фестивалі конкурсі “Мелодії моря -2018”
(Херсонська обл., Залізний порт).

 Згідно  з  окремим планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» організовано та проведено заходи до Дня
Скорботи та вшанування пам’яті жертв війни, Дня Конституції а саме:

До Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в усіх бібліотеках
комунального закладу «Чугуївська РЦБС» проведено хвилини пам’яті, темати-
чні книжкові виставки та викладки літератури і документів.

Так, в центральній районній бібліотеці цього дня пройшов урок пам'яті
«Так починалася війна…»;

 В Кочетоцькій бібліотеці-філії №1 пройшла хвилина пам’яті «Війна як
сум насунула здаля», під час якої вшанували усіх тих, що пішли в перші дні
війни на фронт;
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Старопокровська бібліотека-філія представила для своїх читачів темати-
чну викладку «"Уклін живим, загиблим - слава"»; 

В Зароженській бібліотеці-філії біля виставки історичних матеріалів «Ві-
чна пам'ять героям» проведено бесіду про початок війни та про односільчан, які
захищали рідну землю.

В бібліотеках-філіях, де діють інтернет - центри відбувся відео-перегляд
«Так починалась війна».

Потягом 25-28 червня у бібліотеках комунального закладу "Чугуївська ра-
йонна централізована бібліотечна система" проходив цикл заходів до Дня Кон-
ституції України під назвою "Конституція - паспорт держави". 

В межах циклу, в центральній районній бібліотеці оформлена інформа-
ційно-правова  книжкова  виставка  "Конституція  України:  традиційне  і  нове",
біля якої для відвідувачів проводилася бесіда "Оберіг нашої державності".

В  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» відбулися такі заходи: 

- патріотична  бесіда  «Конституція-основний  закон  України»
(Старопокровська бібліотека-філія);

- інформаційна година «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай»
(Кочетоцька бібліотека-філія №2);

- бесіда-диспут «Конституція України—основний закон, який треба пова-
жати» (Великобабчанська бібліотека-філія);

- бесіда «З історії першої Конституції» ( Кам'яноярузька бібліотека-філія);
-  правова година «Конституцію вивчаємо» ( Новопокровська бібліотека-

філія);
- бесіда  «Конституцію вивчаємо,  пам’ятаємо і  поважаємо» (Введенська

бібліотека-філія);
- «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» інформаційна година

(Зарожненська бібліотека-філія).
Протягом  звітного  періоду  в  комп’ютеризованих  бібліотеках-філіях  КЗ

«ЧРЦБС»  (згідно  з  окремим  планом)  організовано  показ  документальних
фільмів з підборки кіноклубу «Докудейс»:

- до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни;
- до Дня Конституції.
Протягом  червня  місяці  велась  робота  літнього  бібліотечного  кінозалу

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

та телерадіокомпанію «Слобожанка».
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