
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за вересень 2018 року
 

Бюджет
За підсумками 9 місяців поточного року бюджет району за доходами зага-

льного  фонду  (без  урахування  міжбюджетних  трансфертів)  виконаний  на
110,2%, надходження  складають  55807,7  тис.грн  при  плані  50661,5  тис.грн,
додатково одержано 5146,2 тис.грн.

Основні бюджетоутворюючі податки, а саме: податок на доходи фізичних
осіб виконаний на 107,4% (+1961,5 тис.грн), рентна плата за користування на-
драми – на 120,6% (+737,1 тис.грн.), податок на майно – 108,7% (+919,0 тис.-
грн),  єдиний податок на підприємницьку діяльність та з сільгоспвиробників –
на 112,9% (+988,7 тис.грн).

З  державного  бюджету  в  запланованому  обсязі  надійшли  трансферти,  а
саме: базова дотація в сумі 9674,1 тис.грн, додаткова дотація – 13589,8 тис.грн,
освітня субвенція – 27602,9 тис.грн, медична субвенція – 16147,4 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 34120,6 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 38,5%, або

на 15521,7 тис.грн, в основному за рахунок збільшення надходжень податку на
доходи фізичних осіб  на  29,6% або на  6520,5  тис.грн, податку  на  майно на
20,5%,  на  суму 1960,6  тис.грн,  рентної  плати  за  користування надрами –  на
4318,1  тис.грн,  єдиного  податку  з  сільгоспвиробників  –  на  36,4%  або  на
1183,6тис.грн, єдиного податку з підприємців – на 25,9% або на 868,5 тис.грн.

Значним  залишається  податковий  борг  до  місцевих  бюджетів  району,
станом  на  01.10.2018  складає  4858,3  тис.грн,  в  порівнянні  з  початком  року
збільшився на 825,4 тис.грн. Заборгованість по Чкаловській ОТГ складає 849,0
тис.грн, по Малинівській – 472,3 тис.грн.

Найбільші борги по району рахуються по таких податках:
–  по платі  за  землю –  всього 2257,3  тис.грн,  в  тому числі  найбільші  –

Малинівський ДМЗ – 284 тис.грн (земельний податок), АТ «ХАРП» – 182,9 ти-
с.грн, ТОВ «АА Агросвіт» – 208,6 тис.грн(орендна плата за землю), по орендній
платі з фізичних осіб заборгованість всього по району 109,8 тис.грн, по фізи-
чних особах податок на землю – 1305,4 тис.грн.

– по податку на доходи фізичних осіб – всього по району борг 924,9 тис.-
грн, в тому числі найбільші – Есхарівське ЖКЕУ – 2011 – 635,2 тис.грн (штраф-
ні  санкції  за  актами перевірки),  Чкаловське ВУЖКГ – 67,5 тис.грн,  Малині-



вський ДМЗ – 32,8 тис.грн, КП «Домовой»- 22,1 тис.грн, Комплекс водопідго-
товки  «Донець»  –  0,5  тис.грн  (по  заборгованості,  яка  донарахована  по  акту
перевірки документи подано до суду на оскарження), по фізичних особах за ре-
зультатами річного декларування заборгованість 267,1 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 ти-
с.грн);

– по єдиному податку на підприємницьку діяльність – 367,2 тис.грн, в тому
числі найбільші ТОВ «Еталон охорона»(Малинівка) – 28,7 тис.грн, по сільсько-
господарському – ПРАТ «Тепличний» – 13,0 тис.грн, по фізичних особах – 336,1
тис.грн.

В загальному обсязі  податкового  боргу  більше 800 тис.грн  це  пасивний
борг по підприємствах, які знаходяться або в стадії ліквідації ( Малинівський
державний  машинобудівний  завод,  КП  «Домовой»,  КП  «Чугуївська  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 92,6%, при уточненому плані 322647,9 тис.-
грн  використано 298821,4 тис.грн. 

Станом  на  01.10.2018  р.  по  заробітній  платі  працівникам  бюджетних
установ району та по енергоносіях заборгованість відсутня.

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.10.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі

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

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

На обліку в міському районному центрі зайнятості з початку року перебу-
вало 786 безробітних громадян, з яких 397 осіб працевлаштовані. Професійну
підготовку пройшли 178 осіб. Рівень працевлаштування складає 51,0%. 

У районі створено 231 нове робоче місце. З них: юридичними особами –
96, фізичними особами – 119, за договорами трудового найму працює – 16 осіб.

Проведено  3  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 3 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 9 засідань з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 9 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
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Станом на 01.10.2018 нарахована допомога згідно із Законом України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми» 1666 отримувачам на суму      24164,0 тис.-
грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету 24164,0 тис.-
грн, заборгованості  немає.  Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів нарахована 12 отримувачам на суму 158,6 тис.-
грн, профінансовано 158,6 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  206  сім’ям  на  суму  6668,0  тис.грн.
Профінансовано 6668,0 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
51  особі  на  суму  89,2  тис.грн,  профінансовано  89,2  тис.грн,  заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам,  які  не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  140  особам  на  суму  1900,8  тис.грн,
профінансовано  1900,8  тис.грн,  та  соціальна  допомога  дітям  померлого
годувальника  нарахована  29  отримувачам  на  суму  340,0  тис.грн,
профінансовано 340,0 тис.грн, заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 14 особам
на суму 72,5 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 40 особам на суму
10,4 тис.грн, профінансовано 10,4 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалі-
дністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована                  32
отримувачам  на  суму  599,4  тис.грн,  профінансовано  599,4  тис.грн,
заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 406 отримувачам на суму 6411,7 тис.грн, профінансовано на суму
6411,7 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 1416,2 тис.грн, профінансовано на суму
1416,2  тис.грн,  з  них:  9  прийомним  сім’ям  нараховано  639,1  тис.грн,
профінансовано  639,1  тис.грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано 659,9 тис.грн, профінансовано – 659,9 тис.грн, соціальна допомога
на утримання дитини в сім’ї патронатного виховання – 1 сім’я на суму 117,2 ти-
с.грн, заборгованості немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.09.2018

Всього домогосподарств в районі – 13278. 
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Станом на 01.10.2018 звернулись за призначенням субсидії – 9346 домо-
господарств (70,4%). Призначено субсидій – 6139 домогосподарствам (46,2%)
на суму 1247,80 тис.грн, (у 2017 році – 10507 домогосподарств (79,1%).

За рішенням конфліктної комісії призначено: субсидій – 2225 сім’ї (36,2%).
На 01.10.2018 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 4757 (35,85%);
на тверде паливо – 430, у т.ч. 50 домогосподарств за 2017 рік.
Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає – 64,86

грн, що на 27,28 грн менше ніж у 2017 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3492,96 грн.
Довідково: На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, осіб з інвалі-

дністю внаслідок війни – 181, учасників бойових дій – 473, вдів загиблих та
померлих учасників війни - 170, учасників війни – 432.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.10.2018 санаторно-курортне лікування отримали 7 ветеранів

війни,  у  тому  числі  2  учасника  АТО  та  30  осіб  з  інвалідністю  загального
захворювання. 3 учасника АТО отримали послуги із психологічної реабілітації. 

Станом на 01.10.2018 року для забезпечення осіб з інвалідністю технічни-
ми та  іншими засобами реабілітації  укладені  41  договір  та  сплачено  14  до-
говорів  на  суму  29736,09  тис.грн,  134  особи  з  інвалідністю  отримала  265
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 01.10.2018 надана допомога 732 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 443 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –  20

особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

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

пунктом прокату – 49 осіб;
переміщеним особам із зони АТО – 8 осіб.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків  в  актуальному  стані.  Станом  на  01.10.2018  призначено  пільг  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  6709,4  тис.грн,
заборгованість складає – 2109,1 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

4



На обліку в управлінні перебуває 419 громадян постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи (1 категорія  – 104 особи, 2 категорія  – 78 осіб, 3
категорія – 147 осіб, вдови – 37 осіб, діти – 53 особи).

Щорічна компенсація на оздоровлення виплачена 148 особам на 15,4 тис.-
грн.

Компенсацію на продукти харчування отримали 183 громадянина, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 512,2 тис.грн. Безко-
штовними ліками забезпечено 75 громадян на суму 91,3 тис.грн. Безкоштовним
зубопротезуванням забезпечено 11 осіб на суму 18,5 тис.грн.

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

перевірені  313  нових  пенсійних  справ  та  489  перерахунків,  призначених
управлінням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 313 нових
особових рахунків, 489 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  574  особових  рахунки  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового доручення на поховання на суму 2666364,90 грн. Перевірено 196
особових рахунків на виплату недоотриманої пенсії.  Обстеження матеріальна
допомога – 2 звернення.

Головним  державним  соціальними  інспекторами  перевірено  683  справи
одержувачів допомог.

З них проведена звірка з податковою інспекцією:
- допомога на дитину одиноким матерям – 0 справ;
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 176 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 188 справ;
- обстеження внутрішньо переміщених осіб – 74;
- допомога при народженні дитини – 14 справ;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 68 справ;
- обстеження заявника для призначення допомоги по догляду за інвалідом –

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

29877,68 грн, по допомогам – 16082,87 грн.

Охорона здоров’я
Станом на 10.10.2018 року сімейними лікарями КП «Чугуївський районний

центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області  укладено 17653 декларації. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допоміг  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає. 
Борг по пільговим пенсіям станом на 01.10.2018 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

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

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

Промисловість
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За даними обласної статистики у січні – липні 2018 року  підприємствами
Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму  1480559,3
тис.грн та складає 1,4% до всієї реалізованої продукції Харківської області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:  філія
«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» на 141,22%,
ТОВ  «ТММ-ЕНЕРГОБУД  МЕНЕДЖМЕНТ»  на  92,85%, ТОВ  «Бікорм»  на
49,07%,  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  на  11,62%,  ТОВ  «Малинівський
склозавод» на 9,05%, ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на 8,47%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –  ТОВ
«Лікеро  –  горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  –  на  38,97%,  ДП  «Новопокровський
КХП» на 54,16%.

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 жовтня 2018 року сільськогосподарські

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

Назва культури
Обмолочено,

га
Намолочено,

тонн
Урожайність, ц/га

Озима пшениця 13691,1 44773,0 32,7
Озимий ячмінь 245.8 974,7 39,7
Пшениця яра 234,6 614,7 26,2
Ячмінь яровий 2604,0 7482,3 28,7
Горох 966,3 2240,6 23,2
Овес 202,0 558,2 27,6
Просо 40,0 46,8 11,7
Кукурудза на зерно 4534,1 26486,1 58,4
Нут 345,4 787,4 22,8
Соняшник 12775,1 39897,6 31,2
Соя 329,4 514,0 15,6
Ріпак озимий 399,6 518,0 13,0
Ріпак ярий 541,7 408,7 4,2
Овочі відкритого 
грунту

36,8 1136,1 308,7

Овочі закритого 
грунту

30000 м2 824,1 24,5 кг/ м2

Баштані 12,0 52,8 44,0
Кукурудза силосна 3130,8 58345,3 186,4
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Під врожай 2019 року аграрії району посіяли 11348 га озимих культур в
тому числі:

Озима пшениця – 11159,8 га;
Озимий ячмінь – 188,0 га;
Озимі на зелений корм – 200,0 га;
Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 453,4 га.
За  9  місяців  2018  року  валове  виробництво  продукції  рослинництва  у

порівняних цінах 2010 року склало 226,8 млн. грн., або 121,8% до показника
минулого року.

Сільгосптоваровиробники Чугуївщини продовжують заготівлю кормів для
утримання худоби. 

Вже скошено всього 2122 га в т.ч.: 
                          на сіно   – 380 га;
                                 в т.ч. багаторічних трав   – 380 га; 
                          на сінаж – 1620 га;
                                 в т.ч. багаторічних трав – 1470 га;
                          на зелений корм - 122га;
Заготовлено: сіна        – 964,0 тонн;
                       сінажу   – 12450,0 тонн;
                       силосу   – 43065 тонн.
Використано на зелений корм – 336,0 тонн.
З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання

господарствами  району  за  січень-вересень  2018  року  закуплено
сільськогосподарської техніки на суму – 138247,2 тис. грн, що на 64,4% або на
54169,1 тис грн більше в порівнянні з минулим роком. 

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.10.2018 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8043 голови, що менше
показника минулого року на 92 голови,  в  тому числі  корів  – 3070 голів,  що
більше показника минулого року на 64 голови,  свиней – 37047 голів,  що на
31171  голову  більше  відповідно  до  показника  минулого  року,  птиці  –
125,2 тис. голів, що на 60,3 тис. голів більше ніж у минулому році.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами  району  в
січні-вересні  2018  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму – 113,3 млн. грн, або 139,2 % від показника минулого року, в
тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 59,4 млн. грн (166,1%);
молока на суму – 48,8 млн. грн (115,8%);
яйце – 5,1 млн. грн (145,9%);

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 4876,3 т, що на
1834 т більше відповідного показника минулого року, молока – 19621,4 т, що на
2671,8 т більше в порівнянні з минулим роком.

Надій  молока  від  однієї  середньої  корови  склав  6497  кг,  що  на  870  кг
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більше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять  відповідно  566  та  631  гр.  (113,5%,  265,9%).  За  січень-вересень
2018 року було вироблено яєць 10870,4 тис. шт., що більше на 3421,2 тис. шт.,
або  становить  45,9%  від  показника  минулого  року.  Яйценосність  курей  –
несучок складає 152 шт. (110,7%).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом на
01 вересня 2018 року становить 5817,00 грн, що більше ніж у минулому році на
1231,31 грн, або на 27,0%.

Станом  на  01.10.2018  року  сільськогосподарськими  підприємствами
району  за  оренду  земельних  часток  (паїв)  сплачено  60390,4  тис.  грн,  що
становить 72,4%. 

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 31.08.2018 року введено в експлуатацію

12 індивідуальних житлових будинків загальною площею 991,2 кв.м.

Містобудівну документацію генеральний план смт Новопокровка розробле-
но на 95%, на 30% розроблені генеральні плани с. Волохів Яр та           с. Мось-
панове, на 5% - с. Зарожне та с. Тетлега.

Житлово-комунальне господарство
В  районі  в  цілому  закінчено  підготовку  до  осінньо-зимового  періоду

2018-2019 років. 
20.09.2018  відбулося  чергове  засідання  районного  штабу  з  організації

підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018-2019 років,  на якому
було підведено попередні підсумки проведеної роботи.

А саме:
Підготовка   теплового господарства (готовність – до 97 %)  :   

- котельні: план 23 од., готові 22 кот. (виконано планові заходи на 97 %);
- теплові мережі: план –19,0 км, підготовлено – 18,88 км (99 %).
Закінчується проведення реконструкції системи теплопостачання житлових

будинків  по  вул.  Литвинова  та  Чугуєво-Бабчанського  лісного  коледжу  по
вул.  Чугуївська,  43  з  улаштуванням  котельні  для  опалення,  розташованої  в
районі житлових будинків №№ 20А; 22; 7А по вул. Гагаріна в смт Кочеток.

Підготовка   водопровідно-каналізаційного господарства (готовність – до 
100 %):: 

– ремонт (заміна) водопровідних мереж: план – 0,35км, виконано планові
заходи  на 0,35 км (100 %); 

– ремонт (заміна) каналізаційних мереж: план – 0,58 км, виконано планові
заходи  на  0,58 км (100 %); 

– підготовка водопровідних насосних станцій: заплановано 5 од., виконано
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планові заходи на всіх 5 станціях (100%);
– підготовка  каналізаційних  насосних  станцій:  план  –  13  од.,  виконано

планові заходи на 12 станціях (виконано 95 %);
– підготовка каналізаційних очисних споруд: план – 6 од., готові 5 ОС; на

ОС виконано планові заходи на 95 %;
– підготовка свердловин : план - 41 од., підготовлено 41 од. (100%).
(Кошти  на  підготовку  водопровідно-каналізаційного  господарства  –

404,3 тис.грн, використано на 95% ( 382,5 тис. грн).
Підготовка   житлового фонду  (готовність – до 100%)  :   
– план: 302 житлових будинків,  виконано 100 % запланованих заходів на

302  будинках  з  оформленням  всіх  паспортів  готовності,  з  них  217  будинків
комунальної власності, 64 – об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(далі  –  ОСББ)  та  21  відомчих  будинків;  оформлено  акти  готовності  на
178 будинків з централізованим опаленням.

– план: ремонт 14 покрівель будинків, відремонтовано 14 (100 %);
– план: ремонт 11 будинкових систем опалення, відремонтовано 11 систем

(100 %);
– план:  ремонт  28  будинкових  водопровідних  систем,  відремонтовано

28 систем (100%).
(Кошти на  підготовку  житлового  фонду-  1218,0  тис.грн,  використано

повністю).
Закінчено  проведення  робіт  з  будівництва та  реконструкції  на  об’єктах

житлово-комунального господарства, фінансування яких здійснювалося з різних
джерел.

У  селах:  Тернова  та  Зелений  Колодязь  Введенської  селищної  ради  за
рахунок виділення з місцевого бюджету 200,0 тис.грн проведено роботи щодо
реконструкції вуличного освітлення. 

Аналогічні роботи проведено у смт Есхар, за рахунок коштів з місцевого
бюджету  в  розмірі  100,0  тис.грн  та  у  с.  Велика  Бабка  (місцевий  бюджет  –
63,0  тис.грн).  Крім  того  у  цьому  ж  селі  проведено  реконструкцію  башти
Рожновського. 

Проведено  поточний  ремонт  башти  Рожновського  в  с.  Волохов  Яр
(місцевий бюджет – 15,0 тис.грн). 

У  завершуючій  стадії  знаходиться  виконання  проекту  «Реконструкція
системи теплопостачання  житлових будинків  по  вул.  Литвинова  та  Чугуєво-
Бабчанського лісного коледжу по вул. Чугуївська, 43 з улаштуванням котельні
для опалення, розташованої в районі житлових будинків №№ 20А; 22; 7А по
вул.  Гагаріна  в  смт  Кочеток,  Чугуївського  району  Харківської  області»,
(відповідно  до  рішення  сесії  Харківської  обласної  ради  від  07.12.2017  до
Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Харківської  області  на
2018 рік).

Аналогічні роботи проведено і на об’єктах дорожньо-мостового господарства
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та транспортної інфраструктури. 
На кінець вересня 2018 року виконано:  
  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».

– державного значення «Чугуїв – Мілове», (виконувала філія «Чугуївський
ДЕП»),  а  також ямковий  ремонт  доріг  загального  користування:  «Під’їзд  до
смт  Есхар»,  «Під’їзд  до  смт  Малинівка»  та  «Під’їзд  до  смт  Новопокровка»
загальною площею 2045,0 кв.м.

  поточний ремонт доріг комунальної власності за рахунок коштів
місцевого бюджету:

– по вул. Чугуївській в с. Зарожне – 200,0 тис.грн;
– по вул. Сонячній – 75,0 тис.грн та по вул. Сотницькій в с. Велика Бабка;
– по вул. Садовій в с. Волохів Яр,  495,0 тис.грн;
– по вул. Литвинова в смт Кочеток;
– по вул. Польовій в с. Гракове;
– по вул. Центральній в с. Кам’яна Яруга 50,0 тис.грн. 
  поточний  середній  ремонт  дороги  загального  користування

місцевого значення 
– «Під’їзд  до  с.  Зелений  Колодязь»,  (2099,85  тис.грн,  виділених  з

обласного  бюджету;  згідно  з  проведеними  Департаментом  капітального
будівництва  Харківської  обласної  державної  адміністрації  закупівлями  через
систему ProZorro, вартість реалізації робіт склала 1999,99 тис.грн).

  поточний  середній  ремонт  доріг  загального  користування  зага-
льною площею 9545,0  кв.м,  (замовник -  Департамент капітального будівни-
цтва Харківської обласної державної адміністрації), з них:

– «Стара Гнилиця - Лиман - Нижній Бишкін» (1200,0 кв.м);
– «Під’їзд до смт Чкаловське» (2700,0 кв. м);
– «Кам’яна Яруга - Введенка - Тернова» (3600,0 кв. м).
Проведено  капітальний  ремонт  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, (за рахунок державного бюджету) замовник
проведення робіт - Служба автомобільних доріг в Харківській області.

Заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати  та  єдиному  внеску  на
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на  підприємствах
житлово-комунального господарства району відсутні.

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

Дорожньо-мостове господарство
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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.
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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  01.10.2018  у  районі  налічується  226  закладів  торгівлі:

134 магазини, 74 торговельних павільйона, 18 кіосків.
У  районі  працюють  фірмові  продовольчі  магазини:

ДП  «Новопокровський  КХП»,  ТОВ  «Слобожанський  промкомбінат»,  які
реалізують  продукцію  власного  виробництва  за  цінами  товаровиробників.
Також  реалізують  свою  продукцію  11  павільйонів  ТОВ  «Українсько-
словенського  підприємства  «Хлібопекарський  комплекс  «Кулиничівський»,  1
магазин  торговельної  мережі  «Брусничка», 5  торговельних  павільйонів  ТОВ
Фірма «ПОСАД» та 1 фірмовий кіоск Роганського м’ясокомбінату.

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

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

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

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

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» – 13,85 грн, батон із борошна вищого ґатунку –
9,55 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 7,65 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
29,60  грн/л,  бензин  марки  АI  – 95  «Євро» – 31,75  грн/л,  дизпаливо  марки
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«Євро» – 28,85 грн/л.

Адміністративні послуги
Протягом  січня-вересня  2018  року  зареєстровано  4159  звернення  щодо

надання  адміністративних  послуг:  90  –  Чугуївського  районного  відділу
ГУ ДМС України в Харківській області  (далі  – ДМС),  2185 – Міськрайонне
управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління
Держгеокадастру у Харківській області (далі – Держгеокадастр), 35 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 1841 – власні послуги
(відділ реєстрації районної державної адміністрації – 1817: нерухоме майно –
1608, бізнес – 209, відділ містобудування та архітектури – 24), 8 – документів
дозвільного характеру. 

Надано – 40 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  52  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 4151 результатів: 86 – ДМС, 2234 – Держгеокадастр, 35 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 1791 – власні послуги
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  198,  нерухоме
майно  –  1585,  відділ  містобудування  та  архітектури  –  8),  5  –  документів
дозвільного характеру.

Надано 2950 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним працівникам навчальних закладів  району

виплачена в повному обсязі. 
Заборгованості за енергоносії за вересень 2018 рік немає.
Придбані запчастини та мастила для автотранспорту на суму 11,5 тис.грн.
За послуги з вивозу сміття сплачено кошти на загальну суму 0,3 тис.грн,

за послуги зв’язку сплачено кошти в розмірі 3,2 тис.грн.
За охоронні послуги сплачено кошти на загальну суму 12,3 тис.грн.
Здійснено  технічне  обслуговування  комп’ютерної  техніки  на  загальну

суму 2,3 тис.грн. 
Проведено  технічне  обслуговування  вогнегасників  на  загальну  суму

14,3 тис.грн.
Для  Кам’яноярузького  НВК  придбано  фарбу  на  суму  4,9  тис.грн,  для

ЦТКЕ нове спортивне знаряддя на суму 1,1 тис.грн.
Оновлені елетрокомфорки у шкільних їдальнях закладів освіти на суму

29,5 тис.грн. 
Триває доставка підручників для учнів 5-х класів.  На ці  цілі  у  вересні

витрачено коштів на суму 5,3 тис.грн. 
З метою соціального захисту дітей пільгового контингенту та соціально

незахищених категорій із фонду загального обов’язкового навчання виплачена
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матеріальна допомога у сумі 23,2 тис.грн.
Здійснено  експертизу  кошторисної  частини  проекту  з  капітального

ремонту покрівлі Новопокровського НВК на загальну суму 5,4 тис.грн.
У  закладах  освіти  району  01.09.2018  (Есхарівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,

Великобабчанський НВК) та 03.09.2018 проведено свято Першого дзвоника з
нагоди відзначення Дня знань.  Під час проведення урочистостей забезпечена
безпека  їх  учасників.  Чугуївським  відділом  поліції  Головного  управління
Національної  поліції  в  Харківській  області  було  організоване  чергування
працівників  поліції  відповідно  до  наданого  графіка.  Всі  заходи  пройшли  у
нетрадиційній формі проведення. 

19 вересня 2018 року проведені районні змагання з футболу на призи клубу
«Шкіряний м’яч» на базі  стадіону селища Есхар серед футболістів молодшої
групи  2008  року  народження.  В  змаганнях  прийняли  участь  29  юнаків  і
1  дівчина.  За  підсумками змагань  І  місце  посіла  команда  учнів  Есхарівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

З  18 по 21 вересня у всіх закладах загальної  середньої  освіти пройшли
заходи  до  Дня  Миру.  У  Кочетоцькій  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  відбувся
загальношкільний  урок  миру  –  флешмоб  «Ми  за  мир!»,  присвячений
Міжнародному Дню миру. 

У  всіх  закладах  дошкільної  освіти  пройшли  урочистості  з  нагоди
професійного  свята  Всеукраїнського  Дня  дошкілля.  28  вересня  на  свято
дошкільної  освіти  до  Есхарівського  дитсадка  завітали  голова  районної
державної адміністрації Микола Шошин, голова районної ради Антон Бабієць,
депутат обласної ради Дмитро Мягкий, депутат районної ради Олексій Авдєєв,
секретар селищної ради Олена Тишкевич, радник голови районної державної
адміністрації  з  питань  взаємодії  з учасниками  АТО  Михайло  Лукаш  та
начальник відділу освіти районної державної адміністрації  Тетяна Бєлєвцова.
Вони привітали всіх працівників закладу з Всеукраїнським Днем дошкілля та
взяли  участь  в  урочистостях  з  нагоди  реалізації  міні-проекту  «Разом  в
майбутнє» (заміна покрівлі в дошкільному закладі). Голова районної державної
адміністрації  подарував дітям трьохярусні  ліжечка-трансформери,  а  Михайло
Лукаш – різнокольорові гімнастичні мати. 

28  вересня  в  районі  другої  греблі  смт  Есхар  відбувся  туристичний зліт
педагогічних  працівників  закладів  освіти  району,  в  якому  взяли  участь  14
команд  (всі  заклади  загальної  середньої  освіти,  Центр  дитячої  та  юнацької
творчості та відділ освіти районної державної адміністрації). 

План  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації  на  вересень
виконаний повністю.

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом звітного періоду на території району проведено: Всеукраїнський

Олімпійський  тиждень  та  Всеукраїнський  Олімпійський  урок,  присвячений
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Дню фізичної  культури  і  спорту  в  Україні  (03-09.09.2018,  заклади  загальної
середньої  освіти,  населені  пункти  району);  фізкультурно-оздоровчий  захід  з
багатоборства  “Богатир  Чугуївщини-2018”  (08.09.2018,  смт  Малинівка);
фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи з нагоди святкування Дня
фізичної культури і спорту в Україні (07-09.09.2018, населені пункти району).

Збірні команди району, спортсмени-аматори та вихованці відділень з видів
спорту  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області»  брали  участь  в:  турнірі  з  боксу  серед  юнаків,
присвяченому  Дню  фізичної  культури  і  спорту  в  Україні  (08.09.2018,
спорткомплекс  смт  Донець,  Балаклійський  район);  відкритому  командному
чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2001-
2002, 2003-2005 р.р.н. (22.09.2018, стадіон ГО ХОО ФСТ «Динамо» України, м.
Харків);  фінальних  змаганнях  з  важкої  атлетики  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ 2018 року (28.09.2018, зал важкої атлетики Харківського обласного вищого
училища фізичної культури і спорту, м. Харків); VII-му відкритому особисто-
командному турнірі  з  боротьби самбо серед кадетів  2002-2003 р.р.н.,  юнаків
2004-2005  р.р.н.,  юнаків  та  дівчат  2006-2007  р.р.н.,  присвяченому  пам’яті
заслуженого тренера України Бабаянця Роберта Самвеловича (29-30.09.2018, м.
Одеса). 

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням  вимог  та  норм  проведення  оздоровчо-виховного  процесу  та
діяльності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласного
бюджету  до  закладів  оздоровлення  та  відпочинку  були  направлені  діти,  які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки до: ДПУ «МДЦ» «Артек»
на  Х-ту  тематичну  зміну  -  1  особа  (23.09.2018),  Київська  обл.;  ДП  «УДЦ»
«Молода Гвардія» на Х-ту тематичну зміну - 4 особи (26.09.2018), Одеська обл.

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 та проведення відкритого фестивалю обрядового та су-
часного весільного дійства «Весілля в Малинівці – плюс»;

- щодо участі аматорів району у Великому Слобожанському Ярмарку;
- щодо підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період

2018-2019 рр..
Протягом звітного періоду працівниками відділу велась значна робота:
-  щодо  оформлення  документації  на  пам’ятки  історії  -  Охоронних

зобов’язань, паспортів, актів технічного стану, історичних довідок;
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- проведено науково - дослідницьку роботу з питання розвитку культурної
спадщини в районі;

- щодо організації та проведення відкритого фестивалю обрядового та су-
часного весільного дійства «Весілля в Малинівці – плюс».

14.09.2018  -  організовано  та  проведено  нараду  для  працівників  бібліо-
тек - філій КЗ "ЧРЦБС" (центральна районна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);

20.09.2018 – організовано та проведено нарада для працівників культури
району за темою щодо участі  аматорів району у «Великому Слобожанському
Ярмарку».

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
05.09.2018  –  організовано  та  проведено  концертна  програма  для

військовозобов’язаних в/ч 7291 (районний Будинк культури);
08.09.2018 – участь в організації та проведенні відкритого фестивалю обря-

дового  та  сучасного  весільного  дійства  «Весілля  в  Малинівці  –  плюс»  (смт
Малинівка);

28.09.2018 – участь в організації та проведенні урочистого заходу з нагоди
100-річчя в/ч 0501 (м. Чугуїв).

Аматори  району у  звітному місяці  брали  участь  в  обласних,  Всеукраї-
нських,  Міжнародних  та  регіональних  конкурсах,  фестивалях  та  оглядах,  а
саме:

19.09.2018 – участь хорового колективу ветеранів «Надія» у фестивалі вете-
ранських хорів (м. Харків, меморіал Конева);

29-30.09.2018  –  участь  аматорів  району  у  Великому  Слобожанському
Ярмарку (м. Харків).

Згідно  з  окремим  планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система»  в  бібліотеках-філіях  організовано  та
проведено такі заходи:

– книжкові виставки – огляди до Дня фізичної культури і спорту "Спорти-
вна Україна" (бібліотеки-філії КЗ «ЧЗЦБС»);

– відеоперегляд в кінозалі до Дня українського кіно (центральна районна
бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);

– книжкові виставки до Дня українського кіно «Сучасне українське кіно»
(бібліотеки-філії КЗ «ЧРЦС»).

Бібліотечні працівники бібліотек-філій КЗ «ЧРЦБС» брали активну участь
в оформленні садиб сіл, селищ району на відкритому фестивалі обрядового та
сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці – плюс».

29.09.2018 – участь бібліотечних працівників бібліотек-філій КЗ «ЧРЦБС»
в урочистому заході з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек.
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