
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за січень 2018 року     
 

Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів)  за  січень 2018 року виконано на 127,9% до затвердженого плану,
надходження складають 5234,6 тис.грн при плані 4091,2тис.грн(+ 1143,4 тис.грн).

План  по  основних  бюджетоутворюючих  податках  –  податку  на  доходи
фізичних осіб – виконаний на 110,7% (+ 247,0 тис.грн), по єдиному податку – на
236,3% (+957,6 тис.грн), по податку на майно – на 112,9 % (+ 88,9 тис.грн).

Трансферти  з  державного  бюджету  надійшли  в  повному  обсязі,  а  саме:
базова дотація в сумі 1074,9 тис.грн, додаткова дотація – 1140,0 тис.грн, освітня
субвенція – 2778,3 тис.грн, медична субвенція – 1998,3 тис.грн. 

Сільським  та  селищним  бюджетам  перерахована  з  районного  бюджету
цільова субвенція на утримання закладів дошкільної освіти та культури в повному
обсязі.

З 12 місцевих бюджетів району доходи загального фонду  виконані по 11, не
виконано  по Введенському селищному бюджету – 92,1% (-18,8 тис.грн).  Доходи
загального фонду за січень 2018 року проти минулого року (в співставних умовах
без Малинівської ОТГ) збільшились на 27,9 %, або на 1141,7 тис.грн, за рахунок
збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на 18,8%, або на 404,1
тис.грн,  єдиного податку з сільгоспвиробників – на 65,6%, або на 489,1 тис.грн,
єдиного податку з підприємців – на 37%, або на 115,0 тис.грн, податку на майно,
відмінне від земельної ділянки  – в 2,4 рази, на суму 34,6 тис.грн. 

За  даними  податкової  інспекції  податковий  борг  до  місцевих  бюджетів
району  (разом  з  Чкаловською  та  Малиновською  ОТГ)  станом  на  01.02.2018
складає 4131,5тис.грн, в порівнянні з початком року збільшився на 98,6 тис. грн.
Заборгованість по Чкаловській ОТГ складає 655,1 тис.грн, по Малинівській ОТГ –
425,7 тис.грн.

Найбільші борги рахуються по таких податках:
-   по  платі  за  землю –  всього  1705,9  тис.грн.,  в  тому числі  найбільші  -

Малинівський  ДМЗ  –  284  тис.грн(земельний  податок),  ТОВ  «Агросвіт»  -
238,0тис.грн(орендна  плата),  по  орендній  платі  з  фізичних  осіб  заборгованість
всього по району 328,1 тис.грн, по фізичних особах – 668,9 тис.грн.

-  по податку на доходи фізичних осіб – всього борг 898,0 тис.грн, в тому
числі найбільші -  Есхарівське ЖКЕУ- 2011 – 635,2 тис.грн (штрафні санкції по
актах  перевірки),  Чкаловське  ВУЖКГ-67,5  тис.грн,  Малинівський  ДМЗ  –
32,8тис.грн,       КП «Домовой»- 22,1 тис.грн.

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

В загальному обсязі податкового боргу більше 800 тис.грн. це пасивний борг
по  підприємствах,  які  знаходяться  або  в  стадії  ліквідації  (  Малинівський
державний машинобудівний завод, КП «Домовой», КП «Чугуївська саночистка»),
або  по  яких  направлено  до  установ  банків  інкасові  доручення,  але  кошти  на
рахунках відсутні (Чкаловське ВУЖКГ,  Есхарівське ЖКЕУ- 2011).
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Видатки  загального  фонду  бюджету  району  профінансовано  в  повному
обсязі відповідно до бюджетних призначень та наявності лімітів.

Видаткова  частина  виконана  на  85,5%,  при  уточненому  плані  43344,6
тис.грн профінансовано 36143,8 тис.грн. 

Станом на 01.02.2018 р. по заробітній платі працівникам бюджетних установ
району та по енергоносіях заборгованість  відсутня.

       
Праця та зайнятість населення

Станом на 01.02.2018 заборгованості  з виплати заробітної  плати в районі
немає.

Середньомісячна заробітна плата по району за січень-вересень 2017 року
склала 5826 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає 148,9
%. Від прожиткового мінімуму на працездатну особу (в грудні 2017 року, 1600
грн) вона становить 364,1%, від обласного – 90,4%. 

На обліку в міському районному центрі зайнятості перебуває 218 безробіт-
них громадян. Професійну підготовку пройшли 33 особи, у громадських роботах
прийняли участь 21 безробітний.

У районі створено 11 робочих місць. З них: юридичними особами – 2, фізи-
чними особами – 9, за договорами трудового найму працює – 0 чол.

Проведено  1  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 1 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 1 засідання з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 1 засідання комісії з
питань погашення заборгованості із  заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом на 01.02.2018 нарахована допомога згідно із Законом України «Про

державну допомогу сім’ям з дітьми» 1565 отримувачам на суму 2277,2 тис.грн,
профінансовано  за  рахунок  субвенції  із  державного  бюджету  2277,2  тис.грн,
заборгованості немає. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляю-
ться  від  сплати  аліментів  нарахована  14  отримувачам  на  суму  12,4  тис.грн,
профінансовано 12,4 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  188  сім’ям  на  суму  727,2  тис.грн.
Профінансовано 727,2 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги нарахована 47 чол.
на суму 7,3 тис.грн, профінансовано 7,3 тис.грн, заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію  та
особам з інвалідністю нарахована 131 чол. на суму 199,5 тис.грн, профінансовано
199,5 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 35 особам на суму 1,2
тис.грн, профінансовано 1,2 тис.грн, заборгованості немає.
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Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалі-
дністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 27 отримувачам на
суму 69,0 тис.грн, профінансовано 69,0 тис.грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована  403  отримувачам  на  суму  709,3  тис.грн,  профінансовано  на  суму
709,3 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на  суму 145,0  тис.грн,  профінансовано на  суму
145,0 тис.грн, з них: 9 прийомним сім’ям нараховано 77,2 тис.грн, профінансовано
77,2  тис.грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –  нараховано  67,8  тис.грн,
профінансовано – 67,8 тис.грн, заборгованості немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.12.2017

Всього домогосподарств в районі – 13278.
Станом  на  01.02.2018  звернулись  за  призначенням  субсидії  –  254  домо-

господарства  (1,9%).  Призначено  субсидій  –  385  домогосподарствам  (2,9%)  на
суму 508,4 тис.грн, (у 2017 році – 619 домогосподарств (4,7%).

За рішенням конфліктної комісії призначено: субсидій – 54 сім’ям (14,03%),
допомог – 18 отримувачам.

Проведено 8846 перерахунків субсидій (зі зміною тарифів та періоду).
На 01.02.2018 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 8991 домогосподарств (67,7%);
на тверде паливо – 40, у т.ч. 40 домогосподарств за 2017 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

1318,54 грн, що на 455,72 грн менше ніж у 2017 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3040,70 грн.
Довідково: На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, інвалідів війни

– 194, учасника бойових дій – 458, вдів загиблих та померлих учасників війни -
175, учасників війни – 508.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.02.2018 послугами із санаторно-курортного лікування пільгову

категорію не забезпечено у зв’язку із відсутністю фінансування та розподілу ко-
штів на зазначені цілі.

Станом на 01.02.2018 року 8 інвалідів отримали 13 направлень для забезпе-
чення протезними виробами та технічними засобами реабілітації.

Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  має  три  відділення,  чи-
сельність працюючих 81 чоловік, у тому числі соціальних робітників 45 осіб, які
працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.02.2018 надана допомога 509 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 405 особам;
відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 17 особам;
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги



4

(до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 47 особам;
пунктом прокату – 40 чол.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.02.2018 призначено пільг за раху-
нок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  1243,1  тис.грн,
заборгованість складає – 3891,4 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 424 громадянина постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 103 ос., 2 категорія - 79 ос., 3 категорія -
150 ос., вдови – 38 ос., діти - 54 ос.).

Компенсацію на продукти харчування отримали 182 громадянина, які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 56,4 тис.грн.

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

перевірені  77  нових  пенсійних  справ  та  135  перерахунків,  призначених
управлінням  Пенсійного  фонду  в  Чугуївському  районі.  Перевірено  77  нових
особових рахунків, 135 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги на
поховання.  Перевірено  188  особових  рахунків  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  1519422,84  грн.  Перевірено  62
особових рахунка на виплату недоотриманої пенсії. 

Головним  державним  соціальними  інспекторами  перевірено  6  справ
одержувачів допомог.

Звірка з податковою інспекцією:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 0 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 23 справи;
- обстеження внутрішньо переміщених осіб – 14 справ;
- допомога при народженні дитини – 0 справ;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 12 справ;
- обстеження заявника для призначення допомоги по догляду за інвалідом

– 1 справа;
- допомога на дитину одинокої матері – 0 справ.
З початку року перевірено 259 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто коштів до бюджету по субсидіям – 500,00 грн.

Ринок праці
  Протягом січня 2018 року діяльність державної служби зайнятості  була

спрямована  на  виконання  завдань  та  функцій,  встановлених  чинним
законодавством у сфері зайнятості населення. 

В умовах зменшення пропорції  розподілу єдиного  внеску  протягом січня
2018  року  Державній  службі  зайнятості  вдалося  зберегти  стабільну  фінансову
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рівновагу Фонду та забезпечити соціальний захист населення від безробіття. 
За результатами впровадження Регламенту роботи центрів зайнятості щодо

задоволення  потреб  клієнтів,  здійснено  універсалізацію  функціональних
обов’язків фахівців центру зайнятості, розроблено алгоритми дій функціональних
підрозділів обласних центрів зайнятості щодо їх координації та методичної ролі в
роботі  з  базовими  центрами  зайнятості  та  дій  фахівців  центрів  зайнятості  з
надання соціальних послуг, зокрема з пошуку роботи, укомплектування вакансій
на замовлення роботодавців, професійного відбору. 

Кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, протягом
січня 2018 року збільшилася на 9 % та становила - 85.  

Активізація  співпраці  з  роботодавцями,  розширення  шляхів  та  способів
збору  інформації  щодо  пропозицій  роботи  дозволяє  суттєво  розширити  базу
вакансій. 

На 01.02.2018 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Служби
знаходиться на рівні з відповідним періодом минулого 2017 року. 

Протягом січня 2018 року кількість вакансій на підприємствах району у базі
даних Чугуївського міського районного центру зайнятості становила – 222.  

Станом  на  01.02.2018  року  кількість  вакансій  на  підприємствах  району
становить – 55, навантаження на 1 вільне робоче місце складає – 6 осіб.

За  видами  економічної  діяльності,  більшість  вакансій  налічується  на
підприємствах переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі. 

За професійними групами, найбільший попит роботодавців спостерігається
на  кваліфікованих  робітників  з  інструментом,  а  також  на  робітників  з
обслуговування, експлуатації устаткування та машин.  

Чисельність  безробітних  осіб,  працевлаштованих  у  січні  2018  року  за
сприянням Служби,  збільшилася на  20% в порівнянні з  аналогічним періодом
2017 року та становить 36 осіб. Завдяки новим формам роботи 43 особи, мешканці
району,  які  зверталися  за  сприянням у  працевлаштуванні,  отримали роботу  до
набуття статусу безробітного. 

Завдяки  збільшенню  частки  працевлаштованих  до  набуття  статусу
безробітного,  кількість  безробітних  станом  на  01.02.2018  року,  у  порівнянні  з
відповідним періодом минулого року, скоротилася на 26% та становила 218 осіб.

До  активних  форм  зайнятості  шляхом  працевлаштування,  професійної
підготовки, організації громадських робіт протягом січня 2018 року залучені 61
безробітна особа. 

В січні 2018 року на базі ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ»» були організовані тимчасові
роботи, в яких прийняли участь 4 особи з числа безробітних, мешканців району.

Особлива  увага  приділялась  проведенню  громадських  робіт,  як  одних  із
додаткових форм зайнятості, що дозволяє знизити соціальну напругу на ринку 

праці району. В січні 2018 року громадські роботи були організовані на базі
Чкаловської селищної ради, Введенської селищної ради, Мосьпанівської сільської
ради, та Управління праці та соціального захисту населення Чугуївської районної
державної  адміністрації.  Протягом  звітного  періоду  прийняли  участь  у
громадських роботах 17 осіб.  

Продовжується робота по укладанню договорів на проведення громадських
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робіт  за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів  та  коштів  Фонду
загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.         

Майже кожною сільською та селищною радою розроблена та затверджена
рішенням сесії Програма проведення громадських робіт на 2018 рік, яка визначає
механізм  проведення  на  території  відповідної  ради  громадських  робіт,  обсяги
фінансування та включає перелік видів робіт та перелік підприємств, організацій,
установ, на яких будуть створені додаткові робочі місця. 

Станом на 01.02.2018 року сума фактично витрачених коштів для організації
та фінансування громадських робіт: 

- з місцевих бюджетів – 11176,16 грн.; 
- з Фонду – 11176,16 грн. 
  З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи

вимогам  роботодавців,  протягом  січня  2018  року  професійним  навчанням  за
сприяння державної служби зайнятості охоплено 10 осіб з числа безробітних. 

 У зв’язку з наявністю попиту щодо підбору претендентів для проходження
контрактної служби у Збройних Силах України центром зайнятості проводяться
інформаційні  семінари  за  участю  представників  Чугуївського  об’єднаного
районного військового комісаріату та ярмарки вакансій. У звітному періоді таких
семінарів було проведено – 2, з охопленням 26 осіб.    

Всього  за  січень  2018  року  проведено  4  мініярмарки  вакансій,  в  яких
прийняли участь 61 особа.  

Спеціалістами  центру  зайнятості  надано  профорієнтаційних,
профінформаційних  та  профконсультаційних  послуг  438  безробітній  особі.
Охоплення  цими  послугами  складає  99%  від  загальної  кількості  безробітних
громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості.  

В  результаті  активізації  співпраці  Служби  з  роботодавцями  відбулося
суттєве зростання обсягів працевлаштування безробітних на нові робочі місця з
компенсацією  роботодавцям  єдиного  внеску,  та  безробітних  з  числа  ВПО,  з
компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці. Протягом січня 2018 року за
рахунок такої компенсації була працевлаштована 1 особа на новостворене робоче
місце. Використано коштів ФЗДССВБ – 1338 грн.      

Згідно з пріоритетами державної соціальної політики і світовим досвідом в
роботі  фахівців  використовується  клієнт-орієнтований  підхід  та  рекрутингові
засади, забезпечується широка доступність послуг, зокрема, шляхом використання
інформаційно-комунікаційних технологій, активізовано профорієнтаційну роботу
з молоддю. 

Запроваджено  сучасні  інформаційні  технології:  популяризується  пошук
роботи в мережі Internet, резюме та відео-резюме, on-line співбесіди. Забезпечено
можливість  дистанційного  навчання  на  освітніх  порталах,  професійний  відбір
кадрів  на  замовлення  роботодавців.  Зокрема,  для  презентації  шукачів  роботи
застосовуються  відео-резюме;  використовується  дистанційне  спілкування  з
роботодавцями – онлайн-співбесіда,  що може проводитися як в індивідуальній,
так і в груповій формах; відео-презентації та відео-вакансії підприємств. В роботі
використовується сервіс «Електронна черга».  

Триває робота щодо реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та
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Урядом  Держави  Ізраїль  про  тимчасове  працевлаштування  українських
працівників  в  окремих  галузях  на  ринку  праці  Держави  Ізраїль,  яка  набрала
чинності  05.12.2016,  де  Служба  визначена  компетентним органом  від  України.
15.05.2017  року  в  м.Єрусалім  (Держава  Ізраїль)  підписано  перший
Імплементаційний протокол А (будівельна галузь) до цієї Угоди, яким детально
регламентовано  процедуру  працевлаштування  в  будівельній  галузі  в  Державі
Ізраїль.       

На обліку в центрі  зайнятості  на 01.02.2018 року перебуває 218 осіб,  які
мають статус безробітного. Середня тривалість безробіття складає 2,9 місяці.     

     
Охорона здоров’я

Станом на 05.02.2018 року КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня
імені М.І. Кононенка» профінансовано на 4398,6 тис. грн  (86,7%).

Станом  на  05.05.2018  року  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
профінансовано на суму 848,6 тис. грн (86,2%).

Міністерство  охорони  здоров'я  України  05  лютого  2018  року  затвердило
новий  регістр  препаратів  Урядової  програми  «Доступні  ліки»,  які  пацієнти  з
серцево-судинними захворюваннями,  бронхіальною астмою,  цукровим діабетом
можуть отримати безоплатно або із незначною оплатою.

До оновленого реєстру ліків увійшло 239 препаратів проти 198 у 2017 році.
Відтепер  постачаються  ліки  48  виробників  проти  43  у  2017  році.  Крім  цього,
оновлений  реєстр  доповнено  2-ма  діючими  речовинами:  одна  речовина  –  для
лікування серцево-судинних захворювань (Лозартан – 11 препаратів), одна діюча
речовина для лікування цукрового діабету (Глібенкламід – 3 препарати). Загалом у
програмі беруть участь 23 діючі речовини.

У порівнянні з попереднім переліком стало на 24 позиції більше препаратів
для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, на 14 препаратів більше для
хворих на цукровий діабет ІІ  типу,  на 3 препарати для хворих на бронхіальну
астму.

Для  Чугуївського  району  в  2018  році  на  реалізацію  Урядової  програми
«Доступні  ліки» розподілено  1286,5  тис.  грн.  Від  початку  року виписано 5584
рецепти, кількість отоварених рецептів становить 4360 на суму 217,5 тис. грн.

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  Чугуївському  районі
проводяться  профілактичні  медичні  огляди  населення.  У  2018  році  проведено
флюорографічне  обстеження  2943  особам  (6,2%).  План  флюорографічних
обстежень населення в    2018 році становить  47267 осіб.

З  профілактичною метою оглянуто  2886  осіб.  В  січні  2018  року  під  час
профілактичних оглядів було виявлено 2 хворих на туберкульоз, інша патологія –
71,  хнзл – 97 осіб, рак не виявлено.

На диспансерному обліку знаходиться 61 активних хворих на туберкульоз. 
В районі працює 8 пунктів збору мокротиння, в січні 2018 року проведено

62  дослідження  мокротиння,  перевірено  41  особу.  Виявлено  всього  вперше  4
особи, які є бактеріовиділювачами.

На  фінансування  заходів  для  лікування  хворих на  туберкульоз  видатки  з
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державного бюджету склали 17,3 тис. грн., видатки медичної субвенції – 0,2 тис.
грн,   вартість  лікування  на  одного  хворого  становила  0,2  тис.грн.,  на  одне
відвідування – 16,0 грн.

У січні  2018  року  в  Чугуївському  районі  (м.  Чугуїв,  Чугуївський район,
Чкаловська ОТГ) народилось 48 дітей.

Проведено організаційні заходи з виділення сільськими, селищними радами
земельних  ділянок  для  будівництва  чотирьох  сімейних  амбулаторій:  дві  в
смт Малинівка, одна – в смт Введенка, одна – в с. Кам’яна Яруга.

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допоміг  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає. 
На  обліку  в  управлінні  перебуває  17147  пенсіонерів.  Місячна  потреба  в

коштах  на  виплату  пенсій  на  місяць  2018  року  становить  37417,8 тис.  грн.
Середній розмір пенсії становить 2460,19 грн. 

Борг  по  пільговим  пенсіям  станом  на  01.02.2018  року:  Малинівський
державний машинобудівний завод – 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
Згідно з оперативними даними промислових підприємств, за січень   2018

року  обсяг  реалізованої  продукції  промислового  комплексу  району  (у  діючих
цінах) склав 132,43 млн. грн.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ПрАТ «Новопокровський завод ЗБК» – на 86,78%, ПрАТ «Чугуївський молочний
завод»  –  на  12,88%, ТОВ  «Бікорм»  –  на   46,03%, філія  «ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ
Нафтогазовидобувна компанія» – на 76,35%

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –  ТОВ
«Лікеро  –  горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  –  на  47,15%, ТОВ  «Зооветеринарний
центр» –  на 22,73%, ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на  19,53%,   ДП
«Новопокровський КХП» – на 3,9%. 

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



9

За попередніми даними обласної статистики (за 2017 року) підприємствами
Чугуївського району реалізовано промислової продукції  на суму 1995740,0 тис.
грн та складає 1,2% до всієї реалізованої продукції Харківської області. 

Сільське господарство
Згідно  зі  статистичними  даними  сільгосппідприємствами району  в  січні

2018 року вироблено валової продукції у постійних цінах 2010 року на суму – 8,8
млн. грн, або 60,1% від показника минулого року, в тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 3,2 млн. грн. (33,4%);
молока на суму – 5,1 млн. грн. (115,0%);
яйце – 0,5 млн. грн. (76,7%).
Поголів’я великої рогатої худоби склало 8265 голів, що більше показника

минулого року на 53 голови, в тому числі корів – 2989 голів, менше показника
минулого  року  на  47  голів,  свиней  –  15200  голів,  що  на  32166  голів  менше
відповідно до минулого року, птиці – 130,5 тис. голів, що на 70,5 тис. голів більше
відповідного  показника  минулого  року.  Виробництво  м’яса  худоби  та  птиці  (у
живій вазі) склало – 274,0 тонни, що на 499,9 тонн менше відповідного показника
минулого  року,  молока  –  2057,4  тонн,  що  на  267,9  тонн  більше  відповідного
періоду минулого року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 693 кг, що на 92 кг більше в
порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней становлять
відповідно 511 та 388 гр. (131,0 %, 73,8%). За січень 2018 року було вироблено
яєць  1156,5  тис.  шт,  що на  351,4  тис.  шт.,  або  на  23,3% менше від  показника
минулого року. Яйценосність курей – несучок складає 20 шт. (100%).

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі за 2017 рік було введено в експлуатацію 16 інди-

відуальних житлових будинки загальною площею 2065 кв.м.
Відповідно  до  районної  програми  «Власний дім»  на  2016-2020  роки  ме-

шканці із с. Зарожне Храмцовій Н.О. було придбано житловий будинок вартістю
100 тис. грн. 

Розпочато  розроблення  (оновлення)  генеральних  планів  у  населених  пу-
нктах: смт Новопокровка, с. Тернова, с. Волохів Яр, с. Мосьпанове, с. Зарожне та
с. Тетлега.

Також з 18.01.2018 року було розпочато розроблення містобудівної докум
ентації  детальних  планів  територій  для  розміщення  медичних  амбулаторій  у
населених пунктах смт Малинівка, смт Введенка, та с. Кам'яна Яруга.

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

району  на  2018  рік»  у  січні  2018  року  відділом  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  інфраструктури  районної  державної  адміністрації
(далі  -  відділом)  продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації
безперебійного надання житлово-комунальних та інфраструктурних послуг.

В районі продовжувався осінньо-зимовий період 2017-2018 років. Протягом
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звітного  періоду  житлово-комунальні  та  інфраструктурні  послуги   надавались
своєчасно і в повному обсязі. 

Проводився  моніторинг  фактичного  стану  виконання  селищними,
сільськими  радами  комплексу  заходів,  спрямованих  на  підвищення
протипожежного стану об’єктів житлово-комунальної сфери в населених пунктах
району,  а також  заходів,  спрямованих  на  зниження  небезпеки  та  травматизму
людей.

На виконання доручення голови районної державної адміністрації, з метою
організації роботи з усунення небезпеки для населення, пов’язаної з наслідками
можливих надзвичайних ситуацій, в зимовий період 2017-2018 років, виконавчими
комітетами сільських, селищних рад району:

- розроблено та затверджено Плани організаційних і практичних заходів на
відповідних територіях у 2017-2018 році щодо безаварійного пропуску осінньо-
зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені; 

-  на  випадок  стихійного  лиха  прийнято  ряд  рішень  щодо  фінансового
забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій;

- проведено  перевірку  стану  об’єктів  та  систем  житлово-комунального
господарства,  що  попадають  до  зони  впливу  шкідливої  дії  льодоходу,  повені,
паводків та вжито заходів для забезпечення їх готовності до дій у разі негативного
впливу природних явищ;

- здійснювалися  заходи  щодо  забезпечення  безперебійної  роботи
водозаборів  господарсько-питного  призначення,  водопровідно-каналізаційних
споруд  і  мереж,  систем  зливової  каналізації,  дренажних  систем,  природних  і
штучних  дренажів  для  відведення  талої  та  дощової  води  населених  пунктів  в
умовах можливої повені та паводків;

-  здійснено  заходи  щодо  уточнення  стану,  поповнення  та  освіження
матеріальних резервів,  призначених для запобігання та ліквідації  надзвичайних
ситуацій,  необхідних  запасів  пально-мастильних,  будівельних  та  сипучих
матеріалів,  мішків,  засобів освітлення,  захисного одягу,  шанцевого інструменту
тощо, на місцевих, територіальних і відомчих підприємств житлово-комунального
господарства,  та  забезпечення  його  завчасного  та  раціонального  розміщення
поблизу зон можливих затоплень;

- проведено роз’яснювальну роботу серед населення щодо правил безпечної
поведінки;

-  визначено  небезпечні  зони  з  високою  ймовірністю  падіння  снігу  та
бурульок з дахів будівель і обмеження пересування людей у таких зонах;

- проводиться постійний контроль за виконанням заходів, спрямованих на
зниження рівня небезпеки та травматизму людей;

- інформацію щодо порядку оповіщення та негайного реагування на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій під час паводку, льодоходу і весняної повені
уточнено та прийнято до виконання.

Протягом  звітного  періоду  проводилась  значна  робота  по  впровадженню
енергоефективних  та  енергозберігаючих  заходів.  На  сьогодні  в  районі  в  76
будинках успішно функціонує 46 ОСББ загальною площею 103,31 тис. м2. Робота
щодо створення нових і підтримки успішного функціонування існуючих ОСББ у
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районі триває. 
Продовжено  виконання  заходів  районних  програм:  «Програми

стимулювання  ОСББ  Чугуївського  району  до  впровадження  енергоефективних
заходів  на  2015-2020 роки»,  «Програми стимулювання об’єднань співвласників
багатоповерхових  будинків  Чугуївського  району  до  впровадження
енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки»  та  «Програми  відшкодування
відсотків  за  кредитами,  отриманими  населенням  Чугуївського  району  на
впровадження  енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки».  Разом  з  тим,  у
звітному періоді відповідні кредитні угоди ще не укладалися.

Продовжувався  моніторинг  діючих  тарифів  на  надання  житлово-
комунальних    послуг  щодо  відповідності   рівню  економічно  обґрунтованих
витрат на їх виробництво та претензійно-позовна робота. 

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

Виконувались роботи з ліквідації звалищ та вивозу сміття, очистки лісосмуг
біля населених пунктів та вздовж доріг та забезпечення належного санітарного
утримання території населених пунктів району. 

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»  (Чуб  А.О.)
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.
Чугуївським ДЕП за зимовий період забезпечено очищення доріг загального

користування  із  залученням  спеціалізованої  техніки  службою  автомобільних
доріг: станом на 23.01.2018 було використано 4,952 тис.т. посипкового матеріалу.

 
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.
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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   з

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.

05.01.2018  відбувся  конкурс  з  визначення  автомобільних  перевізників  на
приміських автобусних маршрутах загального користування,  які  не виходять за
межі території Чугуївського району за двома напрямками: № 1473 Чугуїв (АС) –
Есхар  та  № 1484  Есхар  –  Дачі.  В  конкурсі  прийняв  участь  один претендент  -
перевізник  -  ФОП Ніколаєнко М.І.  Згідно з  «Порядком проведення  конкурсу  з
перевезення  пасажирів  на  автобусному  маршруті  загального  користування»
затвердженої  постановою  КМУ  від  3.12.2008   № 1081,  було  визначено
одноголосним  рішенням  переможця  –  ФОП  Ніколаєнко  М.І.  з  яким  і  був
підписаний договір на 5 років.

На теперешній час обслуговування 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. 

Мале підприємництво
Станом  на  01.02.2018  у  районі  було  зареєстровано  9  фізичних  осіб-

підприємців,  створено  11  робочих  місць,  з  них  юридичними  особами  –  2,
фізичними особами – 9, за договорами трудового найму працює – 0 чоловік.

У зв’язку  з  набранням чинності  Закону  України  «Про внесення  змін  до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  процедури  державної



13

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за
заявницьким  принципом»  протягом  звітного  періоду  у  районі  спостерігається
значна  кількість  скасування  підприємницької  діяльності  фізичних  осіб-
підприємців.  Станом  на  01.02.2018  припинили  підприємницьку  діяльність  15
фізичних осіб-підприємців за спрощеною процедурою, як наслідок скоротилася
кількість робочих місць працівників, які працювали за угодами трудового найму. 

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.02.2018  у  районі  налічується  224  заклади  торгівлі:

134 магазини, 74 торговельних павільйонів, 16 кіосків.
У районі працюють фірмові продовольчі магазини:  ДП «Новопокровський

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

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

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

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

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

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

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» – 13,60 грн, батон із борошна вищого ґатунку –
9,50 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 7,47 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
27,68 грн/л, бензин марки АI – 95 «Євро» – 28,88 грн/л, дизпаливо марки «Євро» –
25,88 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено ефективну діяльність Центру надання адміністративних послуг
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при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом  січня  2018  року  зареєстровано  352  звернення  щодо  надання

адміністративних послуг: 10 – Чугуївського районного відділу  ГУ ДМС України в
Харківській області, 204 – Міськрайонного управління у Чугуївському районі та
м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у Харківській області,  132 –
власні  послуги  (відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації  -  131:
нерухоме  майно  –  110,  бізнес  –  21,  відділ  архітектури  районної  державної
адміністрації  –  1),  6  –  Головного  територіального  управління  юстиції  у
Харківській області.

Надано 7 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань; 5 – інформаційних довідок з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано  388  результатів:  11  –  ДМС,  260  –  Держгеокадастр,  117  –  власні
послуги (відділ реєстрації районної державної адміністрації: бізнес – 17, нерухоме
майно – 98, відділ містобудування та архітектури – 2).

Надано майже 350 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним  працівникам  навчальних  закладів  району

виплачена в повному обсязі. 
Заборгованості за енергоносії за січень 2018 рік немає.
Для забезпечення безперебійного руху шкільних автобусів було придбано

дизпаливо та бензин на загальну суму 58,1 тис.грн, запчастин та хімічних рідин –
на загальну суму 7,2 тис.грн. 

За послуги вивозу сміття сплачено кошти на загальну суму 0,5 тис.грн.
За охоронні послуги сплачено кошти на загальну суму 7,2 тис.грн.
Придбані  продукти харчування  для  учнів  пільгових категорій  навчальних

закладів району на суму 82,3 тис.грн.
Протягом січня проходив ІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів Малої академії наук (написання контрольних робіт та захист
робіт)  на  базі  закладів  вищої  освіти  м.Харкова.  Переможці  будуть  визначені  у
лютому місяці.

Протягом  січня  проходив  ІІІ  етап  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
базових дисциплін на  базі  закладів  вищої  освіти м.Харкова.  Переможці  будуть
визначені у лютому місяці.

08 січня 2018 року учні закладів освіти району відвідали спектакль «Донька
розбійника» у м.Харкові. 

11  січня  2017  року  відбулась  творча  зустріч  учасників  районного
новорічного  театралізованого  концерту  «Конфетті  шоу». У заході  взяли  участь
артисти концерту - вихованці гуртків ЧРЦДЮТ (колектив спортивного бального
танцю «Вдохновение», студія естрадно-спортивного танцю «Fantasy show dance»),
вихованці КУ «Чугуївський районний Будинок культури (театральна студія «Tour
de force»), гості свята (танцювальний колектив «Tour de force»), батьки, керівники
гуртків та адміністрація Центру.

12 січня 2018 року в Чугуївській районній державній адміністрації відбулася
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традиційна  святкова  різдвяна  зустріч  голови  районної  державної  адміністрації
М.М.  Шошина  з  лідерами  учнівського  самоврядування  закладів  освіти
району. Шкільні лідери мали можливість поспілкуватися з керівником району та
задати йому запитання.   

16 січня 2018 року у відділі  освіти проведена нарада керівників закладів
освіти району за участю голови районної державної адміністрації Шошина М.М.
«Про пріоритетні напрямки діяльності районної державної адміністрації у галузі
«Освіта»  у  2018  році  та  постановку  завдань  перед  закладами  освіти  щодо  їх
реалізації». 

27 січня 2018 року майбутні  випускники Чугуївського району завітали до
Київського  національного університету  культури і  мистецтв  на  День відкритих
дверей.  Делегацію  у  складі  35  учнів  із  10  освітніх  закладів  району  очолили
заступник  голови  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Валентина
Волоцкова та начальник відділу освіти Тетяна Бєлєвцова. Разом із делегацією від
Чугуївського району майже 1400 абітурієнтів з різних куточків України завітали
на День відкритих дверей до університету культури і мистецтв.

20  та  27  січня  2018  року  у  Центрі  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської молоді пройшли тренінги для учнів та вчителів з географії,  біології,
фізики.  Учні  11-х  класів  розв’язували  завдання  за  зразками ЗНО та  розпочали
повторювати  матеріал,  який  вивчався  в  7-9  класах  та  включений  до  програми
ЗНО. Подібні  тренінги з  інших предметів будуть проведені  в  рамках заходів  з
підготовки випускників 11-х класів до ЗНО-2018. 

25 січня 2018 року в Чугуївському районному Центрі дитячої та юнацької
творчості відбулась  зустріч  з  лідерами  учнівського  самоврядування  освітніх
закладів  в  рамках  роботи  районної  школи  «NEW-формат».  На  зустрічі  були
присутні  начальник  відділу  освіти  Бєлєвцова  Т.  В.,  методист  відділу  освіти
Крицина Л.І. та представники факультету готельно-ресторанного і туристичного
бізнесу  Київського національного університету культури та мистецтв.  Семінар-
практикум проходив за темою: «Лідерство як соціальний феномен». У семінарі
взяли  участь  19  лідерів  з  9  освітніх  закладів  району  та  куратори  учнівського
самоврядування шкіл. В ході зустрічі відбулось знайомство з лідерами; тренінгові
вправи  на  розуміння  та  сприйняття  лідерських  якостей;  інтернет-опитування
щодо запиту дітей на позашкільну освіту. 

В  рамках  підготовки  до  ЗНО-2018 26.01.2018  учні  11  класів  Есхарівської
ЗОШ I-III ступенів, Тернівського НВК, Введенського НВК, Кам'яноярузького НВК
відвідали семінар «Підготовка до ЗНО-2018» з математики (розв'язування задач з
параметрами),  який  був  проведений  на  фізико-математичному  факультеті
інституту ім. Г.С. Сковороди.

 
Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства

Протягом січня 2018 року було проведено 4 рейди-перевірки по виявленню
бездоглядних та безпритульних дітей,  дітей,  які  бродяжать та жебракують,  від-
повідно  графіку  на  2018  рік  (02.01.18  сел.  Чкаловське,  09.01.18  с.  Леб`яже,
с.  Юрченкове,  16.01.18  смт  Малинівка,  23.01.18  смт  Кочеток,  30.01.18
с. Коробочкине).
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Дітей, які знаходились без догляду батьків не виявлено. Обстежено умови
проживання дітей в 11 сім’ях пільгового контингенту, попереджено батьків про
адміністративну відповідальність. З них 4 сім`ї, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах. 

На особистому прийомі громадян в службу у справах дітей звернулось 11
осіб,  прийнято  9  заяв  з  різних  питань,  що  стосуються  дітей.  Всі  звернення
задовільнені.

Взято участь в 4 судових засіданнях: 
- 3 засідання відносно батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки;
- 1 засідання стосовно захисту житлових та майнових прав.
Проведено 4 оперативні наради з працівниками служби з різних питань, що

стосуються діяльності служби у справах дітей.
Протягом січня 2018 року за участю служби у справах дітей проведено та

взято участь у таких заходах:
08.01.2018 1 малолітня дитина влаштована до дитячого відділення Чугуї-

вської центральної лікарні у зв`язку із тим, що мати перебуває в складних життє-
вих обставинах.

18.01.2018 — проведено семінар-нараду із сільськими, селищними головами
та секретарями місцевих рад, на який була запрошена начальник служби у справах
дітей Харківської обласної державної адміністрації Шевченко Ольга Вікторівна.
Одним  із  актуальних  питань,  яке  обговорювалось,  було  «Захист  прав  дітей  в
умовах децентралізації» та актуальність створення служб у справах дітей при об`-
єднаних  територіальних  громадах  району  для  забезпечення  захисту  прав  та
інтересів дітей на місцях.

18 січня 2017 року відбулась зустріч начальника служби у справах дітей
райдержадміністрації  Альхімович  О.А.,  волонтерів  з  України  та  представників
благодійного фонду «Подих України», де були обговорені питання поточного буді-
вництва  будинку  для  матері-виховательки  та  вихованців  дитячого  будинку  сі-
мейного типу, які проживають на теперішній час в м. Харків. 

29 січня 2018 відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини Чу-
гуївської районної державної адміністрації, на якій було розглянуто 18 різних пи-
тань, що стосувались захисту прав та інтересів дітей. Одне з питань - повернення
дитини матері,  яка подолала складні життєві обставини; 1 питання стосувалось
виведення з дитячого будинку сімейного типу особи, 1 - влаштування до прийо-
мної родини (с. Лебяже) двох дітей, позбавлених батьківського піклування, 2 пита-
ння стосувались захисту житлових та майнових прав дітей, 12 питань — різне.

Протягом  місяця  надано  статус  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батькі-
вського піклування — 7 дітям.

Підготовлено розпорядження голови райдержадміністрації про влаштування
до родини патронатного вихователя малолітньої  дитини,  мати якої  перебуває  в
складних життєвих обставинах. 

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить на
праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавлених бать-
ківського піклування. 
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Проведена робота по упорядкуванню особових справ на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життє-
вих обставинах. 

Протягом місяця підготовлено 6 розпоряджень голови райдержадміністрації
з питань, що стосуються захисту прав дітей.

Створено  родину  патронатного  вихователя  з  метою  надання  комплексу
послуг  з  патронату  над  дитиною,  підготовлено  розпорядження  про  створення
патронату, підготовлено угоду для влаштування до родини дітей.

Питання фізичної культури та спорту
Протягом звітного періоду  на  території  району проводились заходи щодо

подальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту: 
Протягом січня 2018 року на території району проведено:
різдвяний турнір з міні-футболу між КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа

Чугуївської районної ради Харківської області» та «ДЮСШ Чугуївської міської
ради» (04.01.2018, спортивна зала «ДЮСШ Чугуївської міської ради», м. Чугуїв) в
якому збірні команди КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної
ради Харківської області» серед юнаків  2005-2006 р.н. зайняла ІІ та ІІІ місця та
юнаки 2007-2008 р.н. посіли також ІІ та ІІІ місця; 

турнір  з  баскетболу  серед  юнаків,  присвячений  пам’яті  В. Луценка
(04-05.01.2018, спортивна зала Волоховоярського НВК).

Збірні  команди  відділень  з  видів  спорту  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна
школа Чугуївської районної ради Харківської області» взяли участь в:

регіональному  чемпіонаті  України  з  боксу  серед  юнаків  2004-2005  р.р.н.
(11-13.01.2018,  легкоатлетичний  манеж  «ХТЗ»,  м.  Харків),  де  в  своїх  вагових
категоріях здобули: одне - І місце; три - ІІІ місця; одне - V місце;

відкритому командному чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики у
приміщенні  серед  юнаків  та  дівчат  2001-2002  р.н.,  2003-2005  р.н.
(20-21.01.2018,  легкоатлетичний манеж «ХТЗ»,  м.  Харків),  де  зайняли у  фіналі
чемпіонату:  біг  на 60 м.  -  одне ІV місце;  стрибки у довжину з  розбігу  -  одне
ІV місце;

Всеукраїнському  турнірі  з  боксу,  присвяченому  пам’яті  майстра  спорту
СРСР  М.  Токарєва  серед  юнаків  2006-2010  р.р.н.  (25-26.01.2018,  спортивний
комплекс «Лідер», м. Харкові), де здобули 6 золотих та 1 срібну медалей;

кубку Харківської області серед чоловіків та жінок (розділ спортивне,
бойове самбо) (27-28.01.2018, «КДЮСШ № 11», м. Харків).

Культура
Відділ  культури  і  туризму  райдержадміністрації  нараховує  19  клубних

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

- щодо функціонування пунктів обігріву на базі закладів культури району;
-  щодо  участі  фольклорних  колективів  району  у  обласному  заході

«Святовид»;
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- щодо участі закладів культури району у обласному конкурсі міні-проектів
територіальних громад «Разом в майбутнє»;

-  щодо  організації  та  проведення  звітних  концертів  колективів  до
підтвердження почесного звання «народний» та «зразковий» у 2018 році.

Здійснювали  організацію контролю за  виконанням  законів  України,  актів
Президента  України,  постанов Кабінету Міністрів України,  розпоряджень голів
обласної та районної державних адміністрацій. Проводили перевірку діяльності
органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади згідно планів роботи. Розробляли проекти нормативно
правових актів щодо проведення фестивалів та конкурсів. 

23.01.2018  - (згідно  з  окремим  планом  Управління  культури  і  туризму
Харківської обласної державн6ої адміністрації) організовано та проведено здача
звітності за 2017 рік.

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
Згідно  з  окремим планом  організовано  проведення  новорічних  заходів,  а

саме:
-  новорічних  ранків  для  дітей  в  місцевих  сільських,  селищних Будинках

культури;
- проведення Майстер-класу з виготовлення новорічних прикрас з читачами

бібліотек-філій  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система»;

          - проведення Різдвяних заходів та свят зимового циклу в місцевих
сільських, селищних закладах культури (згідно окремого плану).

- 22.01.2018 –  організовано та проведено районний урочистий захід до Дня
Соборності України «Флешмоб єднання»;

- 29.01.2018 – взяли участь в організації та проведенні районного заходу до
Дня пам’яті героїв Крут. Відкриття пам’ятної дошки загиблому воїну АТО на базі
Введенської ЗОШ (смт Введенка).

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

03.01.2018  –  участь  зразкового  аматорського  танцювального  колективу
«Вікторія»  у  Гала  концерті  ХХІІ  Різдвяного  фестивалю  дитячої  творчості
«Зимовий сонцеворот» (м. Харків, ХАТОБ);

06.01.2018 –  участь  зразкового  вокально-хореографічного  колективу
«Візерунок»» у Різдвяних зустрічах (м. Харків, парк Горького);

13.01.2018 –  участь  народного  фольклорного  колективу  «Малинова
криниця», «Обережки» та «Козачата» під керівництвом Заслуженого працівника
культури  України  О.  Янкової  у  заході,  який  відбувся  в  рамках  фольклорного
фестивалю зимового календаря «Святовид», масштабній святковій феєрії «Вертеп-
фест- 2018» (м. Харків, парк Горького);

19-21.01.2018р – участь зразкового аматорського колективу індійського та
східного танцю «Рамаяна» у  VII Міжнародному конкурсі виконавців індійського
танцю "BoleChudiyan (м. Харків, БК «Залізничників»).

В  бібліотеках-філіях  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система» організовані книжкові виставки: 
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- до Дня Соборності України «Соборність України – від ідеї до сьогодення»,
«День Соборності України – свято єднання і державності»;

- до річниці подвигу Героїв Крут -  «Безвусі, юні, вічно молоді, ви склали
голови за рідний Київ», «Крути вчать дивитися в майбутнє», «За мирний світ під
Крутами стояла країна молода». 

 Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ
документальних фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA» за тематикою: 

 - до Дня Пам’яті Героїв Крут;
- до Дня Соборності України.
22.01.2018  –  організовано  показ  та  обговорення  документального  фільму

«Соборна  сила  України»  із  читацькою  молоддю  (комп’ютеризовані  бібліотеки-
філії КУ «ЧРЦБС»).

Протягом  звітного  періоду  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна  система»  велась  робота  щодо  участі  в  обласному  конкурсі  міні-
проектів розвитку територіальних громад «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» Харківської
обласної ради.

Протягом  січня  (згідно  з  окремим  планом)  в  бібліотеках-філіях  КЗ
«Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»  організовано  та
проведено безкоштовні скайп – консультацій з правових питань.

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