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ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку Чугуївського району                       

на 2019 рік (далі – Програма) підготовлена на основі поглибленого аналізу 

показників розвитку району за попередній період, визначає цілі, пріоритетні 

напрями соціально-економічного розвитку Чугуївського району на 2019 рік,      

а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення 

якості життя громадян. 

Програма розроблена відділом економічного розвитку і торгівлі 

Чугуївської районної державної адміністрації спільно з іншими структурними 

підрозділами районної державної адміністрації відповідно до Закону України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України            

від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету» (зі змінами).  

Програму було розроблено з урахуванням норм:  

Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; 

Закону України «Про засади державної регіональної політики»; 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015; 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385; 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 05.03.2015 № 1151-VI; 

Стратегії соціально-економічного розвитку Чугуївського району до       

2020 року, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради Харківської 

області від 10.12.2010. 

У Програмі визначено заходи щодо розвитку виробничої та соціальної 

сфери у 2019 році відповідно до завдань, передбачених актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської обласної ради, 

розпорядженнями та дорученнями голови Харківської обласної державної 

адміністрації, рішеннями Чугуївської районної ради, розпорядженнями та 

дорученнями голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківській 

області. 

Структуру Програми побудовано відповідно до вказаних пріоритетних 

напрямів розвитку. 

У частині І Програми «Пріоритети та основні завдання соціально-

економічного розвитку району на 2019 рік» визначено поточну ситуацію, 

проблемні питання та пріоритетні завдання на 2019 рік, спрямовані на 

вирішення проблемних питань, наведено районні, обласні та державні галузеві 

програми, що реалізуються в районі у відповідних галузях економіки і 

соціальної сфери. 

У частині ІІ Програми приведено основні прогнозні показники, які є 
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критеріями реалізації пріоритетних завдань Програми. 

Частина ІІІ Програми містить конкретні заходи щодо виконання 

пріоритетних завдань у відповідній сфері, заплановані на 2019 рік, та очікувані 

результати виконання цих заходів. 

У частині IV Програми «Прогнозна сума видатків на фінансування 

окремих заходів на 2019 рік» наведено заходи, які не передбачені у чинних 

обласних та державних галузевих програмах, і фінансування яких буде 

здійснюватися з районного бюджету в рамках реалізації Програми економічного 

і соціального розвитку Чугуївського району на 2019 рік. 

У частині V Програми «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-

економічного значення у 2019 році» наведено перелік об’єктів, будівництво 

яких передбачено здійснювати в районі протягом 2019 року. Вказані об’єкти 

будуть фінансуватися за рахунок різних джерел, не заборонених 

законодавством. 

У VI частині Програми «Районні цільові програми та необхідні обсяги 

видатків на їх виконання у 2019 році» наведено перелік районних програм, які 

планується фінансувати за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, 

не заборонених законодавством. 

Координацію реалізації Програми здійснює Чугуївська районна державна 

адміністрація Харківської області, її структурні підрозділи, які розробили 

відповідні розділи Програми. 

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до 

Програми затверджуються Чугуївською районною радою Харківської області за 

поданням Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області. 

Контроль за виконанням Програми здійснює Чугуївська районна рада. 
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Частина І. Пріоритети та основні завдання 

соціально-економічного розвитку району на 2019 рік 

 

1.1. Розвиток базових галузей економіки та інфраструктури 

життєзабезпечення 

1.1.1. Агропромисловий комплекс 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Чугуївщина – один з найбільш потужних агропромислових районів 

Харківської області, тому соціальний та економічний розвиток його 

територіальних громад напряму залежить від розвитку галузі сільського 

господарства, яка представлена 91 підприємством, з яких 45 господарств з 

площею землекористування від 100 га до 7000 га, 46 підприємств з площею 

землекористування меншою 100 га. 

За 2018 рік сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими 

господарствами району вироблено валової продукції на суму 479,7 млн.грн, або 

125,2% від показників минулого року, у тому числі: в галузі рослинництва – 

318,5 млн.грн (114,5% до минулого 2017 року); у тваринництві – 161,3 млн.грн 

(153,9% до минулого 2017 року). 

Сільськогосподарськими підприємствами було зібрано врожай зернових та 

зернобобових культур в кількості 111,8 тис.тонн, що на 4%, або 4,1 тис.тонн 

більше, ніж у минулому році. Технічних культур зібрано 49,4 тис.тонн, в тому 

числі соняшнику – 47,6 тис.тонн, що на 34%, або на 12,2 тис.тонн більше 

показника минулого року. Овочевих культур зібрано 11,8 тис.тонн, що на 

14,0%, або 1,8 тис. тонн більше рівня минулого року. Кормових культур зібрано 

86,5 тис.тонн, що на 26,5%, або 18,1 тис.тонн більше показника минулого року. 

Фруктових культур – 1,1 тис.тонн, що на 37,5%, або 0,3 тис.тонн більше 

показника минулого року.  

Під урожай 2019 року аграріями було посіяно 15917 га озимих культур, що 

на 9,9%, або 1437 га більше рівня минулого року. В тому числі озимих на зерно 

– 15318 га, із яких озимої пшениці – 14916 га. Крім того, озимого ріпаку 

посіяно 334,9 га. 

В галузі тваринництва по сільгосппідприємствах району за 2018 рік 

поголів’я великої рогатої худоби складає 8083 голови (в тому числі корів –         

3170 голів, що більше показника минулого року на 203 голови). Поголів’я 

свиней складає 40,7 тис.голів, що на 35,4 тис.голів більше відповідно до 

показника минулого року, поголів’я птиці складає 183,1 тис.голів, що на               

51,5 тис.голів більше, ніж у минулому році.  

Господарствами, які спеціалізуються на молочному скотарстві вироблено 

25,6 тис. тонн молока, що на 13,5%, або 3,1 тис.тонн більше в порівнянні з  2017 

роком.  

Надій молока від однієї середньої корови склав 8432 кг, що на 931 кг 

більше в порівнянні з минулим роком. ТОВ «Агросервіс» ЛТД (директор  
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Кулик В.Ю.) досягло найвищого рівня надою молока на корову за всю історію 

району – 11822 кг. Навіть в області це найкращий результат (1 місце). 

У десятку лідерів області з удою молока на корову входить і господарство 

АФ «Базаліївський колос» ТОВ (директор Калган В.І.), де надій молока на 

корову склав 9936 кг (7 місце в області). 

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 7045,5 тонн, що 

на 98,9%, або 3336,9 тонн більше відповідного показника минулого року. 

Збільшення виробництва м’яса відбулось завдяки ПрАТ «Агрокомбінат 

«Слобожанський», який протягом 2018 постійно нарощував поголів’я свиней і 

планує зберегти таку ж позитивну тенденцію в поточному 2019 році. 

Виробництво яєць склало 14,7 млн.шт, що на 27,9%, або 3,2 млн.шт більше від 

показника минулого року.  

Кожного року сільськогосподарські підприємства інвестують значні кошти 

на розвиток виробництва, закуповують нову високопродуктивну техніку та 

обладнання вітчизняного та іноземного виробництва, будують нові твариннцькі 

комплекси та сховища для зібраного врожаю.  

За 2018 рік сільгосптоваровиробниками району придбано 

сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 142,5 млн.грн, 

що на 39,7%, або 40,5 млн.грн більше в порівнянні з минулим 2017 роком.  

Завершено будівництво та введено в експлуатацію другу чергу 

фруктосховищ з регульованим газовим середовищем в ТОВ «Харківська 

фруктова компанія», проводиться будівництво овочесховища в                         

С(Ф)Г «Дружба» з регульованим температурним режимом та примусовою 

вентиляцією. Крім того було завершено будівництво та введення в 

експлуатацію сучасних корівника і телятника в ТОВ «Агросервіс» ЛТД. Також 

в даному господарстві було побудовано споруди для зберігання силосу і 

корнажу. Триває будівництво корівника в Агрофірмі «Надія» ТОВ.  

Заходи, направлені на оновлення технічного і технологічного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств, будуть продовжені і в поточному році. 

З метою залучення інвестиційних проектів та демонстрації можливостей 
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аграрного сектору району, шляхом проведення різних семінарів, презентацій, 

виставок, делегації району приймали участь в ХХХ Міжнародній 

агропромисловій виставці «Агро 2018», IX Міжнародній виставці-форумі з 

підтримки фермерства «AGROPORT EAST KHARKIV 2018», днях поля і 

різних семінарах, що проводились в області. 

Позитивну динаміку має і показник середньомісячної оплати праці по 

сільгосппідприємствах району. Станом на 01 січня 2019 року він становить 

6546,18 грн, що більше ніж у минулому році на 39,0%, або на 1846,19 грн. 

Робота щодо подальшого підвищення рівня середньомісячної заробітної плати 

працівників агропромислового комплексу триватиме і в 2019 році. 

В 2018 році сільськогосподарські підприємства району повністю  

розрахувались з орендодавцями за оренду земельних часток (паїв).  

Станом на 31.12.2018 року сплачено орендної плати на суму                     

105,2 млн.грн, що становить 104,6% від загальної суми договорів оренди. 

Середній розмір виплати за 1 га орендованих земель складає 2193,95 грн, що 

на 26,1%, або на 454,57 грн більше ніж у минулому році. Заходи, направлені на 

підвищення розміру орендної плати, будуть продовжені в поточному році. 

 

 

 

 

Також для виконання пріоритетних завдань на 2018 рік здійснювались 

заходи спрямовані на охорону земель, збереження і відтворення родючості 

ґрунтів, раціональне та ефективне використання земель сільськогосподарського 

призначення, оптимізацію структури посівних площ сільськогосподарських 

культур та доведення їх до науково обґрунтованого оптимального 

співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських 

регіонах. Районною робочою групою з питань раціонального та ефективного 

використання земель, запобігання порушенням земельного законодавства та з 

роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи проводились виїзні засідання 

з метою недопущення використання земель без правовстановлюючих 

документів та забезпечення збільшення надходжень до бюджету.  

Завдяки роботі з сільськогосподарськими підприємствами питома вага 

соняшнику в сівозміні за останні три роки зменшилась на 8%. Але, зважаючи на 
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те, що питома вага даної культури в сівозміні залишається все ще високою, дані 

заходи будуть продовжуватись і в 2019 році. 

Район приймав активну участь в ярмаркових заходах, в тому числі і в 

найбільшому ярмарку, що проводиться на території області – Великому 

Слобожанському ярмарку – 2018, з метою забезпечення цінової стабільності та 

товарної наповненості на продовольчому ринку області. 

 

Основні проблеми: 
висока питома вага посівів соняшнику в структурі посівних площ, що 

негативно впливає на родючість грунтів; 

наявність в районі сільськогосподарських угідь, які обробляються без 

правовстановлюючих документів, що зменшує обсяги надходжень коштів до 

бюджету; 

недостатньо розвинутий ринок фінансових послуг в агросекторі, зокрема 

обмежений доступ сільгоспвиробників до банківських кредитів (високі 

відсоткові ставки за користування кредитом, відсутність заставного майна у 

малих фермерських господарств); 

недостатній рівень захищеності внутрішнього ринку від імпортної 

сільськогосподарської продукції, зокрема ввезення небувалої кількості 

низькосортних м’ясопродуктів, використання сухого молока замість 

натурального, що призвело до зниження конкурентоспроможності вітчизняної 

сільськогосподарської продукції, зниження закупівельних цін на тваринницьку 

продукцію; 

відновлення зрошувальної системи для поливу овочевих та інших 

сільськогосподарських культур; 

середньомісячна заробітна плата працівників агропромислового комплексу 

та розмір орендної плати за оренду земельних часток (паїв) знаходиться на 

нижчому від середньо обласного рівні. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
збереження позитивної динаміки та нарощування обсягів виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва у порівнянні з 2018 роком;  

продовження виконання заходів, спрямованих на охорону земель, 

збереження і відтворення родючості ґрунтів, раціональне та ефективне 

використання земель сільськогосподарського призначення, оптимізацію 

структури посівних площ сільськогосподарських культур та доведення їх до 

науково обґрунтованого оптимального співвідношення культур у сівозмінах в 

різних природно-сільськогосподарських регіонах. Продовження роботи 

районної робочої групи з питань раціонального та ефективного використання 

земель, запобігання порушенням земельного законодавства та з 

роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи з метою недопущення 

використання земель без правовстановлюючих документів та забезпечення 

збільшення надходжень до бюджету;  



 

 

10 

 

 

подальше зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарських 

підприємств, впровадження і наукове супроводження новітніх технологій 

виробництва продукції рослинництва і тваринництва; 

сприяння залученню інвестиційних проектів та демонстрації можливостей 

аграрного сектору району, шляхом проведення різних семінарів, презентацій, 

виставок, а також приймати участь в обласних регіональних та міжнародних 

виставках; 

сприяння подальшому нарощуванню поголів’я свиней в                          

ПрАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» та доведення його до 100% потужності 

комбінату; 

подальше підвищення соціальних гарантій робітників аграрного сектору та 

орендодавців шляхом збільшення розміру середньомісячної заробітної плати, а 

також розміру орендної плати за оренду земельних часток (паїв) 

сільськогосподарськими підприємствами та доведення цих показників до рівня, 

не нижчого за середньообласний; 

продовження заходів щодо забезпечення цінової стабільності шляхом 

товарної наповненості на продовольчому ринку області шляхом проведення 

ярмаркових та інших заходів. 

 

1.1.2. Промисловий комплекс 

Стислий опис ситуації в галузі: 

На території району працюють промислові підприємства харчової, 

переробної, електроенергетичної, фармацевтичної, будівельної та інших 

галузей виробництва. 

За даними обласної статистики підприємствами Чугуївського району за рік 

реалізовано промислової продукції на суму 2,6 млрд.грн, що складає 129,5% до 

показника 2017 року.  

Зростання обсягів виробництва досягнуто на підприємствах: філія 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – на 86,6%, 

ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» – на 30,9%, ТОВ «Бікорм» – на 

5,1%, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 12,09%, ТОВ «Малинівський 

склозавод» – на 10,14%, ПрАТ «Новопокровський ЗЗБК» – на 266,51%. 

Підприємства харчової галузі: ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ», 

ПрАТ «Чугуївський молочний завод», ТОВ «Слобожанський продкомбінат», 

ПП «Чугуївський завод мінеральних вод» працювали на рівні 2017 року. 

Підприємства переробної галузі: ТОВ «НОВАКОРМ»,                             

ДП «Новопокровський КХП».  

ДП «Новопокровський КХП» з другої половини року в зв’язку з 

проведенням заходів по реорганізації показує поступовий спад реалізації 

продукції. За 2018 рік підприємством реалізовано продукцію на суму            

68,5 млн.грн, що становить 41,13% до показника 2017 року. Виробничі 

потужності підприємства задіяні лише на 25%. За ІІІ-IV квартал 2018 року 
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звільнено 191 працівника. Середня заробітна плата працівника на підприємстві 

знизилась на 32,1% та становить на 01.01.2019 5973,00 грн.  

ТОВ «НОВАКОРМ» у 2018 році відновило роботу на базі потужностей 

Граківського елеватору. Підприємство входить до групи компаній 

«NOVAAGRO», яка займає провідне місце серед виробників комбікормів 

України.  

Електроенергетична галузь представлена в районі підприємством філія 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія». 

Виробництво продукції підприємства на 86,6% перевищує показник минулого 

року. Чисельність працівників підприємства становить 365 осіб, 

середньомісячна заробітна плата – 10,8 тис.грн. В 2018 році підприємство 

працювало стабільно. 

Виробництво неметалевих виробів представлено в районі підприємством 

ТОВ «Малинівський склозавод». Виробництво продукції підприємства на 

10,14% перевищує показник минулого року. Чисельність працівників 

підприємства становить 420 осіб. В 2018 році підприємство працювало 

стабільно, має високий експортно- імпортний потенціал. 

Фармацевтична галузь представлена в районі підприємством               

ТОВ «Зооветеринарний центр». Виробництво продукції підприємства на 12,9% 

перевищує показник минулого року. Чисельність працівників підприємства 

становить 18 осіб. Підприємство працює стабільно на внутрішньому ринку 

країни. 

Будіельна галузь: ПрАТ «Новопокровський ЗЗБК», ТОВ «ТММ-

ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «Дорстрой монтаж». Загалом 

підприємствами галузі було реалізовано продукції майже 500 млн.грн, або на 

35,8% більше в порівнянні з показником минулого року.  

Продукція, вироблена промисловими підприємствами району, 

експортувалася до таких країн, як Корея, Ірак, Оман, Вірменія, Казахстан, 

Грузія, Азербайджан та інші. 

Чугуївською районною державною адміністрацією проведено дві наради 

про ситуацію, що склалася на державному підприємстві «Новопокровський 

комбінат хлібопродуктів», в ході яких розглянуті проблемні питання щодо 

діяльності підприємства та надані пропозиції стосовно стабілізації роботи 

підприємства. 

Головою Чугуївської районної державної адміністрації здійснено виїздні 

прийоми громадян на провідних промислових підприємствах району, що дало 

можливість вирішувати соціальні та економічні проблеми. Тісна співпраця 

влади та бізнесу дозволила забезпечити збільшення обсягів промислового 

виробництва. 

Аналіз показників виробничої діяльності промислових підприємств, 

засвідчив, що на більшості з них у 2019 році очікується позитивна динаміка 

промислового виробництва. Поряд із цим, керівники підприємств визначають 

низку основних причин, що стримують нарощування обсягів виробництва: 

висока вартість енергоносіїв, тарифів та імпорту (сировини), жорстка цінова 
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конкуренція на зовнішніх ринках, обмежена можливість у залученні кредитних 

коштів. 

Експорт, обсяги поставок, %

Ливан

1%

Азербайджан

2%
Турція

1%
Ізраіль

2%

Дубай

5%
Корея

2%

Айман

14%

Англія

2%

Оман

3%

Об’єднані 

Арабські 

Емірати

2%
Грузія

4%
Йорданія

7%

Китай

1%

Ірак

16%

Корея

3%

В’єтнам

2%

Казахстан

17%

Вірменія

14%

 
Основні проблеми: 

зниження обсягів виробництва на ДП «Новопокроський КХП»; 

потреба в модернізації виробництва основного виду продукції на ПрАТ 

«KGS&CO». 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
подальша інформаційно-консультативна підтримка промислових 

підприємств різних форм власності; 

продовження роботи щодо сприяння випуску конкурентоспроможної 

продукції, збільшення обсягів виробництва на підприємствах району; 

сприяння активізації інноваційно-інвестиційної діяльності промислових 

підприємств. 
 

1.1.3. Енергозабезпечення, енергоефективність та енергозбереження 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Послугу централізованого теплопостачання мешканцям населених пунктів 

Чугуївського району надають: ДП «Новопокровський КХП» – у                              

смт Новопокровка, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» та                   

ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» – смт Кочеток, філія 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» –                    

смт Есхар, ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» – смт Малинівка,                    

КП «Обласний інформаційно-технічний центр» – смт Чкаловське. Решта 

населених пунктів району для запезпечення теплом житлових осель 

використовує автономне опалення.  



 

 

13 

 

 

В рамках підготовки до опалювального сезону 2018/2019 теплонадаючими 

підприємствами здійснювалися планові заходи щодо зменшення споживання 

енергетичних ресурсів шляхом встановлення менш енергоємного обладнання, а 

саме додатково встановлено новий твердопаливний котел на котельні, 

розташованої за адресою: вул. Радужна, 12, смт Кочеток, Чугуївський район, 

Харківська область. Крім того, здійснено заміну лічильників обліку природного 

газу в котельнях в смт Чкаловське, смт Кочеток, смт Малинівка. 

Також, на теперішній час, проводиться робота з технічного переоснащення 

системи теплопостачання з установкою 3-х модульних котелень на твердому 

паливі в смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області, що дасть 

змогу наблизити об’єкти теплоенергетики до споживача та зменшити 

собівартість виробництва теплової енергії. 

Залишається проблема недостатнього фінансування підприємств району на 

технічне переоснащення та модернізацію об’єктів інфраструктури. 

Послугу з електропостачання здійснює Чугуївське районне відділення    

АТ «Харківобленерго». Стан розрахунків за спожиту електроенергію в районі 

за 2018 рік складає 100,8% – у порівнянні з 2017 роком на 2,4% більше.  
 

Стан розрахунків за спожиті енергоносії по Чугуївському району  

з 2015 по 2018 роки, % 

 

 

 

 

 

 

 

Природний газ споживачам району надає Чугуївське відділення                   

ПАТ «Харківгаз» та Чугуївський відділ реалізації ТОВ «Харківгаззбут».  

Стан розрахунків за спожитий природний газ в районі за 2018 рік складає 

82%, в порівнянні з 2017 роком на 3% більше. Основним боржником є 

населення району – 105,2 тис.грн. Установи, організації, що фінансуються з 

обласного бюджету заборгованості не мають. Підприємства, установи, 

організації, що фінансуються з районного бюджету станом на 01.01.2019 мають 

переплату за спожитий природний газ в сумі 5,4 тис.грн. 
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У районі продовжується робота з роз’яснення порядку реструктуризації 

боргу. В цілому з кожним роком спостерігається збільшення 

платоспроможності. 

З метою скорочення споживання природного газу та забезпечення надання 

мешканцям смт Кочеток сталої послуги теплопостачання наприкінці 2018 року 

було закінчено проведення реконструкції системи теплопостачання житлових 

будинків по вул. Литвинова та Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу по           

вул. Чугуївській, 43 з улаштуванням газової котельні з меншим використанням 

природного газу для опалення, розташованої в районі житлових будинків             

№№ 20-а, 22, 7-а по вул. Гагаріна. 

В 15 закладах освіти встановлено котли, що використовують альтернативні 

види палива: брикети та пелети. 

Для забезпечення паливними дровами населення району у 2018 році було 

надано 4,2 тис.м
3
 дров 417 особам пільгового контингенту. 

 

Замовлення дров населенням (пільговий контингент) Чугуївського району  

для опалювання власної оселі на 2018-2019 зимовий період 

 

 

Завдяки програмі «Енергія світла» за кошти обласного бюджету було 

проведено роботи з освітлення вулиць населених пунктів району на суму        

4,6 млн.грн. 

Основні проблеми: 
недостатні обсяги фінансування на технічне переоснащення та 

модернізацію об’єктів господарського комплексу та соціально-культурної 

сфери району; 
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низький рівень енергоефективності та енергозбереження об’єктів 

виробничої та соціальної сфери; 

недостатній обсяг заходів щодо зменшення собівартості виробництва тепла 

для споживачів району усіх категорій; 

необхідність проведення енергоаудиту та енергомоніторингу на 

підприємствах, установах, організаціях району. 

 
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
залучення додаткових надходжень, фінансової підтримки з державного, 

обласного бюджетів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних 

фондів на технічне переоснащення та модернізацію об’єктів господарського 

комплексу та соціально-культурної сфери району;  

сприяння встановленню сучасного енергоощадного обладнання та 

устаткування  на підприємствах, установах, організаціях району ; 

продовження заходів по технічному переоснащенню та реконструкції 

вуличного освітлення шляхом заміни ліхтарів вуличного освітлення на 

світлодіодні; 

проведення заходів по ліквідації невиправданих втрат енергоносіїв шляхом 

проведення енергоаудиту об’єктів господарського комплексу та соціально-

культурної сфери району; 

продовження виконання заходів скорочення та заміщення споживання 

природного газу шляхом застосування альтернативних видів палива. 

 

1.1.4. Житлово-комунальне господарство 

На території району розташовано та функціонує 32 котельні та 18,9 км 

теплових мереж. Водопровідно-каналізаційне господарство налічує 153,0 км 

мереж водопостачання, 54,0 км мереж водовідведення, 5 водопровідно-

насосних станцій, 13 водопровідно-канілазаційних станцій, 4 очисні споруди 

та 41 артезіанську свердловину. 

Житлове господарство складається з 302 багатоквартирних житлових 

будинків, з них 217 – комунальної власності, 64 – ОСББ та 21 відомчий.  

З метою сталого проходження опалювального періоду 2018-2019 років 

було підготовлено всі об’єкти теплового та водопровідно-каналізаційного 

господарства, проведено реконструкцію башт Рожновського у с. Велика Бабка 

та с. Волохів Яр. У 2018 році у смт Новопокровка було розпочато будівництво 

сучасних модульних очисних споруд.  

Виконано всі заплановані заходи по багатоквартирних житлових будинках 

з оформленням паспортів готовності. Проведено ремонт 14 покрівель,              

11 будинкових систем опалення, 28 будинкових водопровідних систем. 

В районі налічується 176 багатоквартирних будинків, які під’єднано до 

систем централізованого опалення. На сьогодні будинкові прилади обліку 
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теплової енергії встановлено на 32 багатоквартирних будинках, необхідно 

встановити лічильники на трьох багатоквартирних будинках.  

У районі 10 котелень укомплектовано автономним резервним 

електропостачанням джерел генерації теплової енергії на випадок виникнення 

позаштатних ситуацій під час проходження опалювального сезону. 

Продовжується практичне втілення Програми стимулювання об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків Чугуївського району до впровадження 

енергоефективних заходів на 2016-2020 роки та Програми відшкодування 

відсотків за кредитами, отриманими населенням Чугуївського району на 

впровадження енергозберігаючих заходів на 2016–2020 роки. Надаються 

консультації та відповідна методична допомога органам місцевого 

самоврядування, керівництву ОСББ та окремим громадянам стосовно урядової 

та місцевих програм стимулювання впровадження енергоефективних заходів. 

За інформацією ТВБВ № 10020/0449 філії Харківського обласного 

управління АТ «Ощадбанк» протягом 2018 року укладено 3 угоди на загальну 

суму 73,0 тис.грн. 

Рівень розрахунків за послуги теплопостачання за 2018 рік склав 85,8%, за 

послуги водопостачання та водовідведення – 85,1%. Основним боржником за 

отриманні житлово-комунальні послуги є населення району.  

Підприємствами галузі та місцевими органами влади проводиться 

роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня оплати споживачів, можливості 

оформлення субсидій, укладання договорів реструктуризації заборгованості 

населення за житлово-комунальні послуги, претензійно-позовна робота. 

Територія району становить 114,9 тис. га (3,7% від території області).  

Мережа доріг загального користування в районі складає 740,2 км, у тому 

числі: 

дороги державного значення – 89,4 км,  

дороги місцевого значення – 232,4 км,  

комунальні – 392,6 км; 

відомчі-технологічні – 25,8 км. 

На мережі доріг розташовані 22 мости та шляхопроводи загальною 

довжиною перильних огороджень 1169,6 метрів.  

Вулично-дорожня мережа, штучні споруди (мости і шляхопроводи) сіл та 

селищ Чугуївського району Харківської області мають велике значення для 

підтримки належного рівня благоустрою та економічного розвитку кожного 

населеного пункту. Від них залежить ефективність роботи промисловості, 

забезпечення належного життєвого рівня людей, якість надання послуг з 

перевезень приміським/міським транспортом. 

У 2018 році за рахунок субвенції з обласного бюджету в районі було 

виконано роботи з капітального та поточного ремонту вулиць і доріг 

комунальної власності в населених пунктах на загальну суму 4,2 млн.грн та 

доріг загального користування місцевого значення на суму 9,2 млн.грн. 
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За кошти районного бюджету було надано субвенцію Старопокровському 

сільському бюджету на ремонт пішохідного містка через річку Уди в розмірі 

50,0 тис.грн. 
 

Основні проблеми: 
недостатні обсяги фінансування на технічне переоснащення та 

модернізацію об’єктів житлово-комунального господарства району; 

низький рівень проведення енергоефективних та енергозберігаючих 

заходів в житловому господарстві; 

низький рівень фінансування капітального та поточного ремонту основних 

фондів житлового господарства; 

потреба в проведенні енергоаудиту та енергомоніторингу житлового 

фонду району; 

низький рівень освітлення вхідних груп багатоквартирних будинків; 

відсутність належного фінансування для завершення встановлення 

загально будинкових приладів обліку теплової енергії та водопостачання; 

незадовільний техніко-експлуатаційний стан автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності, штучних споруд (мостів та шляхопроводів) в населених пунктах 

району. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
подальше впровадження енергозберігаючих заходів у житлово-

комунальному господарстві, модернізація комунальної теплоенергетики 

району; 

сприяння скороченню споживання підприємствами галузі енергетичних та 

матеріальних ресурсів для виробництва комунальних послуг, проведення 

модернізації та переоснащення житлово-комунального господарства; 

продовження заходів по створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків; 

продовження роботи щодо оснащення житлових будинків приладами 

обліку теплової енергії та водопостачання; 

залучення додаткових надходжень, фінансової підтримки з державного, 

обласного бюджетів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних 

фондів тощо для фінансування капітального та поточного ремонту основних 

фондів житлового господарства;  

продовження заходів з освітлення вхідних груп багатоквартирних 

будинків; 

продовження поточних середніх ремонтів на автомобільних дорогах 

загального користування місцевого значення; 

своєчасне проведення робіт, пов’язаних із експлуатаційним утриманням 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення (у тому 

числі: зимове утримання, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої 
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розмітки, установка/ремонт бар’єрної огорожі, вирубка порослі та сухих дерев 

на небезпечних ділянках доріг тощо); 

сприяння проектно-вишукувальним роботам та виготовленню проектно-

кошторисної документації для проведення ремонтів автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності, штучних споруд (мостів та шляхопроводів). 

 

1.1.5. Транспорт, зв’язок та інформаційні технології 

Стислий опис ситуації в галузі: 

На території району організовано регулярне транспортне сполучення з 

усіма населеними пунктами. 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, які повністю 

забезпечують потреби у пасажирських перевезеннях мешканців району.  

Обслуговуванням автобусних маршрутів, що не виходять за межі території 

району здійснюють 2 автоперевізника: ФО-П Ніколаєнко М.І. та                           

ФО-П Сапелкін М.М. 

ФО-П Сапелкін М.М.: «Чугуїв (АС) – Мосьпанове», Чугуїв (АС) – 

В.Бабка». 

ФО-П Ніколаєнко М.І.: «Чугуїв (АС) – Тернова через Кам’яну Яругу», 

«Чугуїв (АС) – Кочеток», «Чугуїв (АС) – Коробочкине», «Чугуїв (АС) – 

Петрівське», «Чугуїв (АС) – Малинівка – Стара Гнилиця», «Чугуїв (АС) – 

Есхар», «Есхар – Дачі», «Чугуїв (АС) – Малинівка», «Чугуїв (АС) – 

Юрченкове», «Чугуїв (АС) – Чкаловське». 

Автобусні маршрути, що мають сполучення з м. Харків обслуговує 

перевізник ФО-П Сапелкін М.М.: «Харків (АС Заводська) – Тернова», «Харків 

(АС Заводська) – Новопокровка», Харків (АС Заводська) – Кам’яна Яруга», 

«Харків (АС Заводська) – Малинівка», «Харків (АС Заводська) – Велика 

Бабка», «Харків (АС Заводська) – Есхар», «Харків (АС Заводська) – 

Юрченкове». 

На обслуговуванні автобусних маршрутів задіяні 40 одиниць транспортних 

засобів, які обладнані для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними 

можливостями.  

На території Чугуївського району автостанції відсутні. 

Обсяг вантажних перевезень склав 49,7 тис.тонн, вантажообігу –            

11,1 млн.тонн/км, що становить відповідно 69,9% та 89,7% від обсягів          

2017 року. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням обсягів 

фізичних осіб-підприємців) скористалися 2,1 млн. пасажирів, виконано         

34,4 млн.пас.км пасажирообігу, що складає відповідно 97,7% та 100,2% у 

порівнянні з 2017 роком. 
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У районі проводиться робота щодо реалізації стратегічних напрямів та 

пріоритетів розвитку транспортного обслуговування населення, здійснення 

заходів з розвитку маршрутної мережі району.  

Також на території району є залізничне сполучення, яке представлено 

Південною залізницею Куп’янськ-вузловой дистанції колії в кількості                

5 станцій Куп’янської дирекції залізничних перевезень: станція Мохнач, 

станція Гракове, станція Есхар, станція Коробочкине, станція Чугуїв. З 

вказаних станцій можна дістатися до 45 станцій Харківської області та інших 

областей України.  

Мешкінці населених пунктів району користуються поштовими послугами 

через 19 відділень поштового зв’язку, які входять до складу Харківської 

дирекції АТ «Укрпошта» Чугуївського району.  

Крім того, на території таких населених пунктів району, як                             

смт Чкаловське, смт Малинівка, смт Новопокровка, с. Кам’яна Яруга,                       

с. Зарожне, є представництво компанії «Нова пошта», що забезпечує сервіс 

експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу.  

Телефонний зв’язок забезпечує Харківська філія ПАТ «Укртелеком» 

Чугуївського району та оператори мобільного зв’язку. 

На території Чугуївського району Харківської області розвинена мережа 

інтернет, послуги для мешканців району надають наступні інтернет-

провайдери: Харківська філія ПАТ «Укртелеком», «MESH»; «Чугуївські 

комп’ютерні мережі» (ЧКС), «Інтертелеком», «Регіон-лінк», «ACTIVE NET», 

«PEOPLEnet», «Triolan», «ONet», «Kronos».  

 

Основні проблеми: 
збитковість відділень поштового зв’язку в сільській місцевості; 

недостатність фінансових ресурсів для відшкодування вартості 

перевезення пільгового контигенту. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
вжиття заходів щодо оптимізації мережі поштового зв’язку із 

вдосконаленням системи поштових маршрутів; 

сприяння підвищенню безпеки перевезень пасажирів і вантажів; 

здійснення заходів щодо своєчасного і повного відшкодування авто 

перевізникам вартості перевезення пільгового контигенту.  
 

1.1.6. Охорона навколишнього природного середовища 

Стислий опис ситуації в галузі: 

На території Чугуївського району послуги з вивозу твердих побутових 

відходів здійснюють наступні підприємства: КП «Малинівка» – на території 

Малинівської селищної ради, КП «Чкаловське житлово-комунальне 

експлуатаційне управління – 2013» – на території Чкаловської селищної ради, 
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ТОВ «ПБП СХІД» – на території Есхарівської та Новопокровської селищних 

рад, КП «Господар» – на території Введенської селищної ради,                           

ФО-П Ананьєв О.А. – на території Кочетоцької селищної та Кам’яноярузької 

сільської рад. 

Крім того, активно діють громадські організації, які впроваджують 

різноманітні екологічні акції: «Чисто Покровка», «Ініціативна молодь Есхара» 

та інші. 

На території району проведено заходи щорічної всеукраїнської акції з 

благоустрою «За чисте довкілля», планові показники якої виконано в повному 

обсязі.  

Для благоустрою та підтримки санітарно-екологічного стану території 

району було ліквідовано 170 несанкціонованих сміттєзвалищ, прибрано 1,9 км
2
 

прибудинкових територій, 11,8 м
2
 парків, 10,2 м

2
 скверів, 13,8 м

2
 дитячих 

майданчиків, 14,9 м
2
 спортивних майданчиків, висаджено 1,2 тис.дерев,          

1,8 тис.кущів, облаштовано 0,57 тис.м
2
 газонів, 1,2 тис.м

2
 квітників, 

упорядковано 75 га кладовищ, 24 братські могили та 24 місця почесних 

поховань. На всі ці заходи було використано 0,489 млн.грн. 

З метою підтримання у належному санітарно-екологічного порядку 

населених пунктів району у 2018 році було придбано контейнери для 

зберігання твердих побутових відходів (далі – ТПВ): у с. Кам’яна Яруга –        

64 одиниці за рахунок сільського бюджету на суму 25,0 тис.грн;                      

смт Новопокровка – 24 контейнери для роздільного збору ТПВ на загальну 

суму 36,0 тис.грн (18,0 тис.грн – кошти селищного бюджету, 18,0 тис.грн – 

спонсорська допомога (грантові кошти)); смт Есхар – 20 контейнерів для 

роздільного збору ТПВ за рахунок селищного бюджету на суму 40,0 тис.грн. 

Наприкінці 2018 року для Введенської селищної ради за кошти обласного 

бюджету (1,4 млн.грн) було придбано сміттєвоз, за кошти місцевого бюджету 

(0,2 млн.грн) – відвал до сміттєвозу для розчищення доріг від снігу. 

Керуючись основними напрямами Стратегії соціально-економічного 

розвитку Чугуївського району до 2020 року у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, розроблено та виконуються природоохоронні 

Програми, а саме: 

Районна програма «Питна вода Чугуївського району на 2006–2020 роки», 

затверджена рішенням Чугуївської районної ради від 27.01.2006; 

Природоохоронна Програма щодо покращення екологічного стану і 

раціонального використання природно-екологічного потенціалу Чугуївського 

району на 2012–2020 роки, затверджена рішенням Чугуївської районної ради від 

13.07.2012. 

Загальна мета зазначених Програм полягає в поліпшенні санітарно-

епідеміологічного стану території району, охороні водних ресурсів, 

атмосферного повітря, раціональному використанні й утилізації промислових 

та побутових відходів, охороні земельних ресурсів та забезпеченні здорових 

умов проживання населення.  
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Система водопостачання Чугуївського району включає в себе                              

41 артезіанську свердловину, 152,5 км водопровідних мереж та 530 колодязів 

загального користування.  

З метою постачання споживачам району питної води належної якості, 

забезпечення сталої роботи водопостачальних підприємств та усунення 

можливого забруднення навколишнього середовища постійно проводиться 

моніторинг стану водних об’єктів, здійснюється хлорування водонапірних 

башт, їх очистка і дезінфекція, ремонт шахтних колодязів та інших громадських 

джерел децентралізованого питного водопостачання.  

ТОВ «Чугуївське районне ремонтно-експлуатаційне підприємство»  

зійснює послугу з централізованого водопостачання в селах: Велика Бабка, 

Зарожне, Стара Покровка, Коробочкине, Леб’яже з 2012 року. На території 

Малинівської селищної ради послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення здійснює КП «Малинівка», на території Есхарівської селищної 

ради – КП «ВОДА ЕСХАРА», на території Чкаловської селищної ради –                

КП «Чкаловське житлово-комунальне експлуатаційне управління – 2013».  

Протягом звітного періоду підприємствами проводився поточний ремонт 

водопровідних мереж, замінено окремі ділянки водопроводу, проведено 

хлорування водопровідних систем і водопровідних башт у селах, проводилося 

постійне обслуговування санітарної зони з покосом трави та вирубкою кущів.  

Господарча діяльність у зонах прибережних захисних споруд водойм 

обмежена. Сільськими та селищними радами, комунальними підприємствами, 

які обслуговують очисні споруди, постійно здійснюється контроль за 

санітарним станом прибережних захисних смуг водойм. 

У 2018 році у смт Новопокровка було розпочато будівництво сучасних 

модульних очисних споруд загальною вартістю 3,7 млн.грн (з обласного 

бюджету – 3,3 млн.грн, місцевого бюджету – 0,4 млн.грн.). 

Крім того, на теперішній час ведеться розробка технічної документації для 

реконструкції очисних споруд в смт Есхар та смт Малинівка Чугуївського 

району Харківської області.  

На території Чугуївського району знаходиться 9 заказників, загальна 

площа яких складає 4134,67 га, що складає 3,6% від загальної території району 

(114866,0 га). 

Ландшафтний заказник «Малинівський» площею 1476,70 га знаходиться 

на території Малиніського лісництва, землекористувач ДП «Чугуєво-

Бабчанське лісове господарство». 

Ландшафтний заказник «Кочетоцька лісова дача» площею 2163,30 га 

знаходиться на території Кочетоцького лісництва, землекористувач                        

ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство». 

Ентомологічний заказник «Кочетоцький» площею 50,00 га знаходиться  на 

території смт Кочеток, землекористувач комплекс водопідготовки «Донець» 

відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал». 
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Лісове заповідне урочище «Миколаївські насадження» площею 248,00 га 

знаходиться на території Печенізького лісництва, землекористувач                  

ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство». 

Ентомологічний заказник «Моспанівський» площею 5,00 га відноситься  

до земель запасу Державної власності, сільськогосподарського призначення, 

розпорядником є Головне Управління Держгеокадастру у Харківській області. 

Ентомологічний заказник «Михайлівський» площею 5,60 га                            

з них: 1,90 га передано до Чкаловської об’єднаної територіальної громади,  

земельна ділянка площею 3,70 га розпайована. 

Ентомологічний заказник «Студенок», площею 4,90 га відноситься до 

земель запасу Державної власності, сільськогосподарського призначення, 

передано до Чкаловської об’єднаної територіальної громади. 

Ландшафтний заказник «Піщаний» площею 124,77 га відноситься до 

земель запасу Державної власності, сільськогосподарського призначення, 

розпорядником є Головне Управління Держгеокадастру у Харківській області. 

Ботанічний заказник «Ковиловий степ» площею 56,40 га, з них: 6,20 га 

відноситься до земель запасу Державної власності, сільськогосподарського 

призначення, розпорядником є Головне Управління Держгеокадастру у 

Харківській області, земельна ділянка площею 50,20 га розпайована. 

На виконання рішення Чугуївської районної ради Харківської області від 

20.02.2015 «Про внесення змін до Природоохоронної Програми щодо 

покращення екологічного стану і раціонального використання природно-

екологічного потенціалу Чугуївського району на 2012–2020 роки, затвердженої 

рішенням Чугуївської районної ради від 13.07.2012 року», з метою запобігання 

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, органами місцевого самоврядування виконуються 

наступні заходи: з мешканцями населених пунктів району постійно 

проводиться роз’яснювальна робота щодо заборони на територіях заказників 

збору лікарських рослин; випасання та прогону худоби, проходу людей через 

природоохоронну територію, поза межами доріг, стежок, просік тощо; ведеться 

робота щодо дотримання в належному санітарно-екологічному стані територій 

об’єктів природно-заповідного фонду; ведеться контроль за недопущенням 

проведення незаконних вирубок деревини чи іншої виробничої діяльності.  

 

Основні проблеми: 
низький рівень впровадження централізовано та роздільного збору твердих 

побутових відходів на території населених пунктів району; 

недостатня чисельність автомобільного парку сміттєвозів; 

недостатні обсяги фінансування на технічне переоснащення та 

модернізацію об’єктів життєзабезпечення житлово-комунального господарства 

району; 

недостатній рівень збереження та охорони природно-заповідного фонду 

району. 
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Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
залучення додаткових надходжень, фінансову підтримку з державного, 

обласного бюджетів, міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних 

фондів тощо для виконання заходів з охорони навколишнього природного 

середовища; 

сприяння впровадженню централізовано та роздільного збору твердих 

побутових відходів на території населених пунктів району; 

подальше збільшення та оновлення спеціалізованої автомобільної техніки 

та сміттєвих контейнерів для вивозу твердих побутових відходів; 

сприяння забезпеченню якісного та сталого постачання питної води 

мешканцям району; 

сприяння проведенню реконструкції очисних споруд в смт Малинівка та 

смт Есхар. 
 

1.1.7. Цивільний захист 

1.1.7.1. Поповнення матеріально-технічними цінностями та засобами  

місцевого матеріального резерву для здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання 

термінової допомоги постраждалому населенню 

 

Стислий опис ситуації в галузі: 
Наявність запасів матеріально-технічних цінностей та засобів у місцевому 

матеріальному резерві є елементом готовності органів управління і сил ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Чугуївського району Харківської області до реагування на можливі надзвичайні 

ситуації. Виходячи із максимально гіпотетичних (прогнозованих) надзвичайних 

ситуацій, характерних для Чугуївського району, а також для передбаченого 

обсягу невідкладних відновлювальних робіт, для забезпечення особового 

складу та техніки цивільного захисту району, задіяного в ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, районною державною адміністрацією визначена 

Номенклатура та обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Чугуївського району 

(далі – Номенклатура) на загальну суму 248,721 тис.грн.  

На теперішній час до місцевого матеріального резерву закладено 

матеріальних цінностей на суму 183,382 тис.грн, що складає 74% від 

запланованого за Номенклатурою.  

У березні 2018 році районною державною адміністрацією виконувалися 

заходи по запобіганню метеорологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру за кодом 20335–НС, пов’язаної зі сніговими заметами (повне 

припинення руху транспорту на шляхах). З місцевого матеріального резерву  

було видано талони на бензин А92 – 320 літрів, на дизельне паливо –         

240 літрів, формуванням районної спеціалізованої протипожежної служби 

цивільного захисту для забезпечення евакуації (буксирування) застряглої у 
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снігу техніки на автомобільній дорозі «Чугуїв – Мілове» (в межах                   

с. Коробочкине) та її розчищення від снігових заметів.  

Важливим пріоритетом у роботі районної державної адміністрації у    

2018 році було поповнення місцевого матеріального резерву паливно-

мастильними матеріалами на суму 60,886 тис.грн. Також заплановано на 

2019 рік поповнення резерву засобами радіаційного та хімічного захисту, 

речовим майном на суму 40,5 тис.грн. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
поповнення місцевого матеріального резерву згідно з Номенклатурою 

матеріально-технічними цінностями для виконання заходів, спрямованих на 

запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків, і надання термінової допомоги постраждалому 

населенню. 

 

1.1.7.2. Упередження надзвичайних ситуацій, пожеж та створення 

нормальних умов для захисту життя і здоров’я населення 

 

Стислий опис ситуації в галузі: 
Територія Чугуївського району належить до тих територій Харківській 

області, де дуже високий рівень вірогідності виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру.  

За результатами оцінки загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 

можливих їх наслідків, на території району діють 38 потенційно небезпечних 

об’єктів, з яких – 6 хімічно небезпечні; 1 вибухонебезпечний. 

При виникненні надзвичайних ситуацій на цих об’єктах може створитися 

ряд небезпек для життєдіяльності населення району. Можуть бути створені:  

зона хімічного забруднення – при можливих аваріях з викидом хлору на 

об’єктах ІІІ ступені хімічної небезпеки комплексу водопідготовки «Донець» 

відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал», а саме, хлоропереливної 

станції «Кочеток» та хлоропереливної станції «Есхар»; 

зона від вторинних факторів ураження – при можливих вибухах на об’єкті 

засобів ураження військової частини А2467;   

зона катастрофічного затоплення – при можливому прориві греблі 

Печенізького гідровузла та прискореному піднятті рівня води на річці 

Сіверський Донець; 

зона масових пожеж – при можливих пожежах в хвойних лісонасадженнях   

лісокористувачів району. 

Для виконання заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, 

локалізації пожеж залучаються пожежно-рятувальні підрозділи Чугуївського 

районного відділу Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Харківській області. 

Важливим пріоритетом у роботі районної державної адміністрації у      

2018 році було питання із захисту життя громадян, об’єктів і населених пунктів 
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Чугуївського району від пожеж, підтримання належного рівня пожежної 

безпеки на його території. Для належного рівня матеріально-технічного 

забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів Чугуївського районного відділу 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Харківській області (50-ї державної пожежної рятувальної частини,                  

39-го державного пожежного рятувального поста) надана субвенція з місцевого 

бюджету державному бюджету в обсязі 38,7 тис.грн. На ці кошти придбано   

1278 літрів автомобільного бензину. За рахунок субвенції аварійно-

рятувальними підрозділами протягом 2018 року локалізовано 190 пожеж в 

екосистемах району, проведена робота зі знищення 415 вибухонебезпечних 

предметів часів Другої світової війни, а саме: артилерійських снарядів − 97 од., 

мінометних мін −261 од., протитанкових мін −11 од., ручних грант −46 од. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
залучення коштів з районного бюджету для забезпечення основних 

завдань пожежно-рятувальних підрозділів щодо локалізації пожеж на об’єктах 

підприємств та приватних садибах мешканців району, локалізації великих 

лісових пожеж на території лісокористувачів району, особливо у хвойних 

насадженнях, здійснення роботи щодо знищення виявлених на території району 

вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. 

 

1.1.7.3. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

 

Стислий опис ситуації в галузі:  
По території району протікають 2 середні та 7 малих річок. Головною 

річковою артерією є річка Сіверський Донець, яка перетинає район з північного 

сходу на південний захід і має загальну довжину у межах району – 53 км. 

Також на території розташовано 33 ставки, з яких 16 надано в оренду 

приватним підприємцям, підприємствам та організаціям. Щороку на водних 

об’єктах та річках гинуть люди. Так, за останні п’ять років загинуло 9 осіб, з 

них у 2014 – 4 особи, у 2015 – 1 особа, у 2016 – 2 особи, у 2017 – 2 особи, у 

2018 – 0 осіб.  

Важливим пріоритетом у роботі районної державної адміністрації у      

2018 році було запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та нещасних 

випадків на водних об’єктах району, у тому числі пов’язаних із загибеллю 

людей, мінімізація їх наслідків; проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед населення щодо правил поведінки на воді й кризі та надання 

першої медичної допомоги. Протягом 2018 року виготовлено плакати щодо 

попередження травматизму на воді у період купального сезону на суму              

4,0 тис.грн, а саме 70 плакатів «Купання заборонено! Небезпечно для життя» 

та 2500 пам’яток учням навчальних закладів Чугуївського району «Основи 

безпеки на воді». Виготовлено для навчальних закладів району дев’ять стендів 
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із розміщенням матеріалів щодо правил безпечної поведінки на воді (льоду) на 

суму 6,0 тис.грн. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням району 

та навчання його правилам безпеки на воді (льоді); 

забезпечення заходів, що здійснюються власниками (орендарями) пляжів, 

щодо проведення водолазного обстеження та очищення дна акваторій пляжів у 

місцях масового відпочинку населення.  
 

1.1.8. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Будівництво - це галузь, що генерує розвиток всієї економіки, будучи 

матеріаломістким видом підприємницької діяльності. У Чугуївському районі у 

2018 році введено в експлуатацію 22 індивідуальних житлових будинки 

загальною площею 2242,2 кв.м. Темп зростання обсягу прийнятого в 

експлуатацію житла складає  108,6% ( +177,2 кв.м.) до відповідного періоду 

минулого року.  

Плановий показник введення житла в експлуатацію в 2018 році у 

Чугуївському районі було виконано на 112,1% ( +242,2 кв.м.)  

Схема планування території Чугуївського району розроблена на 100% та  

були підготовлені матеріали щодо отримання експертного звіту. Також у       

2018 році було розроблено генеральний план населеного пункту смт 

Новопокровка та готуються матеріали щодо отримання експертного звіту. 

Розпочато роботи з оновлення генеральних планів смт Введенка, с. Тернова,     

с. Волохів Яр, с. Мосьпанове, с. Зарожне, с. Тетлега. 

У районі діє Програма «Власний дім» на 2016-2020 роки, затверджена 

рішенням районної ради від 10.12.2015, на виконання заходів Програми у    

2018 році використано з районного бюджету коштів на суму 26,8 тис.грн. 

 

Основні проблеми: 

не врегульовано питання погодження меж міста Чугуїв та Чугуївського 

району при розробці схеми планування території Чугуївського району.  

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
завершення розроблення схеми планування території Чугуївського району 

в частині проведення державної експертизи та її затвердження на сесії 

Чугуївської районної ради;  

подальше вирішення питання щодо детального вивчення містобудівної та 

землевпорядної документації з метою погодження меж міста та району у 

відповідності до вимог чинного законодавства; 
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проведення  роботи із забудовниками та головами сільських селищних рад 

району щодо введення житла в експлуатацію в обсязі 1500 м
2
 у відповідності до 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 03.07.2018 №158 «Про затвердження 

Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію 

індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,                 

господарських (присадибних) будівель і споруд сільського-сподарського 

призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 

незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного 

цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних      

робіт»; 

надання допомоги громадянам у оформленні земельних ділянок у власність 

для містобудівних потреб; 

завершення розроблення містобудівної документації: генерального плану 

населеного пункту смт Новопокровка в частині проведення державної 

експертизи та її затвердження на сесії Новопокровської селищної  ради; 

завершення робіт по оновленню генеральних планів у смт Введенка,          

с. Тернова, с. Волохів Яр, с. Зарожне, с. Тетлега. та забезпечення містобудівною 

документацією інших населених пунктів Чугуївського району. 
 

1.1.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Оборот роздрібної торгівлі – головний індикатор стану внутрішнього 

ринку та доступу населення до товарів. У районі налічується 226 закладів 

торгівлі: 134 магазини, 74 торговельних павільйонів, 18 кіосків. 

Протягом року чисельність магазинів та торгівельних повільонів не 

змінилась, збільшилась кількість кіосків на 3 одиниці та відкрився новий 

кафетерій. У 2018 році припинили діяльність два об’єкта ресторанного 

господарства в смт. Малинівка, Введенка.  

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі Чугуївського 

району (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців) 

у січні–вересні 2018 року (останні статистичні дані) склав 58,8 млн.грн. Індекс 

фізичного обсягу роздрібного товарообороту збільшився на 10,4% проти 

відповідного періоду попереднього року. 

На території району працюють фірмові продовольчі магазини:                 

ДП «Новопокровський КХП», ТОВ «Слобожанський продкомбінат», які 

реалізують продукцію власного виробництва за цінами товаровиробників. 

Також реалізують свою продукцію  11 павільйонів ТОВ «Українсько-

словенське підприємство «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський», 1 

магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних павільйонів ТОВ 

Фірма «ПОСАД» та 1 фірмовий кіоск Роганського м’ясокомбінату. 

Мешканцям 5 віддалених населених пунктів: Ртищівка, Степове, 

Миколаївка, Пушкарне, Гаврилівка (Чкаловська селищна територіальна 
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об’єднана громада), продовольчі товари та товари першої необхідності, як 

правило на замовлення, постачають приватні підприємці, які здійснюють 

торговельну діяльність на територіях відповідних громад. 

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 21 кафе, 1 буфет, 

2 кафетерії, 25 їдалень.  

Сфера громадського харчування району

Кафе

43%

Буфети

2%

Кафетерії

4%

Їдальні

51%

 

На території району функціонує 34 об’єкти побутового обслуговування 

населення, які надають 12 видів послуг.  

Відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної 

адміністрації проводився щотижневий аналіз динаміки вартості «соціального 

продуктового кошика», визначалась його середня вартість. 

У грудні 2018 року розрахункова середньомісячна вартість мінімального 

продуктового кошика становила:  

для працездатної особи – 1684 грн, або 88% від рівня прожиткового 

мінімуму для цієї категорії населення; 

для особи, яка втратила працездатність, – 1351 грн, або 90% від рівня 

прожиткового мінімуму для цієї категорії населення. 
Ціни на основні продукти харчування знаходяться на рівні середньо-

обласних. 

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району 

становлять: хліб «Український» – 16,75 грн, батон з борошна вищого ґатунку – 

10,10 грн, хліб з борошна пшеничного І ґатунку – 8,95 грн. 

Розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації від 

28.11.2017 № 400 припинено діяльність районної Координаційної групи з 

питань захисту прав споживачів.   

Контроль за експлуатацією та організацією обслуговування населення 

підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування здійснюють комісії з питань захисту прав споживачів при 

виконкомах сільських та селищних рад. 
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Основні проблеми: 
відсутність стаціонарних закладів торгівлі у населених пунктах: Зауддя,  

Світанок (Введенська селищна рада), Тетлега (Зарожненська сільська рада), 

Ртищівка, Степове, Миколаївка, Пушкарне, Гаврилівка (Чкаловська об’єднана 

громада), Піщане (Великобабчанська сільська рада), продовольчі товари та 

товари першої необхідності, як правило на замовлення, постачають приватні 

підприємці, які здійснюють торговельну діяльність на територіях відповідних 

громад; 

наявність стихійної торгівлі в несанкціонованих місцях у населених 

пунктах району. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 

сприяння забезпеченню основними продуктами харчування мешканців 

населених пунктів: Зауддя, Світанок, Тетлега, Ртищівка, Степове, Миколаївка, 

Пушкарне, Гаврилівка, Піщане; 

подальше сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення 

Чугуївського району; 

подальше сприяння забезпеченню захисту прав споживачів; 

сприяння просуванню на споживчий ринок району товарів, що 

виробляються місцевими товаровиробниками. 

 

1.2. Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку 

1.2.1. Інвестиційна діяльність 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Від ефективної інвестиційної політики залежить стан виробництва, 

можливості структурної перебудови економіки, підвищення соціально-

економічного рівня. 

За обсягом прямих іноземних інвестицій Чугуївський район займає друге 

місце серед районів Харківської області.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій, згідно з останніми статистичними 

даними (станом на 01.10.2018), становив 67,7 млн.дол.США (99,3% до 

показника минулого року), на одну особу населення станом на 01.10.2018 склав 

1466,22 дол.США. Підприємства району отримали інвестиції з шести країн 

світу, з яких найбільш значні кошти вкладено інвесторами з Кіпру та Панами. 

Основна частина (99,2%) прямих іноземних інвестицій, що надійшли до 

Чугуївського району, були розподілені між 6 підприємствами, серед яких 5 

знаходяться на території «індустріального майданчика» – Малинівської 

промислової зони.  

Чугуївською районною державною адміністрацією створюється 

сприятливий інвестиційний клімат, налагоджується максимально спрощена 

процедура оформлення дозвільних документів. Підтримка іноземних інвесторів 
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місцевою владою сприяла тому, що на території Малинівської промислової 

зони, площею 81,1 га, з 2005 року відбувається реалізація ряду інвестиційних 

проектів. Підприємства: ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» 

(виробництво алкогольних напоїв); ТОВ «Малинівський склозавод» 

(виробництво високоякісної скло продукції); ПрАТ «KGS &Co» (виробництво 

алюмінієвих ковпачків для скляної тари); ТОВ «Бікорм» (виробництво 

кормових дріжджів для тваринницької галузі виробництва); ТОВ «ТММ-

ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (виробництво елементів трубопроводів 

високого, середнього та низького тиску для атомних і теплових 

електростанцій), а також ТОВ «Агрокомбінат «Слобожанський» мають іноземні 

інвестиції у статутному капіталі. 

Протягом 2018 року прямі іноземні інвестиції не надходили до 

підприємств району. Зміни показника  «обсяг прямих іноземних інвестицій» 

відбулись за рахунок зміни курсу валют  з урахуванням адміністративних даних 

Національного банку України. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи районної державної адміністрації є 

оновлення генеральних планів, наявність яких створює умови для залучення 

інвестиційних коштів.  

За останніми статистичними даними обсяг капітальних інвестицій склав 

227,2 млн.грн, що становить 1,7% до загальної суми капітальних інвестицій 

області, а також 4,9 тис.грн на одну особу населення району. Обсяг капітальних 

інвестицій виріс на 7,3 % відповідно до показника минулого року.  

Головним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств 

та організацій. Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків, освоєна 

в основному сільськогосподарськими підприємствами. 

Чугуївський район знаходиться у десятці лідерів Харківщини (6 місце з 

урахуванням міст) за обсягом освоєних капітальних інвестицій. 
 

Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн. 
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Основні проблеми: 
        потребує більш чіткої деталізації стратегія регіонального розвитку району 

щодо заохочення інвестицій; 

необхідність поновлення проектно-технічної документації щодо 

встановлення меж району. 
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Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
подальше стимулювання залучення інвестицій в оновлення основних 

фондів діючих та створення нових підприємств у пріоритетних галузях 

економіки району; 

сприяння постійній та ефективній взаємодії між структурними 

підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого 

самоврядування та органами місцевої виконавчої влади з метою залучення 

інвесторів;  

підтримка іноземних та вітчизняних інвесторів в процесі підготовки та 

реалізації інвестиційних проектів, зокрема в частині надання методично-

консультативної допомоги відповідно до законодавства України;  

супровід і підтримка в реалізації інвестиційних проектів. 

 

1.2.2. Зовнішньоекономічна діяльність 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Підприємства району беруть активну участь у зовнішньоекономічній 

діяльності. Зовнішньоторговельний оборот району за січень-листопад 2018 року 

(останні статистичні дані) становить 31,1 млн.дол.США. Загальний обсяг 

експорту – 10,7 млн.дол.США, або 97,5% до показника минулого року, обсяг 

імпорту – 20,4 млн.дол.США, або 167,8% до показника минулого року. 
 

Зовнішньоторговельний оборот району, млн.дол. США 
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З метою покращення показників зовнішньої торгівлі керівниками 

промислових підприємств району вживаються заходи щодо розширення 

асортименту продукції на експорт та утримання позицій експортних поставок. 

По експортним та імпортним операціям підприємства району 

співпрацювали з 27 країнами світу. 

Експорт товарів здійснювався до 19 країн світу. Експортерами є 

підприємства: 

ДП «Новопокровський КХП» (висівки пшеничні – Словаччина, 
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Великобританія, Арабські Емірати); 

ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (алкогольні напої –Ірак, Азербайджан, Йорданія, 

ОАЕ, Ізраїль, Вірменія, Казахстан, Латвія, Літва, Англія, Турція, Корея); 

ТОВ «Малинівський склозавод» до 40% продукції експортує до сусідніх 

країн – Угорщини, Румунії, Словаччині, а також до Іспанії, Італії, Греції, країн 

Перської Затоки, багатьох інших. Якісний склопосуд користується великим 

попитом у закордонних споживачів.  

В експорті товарів значна доля належить Казахстану 16,3% (загальних 

обсягів експорту), ОАЕ – 15,8%, Ірак – 15,7%, Вірменія – 13,8%, Йорданія – 7%, 

Корея – 5%. 

Основними статтями експорту до країн ЄС є алкогольні напої  - 1,51 млн. 

дол.США.  

Протягом 2018 року до району імпортували товари з двох країн світу. 

Імпортні операції проводились підприємством ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» 

(закупорювальний металополімерний пристрій, інгредієнти – Росія, Білорусь). 

Стартовим майданчиком для нових ідей та інноваційних проектів є 

Міжнародний економічний форум, який  вдесяте проходив у Харкові та 

зарекомендував себе як відкрита платформа для спілкування влади і бізнесу.   

У Харківську область прибули керівники дипломатичних місій, серед яких: 

голова Представництва Європейського Союзу в Україні, посли країн «Великої 

сімки» – Канади та Японії, а також глави дипломатичних місій Азербайджану, 

Албанії, Білорусі, Грузії, В’єтнаму, Індонезії, Казахстану, Киргизії, Литви, 

Македонії, Молдови, Польщі, Румунії, Угорщини та Узбекистану. 

У ході реалізації численних інвестиційних проектів у його рамках 

досягнуто значні результати і цей процес триває, про що, зокрема, свідчить 

приїзд до Чугуївського району Почесного консулу Албанії у Харкові Шахіна 

Омарова.  

Представники  Албанії, спільно з головою районної державної 

адміністрації відвідали ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», ТОВ «Малинівський склозавод». 

Було підписано меморандум про партнерські стосунки та укладено 

взаємовигідні контракти щодо постачання нашої продукції.  

Чугуївська районна державна адміністрація сприяє просуванню продукції 

місцевих підприємств виробників на нові перспективні ринки; активно залучає 

на Чугуївщину інвесторів. 

Продовжується співпраця між Чугуївською районною державною 

адміністрацією та Генеральним Консульством Польщі у Харкові. Генеральний 

Консул Республіки Польща Януш Яблонський відвідав одинадцятий фестиваль 

«Весілля в Малинівці — плюс» з метою налагодження торговельно-

економічних, науково-технічних і культурних відносин між двома сторонами. 

Важливим джерелом надходження ресурсів інноваційного характеру та 

нарощування конкурентних переваг району є міжнародна технічна допомога 

(далі – МТД). 

З метою залучення МТД до Чугуївського району та підвищення рівня 

впровадження проектів/програм міжнародних донорських організацій 
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Чугуївською районною державною адміністрацією проводиться робота за 

такими напрямами: 

налагодження співробітництва з міжнародними донорськими 

організаціями; 

координація участі у проектах/програмах МТД в районі; 

підвищення ефективності залучення МТД. 
Станом на 01.01.2019 у районі реалізуються 4 проекти  міжнародної 

технічної допомоги: 

Проект міжнародного благодійного фонду «Подих України» за темою 

«Будівництво житла для мешканців будинку сімейного типу у смт Малинівка». 

Проекти, підтримані Міжнародною організацією з міграції в Україні 

(МОМ) «Об’єднуємось за покликом душі», реалізується у Новопокровській 

громаді та «Людина починається з добра». Це заходи по соціальній та 

психологічній адаптації ВПО через їх залучення до отримання оновлених 

послуг селищним будинком культури, запобігання соціальному відторгненню 

внутрішньо-переміщених осіб та осіб з інвалідністю, згуртування громади, 

підвищення її національної свідомісті та залучення якомога більше громадян, 

до створення та реалізації спільних проектів за для сталого розвитку селища.  

Проект підтриманий Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва GIZ «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії, розташованої за 

адресою: 63523, Харківська область, Чугуївський район, смт Новопокровка, 

вул. Маєвського, буд. 38».  

 

Основні проблеми: 
зменшення обсягу експорту в структурі зовнішньоекономічного обороту; 

недостатня проінформованість керівників підприємств щодо можливості 
використання міжнародної технічної допомоги для розвитку 

зовнішньоекономічних відносин. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
сприяння збільшенню експорту товарів промислових підприємств району, 

формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі; 

сприяння просуванню продукції місцевих підприємств виробників на нові 

перспективні ринки;  

подальше проведення роботи щодо залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги;  

залучення суб’єктів господарювання до участі у заходах з презентації 

економічного та інвестиційного потенціалу району в рамках міжнародних та 

національних виставково-ярмаркових заходів;  

сприяння організації та проведення ділових зустрічей, семінарів, круглих 

столів, спрямованих на поширення інформації щодо експортного потенціалу 

району;  
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надання інформаційної підтримки підприємствам-експортерам в 

розширенні їхньої присутності на міжнародних торговельних ринках;  

 

1.2.3. Розвиток малого та середнього бізнесу 

Стислий опис ситуації в галузі: 

За даними Головного управління статистики у Харківській області, у 

минулому році в Чугуївському районі здійснювали діяльність 20 середніх 

підприємства, що склало 11,9% від загальної кількості підприємств, та           

147 малих підприємств, що склало 88,0% від загальної кількості підприємств 

району. 

У минулому році обсяг реалізованої продукції середніми підприємствами 

Чугуївського району становив 3397,5 млн.грн, що склало 84,6% від загального 

обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), та обсяг реалізованої продукції 

малими підприємствами району становив 616,1 млн.грн, що склало 15,3% від 

загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). 

У сфері середнього підприємництва працювало 3477 осіб, у сфері малого 

підприємництва – 909 осіб (кількість зайнятих працівників за даними 

Головного управління статистики у Харківській області). 

Упродовж 2018 року в районі створено 411 нових робочих місць. 

Припинили підприємницьку діяльність 105 фізичних осіб-підприємців за 

спрощеною процедурою.   
Для забезпечення надання якісних послуг підприємцям району та з метою 

спрощення оформлення документації у районі функціонує центр надання 

адміністративних послуг районної державної адміністрації. Протягом 2018 року 

було зареєстровано 329 звернень щодо реєстрації бізнесу та надано                   

10 дозвільних документів. 

Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва здійснюється 

відповідно до Програми сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва у Харківській області на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням Харківської обласної ради від 08.09.2016 №245–VII зі змінами. 

Програмою передбачено створення сприятливих умов для розвитку малого 

та середнього підприємництва шляхом спрямування дій місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 

підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців для 

підвищення їх ролі у вирішенні завдань соціально–економічного розвитку та 

забезпечення конкурентоспроможності району. 

Одним з головних виконавців Програми є Харківський регіональний фонд 

підтримки підприємництва. Районною державною адміністрацією спільно з 

Фондом проводяться інформаційно-консультативні заходи у приміщенні 

Чугуївської міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості. 

Протягом року надано фінансову підтримку для розвитку бізнесу одній особі – 

підприємцю з Чугуївського району.  
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Основні проблеми: 

відсутність фінансової підтримки для розвитку підприємництва на 

районному рівні; 

низька проінформованість населення щодо можливостей розвитку бізнесу. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
сприяння розвитку підприємництва; 

забезпечення інформаційної підтримки підприємців; 

організація комплексної консультативної допомоги, створення 

сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва. 

 

1.2.4. Реформування системи надання адміністративних послуг 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській районній 

державній адміністрації (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган, 

який здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги», актів Кабінету Міністрів України та інших 

нормативно-правових документів у сфері надання адміністративних послуг. 

Впродовж всього 2018 року Центр працював над впровадженням нових 

адміністративних послуг, вдосконаленням своєї роботи відповідно до вимог 

чинного законодавства, спрощенням, оперативністю та покращенням умов їх 

отримання.  

На теперішній час в Центрі громадяни та суб’єкти господарювання мають 

можливість отримати 72 види адміністративних послуг, що на 75% більше ніж 

у 2017 році. 

В приміщенні Центру передбачені всі умови для перебування осіб з 

обмеженими можливостями. 

За 2018 рік зареєстровано 5327 звернень щодо надання адміністративних 

послуг. Видано 5323 результати. 

Надано 57 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань; 70 інформаційних довідок з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Крім надання адміністративних послуг, адміністратори Центру здійснюють 

консультації. Так, протягом 2018 року за отриманням консультації до Центру 

звернулось 3600 суб’єктів. Консультації надаються не лише при особистому 

звернені громадян, а й за допомогою телефону та електронної пошти.  

Враховуючи загальну кількість суб’єктів, які скористалися різними видами 

послуг (у тому числі консультаціями), середня кількість звернень протягом дня  

становить 20 до кожного з адміністраторів Центру. 

За надані адміністративні послуги до районного бюджету надійшло коштів 

в сумі 338,6 тис.грн. 
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В своїй повсякденній діяльності працівники Центру контролюють терміни 

надання результатів розгляду справи. В основному послуги надаються вчасно та 

без порушень. Це пояснюється насамперед тим, що суб’єкти надання 

адміністративних послуг мають більше часу на опрацювання пакету 

документів, оскільки не здійснюють прийом громадян по даних питаннях.  

Адміністратори Центру приділяють належну увагу підвищенню своєї 

кваліфікації як шляхом самоосвіти, так і шляхом участі у нарадах та семінарах з 

питань надання адміністративних послуг, постійно працюють над 

удосконаленням своєї роботи забезпечують комфортне перебування 

відвідувачів у Центрі та високу якість обслуговування.  

 

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 

проблемних питань на 2019 рік: 

подальше спрощення процедур надання адміністративних послуг 

громадянам і суб’єктам господарювання;  

інтеграція всіх популярних адміністративних послуг до центру надання 

адміністративних послуг; 

покращення якості надання адміністративних послуг; 

впровадження та розвиток надання адміністративних послуг в електронній 

формі. 

 

1.2.5. Податково-бюджетна діяльність 

Стислий опис ситуації в галузі: 

До зведеного бюджету району (без урахування самостійних бюджетів 

Чкаловської та Малинівської ОТГ) з урахуванням трансфертів за 2018 рік 

надійшло доходів 452,6 млн.грн. Міжбюджетні трансферти складать            

376,7 млн.грн. 

Доходів до загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

надійшло у сумі 75,9 млн.грн, або 106% до уточненого плану на рік                  

(4,3 млн.грн). У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на             

18,7 млн.грн, або на 32,7%. 

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без 

урахування трансфертів) у 2018 році найбільшу питому вагу займають: податок 

на доходи фізичних осіб – 50%, податок на майно – 19% та єдиний податок – 

18%. 

Доходів до спеціального фонду надійшло 15,2 млн.грн, з них власні 

надходження бюджетних установ - 12,3 млн.грн. 

З державного бюджету в запланованому обсязі надійшли трансферти, а 

саме: базова дотація в сумі 12,9 млн.грн, додаткова дотація на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я – 20,2 млн.грн, інша дотація з обласного бюджету –              

2,5 млн.грн, освітня субвенція – 36,1 млн.грн, медична субвенція – 20,3 млн.грн.  
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Податок на доходи 

фізичних осіб; 50%

Інші надходження; 2%

Акцизний податок ; 3%

Єдиний податок на 

підприємницьку 

діяльність та з 

сільгосптоваровиробникі

в;

 18%

Податок на майно; 19%

Рентна плата за 

користування надрами; 

8%

 

Бюджет району за доходами загального фонду – 75,9 млн.грн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З бюджетів м. Чугуєва, Печенізького району, Чкаловської та Малинівської 

ОТГ, обласного бюджету також в повному запланованому обсязі надійшла 

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я на  

загальну суму 46,6 млн.грн.  

До загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів у 

2018 році надійшло 349,1 млн.грн. 

Кошти місцевих бюджетів району спрямовувались, в першу чергу, на 

фінансування видатків на виплату заробітної плати, оплату спожитих 

енергоносіїв та комунальних послуг, продукти харчування, медикаменти. 

Виконання бюджету 2018 року, доходи загального фонду 

Інші субвенції з обласного, сільського 

та селищних бюджетів 

5% Районний бюджет

16%

Трансферти з державного бюджету 

36%

Субвенція на допомогу 

малозабезпеченим сім’ям, адресна 

соц.допомога 

11%

Субвенція на пільги та субсидії 

22%

Медична субвенція з бюджетів ОТГ, м. 

Чугуїва, Печенізького району 

10%

 Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2018 рік виконана 

на 98,7%. При затвердженому, з урахуванням змін, плані 400,7 млн.грн, 

виконання складає 391,8 млн.грн. Заборгованість із заробітної плати 
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працівникам та оплати енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, 

відсутня.  

 

Основні проблеми: 

податковий борг за грошовими зобов’язаннями деяких платників податків 

по платежах до бюджетів усіх рівнів. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
проведення заходів щодо забезпечення фінансової самостійності 

районного бюджету; 

проведення заходів щодо забезпечення повноти та своєчасності збору 

платежів до державного бюджету та бюджетів усіх рівнів; 

проведення спільних з фіскальною службою заходів щодо удосконалення 

обліку платників податків, податкових та не податкових надходжень до 

бюджетів усіх рівнів; 

здійснення заходів щодо виконання запланованих у районному бюджеті 

видаткових призначень у повному обсязі. 

 

1.3. Підвищення стандартів життя 

1.3.1. Демографічна політика 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Питання поліпшення демографічної ситуації та покращення стану здоров’я 

населення є одним із найголовніших у роботі всіх гілок влади.  

За статистичними даними, станом на 01.12.2018 у Чугуївському районі 

проживає 46115 осіб. Показники народжуваності та смертності населення 

становлять: народжуваність 4,7 на 1 тис.населення (у 2017 році показник 

народжуваності становив 4,8 на 1 тис.населення), смертність – 11,7 на                

1 тис.населення (у 2017 році показник смертності складав 12,5 на                            

1 тис.населення), природний рух залишається від’ємним та становить у 2018 

році – 7,0%, у 2017 році становив – 7,7%. 

Ситуація в районі свідчить про наявність демографічної кризи, на яку 

суттєво впливає стан здоров’я населення. Динаміка природного руху населення 

характеризується природним скороченням, тобто смертність переважає над 

народжуваністю, скорочення населення відбулося на 418 осіб (станом на 

01.11.2018 народжено 320 особи, померло – 738 особи). Залишається тенденція 

до збільшення рівня смертності за рахунок серцево-судинних захворювань, 

злоякісних новоутворень, нещасних випадків від отруєнь та травм. 

Основними причинами смертності залишаються хвороби системи 

кровообігу, новоутворення, зовнішні причини смерті. У структурі смертності за 

9 місяців 2018 року за причинами смерті в Чугуївському районі розподілена 

наступним чином: хвороби системи кровообігу – 80,0%, новоутворення – 
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10,5%, зовнішні причини смерті – 6,1%, хвороби органів травлення – 2,5%, 

хвороби органів дихання – 0,9%. 

Демографічні показники Чугуївського району  

за 9 місяців з 2014 по 2018 рік (без урахування м. Чугуєва) 

 

Для поліпшення демографічної ситуації в районі вживаються заходи з 

реалізації Районної Програми розвитку лікувальних закладів Чугуївського 

району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради 14.07.2015 (із 

змінами) (залучення коштів усіх рівнів бюджетів). 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
подальше поліпшення якості надання медичних послуг та підтримка 

материнства, вжиття заходів щодо зниження рівня дитячої смертності; 

проведення заходів щодо забезпечення більш повного задоволення 

освітніх, культурних потреб населення. 

 

1.3.2. Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Стислий опис ситуації в галузі: 

В районі забезпечені умови для соціально-правового захисту кожної 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Перевага при 

влаштуванні дітей після отримання правового статусу дитини-сироти чи 

дитини, позбавленої батьківського піклування, віддається сімейним формам 

виховання – передачі дитини на усиновлення, під опіку (піклування), до 

дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Такий підхід дозволив 

100% забезпечити влаштування дітей даної категорії до сімейних форм 

виховання. Все більша увага приділяється роботі з сім’ями, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, і які залишаються постійним джерелом і 

витоком соціального сирітства.  

Протягом 2018 року служба у справах дітей районної державної 

адміністрації забезпечила організацію та проведення 105 спільних 

профілактичних рейдів на території району, взято участь у 37 судових 
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засіданнях. 

  Під час рейдів обстежено умови проживання 183 сімей, з них 27 сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Ініційовано притягнення до 

відповідальності 7 батьків, які ухиляються від виконання своїх обов’язків. 

Всього за звітний період проведено 15 Днів правових знань, 45 тематичних 

лекцій та 79 профілактичних бесід з дітьми та підлітками. Охоплено понад    

700 осіб, розповсюджено 400 буклетів, листівок та прес-релізів на різноманітну 

тематику. 

На території району мешкає 8043 дитини віком 0-18 років, з них перебуває 

на обліку служби 127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (32 дитини-сироти і 95 дітей, позбавлених батьківського 

піклування). З даного питання в районі спостерігається постійна позитивна 

динаміка.  

Одним із головних показників соціально-правового захисту дітей є 

збереження для них сімейного оточення. За 2018 рік надано статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування 31 дитині, з них 23 дитини 

влаштовані під опіку та піклування, 3 дітей влаштовані до прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу, 3 дітей усиновлені гр. України, 2 дитини 

влаштовані до державних закладів (виключно за станом здоров’я). 

Протягом 2018 року створена 1 прийомна сім’я та 1 дитячий будинок 

сімейного типу. Загалом на території району створено та функціонує 3 дитячих 

будинки сімейного типу та 11 прийомних сімей, в яких разом виховується       

36 дітей. 

З метою зменшення ризиків потрапляння дітей в інтернатні заклади та 

забезпечення житлом осіб із числа дітей-сиріт була проведена робота щодо 

спрямування коштів субвенції місцевому бюджету для придбання будівлі для 

проживання в ньому дітей, які виховуються у дитячому будинку сімейного 

типу, та 3 однокімнатних квартир особам з числа дітей-сиріт  відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877.  

Робота щодо освоєння субвенції та придбання об’єктів триває. 

Вживаються заходи щодо розвитку альтернативних форм виховання, таких 

як сімей патронатних вихователів. В районі запроваджено послугу патронату 

над дитиною, укладено договори з патронатними вихователями, створено          

2 патронатні родини.  

Дієвою формою роботи з питань захисту прав дітей є діяльність комісії 

райдержадміністрації з питань захисту прав дитини. В 2018 році проведено     

16 засідань комісій, розглянуто 167 питань.  

Протягом року здійснено відвідування всіх дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах 

виховання та проживають в Чугуївському районі. 

Станом на 31.12.2018 року в районі нараховувалось 252 сім’ї, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, , у тому числі у 57 з них існував 

ризик соціального сирітства, у 74 були зафіксовані випадки вчинення 

домашнього насильства. З метою зменшення ризиків соціального сирітства та 
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збереження права дітей на сімейне виховання протягом 2018 року таким сім’ям 

було надано 1550 соціальних послуг, відповідно до Державних стандартів. 

 

Основні проблеми: 

недостатнє забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа; 

збільшення кількості сімей, в яких були зафіксовані випадки вчинення 

насильства; 

своєчасне виявлення сімей, в яких існує ризик соціального сирітства. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 

проведення заходів щодо забезпечення першочергового права кожної 

дитини на виховання в сім’ї; 

проведення заходів щодо забезпечення пріоритетності національного 

усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 влаштування щорічно не менш 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей, 

під опіку (піклування) фізичних осіб, до прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу; 

 сприяння збільшенню кількості функціонуючих дитячих будинків 

сімейного типу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на придбання житла для ДБСТ; 

сприяння збільшенню чисельності дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа, забезпечених соціальним житлом, 

житлом за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

придбання соціального житла, житла для зазначеної категорії;  

подальший розвиток нових сімей патронатних вихователів та забезпечення 

функціонування існуючих сімей; 

 своєчасне виявлення дітей, які виховуються у сім’ях, що перебувають у 

складних життєвих обставинах; сприяння передачі таких сімей під соціальний 

супровід з метою збереження для дитини біологічного оточення; 

 продовження спільно з правоохоронними органами та сільськими, 

селищними радами комплексних профілактичних заходів «Діти вулиці» з 

метою своєчасного виявлення дітей, які потребують соціального захисту та 

допомоги; 

попередження та профілактика сімейного неблагополуччя, раннього 

соціального сирітства, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 

жорстокого поводження з дітьми шляхом проведення заходів щодо 

згуртованості громади у формуванні нетерпимого ставлення до таких випадків 

та допомоги у вирішенні проблем конкретної сім’ї. 
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1.3.3. Зайнятість населення та ринок праці 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Ситуація на ринку праці Чугуївщини характеризується зменшенням попиту 

у працівниках. На теперішній час попит існує на працівників сфери послуг, 

кваліфікованих робітників з інструментом, а також військовослужбовців для 

проходження військової служби за контрактом. 

Кількість вакансій на підприємствах району у базі даних Чугуївської  

міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості складає                   

46 одиниць. Навантаження на 1 вільне робоче місце – 8 осіб. Основною 

проблемою працевлаштування безробітних є невідповідність професійно-

кваліфікаційного складу осіб, які шукають роботу, заявленим вакансіям. 

У 2018 році до Чугуївської міськрайонної філії Харківського обласного 

центру зайнятості звернулася 971 особа, з них 212 - отримали статус 

безробітного, 535 осіб були працевлаштовані. 

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної 

підготовки, організації громадських робіт залучено 1213 безробітних осіб. 

Особлива увага приділяється проведенню громадських робіт, як одних із 

додаткових форм зайнятості, що дозволяє знизити соціальну напругу на ринку 

праці району. На проведення громадських та інших робіт тимчасового 

характеру з бюджетів сільських, селищних рад, Чкаловською та Малинівською 

об’єднаними територіальними громадами у 2018 році виділено 672,8 тис.грн, 

всі кошти використані, до участі в роботах залучено 486 осіб. У порівнянні з 

2017 роком фінансування громадських робіт збільшилося на 38%, або 1,4 рази 

(185 тис.грн). Найбільше коштів у 2018 році виділено Чкаловською об’єднаною 

територіальною громадою - 316,3 тис.грн, Введенською селищною радою -  

77,7 тис.грн, Есхарівською селищною радою - 44,6 тис.грн, Мосьпанівською - 

42,9 тис.грн, Кам'яноярузькою - 22,3 тис.грн сільськими радами. 

З метою надання медико-соціальної допомоги вдома найбільш вразливим 

верстам населення у 2018 році Чкаловською об’єднаною територіальною 

громадою проведено громадські роботи для 2 патронатних медичних сестер, 

виділено кошти у сумі 61,6 тис.грн. Роботи проводилися на базі районної 

організації Товариства Червоного Хреста України. Щомісячно 83 особи 

отримували соціально-медичну допомогу. Виконкомом Волохово-Ярської 

сільської ради виділено та використано у 2018 році 109,01 тис.грн. 

(фінансування проводилося за рахунок бюджету сільської ради) на утримання 

патронажних сестер.  

З роботодавцями району проводиться постійна роз’яснювальна робота 

щодо створення нових робочих місць. Протягом 2018 року з означеного 

питання проводилося ряд заходів, а саме: 17 семінарів за участю                      

146 роботодавців, 2 «круглих столи» за участю 13 роботодавців, проводяться 

індивідуальні бесіди. За результатами проведеної роботи в районі створено          

411 нових робочих місць (164% від запланованого). За працевлаштування на 
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нові робочі місця 26 роботодавцям виплачено компенсацію єдиного внеску на 

суму 70,1 тис.грн. 

Членами комісії з легалізації робочих місць та подолання тіньової 

зайнятості проводиться робота щодо створення в суспільстві атмосфери 

негативного ставлення до роботодавців, які використовують працю найманих 

працівників без офіційного оформлення. З початку 2018 року на базі 

Чугуївської міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості із 

залученням представників районної державної адміністрації проведено                 

12 семінарів за участю 152 роботодавців, 9 зустрічей з питання переваг 

легальної зайнятості. Завдяки проведенню роз'яснювальної роботи в районі 

легалізовано 35 робочих місць. 

З метою забезпечення належної інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

громадянами, які проживають у віддалених населених пунктах району,  

ефективно використовуються мобільні модернізовані центри зайнятості.            

З початку 2018 року фахівцями Чугуївської міськрайонної філії ХОЦЗ проведено    

24 виїзди.  

У 2018 році район прийняв активну участь у реалізації Пілотного проекту 

Міністерства соціальної політики України за підтримки Світового банку «Рука 

допомоги». Проект був направлений на надання допомоги вимушеним 

переселенцям та членам малозабезпечених сімей в подоланні залежності від 

соціальних виплат, отриманні достойної роботи, або заснуванні власного 

бізнесу. За період 2017-2018 роки у проекті прийняли участь 20 осіб. 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з незайнятими 

громадянами з метою сприяння у їх працевлаштуванні, проходженні 

професійного навчання, перенавчання, або підвищення кваліфікації, залучення 

до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями з 

питання отримання компенсації фактичних витрат єдиного внеску при 

працевлаштуванні безробітних осіб або створення нових робочих місць; 

активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

послуг, які надає Державна служба зайнятості, наявних вакансій та законодавчо 

передбачених соціальних гарантій на випадок безробіття; 

розширення видів громадських робіт, які мають соціальну направленість.  

 

1.3.4. Грошові доходи населення та заробітна плата 

Стислий опис ситуації в галузі: 

У районі реалізується комплекс заходів щодо дотримання мінімальних 

гарантій в оплаті праці, визначених чинним законодавством. Управління праці 

та соціального захисту населення районної державної адміністрації щомісяця 

проводить моніторинг підприємств, установ та організацій району. З початку 



 

 

44 

 

 

2018 року обстеженням було охоплено 121 підприємство району, у тому числі 

29 - бюджетні установи. Мінімальна заробітна плата шляхом встановлення 

доплат введена 15,6% працівників, без дотримання міжкваліфікаційних 

співвідношень в оплаті праці зарплату отримують 65 працівників.  

В установах бюджетної сфери із 2056 обстежених працівників 46%              

(937 осіб) отримують мінімальну зарплату шляхом проведення доплат. 

Збережено позитивну динаміку зростання заробітної плати. Середньомісячна 

заробітна плата по району за ІІІ квартал 2018 року склала 7428 грн, що у 

порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає 127,5%. Вона перевищує 

у 4 рази прожитковий мінімум на одну працездатну особу, але менша на 6,1% 

від середньообласного рівня. За рівнем заробітної плати район посів 14 місце, 

за темпами росту – 12. Заробітна плата на всіх підприємствах, установах та 

організаціях виплачується своєчасно. 

Але, не дивлячись на те, що район по рівню оплати праці знаходиться на 

достатньо високому рівні, є такі підприємства, які виплачують заробітну плату 

на рівні мінімальної, або навіть менше. З керівниками цих підприємств 

проводиться постійна роз’яснювальна робота та надається методична допомога. 

 
 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
своєчасне вжиття упереджувальних заходів щодо недопущення 

виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах 

району; 

проведення роз'яснювальної роботи з роботодавцями з питань дотримання 

ними умов галузевих угод та колективних договорів в частині оплати праці, 

недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати та впровадження 

скороченого робочого часу; 

проведення роботи щодо зменшення частки працівників, які отримують 

заробітну плату нижчу за мінімальну; 

вжиття заходів щодо підвищення рівня оплати праці; 
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активізація роботи по запобіганню фактам неофіційних трудових відносин. 

 

1.3.5. Соціальне забезпечення 

Стислий опис ситуації в галузі: 
В районі забезпечено своєчасне призначення та виплату всіх видів 

державної соціальної допомоги: сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 

грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю                

I чи II групи внаслідок психічного розладу, надання житлової субсидії та 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 

тощо. Протягом 2018 року різні види державних соціальних виплат отримали        

3178 сімей на суму 48,1 млн.грн. 

 

Згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

нараховано та виплачено допомогу 1735 отримувачам на суму 32,3 млн.грн, 

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів - 16 отримувачам на суму 205,6 тис.грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» допомогу нараховано 238 сім’ям на суму                      

8,7 млн.грн.  

Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 

виплачено на загальну суму 1,7 млн.грн. 

Виплата всіх видів соціальної допомоги відбувається своєчасно у повному 

обсязі. 

Субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
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послуг користується 6615 сімей, або 49,2% від їх загальної кількості, на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 

451сім’я. Протягом 2018 року нараховано субсидій на суму 83,754 млн.грн. 

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги склав 589,42 грн, 

на тверде паливо та скраплений газ – 2522,54 грн. 

За рахунок місцевого бюджету на проїзд окремим категоріям громадян 

автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом було надано 

пільги за загальну суму 775,5 тис.грн та186,3 тис.грн - на послуги зв’язку. 

На обліку в Єдиній інформаційній базі даних ВПО перебуває                        

2504 внутрішньо переміщених осіб. 

У районі перебуває на обліку 326 учасників бойових дій, з них 6 осіб, які 

отримали інвалідність внаслідок війни, та 8 родин загиблих учасників АТО.     

У роботі із цією категорією громадян використовується мультидисциплінарний 

підхід з наданням комплексу соціальних послуг. 

Програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей у Чугуївському районі на 2018 рік було передбачено надання 

медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх 

сімей, у тому числі надання матеріальної допомоги, на яку у 2018 році з 

районного бюджету було витрачено для 6 членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції на загальну суму 30,0 тис.грн.  

 На реалізацію заходів з відпочинку учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторіях 

Харківської області з обласного бюджету було виділено 47,6 тис.грн. Кошти 

використані в повному обсязі, послугами з відпочинку скористалися 9 осіб. 
 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 

надання адресних соціальних допомог сім'ям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах та особам, що мають на це право; 

забезпечення соціально-психологічної підтримки учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація 

надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб; 

здійснення своєчасного призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам; 

своєчасне призначення житлових субсидій, додержання встановлених 

строків їх призначення та перепризначення на наступний період. 

 

1.3.6. Охорона праці 

Стислий опис ситуації: 

У районі проводиться постійна робота з профілактики виробничого 

травматизму та забезпечується контроль за станом охорони праці. З метою 

створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах району 

розпорядженням голови райдержадміністрації затверджені заходи щодо 
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поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на       

2017-2020 роки. 

Щоквартально проводиться робота з підтримання в актуальному стані 

переліку підприємств та організацій району, де є робочі місця зі шкідливими та 

важкими умовами праці. Здійснюється контроль за наданням працівникам, 

зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, пільг та компенсацій, за 

термінами проведення атестації робочих місць. На даний час атестація 

проведена на 22 підприємствах, атестовано 396 робочих місць, що складає          

100 %. За результатами атестації робочих місць 1635 працівників користуються 

додатковою відпусткою, 119 – скорочено робочий тиждень, 336 – одержують 

безкоштовно молоко, 1357 – отримують доплати, 397 – підвищено посадові 

оклади.  

Організовано навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці 

для 265 посадових осіб та 1104 працівників.  

У районі здійснюється контроль за проведенням попередніх та 

періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, 

роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці. Станом на 01.01.2019 

пройшли медогляди 1610 осіб, що складає 100% до чисельності працюючих, які 

повинні їх пройти. 

Питання стану охорони праці на підприємствах у 2018 році розглянуто на 

засіданні колегії райдержадміністрації та районній тристоронній соціально-

економічній раді. 

На фінансування заходів з охорони праці у 2018 році підприємствами 

району витрачено 7550,5тис.грн, у тому числі на 1 працюючого – 1630 грн. 

Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 225,4%. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
продовження реалізації заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища в Чугуївському районі;  

здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працюючих, 

зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в 

установах та організаціях усіх форм власності, своєчасного та якісного 

проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

 

1.3.7.Управління майном спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Чугуївського району 

Стислий опис ситуації в галузі: 

На даний час у складі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чугуївського району налічується 29 суб’єктів, які включають в себе заклади, 

підприємства, організації, установи. В Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району знаходиться 56 об’єктів. 

Станом на 01.02.2019 року діють 77 договорів оренди, які укладені між 
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суб’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського 

району та юридичними,  фізичними особами на об’єкти спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району.  

За 2018 рік надійшло до районного бюджету від орендної плати за 

використання майном 175,2 тис.грн (всього від оренди плати отримано        

631,5 тис.грн).  

Прогнозний показник надходження  коштів від орендної плати  майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району у 

2019 році - 500 тис.грн. та надходження до районного бюджету – 200,0 тис.грн. 

В кінці 2018 року приватизовано 1 об'єкт (шляхом викупу), сума 

надходження коштів до районного бюджету становить 22,9 тис.грн.. 

В 2019 році прогнозується приватизувати 1 об'єкт, з надходженням 

прогнозованих коштів до районного бюджету – 200 тис.грн.  

У 2018 році в зв’язку з приєднанням Граківської територіальної громади до 

Чкаловскої об’єднаної територіальної громади був переданий суб’єкт та об’єкт 

до Чкаловської ОТГ, який розташований на території даної громади, що 

призвело до зменшення Переліку суб’єктів та об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району. 

В 2018 році рішеннями Чугуївської районної ради були створені наступні 

суб’єкти: Комунальне некомерційне підприємство «Чугуївська центральна 

районна лікарня ім. М. І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської 

області шляхом реорганізації (перетворення) Комунального закладу охорони 

здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 

Чугуївської районної ради Харківської області та Комунальна установа 

«Чугуївський районний інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної 

ради Харківської області. 

Діяльність районної ради щодо управління майном спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району спрямована на 

задоволення потреб територіальних громад, поповнення районного бюджету, 

отримання коштів від оренди балансоутримувачами. 

 

Основні проблеми: 

відсутність належного фінансування з бюджету для поточного та 

капітального ремонту об’єктів спільної власності; 

 відсутність попиту орендарів на приміщення об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, які знаходяться у 

віддалених селах та селищах Чугуївського району; 

 оформлення документів про право власності на земельні ділянки які 

знаходяться під об’єктами спільної власності територіальної громади сіл, селищ 

району, які потрібні для здійснення операцій з майном. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
здійснення контролю за ефективним використанням майна та 
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попередженням фактів порушень його використання, що приведе до якісного 

використання майна та збільшення надходження коштів до районного 

бюджету; 

          оформлення документів про право власності на об’єкти нерухомого майна 

спільної власності територіальної громади сіл, селищ району, які потрібні для 

подальшого законного використання та здійснення операцій з майном; 

         виявлення безхозних об’єктів (нежитлових приміщень, інженерних мереж 

та інше) та приймати їх до спільної власності територіальної громади сіл, 

селищ району, що приведе до збільшення об’єктів спільної власності та 

збільшення надходжень коштів до районного бюджету; 

         вивчення питання щодо переведення спільної (сумісної) власності 

територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району у спільну (часткову) 

власність територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району, що приведе 

до визначення часток майна спільної (сумісної) власності територіальних 

громад сіл, селищ Чугуївського району для об’єднаних територіальних громад 

селищ Чугуївського району. 

 

1.3.8. Охорона здоров’я 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Галузь охорони здоров’я району представлена 4 закладами охорони 

здоров’я: 

первинний рівень – КП «Чугуївський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області;           

КНП «Малинівська амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги» 

Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області;           

КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чкаловської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області;  

вторинний рівень – КНП «Чугуївська центральна районна лікарня          

ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області.  

Усі заклади охорони здоров’я Чугуївського району станом на кінець     

2018 року мають статус комунальних неприбуткових підприємств. 

Перетворення здійснювалося відповідно до вимог реформування галузі охорони 

здоров’я. Прийнято статути, отримано ліцензії на медичну практику, укладено 

договори з Національною службою здоров’я України на фінансування 

підприємств первинного рівня за новою системою. 

З початку проведення реформи у медичній галузі районною державною 

адміністрацією започатковано роботу соціального мобільного офісу. Фахівці, 

які увійшли до його складу, відвідали кожен населений пункт, зустрілися з 

мешканцями сіл та селищ району і провели роз’яснювальну роботу з питань 

реформування медичної галузі.  

КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

05.06.2018 укладено угоду з Національною Службою здоров’я України про 

медичне обслуговування населення Чугуївського району та розпочато 
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фінансування за новим принципом в залежності від кількості укладених 

декларацій. Станом на 01.01.2019 КП «Чугуївський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» укладено понад 19,5 тисяч декларацій. Касові 

видатки у 2018 році склали 8,2 млн.грн.  

 Для центру додатково з районного бюджету у рамках реформування 

первинного рівня надання медичної допомоги на придбання та обслуговування 

комп’ютерної програми «Регіональна інформаційна медична система 

«Медстар» виділено 80,0 тис.грн, на закупівлю комп’ютерної техніки для 

кожного лікаря –  230, 8 тис.грн.  

На базі Чугуївського відділення екстреної невідкладної медичної допомоги 

пройшов відкритий Регіональний чемпіонат Слобожанщини 2018 року з 

надання невідкладної допомоги за участю 7 районів Харківської області. 

З 01 грудня 2018 року на підставі вимог законодавства, з метою 

покращення якості медичних послуг населенню шляхом зміни моделі 

організації та фінансування вторинної медичної допомоги шляхом реорганізації 

(перетворення) центральна районна лікарня отримала новий організаційно-

правовий статус комерційного неприбуткового підприємства. 

У вересні 2018 року у ході візиту на Чугуївщину керівник області Юлія  

Світлична передала лікарні нове надсучасне медичне обладнання: 

рентгенівську діагностичну систему вартістю 3,2 млн.грн, ренгенографічну та 

флюороскопічну систему МТО вартістю 4,0 млн.грн, а також апарат УЗД 

експертного класу з еластографією вартістю 1,4 млн.грн.  

За дорученням голови обласної державної адміністрації у 2019 році 

заплановано проведення комплексного ремонту районної лікарні за рахунок 

різних джерел фінансування. Для проведення робіт  розроблено проектно-

кошторисну документацію з капітального ремонту патологоанатомічного 

відділення КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 

Чугуївської районної ради Харківської області та реконструкції відділення 

екстреної (невідкладної) медичної допомоги.  

У 2018 році з метою покращення обслуговування мешканців району та 

розширення переліку лабораторних досліджень додатково з районного 

бюджету виділено кошти та придбано Мікропланшетний рідер LebAnalyt M, 

Мікропланшетний промінювач LebAnalyt W на суму 230,0 тис.грн. 

На придбання обладнання для холодильної кімнати патологоанатомічного 

відділення КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 

Чугуївської районної ради Харківської області за рахунок районного бюджету 

додатково профінансовано 200,0 тис.грн. 

Для районної лікарні придбано комплекс діагностичний «Спектр плюс» 

для ЕКГ «Полі-Спектр плюс» на загальну суму 85,9 тис.грн. 

Лікувальні заклади району профінансовано на 72,5 млн.грн, або 100% від 

річного плану.  

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет 

профінансовано на 5,2 млн.грн (100,0%). 
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За результатами проведеної роботи у 2018 році за Урядовою програмою 

«Доступні ліки» було укладено договори з 8 аптеками району, субвенцію з 

державного бюджету на відшкодування вартості ліків на загальну суму                 

1,4 млн.грн освоєно в повному обсязі. 

Розпочато будівництво нових амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини.  

Збудовані з нуля амбулаторії загальної практики сімейної медицини будуть 

оснащені усім необхідним обладнанням, автомобілями та швидкісним Інтернет-

зв’язком для впровадження телемедичних послуг.  

Втілено проект, підтриманий Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва GIZ, «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії                         

смт Новопокровка». 

 

Основні проблеми: 

недостатнє оснащення медичним обладнанням, засобами для 

впровадження телемедицини у сільській місцевості, автотранспортом; 

необхідність проведення капітальних та поточних ремонтів закладів 

охорони здоров’я району; 

проблема виявлення захворювань на початкових стадіях. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
розвиток системи надання первинної медико-санітарної допомоги та 

другого рівня надання медичної допомоги шляхом поліпшення матеріально-

технічної бази, укомплектування медичними кадрами, продовження 

реформування галузі охорони здоров’я на районному рівні; 

профілактика та лікування інфекційних та соціально-значимих 

захворювань; 

запровадження телемедицини в сільській місцевості; 

покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 

(приведення у відповідність до табеля оснащення); 

залучення фінансової допомоги бюджетів всіх рівнів для розвитку 

лікувальних закладів району; 

забезпечення ефективного використання коштів, що виділяються закладам 

охорони здоров’я за рахунок автономізації закладів охорони здоров’я та їх 

фінансової самостійності; 

реалізація Урядової програми «Доступні ліки»; 

участь КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 

Чугуївської районної ради Харківської області в програмі «Безкоштовна 

діагностика»; 

будівництво амбулаторій в сільській місцевості. 
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1.3.9. Підтримка дітей та молоді 

Стислий опис ситуації в галузі: 

З метою проведення заходів щодо виконання завдань уряду та Харківської 

обласної державної адміністрації з питань роботи з молоддю в рамках 

національно-патріотичного виховання, популяризації традицій духовно-

культурної самобутності українського народу в районі реалізується Програма 

розвитку фізичної культури та спорту, формування здорового способу життя та 

національно-патріотичного виховання молоді на 2017–2021 роки, затверджена 

рішенням Чугуївської районної ради від 13.12.2016 року. 

Загальна кількість молоді віком від 14 до 18 років – 1949 осіб, від 18 до    

35 років – 12717 осіб.  

У кожному закладі загальної та середньої освіти району створено учнівські 

організації самоврядування, в яких налічується близько 4000 осіб. 

Молодь району активно залучається до проведення: 

благодійних акцій: «Напиши листа солдатові», «Подаруй частинку свого 

серця», акції зі збору речової допомоги військовослужбовцям, які перебувають 

у зоні АТО; 

спортивних змагань: «Богатир Чугуївщини», спартакіади серед 

допризовної молоді, «Нумо хлопці!», «Козацькі розваги», фестиваль дружин 

юних пожежних рятівників, участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), тощо; 

культурно-масових заходів, що спрямовані на формування ціннісних 

орієнтирів і громадянської свідомості: відзначення Дня соборності України; 

вшанування пам’яті героїв Крут; відзначення Дня Конституції України; Дня 

незалежності України; Дня пам’яті та примирення України; акції, конкурси, 

уроки мужності, лекції, бесіди, засідання «круглих столів», вечори пам’яті. 

Актуальним напрямом виховної роботи залишається формування в 

учнівської молоді навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння 

робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя,  

підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики правопорушень, 

тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

З метою підтримки діяльності дитячих оздоровчих закладів на території 

Чугуївського району, створення сприятливих умов для забезпечення 

відпочинку та оздоровлення дітей, зміцнення матеріально-технічної бази                

КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської 

районної ради Харківської області реалізується районна Програма організації 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2017–2020 роки, затверджена рішенням 

Чугуївської районної ради від 13.12.2016 (зі змінами).  

За період літньої оздоровчої компанії 2018 року різними формами 

відпочинку оздоровились 4702 особи (у 2017 — 4599), що складає 99,8%            

(у 2017 — 99,7%) від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років, у тому 
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числі 3074 дитини (100%), які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

У 21 закладі відпочинку з денним перебуванням, що знаходились на базі 

закладів загальної та середньої освіти, відпочило 1525 осіб. 

За три табірні зміни КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області оздоровилось         

457 осіб (у 2017 — 453 особи).  

У 2018 році у закладах оздоровлення, які знаходяться на території 

Харківської області та за її межами оздоровилось 154 особи (у 2017 — 153), за 

рахунок коштів обласного бюджету.  

Решта дітей району оздоровились у дитячих оздоровчих закладах за 

рахунок підприємств, організацій, батьківських коштів. 

На оздоровчу кампанію із районного бюджету використано у 2018 році   

1,6 млн.грн (у 2017 році – 1,2 млн.грн) на функціонування закладів відпочинку з 

денним перебуванням, що знаходились на базі закладів загальної та середньої 

освіти, придбання путівок для 37 дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, на розвиток матеріально технічної бази КП «Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради 

Харківської області. 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 

здійснення заходів щодо підвищення соціальної активності молоді, 

національно-патріотичного виховання, творчого розвитку особистості, 

створення умов для її інтелектуального самовдосконалення; 

проведення заходів із збереження повноцінно функціонуючої мережі 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території району та укріплення 

матеріально технічної бази КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий 

табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області; 

сприяння забезпеченню оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, в закладах оздоровлення та відпочинку з 100% 

охопленням. 

 

1.3.10. Фізична культура і спорт 

Стислий опис ситуації в галузі: 

У галузі «Фізична культура і спорт» працює 50 фахівців. 

У районі збережено Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна 

школа Чугуївської районної ради Харківської області» (надалі –КЗ «ДЮСШ»), 

в якому тренується 845 вихованців. Укомплектовано 65 груп, працює               

10 відділень з видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол, бокс, лижні перегони, 

легка атлетика, гирьовий спорт, боротьба самбо, хортинг, акробатичний       

рок-н-рол. Здійснюють навчально-тренувальний процес 27 тренерів.  
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 Протягом 2017-2018 навчального року КЗ «ДЮСШ» підготувала 1 призера 

Європи, 5 чемпіонів та призерів України, 28 чемпіонів та призерів області,        

4 кандидати у майстри спорту України, 2 майстри спорту України,                      

5 першорозрядників, 371 особу ІІ, ІІІ дорослих та юнацьких розрядів. 

Одним з головних напрямів у виконанні визначених завдань є 

вдосконалення роботи щодо організації та проведення фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів, створення умов для забезпечення 

занять фізичною культурою та спортом. Так, у 2018 році проведено понад       

50 фізкультурно оздоровчих та спортивних заходів.  

У 2018 році спортсмени-аматори району брали активну участь в обласній 

Спартакіаді з 5 масових видів спорту (район посів І місце) та в обласній 

Спартакіаді з 12 видів спорту (ІІІ місце). 

 На належному рівні в районі розвиваються неолімпійські види спорту. Юні 

спортсмени захищають честь району у відкритих чемпіонатах району, області, 

кубку України з видів спорту: боротьби самбо, хортингу, айкідо, з військово-

спортивного багатоборства та міжнародних радіозмаганнях.  

 З метою посилення впливу на розвиток футболу в районі діє федерація  

футболу. В першості Чугуївського району з футболу 2018 серед аматорських 

команд взяли участь 12 команд. Переможцями першості району стала команда           

ФК «Зарожне» (с.Зарожне), володарями Кубку та Суперкубку Чугуївського 

району – команда «Зоря» (смт Новопокровка). Проведені розіграші Кубку 

Чугуївського району серед юнацьких команд, команд ветеранів вікової 

категорії 35+ та 45+.  

 З 17 листопада 2018 року розпочався зимовий чемпіонат Чугуївського 

району з міні-футболу, в якому взяли участь 13 команд. 

 Спортивна база району налічує 155 спортивних споруд. Стан матеріально-

спортивної бази задовільний і дозволяє проводити заняття з дотриманням 

основних санітарно-гігієнічних вимог.  

 Для підтримки Комунального підприємства – районний центр фізичного 

виховання населення «Спорт для всіх» Чугуївської районної ради Харківської 

області та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів на території району з 

районного бюджету використано 342,1 тис.грн. 

Для функціонування КЗ «ДЮСШ», навчально-тренувальних зборів, участі 

в змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту різного рівня з 

районного бюджету використано 2,4 млн.грн. 

За кошти обласного бюджету в сумі 115,0 тис.грн на території 

Есхарівської селищної ради установлено гімнастичний майданчик.  

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 

збереження мережі спортивних закладів, що знаходяться на території 

району, залучення більшої кількості дітей та молоді до занять фізичною 

культурою та спортом; 
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збільшення кількості штатних тренерів-викладачів з видів спорту, що 

культивуються в комунальному закладі «Дитячо-юнацька спортивна школа 

Чугуївської районної ради Харківської області», залучення молодих 

спеціалістів до роботи у сфері фізичної культури та спорту; 

здійснення заходів щодо пропагування серед населення району здорового 

способу життя; 

створення умов для якісної діяльності комунального підприємства – 

районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Чугуївської 

районної ради Харківської області;  

збереження та укріплення матеріально-спортивної бази сфери фізичної 

культури та спорту; 

збільшення обсягів фінансування галузі за рахунок залучення коштів з усіх 

джерел, не заборонених законодавством; 

будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території 

Новопокровської селищної ради. 

 

1.3.11. Освіта 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Пріоритетним завданням 2018 року була підготовка до роботи закладів 

освіти району в умовах реалізації концепції Нової української школи.  

За новим Державним стандартом початкової загальної середньої освіти   

1 вересня 2018 року у районі у 12 закладах загальної середньої освіти 

розпочали навчання 244 дитини у 15 перших класах. 

У зв’язку з цим кожний заклад забезпечено новітніми засобами навчання в 

початковій школі та створено нове освітнє середовище (мобільні меблі для 

учнів, інтерактивне обладнання з доступом до мережі Інтернет, навчальні 

осередки для читання та письма, природознавства, математики, мистецтва, 

ігрова зона з мистецьким осередком, спортивна зала та майданчик). 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються 

належні умови. 

Всього у 2018 році для потреб освітньої галузі було залучено з усіх джерел 

фінансування близько 87 млн.грн (найбільше за останні 25 років): на виплату 

заробітної плати – 64,1 млн.грн, на будівництво і капітальні ремонти –             

4,0 млн.грн, оплату за отримані енергоносії – 9,9 млн.грн, харчування –             

2,4 млн.грн, для потреб Нової української школи – 874,0 тис.грн, на оснащення 

кабінетів фізики та української мови в російсько мовних школах, створення 

інклюзивно-ресурсного центру, ресурсної кімнати та медіатеки – 1,3 млн.грн, 

на оплату послуг для закладів освіти району – 1,9 млн.грн, на придбання 

матеріалів та обладнання – 1,9 млн.грн. 

На підтримку осіб з особливими освітніми потребами (підготовка тренерів-

педагогів, підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть у перших 

класах за новим державним стандартом, асистентів учителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним навчанням) залучено 426 тис.грн. 
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Для покращення матеріально-технічних умов у закладах освіти району з 

різних джерел профінансовано будівництво та капітальний ремонт таких 

об’єктів: 

будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям у с. Стара Гнилиця;  

в Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ст.: капітальний ремонт приміщення медіатеки – 

390,00 тис.грн, придбання для неї мультимедійного обладнання –               

140,00 тис.грн, меблі, методичне та дидактичне наповнення – 110,00 тис.грн; 

капітальний ремонт приміщення ресурсної кімнати – 250,00 тис.грн; 

капітальний ремонт системи опалення – 150,00 тис.грн; 

капітальний ремонт шкільної їдальні Кам’яноярузького навчально-

виховного комплексу –260,00 тис.грн; 

капітальний ремонт (заміна вікон) у Введенському (20 шт.), 

Великобабчанському (8 шт.), Зарожненському (5 шт.), Новопокровському        

(6 шт.) навчально-виховних комплексах –498,00 тис.грн; 

встановлення комплектів тренажерів та спортивних комплексів у                 

7 закладах освіти району –990,00 тис.грн; 

заміна покрівлі у Есхарівському ДНЗ –296,00 тис.грн; 

придбання технологічного обладнання та меблів для шкільної їдальні 

Есхарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 300,00 тис.грн. 

Розвиток дошкільної освіти залишається одним з пріоритетних напрямів 

державної політики у галузі освіти. 

У 2018 році у Чугуївському районі функціонували 3 заклади дошкільної 

освіти та 9 навчально-виховних комплексів, в яких працювали 33 групи –      

674 дитини (21 група – 433 дитиниу закладах дошкільноїосвіти, 12 груп –      

241 дитина у навчально-виховних комплексах). Усі заклади дошкільної освіти 

комунальної форми власності, з них: 3 заклади дошкільноїосвіти та 2 

навчально-виховні комплекси розташовані у міській місцевості, 7 навчально-

виховних комплексів у сільській місцевості.  

У 2018 році 698 дітей (82%) віком від 3 до 6 (7) років були охоплені 

різними формами дошкільної освіти, з яких 609 здобувають її у закладах освіти 

району. На 100 місцях у закладах дошкільної освіти виховується 86 учнів, що 

свідчить про покращення умов для дітей дошкільного віку у закладах 

дошкільної освіти. 

Показник охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної 

освіти по району складає 100%. Протягом останніх років цей показник є 

незмінним.  

У 2018 році у районі функціонувало 12 закладів загальної середньої освіти, 

в яких навчається 2176 учнів. З них: загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів –        

3, навчально-виховних комплексів – 9. Всього класів-комплектів 150. Середня 

наповнюваність становить 14,5 учнів.  

У районі працюють 3 заклади позашкільної освіти: Чугуївський районний 

Будинок дитячої творчості; Чугуївський районний центр дитячої та юнацької 



 

 

57 

 

 

творчості; Чугуївський районний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді.  

Позашкільною освітою охоплено 2362 дитини, що складає 108,5% від 

загальної кількості учнів. Вихованці закладів позашкільної освіти щорічно є 

переможцями не лише обласного, а й Всеукраїнського рівнів.  

У 2018 році за підсумками третього етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 19 учнів стали переможцями (38% від 

загальної кількості учасників), виборовши один диплом І ступеню, чотири 

дипломи ІІ ступеню, чотирнадцять дипломів ІІІ ступеню. Це стало кращим 

показником за останні п’ять років. 

У ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови учениця 

Новопокровського НВК здобула диплом І ступеню. 

Учениця Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів стала переможцем 

Всеукраїнського та Міжнародного етапів конкурсу учнівської творчості          

ім. Т.Г Шевченка. 

В обласному етапі конкурсу-захистуМалої академії наук України взяли 

участь 16 учасників, 8 з них стали переможцями, щоскладає 50% від кількості 

учасників. 

У Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН учень Великобабчанського НВК посів третє місце. 

За підсумками обласних щорічних змагань «Спорт протягом життя» серед 

учнів закладів загальної середньої освіти Харківськоїобласті у 2018 році юні 

спортсмени Чугуївщини посіли друге місце. 

На Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах художньо-естетичного та 

туристсько-краєзнавчого напрямків юні таланти Чугуївського району здобули 

46 перемог. 

На виконання районної програми «Обдарована молодь» у 2018 році 

грошовими преміями нагороджений 41 учень-переможець різноманітних 

конкурсів, 16 дитячих колективів, які стали переможцями художньо-естетичних 

конкурсів, туристських та спортивних змагань. Грамотами районної державної 

адміністрації, районної ради та грошовими преміями відзначено 40 педагогів, 

які підготували переможців та стали переможцями професійних конкурсів. 

За результатами ЗНО з усіх предметів у 2018 році відзначається позитивна 

динаміка щодо відсотків учнів, які не подолалипоріг «склав – не склав» та 

якіотримали більше 160 балів. 

Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів посіла 8 місце в рейтингу за результатами 

ЗНО серед усіх закладів освіти Харківської області. 

З метою вшанування осіб, які віддали життя за незалежність і 

територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при 

проведенні антитерористичної операції на сході України, в закладах освіти 

проводяться уроки мужності, години спілкування, засідання круглих столів за 

темами: «Односельці – учасники АТО на сході України», «Мій тато – захисник 

України», «Герої нашого часу», «Лиш той достоїн слави і свободи, хто кожен 

день за них іде у бій» тощо. 
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У 2018 році у закладах освіти, де навчалися воїни, які загинули у зоні АТО, 

було встановлено меморіальні дошки: 

у Введенському навчально-виховному комплексі – офіцеру Повітряних 

Сил України, майору Д. Шкарбуну;  

у Новопокровському навчально-виховному комплексі – командиру 

протидиверсійної групи 24-ї окремої механізованої бригади А. Маслову та 

гранатометнику 16-го окремого мотопіхотного батальйону С. Шевченку. 

Педагогічні та учнівські колективи працюють над створенням стендів 

щодо вшанування випускників закладів освіти району – учасників бойових дій 

у АТО. Куточки обладнано в кожному закладі. 

Відповідно до рішення Малинівської селищної ради від 06 грудня         

2017 року № 29-ІІ/VIII (ІІ сесія VІІІ скликання) «Про створення відділу освіти, 

культури, спорту та молоді Малинівської  селищної ради Чугуївського району 

Харківської області 04 січня 2018 року був створений відділ освіти, культури, 

спорту та молоді (далі – відділ), який почав функціонувати з 05.01.2018. Відділ 

є структурним підрозділом виконавчого комітету Малинівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області. 

У зв’язку з утворенням Малинівської селищної об’єднаної територіальної 

громади (далі – ОТГ), відповідно до рішення районної ради від 28.11.2017 

(XXXI сесія VII скликання) «Про передачу закладів загальної середньої освіти 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району до 

комунальної власності Малинівської селищної ОТГ були передані 3 заклади 

загальної середньої освіти.  

На даний час на території Малинівської селищної ради функціонують        

5 закладів освіти (три, які були передані, ДНЗ перебував у їх власності та один 

новостворений позашкільний заклад), які підпорядковуються відділу: 

Комунальний заклад «Малинівський ліцей № 1» Малинівської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області; 

Комунальний заклад «Малинівський ліцей № 2» Малинівської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області; 

Комунальний заклад «Старогнилицький  ліцей» Малинівської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області; 

Малинівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Малинівської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області; 

Комунальний навчальний заклад «Центр позашкільної освіти» 

Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області. 

Згідно з рішеннями виконавчого комітету Малинівської селищної ради від 

27.07.2018 № 82/11 «Про затвердження мережі Малинівського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок)», від 14.09.2018 № 96/4 «Про затвердження 

мережі закладів загальної середньої освіти на 2018/2019 навчальний рік», 

охоплено дошкільною освітою 190 дітей, із них у Малинівському дошкільному 

навчальному закладі (ясла-садок)» – 175 дітей; у структурному підрозділі 

дошкільної освіти КЗ ««Старогнилицький  ліцей» – 15 дітей. 



 

 

59 

 

 

Повну загальну середню освіту на території Малинівської селищної ради 

здобуває 771 учень: 

у Комунальному закладі «Малинівський ліцей №1» – 439 учнів; 

у Комунальному закладі «Малинівський ліцей №2» – 270 учнів; 

у Комунальному закладі «Старогнилицький  ліцей» – 62 учні. 

У зв’язку з утворенням Чкаловської селищної територіальної громади (далі 

– ОТГ), відповідно до рішення сесії Чугуївської районної ради від 22.11.2016 

(XV сесія VII скликання) «Про передачу загальноосвітніх навчальних закладів 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району до 

комунальної власності Чкаловської ОТГ» Чкаловський, Леб’язький, 

Коробочкинський, Іванівський  навчально-виховні комплекси, Новогнилицька 

ЗОШ I-II ст. та Базаліївська ЗОШ I-III ст. передані до комунальної власності 

Чкаловської ОТГ. 

У підпорядкуванні Чкаловської селищної ради відповідно до рішення 

виконавчого комітету Чкаловської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області від 21.09.2018 «Про затвердження мережі закладів освіти 

Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської обл. на 2018/2019 

навчальний рік знаходиться 5 закладів освіти:  

Базаліївська ЗОШ I-III ст. Чкаловської селищної ради Чугуївського району 

Харківської обл.  

Іванівський НВК Чкаловської селищної ради Чугуївського району 

Харківської обл. 

Коробочкинський НВК Чкаловської селищної ради Чугуївського району 

Харківської обл. 

Леб’язький НВК Чкаловської селищної ради Чугуївського району 

Харківської обл. 

Чкаловський НВК Чкаловської селищної ради Чугуївського району 

Харківської обл. 

Дошкільною освітою на території Чкаловської селищної ради охоплено 

всього 230 дітей у 16 групах при 4 НВК (Іванівський, Коробочкинський, 

Леб’язький, Чкаловський НВК). 

Повну загальну середню освіту на території Чкаловської селищної ради 

отримує 1046 учнів. 

у Базаліївській ЗОШ I-III ст. – 73 учні; 

у Іванівському НВК – 92 учні; 

у Коробочкинському НВК – 291 учень; 

у Леб’язькому НВК – 119 учнів; 

у Чкаловському НВК – 471 учень. 

 

Основні проблеми: 
потреба у придбанні шкільного автобусу для Волохово-Ярського НВК 

Чугуївської районної ради Харківської області;  

необхідність виконання робіт: з капітального ремонту покрівлі 

Новопокровського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної ради 
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Харківської області (кошторисна вартість 1113,52 тис.грн); капітального 

ремонту спортивної зали Камяноярузького навчально-виховного комплексу 

Чугуївської районної ради Харківської області (кошторисна вартість       

1508,382 тис.грн); капітального ремонту спортивної зали Есхарівської 

загальноосвітньої школи I-III ст. Чугуївської районної ради Харківської області 

(кошторисна вартість 1500,00 тис.грн.); 

потреба у забезпеченні навчальних кабінетів необхідним обладнанням (всі 

заклади загальної середньої освіти) для якісної організації освітнього процесу, 

проведення лабораторних та практичних робіт з предметів природничих 

дисциплін; 

застаріла (придбана у 2005 році) і потребує оновлення комп’ютерна 

техніка в комп’ютерних класах закладів загальної середньої освіти району 

(Волохово-Ярський, Введенський, Великобабчанський, Мосьпанівський НВК 

та Кочетоцька ЗОШ I-III ст.). 

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
поповнення парку шкільних автобусів (Волохово-Ярський НВК); 

проведення капітальних ремонтів покрівлі Новопокровського НВК, 

спортивної зали Кам’яноярузького НВК та Есхарівської ЗОШ I-III ст.; 

активізація заходів із залучення інвестицій у заклади освіти району 

шляхом участі в різних проектах (реалізація проектів з ремонту шкільної 

їдальні та шкільних туалетів у Новопокровському НВК); 

проведення заходів із заміни технологічного обладнання на харчоблоках 

закладів освіти за рахунок усіх джерел фінансування; 

проведення заходів по забезпеченню навчальних кабінетів природничо-

математичного напрямку необхідним обладнанням за рахунок різних джерел 

фінансування (по можливості); 

проведення заходів по забезпеченню Введенського, Великобабчанського, 

Волохово-Ярського, Мосьпанівського НВК та Кочетоцької ЗОШ I-III cт. новою 

комп’ютерною технікою. 

 

1.3.12. Культура і туризм 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Районною державною адміністрацією ведеться робота щодо забезпечення 

реалізації на території району державної політики у сфері культури з питань 

охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи і туризму. 

Мережа закладів культури нараховує 45 об’єктів (19 клубів та                    

26 бібліотек). З районного бюджету фінансується комунальна установа 

«Чугуївський районний Будинок культури» та комунальний заклад «Чугуївська 

районна централізована бібліотечна система». 

У зв’язку з тим, що на території району сформовано дві об’єднані 

територіальні громади, відділ культури і туризму районної державної 
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адміністрацї постійно надає їм допомогу та методичні рекомендації щодо 

організації забезпечення послуг у сфері культури відповідно до державних 

стандартів. 

У районі налічується 108 працівників культури, 1692 учасників художньої 

самодіяльності (з них 1083 дітей), діє 103 клубних формування. 

У 2018 році творчі колективи району взяли участь у 196 заходах обласного 

та Всеукраїнського рівнів. Аматори культури району беруть участь у всіх 

заходах і фестивалях обласного рівня. У конкурсах різних рівнів вони здобули 

97 призових місць.  

Закладами культури району організовано та проведено 1321 захід, з них 

115 районного рівня. 

Cеред вокально-хореографічних колективів 10 мають почесне звання,        

4 «народних», 6 «зразкових». 

Завдяки грантовим перемогам в районі комп’ютеризовано 11 бібліотек, де 

почали надавати нові послуги для користувачів з вільним безкоштовним 

доступом до мережі Інтернет. Відкрились безкоштовні курси комп’ютерної 

грамотності для населення; започатковано проект з надання безкоштовних 

скайп-консультацій населення з юридичних питань. 

Суттєво покращено матеріально-технічну базу закладів культури району. 

За бюджетні та позабюджетні кошти придбано сценічні костюми та музичні 

інструменти більш як на 200 тис.грн. 

Відновлено проведення фестивалю-візитівки Чугуївського району 

«Весілля в Малинівці — плюс». В одинадцятому фестивалі 2018 року взяли 

участь понад 200 майстрів народної творчості, близько 3000 аматорів 

народного мистецтва. Відвідали фестиваль більше 75 тисяч глядачів. 

В Чугуївській центральній районній бібліотеці було започатковано 

щорічне проведення Всеукраїнського фестивалю Європейського кіно на базі 

кіноклубу «Докудейс». 

Бібліотечний фонд складає майже 161 тис.прим. Читачів всього близько  

11 тис.осіб, книговидача складає 201,6 тис.примірників, відвідування –             

72,5 тисяч, відвідувань масових заходів – 8,6 тисяч.  

Покращено матеріально-технічну базу Центральної районної бібліотеки, 

Зарожненської та Есхарівської бібліотек-філій на суму 20 тис.грн. Придбано за 

рахунок коштів районного бюджету конференц-стіл, виставкову вітрину, 

комп’ютер та принтер. 

На території Чугуївського району налічується 175 пам’яток культурної 

спадщини, з них 146 – археології, 29 – історії. 

Укладено договори за новими зразками на усі пам’ятки культурної 

спадщини, розташовані на території відповідних місцевих рад. 

На утримання, ремонт, реставрацію пам’яток культурної спадщини, 

благоустрій прилеглих до них територій сільськими, селищними радами у   

2018 році було використано більш ніж 20 тис.грн бюджетних та спонсорських 

коштів. 
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Ведеться робота щодо популяризації туристичної привабливості району. 

Аналіз його туристичного потенціалу дозволяє виділити подієвий туризм 

(заходи, фестивалі, які увійшли до «Календаря подієвого туризму 

Харківщини»). В рамках обласної туристичної виставки «Харківщина: 

туристичні відкриття» у Сковородинівці відбулася презентація екосадиби 

«Прополіс». Було розроблено рекламні матеріали, сторінку в мережі Інтернет, 

здійснено реєстрацію об’єкту в обласному реєстрі екосадиб, завдяки чому його 

введено до туристичного маршруту Харківської області, що вже збільшило 

попит і кількість бажаючих відвідати. 

Відділом культури і туризму районної державної адміністрації спільно з 

Харківським обласним центром туризму розроблено новий маршрут з напрямку 

промислового туризму, враховуючи, що на території району знаходяться такі 

потужні і цікаві об’єкти, як ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»,             

ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «Харківська фруктова компанія». 

Забезпечено участь у проекті «Цифрове перетворення регіонів України» за 

підтримки Google на території Харківського регіону. 

 

Основні проблеми: 

слабка матеріально-технічна база, недостатня забезпеченість приміщень 

клубних закладів комп’ютеризованими робочими місцями із сучасною 

технікою, недоукомплектованість закладів методичними та інформаційно-

довідковими матеріалами, брак фахівців для роботи з художніми колективами 

та з організації масової роботи, клубів за інтересами тощо; 

невідкладна необхідність ремонту покрівлі та перекриття будівлі 

комунальної установи «Чугуївський районний будинок культури»; 

застарілість та фізична зношеність інструментарію, технічних засобів, 

аудіотехніки, звукопідсилювальної апаратури в комунальній установі 

«Чугуївський районний будинок культури»; 

відсутність власного вантажно-пасажирського транспортного засобу в 

комунальній установі «Чугуївський районний будинок культури» для 

проведення виїзних масових заходів районного рівня.   

 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2019 рік: 
здійснення заходів по переведенню закладів культури району на системи 

альтернативного опалення; 

розроблення нових туристичних маршрутів; 

збереження, відновлення (реставрація, консервація, реабілітація, 

музеєфікація) та популяризація історико-культурної спадщини; 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району. 
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Частина ІІ. Основні прогнозні показники на 2019 рік 

 

Агропромисловий комплекс 

Показники Одиниці 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

 

2019 рік 

(прогноз) 

2019 рік до 

2018 року 

(%) 

1. Валова продукція сільського господарства (в порівняльних цінах 2010 року) 

Сільськогосподарсь

кі підприємства 
млн.грн 383,1 

479,8 
 

532,3 110,9 

2. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 

Сільськогосподарські підприємства 

Зерно тонн 107739 111774,7 113700 
101,7 

 

Цукрові буряки тонн 12225,4 0 0  

Соняшник тонн 35450 47594,9 47890 100,6 

Соя тонн 1693 
1216,9 

 
1410 115,8 

Картопля тонн 0 133,0 0  

Овочі тонн 9992,6 11624,49 11915,0 102,5 

Плоди і ягоди тонн 836,8 1128,3 1150,0 101,9 

М’ясо 

(виробництво) 
тонн 3708,6 7377,1 10205,0 138,3 

Молоко тонн 22592,9 25650,2 26530,0 103,4 

Яйця тис.шт. 11499,1 14706,1 14750,0 100,3 

 

Промисловість 

Показники Одиниці 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

 

2019 рік 

прогноз 

Обсяг реалізованої промислової продукції млрд.грн 2,0 2,6 2,6 
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Капітальні інвестиції 

Показники Одиниці 

виміру 

2017 рік 

 

2018 рік 

(01.10.18) 

2019 рік 

прогноз 

Капітальні інвестиції млн.грн 329,4 156,4 200,0 

Обсяг капітальних інвестицій на одну 

особу населення наростаючим підсумком з 

початку року 

грн 7050,4 3347,7 4300,0 

 

Іноземні інвестиції 

Показники Одиниці 

виміру 

2017 рік 

 

2018 рік  

(01.10.18) 

2019 рік 

прогноз 

Обсяг прямих іноземних інвестицій млн.дол. 

США 

72,1 67,7 67,7 

Темп зростання (зменшення) обсягу 

прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), відсотків до 

обсягу на початок року 

% 99,5 99,8 100,0 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Показники Одиниці 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

(01.12.18) 

2019 рік 

прогноз 

Зовнішньо-торговельний оборот млн.дол. 

США  
23,1 31,1 33,6 

відсоток до попереднього року % 103,3 134,0 108,0 

Експорт  млн.дол. 

США 
11,0 10,7 10,7 

відсоток до попереднього року % 74,3 97,3 100,0 

Імпорт млн.дол. 

США 
12,1 20,4 22,9 

відсоток до попереднього року % 184,7 168,6 112,0 

 

Податково-бюджетна діяльність 

Показники Одиниці 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

 

2019 рік 

 

Доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів з державного бюджету) 
млн.грн 72,8 75,9 73,8* 

Видатки місцевих бюджетів, всього  млн.грн 382,0 391,8 346,6* 

*Зменшення показників 2019 р.  з причини  приєднання Граківської сільської ради до 

Чкаловської ОТГ 
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Охорона здоров'я 

Показники Одиниця 

виміру 

2017  

рік 

2018 рік 

 

 

2019 рік 

Забезпеченість лікарями загальної 
практики сімейної медицини 

лікарів на 10 

тис. 

населення 

8,5 9,17 9,17 

Забезпеченість медичними сестрами      
загальної практики сімейної медицини 

осіб на 

10 тис. 

населення 

10,96 14,48 14,48 

Кількість лікарняних ліжок одиниць 295 210 210 

Забезпеченість цілодобовими лікарняними 
ліжками 

ліжок на 10 

тис. 

населення 

37,0 26,5 26,5 

Забезпеченість денними лікарняними 
ліжками 

ліжок на 10 

тис. 

населення 

22,11 25,6 25,6 

 

Управляння майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ 

Чугуївського району 

№ 

п/п 

Показники  Одиниця 

виміру  

2017 рік  2018рік 2019 рік 2019 рік у % до 

2018 року  

звіт звіт  прогноз 

1.  Кількість відчужених  

об’єктів комунальної 

власності  

одиниць  1 1 1 100 

2 Надходження коштів від 

відчужених  об’єктів 

комунальної власності 

тис. грн 310,0 22,9 200,0 873,3 

3 Кількість укладених 

договорів оренди майна 

комунальної власності 

одиниць 73 77 77 100 

4 Надходження орендної 

плати за використання 

майна комунальної 

власності (100%) 

тис. грн 587,0 631,5 500,0 79,2 
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5 Перерахування коштів 

отриманих від оренди 

до бюджету району 

(50%) 

тис. грн 249,0 175,2 200,0 114,2 

 

Підтримка дітей та молоді 

Показники Одиниця 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

 

2019 рік 

Забезпечення максимального завантаження 

працюючих дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку (завантаження змін від 

загальної потужності закладів) 

% 100,6 101,5 101,5 

Розвиток молодіжного-громадського руху 

(створення громадських організацій) од 5 5 6 

 

Фізична культура і спорт 

Показники Одиниця 

виміру 

2017 рік 2018рік 

 

2019 рік 

Кількість населення, яке охоплене всіма 

видами фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи 

тис. чол. 4,3 4,4 4,4 

Мережа закладів фізкультури та спорту, 

всього, у т.ч. 
одиниць 6 9 9 

ДЮСШ одиниць 1 1 1 

Спортивні клуби, 

громадські організації спортивної 

направленості 

(юридично зареєстровані) 

одиниць 4 7 7 

Центри фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» 
одиниць 1 1 1 

 

Освіта 

Показники Одиниця 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

 

2019 рік 

прогноз 

Заклади загальної середньої освіти 

(мережа/чисельність у них учнів) 

одиниць 15 15 9 

 осіб 2881 2176 1950 
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Заклади дошкільної освіти  

(мережа/ чисельність у них дітей) 
одиниць 14 12 9 

 осіб 920 675 610 

Кількість комп’ютерів у закладах 

загальної середньої освіти  
одиниць 247 210 190 

Кількість закладів загальної середньої 

освіти - користувачів INTERNET  
одиниць 15 12 9 

Кількість освітянських автобусів, що 

здійснюють перевезення учнів та вчителів 
одиниць 8 7 6 

 

Культура і туризм 

Показники Одиниці 

виміру 

2017 рік 2018 рік 

 

2019 рік 

прогноз 

Кількість: клубів одиниць 19 19 19 

бібліотек одиниць 26 26 26 

 

 

 

 

 

Частина ІІІ. Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань  

у 2019 році 

 

№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

Агропромисловий комплекс 

І. Розвиток галузі рослинництва 

1. Продовження заходів щодо 

доведення оптимального 

співвідношення культур у 

сівозмінах до  встановлених 

нормативів при 

вирощуванні 

сільськогосподарських 

рослин 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збереження родючості  

земель 

сільськогосподарського 

призначення  

2. Сприяння збереженню і 

нарощуванню обсягів 

виробництва овочевої 

продукції  

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення валового 

виробництва овочів для 

більш повного насичення 

продовольчого ринку 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

району та області 

3. Подальше нарощування 

площ посіву кормових 

культур для нарощення 

кормової бази галузі 

тваринництва 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Забезпечення галузі 

тваринництва кормами 

4. Здійснення заходів щодо 

збільшення площ 

зрошувальних земель 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення валового 

виробництва 

сільськогосподарських 

культур на поливі та 

зменшення впливу 

природно-кліматичних 

умов 

5. Збереження та нарощування 

обсягів валового 

виробництва 

сільськогосподарських 

культур 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Забезпечення продовольчої 

безпеки району та області 

6. Сприяння участі 

сільськогосподарських 

підприємств району в 

агропромислових виставках 

та ярмарках 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Сприяння виходу 

української продукції на 

світові ринки, залучення 

іноземних інвестицій в 

аграрний сектор 

економіки, залучення 

сільгоспвиробників до 

розробки та реалізації 

державних програм 

розвитку АПК. 

Розширення та пошук 

ринків збуту продукції 

сільського господарства 

ІІ. Розвиток галузі тваринництва  

7.  Сприяння подальшому 

нарощуванню поголів’я 

корів у 

сільськогосподарських 

підприємствах району та 

закупівлі племінного 

поголів’я телиць та нетелів 

для поновлення стада 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення в районі 

поголів’я великої рогатої 

худоби молочного 

напрямку 

8. Проведення заходів щодо 

інтенсивного використання 

високопродуктивних 

спеціалізованих молочних 

порід вітчизняної та 

іноземної селекції  

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення обсягів 

виробництва молока, 

забезпечення продовольчої 

безпеки як району, так і 

області в цілому 

9. Сприяння збереженню і Протягом року, Збільшення обсягів 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

нарощуванню чисельності 

поголів’я свиней нових, 

високопродуктивних 

спеціалізованих порід, 

типів і ліній 

управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

виробництва свинини, та 

збільшення 

конкурентоспроможності 

продукції  

10. Проведення заходів щодо 

покращення селекційно-

племінної роботи з 

високопродуктивними 

кросами птиці, 

адаптованими до умов 

України 

Протягом року, 

управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Стабілізація та 

нарощування поголів’я 

птиці, обсягів 

виробництва яєць 

Промисловий комплекс 

11. Проведення нарад, 

семінарів, тренінгів, 

круглих столів   

 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

керівники промислових 

підприємств 

Активізація інноваційно-

інвестиційної діяльності 

промислових 

підприємств, поліпшення 

іміджу району 

12. Сприяння участі 

промислових підприємств 

району у виставкових та 

ярмаркових заходах  

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

керівники промислових 

підприємств 

 

Активізація 

маркетингової роботи 

підприємств, зростання 

обсягів залучених 

інвестицій 

Енергозабезпечення, енергоефективність та енергозбереження 

13. Залучення додаткових 

надходжень, фінансової 

підтримки з державного, 

обласного бюджетів, 

міжнародної технічної 

допомоги, коштів 

міжнародних фондів тощо 

для реалізації проектів з 

енергзбереження 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, сільські,  

селищні ради 

Зменшення використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів на об’єктах 

господарського комплексу 

та соціальної сфери 

району 

14. Сприяння встановленню 

сучасного енергоощадного 

обладнання та устаткування 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, сільські,  

селищні ради 

Зменшення використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів на об’єктах 

господарського 

комплексу та соціальної 

сфери району, зменшення 

собівартості надаваємих 

послуг 

15. Проведення технічного Протягом року, відділ Підвищення рівня 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

переоснащення та 

реконструкції вуличного 

освітлення шляхом заміни 

ліхтарів вуличного 

освітлення на світлодіодні 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, сільські,  

селищні ради 

безпечності шляхом 

освітлення вулиць і доріг 

комунальної власності,  

підвищення рівня 

благоустрою сіл і селищ 

району 

16. Сприяння проведення 

енергоаудиту об’єктів 

господарського комплексу 

та соціально-культурної 

сфери району 

Протягом року, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Зменшення використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів на об’єктах 

господарського 

комплексу та соціальної 

сфери району, зменшення 

собівартості надаваємих 

послуг 

17. Проведення заходів зі 

скорочення та заміщення 

споживання природного 

газу шляхом застосування 

альтернативних видів 

палива 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

 

 

 

Скорочення та заміщення 

споживання природного 

газу на об’єктах 

господарського 

комплексу та соціальної 

сфери району 

Житлово-комунальне господарство 

18. Сприяння впровадженню 

енергозберігаючих заходів у 

житлово-комунальному 

господарстві, модернізація 

комунальної 

теплоенергетики району 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Зменшення використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів на об’єктах 

господарського комплексу 

та соціальної сфери 

району, зменшення 

собівартості надаваємих 

послуг 

19. Скорочення споживання 

підприємствами галузі 

енергетичних та 

матеріальних ресурсів для 

виробництва комунальних 

послуг, проведення 

модернізації та 

переоснащення житлово-

комунального господарства 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Зменшення використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів на об’єктах 

господарського 

комплексу та соціальної 

сфери району, зменшення 

собівартості надаваємих 

послуг, підвищення 

фінансово-економічного 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

стану підприємств 

житлово-комунального 

господарства району 

20. Сприяння створенню 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

(ОСББ) 

 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, сільські,  

селищні ради 

Формування 

конкурентного 

середовища на ринку 

обслуговування житла 

21. Вжиття заходів щодо 

оснащення житлових 

будинків приладами обліку 

теплової енергії та 

водопостачання 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Зменшення використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів на об’єктах 

господарського 

комплексу та соціальної 

сфери району, здійснення 

контролю за кількісними 

показниками надаваємих 

житво-комунальних 

послуг, підвищення 

фінансово-економічного 

стану підприємств 

житлово-комунального 

господарства району 

22. Залучення додаткових 

надходжень, фінансової 

підтримки з державного, 

обласного бюджетів, 

міжнародної технічної 

допомоги, коштів 

міжнародних фондів тощо 

для фінансування 

капітального та поточного 

ремонту основних фондів 

житлового господарства 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Забезпечення 

комфортного та 

безпечного перебування 

мешканців житлових 

будинків, зменшення 

собівартості надаваємих 

послуг в житловому 

секторі, формування 

конкурентного 

середовища на ринку 

обслуговування житла 

23. Здійснення заходів з 

освітлення вхідних груп 

багатоквартирних будинків 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Забезпечення 

комфортного та 

безпечного перебування 

мешканців житлових 

будинків, формування 

конкурентного 

середовища на ринку 

обслуговування житла 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

24. Сприяння проведенню  

ремонтних рбіт на  

автомобільних дорігах 

загального користування 

місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності, 

штучних споруд (мостів та 

шляхопроводів) 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Збереження мережі 

автомобільних доріг; 

забезпечення ефективного 

функціонування і безпеки 

дорожнього руху;  

транспортної доступності 

із урахуванням соціально-

економічного розвитку 

району 

25. Вжиття заходів щодо 

оптимізації мережі 

поштового зв’язку із 

вдосконалення системи 

поштових маршрутів 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Поліпшення якості надання 

послуг в сільській 

місцевості 

26. Вжиття заходів щодо 

підвищення безпеки 

перевезень пасажирів і 

вантажів 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Збереження мережі 

автомобільних доріг; 

забезпечення ефективного 

функціонування і безпеки 

дорожнього руху;  

транспортної доступності 

із урахуванням соціально-

економічного розвитку 

району 

27. Вжиття заходів щодо 

своєчасного і повного 

відшкодування авто 

перевізникам перевезення 

пільгового контингенту 

Протягом року, 

структурні підрозділи 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Підвищення якісті надання 

послуг з перевезення 

мешканців пільгового 

контингетну та 

забезпечення їх прав згідно 

з чинним законодавством 

Охорона навколишнього середовища 

28. Залучення додаткових 

надходжень, фінансової 

підтримки з державного, 

обласного бюджетів, 

міжнародної технічної 

допомоги, коштів 

міжнародних фондів тощо 

для виконання заходів з 

охорони навколишнього 

природного середовища 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Поліпшення стану 

санітарно-екологічного 

потенціалу району, 

охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів 

29. Вжиття заходів щодо 

впровадження 

централізованого та 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

Поліпшення стану 

санітарно-екологічного 

потенціалу району, 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

роздільного збору твердих 

побутових відходів на 

території населених пунктів 

району 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів 

30. Сприяння збільшенню та 

оновленню спеціалізованої 

автомобільної техніки та 

сміттєвих контейнерів для 

вивозу твердих побутових 

відходів 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Поліпшення стану 

санітарно-екологічного 

потенціалу району, 

охорона та раціональне 

використання природних 

ресурсів 

31. Вжиття заходів щодо 

забезпечення якісного та 

сталого постачання питної 

води мешканцям району 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, сільські,  

селищні ради 

Забезпечення споживачів 

якісною питною водою 

32. Сприяння проведенню 

реконструкції очисних 

споруд в смт Малинівка та 

смт Есхар 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, 

підприємства, установи, 

організації, селищні ради 

Охорона та раціональне 

використання водних 

ресурсів, відновлення та 

покращення 

гідрологічного режиму 

річок Чугуївського 

району 

Поповнення місцевого матеріального резерву матеріальними цінностями 

33. Придбання матеріальних 

цінностей для місцевого  

матеріального резерву з 

метою здійснення 

запобіжних заходів у разі 

загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій, 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру та їх 

наслідків, проведення 

невідкладних 

відновлювальних робіт 

Протягом року, сектор 

цивільного захисту 

районної державної 

адміністрації 

Своєчасне та в повному 

обсязі накопичення 

місцевого матеріального 

резерву забезпечить 

здійснення запобіжних 

заходів у разі загрози 

виникнення надзвичайних 

ситуацій, ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру та 

їх наслідків, проведення 

невідкладних 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

згідно з Номенклатурою та 

обсягами матеріального 

резерву 

відновлювальних робіт та 

зменшення фінансових 

витрат 

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

34. Друкування плакатів, 

буклетів, листівок і 

розповсюдження їх серед 

населення 

Протягом року, сектор 

цивільного захисту 

районної державної 

адміністрації 

Своєчасне забезпечення 

виконання запобіжних 

заходів у разі загрози 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом 

35. Сприяння у проведенні 

архітектурно-містобудівної 

ради  по розгляду 

розробленої містобудівної 

документації: схеми 

планування території 

Чугуївського району та  

проведенні державної 

експертизи у разі 

погодження зміни меж 

міста та району у 

відповідності до вимог 

чинного законодавства 

Протягом року, 

відділ містобудування та 

архітектури районної 

державної адміністрації 

 Завершення розроблення 

містобудівної 

документації:схеми 

планування території 

Чугуївського району в 

частині проведення 

державної експертизи та її 

затвердження на сесії 

Чугуївської районної ради   

36. Сприяння збільшенню 

кількості об’єктів, 

введених  в експлуатацію, 

та проведення  роботи із 

забудовниками та головами 

сільських/селищних рад 

району щодо введення 

житла в експлуатацію в 

обсязі 1500 м
2
  

Протягом року, 

відділ містобудування та 

архітектури районної 

державної адміністрації 

Зменшення кількості 

об’єктів незавершеного 

будівництва, у т.ч. 

виробничого 

призначення; 

проведення заходів щодо 

визначення подальшого 

використання даних 

об’єктів; 

сприяння введенню в 

експлуатацію об’єктів з 

великим ступенем 

будівельної готовності 

37. Сприяння у проведенні 

архітектурно-містобудівної 

ради  по розгляду 

розробленої містобудівної 

документації та  

проведенні  державної 

експертизи генерального 

плану смт  Новопокровка  

Протягом року, 

відділ містобудування та 

архітектури районної 

державної адміністрації 

Завершення розроблення 

містобудівної 

документації: 

генерального плану 

населеного пункту смт 

Новопокровка в частині 

проведення державної 

експертизи та її 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

затвердження на сесії 

Новопокровської 

селищної  ради 

38. Надання допомоги у 

отриманні вихідних даних 

для проектування та 

погодження технічних 

завдань на проектування 

населених пунктів: смт 

Введенка, с. Тернова,        

с. Волохів Яр, с. Зарожне, 

с. Тетлега  

Протягом року, 

відділ містобудування та 

архітектури районної 

державної адміністрації 

Завершення розроблення  

генеральних планів 

населених пунктів: смт 

Введенка, с. Тернова,       

с. Волохів Яр, с. Зарожне, 

с. Тетлега. та 

забезпечення 

містобудівною 

документацією інших 

населених пунктів 

Чугуївського району 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

39. Проведення моніторингу 

діяльності підприємств 

торгівлі, ресторанного 

господарства та 

побутового 

обслуговування населення  

Щомісяця, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Оновлення бази даних 

підприємств торгівлі,  

ресторанного  

господарства та 

побутового 

обслуговування 

населення 

40. Проведення нарад і 

співбесід з керівниками 

торговельних мереж, 

визначення та 

впровадження шляхів 

збільшення обороту 

роздрібної торгівлі 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації  

Збільшення внутрішнього 

товарообігу  

41. Сприяння наповненню 

ринку товарами місцевого 

виробництва 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Задоволення потреб 

населення району в 

споживчих товарах 

42. Сприяння розвитку виїзних 

форм торговельного 

обслуговування мешканців 

віддалених населених 

пунктів району 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації  

Задоволення потреб 

населення району в 

споживчих товарах 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

43. Моніторинг роботи комісій 

з питань захисту прав 

споживачів при 

виконкомах сільських та 

селищних рад 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Підвищення рівня та 

якості обслуговування 

населення району, 

ліквідація стихійної 

торгівлі 

44. Моніторинг цінової 

ситуації на продовольчому 

ринку району 

Щотижня, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

сільські та селищні ради  

Аналіз цін на основні 

продукти харчування 

45. Сприяння участі 

підприємств району у 

загальнодержавних, 

обласних, районних 

виставкових заходах і 

ярмарках 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

керівники підприємств 

району 

Збільшення обсягів 

обороту роздрібної 

торгівлі 

46. Створення презентаційної 

експозиції Чугуївського 

району на Національному 

Сорочинському ярмарку 

Серпень 2019 року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

керівники підприємств 

району 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції виробників 

Чугуївського району 

47. Створення презентаційної 

експозиції Чугуївського 

району на Великому 

Слобожанському ярмарку 

Вересень 2019 року, 

відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

районної державної 

адміністрації, керівники 

підприємств району 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції виробників 

Чугуївського району. 

Забезпечення населення  

Харківської області 

продукцією врожаю 2019 

року за демпінговими 

цінами 

Інвестиційна діяльність 

48. Оновлення інвестиційних 

пропозицій від району 

Щокварталу, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Реалізація інвестиційного 

проекту  

49. Моніторинг і участь у 

проектах (програмах) 

міжнародної технічної 

допомоги 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

Актуальність інформації 

для вирішення 

економічних і соціальних 

проблем територіальних 

громад 

50. Створення «інвестиційної Протягом року, відділ Висвітлення 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 
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виконання заходів 

Очікуваний результат 

карти» району економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

інвестиційних 

можливостей району 

шляхом відображення 

географічного  положення 

об’єктів інвестицій з 

оточуючою 

інфраструктурою, 

детальних відомостей про 

вільні земельні ділянки як 

майданчики для 

потенційних інвесторів 

51. Розроблення стратегії 

розвитку Чугуївького 

району на 2019-2021 роки 

Протягом ІІ кварталу 2019 

року, відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

районної державної 

адміністрації, сільські, 

селищні ради 

Визначення необхідної 

кількості інвестиційних 

коштів для розвитку 

території району  

52. Проведення спільних 

заходів між структурними 

підрозділами районної 

державної адміністрації, 

органами місцевого 

самоврядування з метою 

розробки інвестиційних 

пропозицій  

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі, структурні 

підрозділи районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

Пдготовка та реалізація 

інвестиційних проектів на 

території району 

Зовнішньоекономічна діяльність 

53. Сприяння участі 

підприємств району у 

Міжнародному 

економічному форумі 

«Інновації. Інвестиції. 

Харківські ініціативи!» а 

також у виставково-

ярмаркових заходах в 

Україні та за її межами 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Підвищення: 

інвестиційного іміджу та 

конкурентоспроможності 

товаровиробників району,  

зовнішньоекономічного 

обороту. Сприяння 

просуванню продукції 

місцевих підприємств 

виробників на нові 

перспективні ринки 

54. Підготовка та проведення 

презентаційних заходів, 

семінарів, круглих столів, 

ділових зустрічей 

спрямованих на поширення 

інформації про можливості 

використання міжнародної 

технічної допомоги для 

розвитку 

зовнішньоекономічних 

відносин, експортного 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Підвищення 

проінформованості 

керівників підприємств 

щодо можливості 

використання 

міжнародної технічної 

допомоги для розвитку 

зовнішньоекономічних 

відносин на 

підприємствах  
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з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

потенціалу району  

Розвиток малого та середнього бізнесу 

55. Посилення професійно-

консультативної роботи та 

надання відповідних 

послуг особам, що 

вирішили започаткувати 

підприємницьку 

діяльність, та 

новоствореним суб'єктам 

малого підприємництва. 

Організація навчань, 

тренінгів, круглих столів, 

семінарів для малого 

підприємництва 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

Чугуївська міськрайонна 

філія Харківського 

обласного центру 

зайнятості  

Збільшення кількості 

діючих суб’єктів малого 

підприємництва. 

Налагодження 

зворотнього звязку між 

районною державною 

адміністрацією та 

представниками 

підприємницьких кіл 

Надання якісних адміністративних послуг 

56. Забезпечення ефективної 

роботи щодо надання 

адміністративних послуг 

населенню району 

Протягом року, відділ з 

питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації  

Отримання суб’єктами 

звернень у приміщенні 

Центру фахових 

консультацій щодо 

порядку надання 

адміністративних послуг та 

допомоги в оформленні 

документів, необхідних 

для їх отримання 

57. Проведення моніторингу 

роботи ЦНАПу 

Щомісяця протягом року, 

відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

Підвищення якості надання 

адміністративних послуг та 

рівня задоволеності 

одержувачів 

58. Організація інформаційного 

забезпечення роботи Центру 

Протягом року, відділ з 

питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації  

Забезпечення вільного 

доступу суб’єктам 

господарювання та 

населенню до інформації 

про порядок, умови, 

строки, вартість (у разі 

платності) 

адміністративних послуг, а 

також до інформації про 

стан, хід та результати 

розгляду 

заяв/клопотань/звернень 

суб’єктами надання 

адміністративних послуг 

59. Збільшення кількості 

послуг, які надаються через 

І півріччя 2019 року, відділ 

з питань надання 

Отримання суб’єктами 

звернень максимальної 
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завдання 
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виконання заходів 

Очікуваний результат 

Центр адміністративних послу 

районної державної 

адміністрації 

кількості адміністративних 

послуг в одному 

приміщенні 

60 Підвищення кваліфікації 

адміністраторів Центру 

Квітень 2019 року, відділ з 

питань надання 

адміністративних послу 

районної державної 

адміністрації 

Проходження онлайн-

курсу «Єдині вимоги 

(стандарт) до якості 

обслуговування 

відвідувачів ЦНАП» з 

подальшим отриманням 

відповідного сертифікату 

61 Вдосконалення матеріально-

технічного та програмного 

забезпечення роботи Центру  

 

Протягом 2019 року, відділ 

з питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

Забезпечення сучасних 

умов праці адміністраторів 

в процесі надання 

адміністративних послуг 

Податково-бюджетна діяльність 

62. Проведення моніторингу 

виконання встановлених 

завдань щодо мобілізації 

доходів до місцевих 

бюджетів; аналіз тенденцій 

щодо наповнення доходної 

частини місцевих 

бюджетів та вишукування 

додаткових джерел 

надходжень; проведення 

моніторингу стану 

погашення 

підприємствами, 

установами та 

організаціями району 

податкового боргу до 

місцевих бюджетів; 

активізація претензійно-

позовної роботи з 

ліквідації заборгованості зі 

сплати податків та зборів 

Протягом року, фінансове 

управління районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

Забезпечення виконання 

показників доходної 

частини, затвердженої 

органами місцевого 

самоврядування 

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

63. Сприяня сталому 

функціонуванню сімейних 

форм виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення права кожної 

дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування на виховання в 

сім’ї 
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виконання заходів 

Очікуваний результат 

64. Влаштування щорічно не 

менше 8 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

які перебувають на обліку 

служби у справах дітей, під 

опіку (піклування) 

фізичних осіб, до 

прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного 

типу 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення умов для 

виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в 

сімейному оточенні 

65. Сприяння збільшенню 

кількості функціонуючих 

дитячих будинків 

сімейного типу за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевому 

бюджету на придбання 

житла для дитячих 

будинків сімейного типу 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення права 

кожної дитини-сироти 

або дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

на виховання в сім’ї 

66. Сприяння збільшенню 

чисельності забезпечених 

соціальним житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 

осіб з їх числа за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевому 

бюджету на придбання 

соціального житла для 

зазначеної категорії 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення захисту 

житлових прав дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа 

67. Сприяння забезпеченню 

функціонування вже 

створених сімей 

патронатних вихователів та 

створенню нових сімей 

патронатних вихователів 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення захисту 

прав дитини, яка через 

складні життєві 

обставини тимчасово не 

може проживати разом з 

батьками/законними 

представниками, надання 

їй та її сім’ї послуг, 

спрямованих на 

повернення у сім’ю 

відповідно до найкращих 

інтересів дитини 



 

 

81 

 

 

№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

68. Забезпечення двічі на рік 

обстеження умов 

проживання та виховання 

дітей в сім’ях, що 

перебувають у складних 

життєвих обставинах 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Покращення умов 

утримання та виховання 

дітей, попередження 

вилучення дітей із сімей, 

збереження для кожної 

дитини родинного 

оточення. 

69. Продовження проведення 

комплексних 

профілактичних заходів 

«Діти вулиці» 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Вилучення дітей із 

несприятливого 

середовища, надання 

дітям комплексної 

соціальної допомоги. 

70. Проведення спільно з 

відділом освіти 

райдержадміністрації, 

органами місцевого 

самоврядування, 

правоохоронними органами 

Всеукраїнської заходу 

“Рейд “Урок” для 

своєчасного виявлення та 

влаштування до навчально-

виховних закладів дітей, 

батьки яких не приділяють 

належної уваги вихованню, 

утриманню та навчанню 

дітей. 

Серпень-жовтень 2019 

року, служба у справах 

дітей районної державної 

адміністрації 

Забезпечення умов для 

навчання дітей, 

подолання проблем та 

складнощів у сім’ях. 

71. Проведення заходів, 

спрямованих на правове 

виховання неповнолітніх.  

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Зменшення кількості 

сімей, в яких скоюється 

насильство, правова 

освіта неповнолітніх, 

раннє втручання 

72. Забезпечення приорітету 

національного 

усиновлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

у тому числі шляхом 

проведення широкої 

інформаційної кампанії 

Протягом року служба у 

справах дітей 

Зменшення кількості 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

своєчасне влаштування їх 

до сімей громадян 

України. 

73. Забезпечення проведення 

заходів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

Протягом року служба у 

справах дітей районної 

Забезпечення умов для 

адаптації дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 
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батьківського піклування, 

які виховуються в 

прийомних сім’ях та 

дитячих будинках 

сімейного типу району 

державної адміністрації батьківського піклування 

в суспільство, 

формування їх 

громадської позиції. 

74. Забезпечення заходів щодо 

соціального захисту дітей, 

які опинились в складних 

життєвих обставинах 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення перебування 

дітей, які опинились в 

складних життєвих 

обставинах, в дитячому 

відділенні КНП 

«Чугуївська районна 

центральна лікарня 

ім.М.І. Кононенка». 

75 Проведення соціально-

профілактичної роботи, 

спрямованої на запобігання 

та протидії домашньому 

насильству, надання 

соціальних послуг особам, 

які постраждали від 

насильства в сім’ї.  

Протягом 

року, Чугуївський 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах 

дітей районної державної 

адміністрації 

Попередження виникнення 

випадків домашнього 

насильства, інформування 

населення про допомогу, 

яку можуть отримати 

постраждалі від 

насильства, надання 

комплексної допомоги 

таким особам. 

76. Проведення профілактичної 

роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню 

сімей, дітей та молоді у 

складні життєві обставини, 

оперативне виявлення сімей, 

в яких існує ризик 

соціального сирітства, 

проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з 

питань формування 

усвідомленого батьківства. 

Протягом 

року, Чугуївський 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Оперативне виявлення 

сімей, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, надання 

комплексної допомоги, 

підвищення рівня культури 

сімейних стосунків і 

відповідальності батьків за 

виконання батьківських 

обов’язків. 

Зайнятість населення та ринок праці 

77 Забезпечення проведення 

активної політики 

зайнятості населення та 

надання соціальних послуг 

особам, які звертаються до 

служби зайнятості за 

сприянням у 

працевлаштуванні, шляхом 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

спільно з Чугуївською 

міськрайонною філією 

Харківського обласного 

Підвищення рівня 

працевлаштування 

безробітних та 

профадаптації молоді на 

ринку праці 
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участі в оплачуваних 

громадських роботах 

офіційно незайнятих 

громадян, професійного 

навчання, удосконалення 

методів профорієнтаційної 

роботи з молоддю та з 

внутрішньо переміщеними 

особами  

центру зайнятості  

78. Активізація роботи щодо 

стимулювання 

роботодавців до створення 

нових та збереження 

існуючих робочих місць, 

розвитку підприємницької 

ініціативи та 

самозайнятості серед 

безробітних 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

спільно з Чугуївською 

міськрайонною філією  

Харківського обласного 

центру зайнятості 

Створення за рахунок 

різних джерел 

фінансування нових 

робочих місць 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

79. Підвищення ефективності 

роботи районної комісії з 

питань погашення 

заборгованості із 

заробітної плати 

(грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

Зменшення чисельності 

працівників, які 

отримують заробітну 

плату на рівні або менше 

мінімальної, недопущення 

виникнення 

заборгованості із 

заробітної плати на 

підприємствах району 

80. Продовження проведення 

моніторингу стану оплати 

праці на підприємствах, в 

установах і організаціях 

району 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

Своєчасне виявлення 

порушень трудового 

законодавства 

Охорона праці 

81. Забезпечення соціального 

захисту працюючих, 

зайнятих на роботах зі 

шкідливими та важкими 

умовами праці на 

підприємствах, в установах 

та організаціях усіх форм 

власності, здійснення 

контролю за якісним 

проведенням атестації 

робочих місць 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

Своечасне проведення 

атестації робочих місць зі 

шкідливими умовами 

праці 
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 Управляння майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ 

Чугуївського району 

82. 

Здійснення контролю за 

ефективним використанням 

майна та попередженням 

фактів порушень його 

використання 

Протягом року, керівники 

підприємств, установ, 

організацій комунальної 

власності, відповідна 

постійна комісія районної 

ради, виконавчий апарат 

Чугуївської районної ради 

Посилення контролю за 

якісним використанням 

майна та збільшення 

надходжень коштів до 

районного бюджету. 

83. 

Розроблення  нової редакції 

Положення про порядок 

здійснення майнових 

операцій з об'єктами 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ Чугуївського району 

Протягом року, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Затвердження даного 

положення на сесії 

Чугуївської районної ради, 

що призведе до більш 

ефективного управління 

майном 

84. 

Розробка нової редакції 

Методики розрахунку і 

порядку використання плати 

за оренду майна, що 

знаходиться у  спільній  

власності територіальних 

громад сіл, селищ 

Чугуївського району 

Протягом року, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Затвердження даної 

Методики на сесії 

Чугуївської районної ради, 

що призведе до збільшення 

орендної плати та 

збільшення надходжень  до  

районного бюджету 

85. 

Оформлення документів про  

право власності на наступні 

об’єкти нерухомого майна 

спільної власності 

територіальної громади сіл, 

селищ району – будівлі та 

споруди, які розташовані за 

адресами: смт. Есхар, вул. 

Молодіжна,  4; смт. Есхар, 

вул. Молодіжна, 2; с. 

Мосьпанове, вул. Шкільна, 

34/1 

Протягом року, 

виконавчий апарат 

районної ради 

Отримання технічних 

паспортів на об’єкти 

спільної власності 

територіальної громади сіл, 

селищ району та свідоцтв 

про право власності, для 

подальшого законного 

використання та 

здійснення операцій з 

майном. 

86. 

Оформлення документів про 

право власності на земельні 

ділянки які знаходяться під 

об’єкти спільної власності 

територіальної громади сіл, 

селищ району 

Протягом року, керівники 

підприємств, установ, 

організацій комунальної 

власності, виконавчий 

апарат Чугуївської 

районної ради 

Отримання технічної 

документації  на земельні 

ділянки, свідоцтв про 

право власності на 

земельні ділянки  які 

знаходяться під об’єктами 

нерухомого майна спільної 
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 власності територіальної 

громади сіл, селищ району 

87. 

Виявлення  безхозних 

об’єктів (нежитлових 

приміщень, інженерних 

мереж та інше) та приймаття 

їх до спільної власності 

територіальної громади сіл, 

селищ району 

Протягом року, сільські, 

селищні ради, виконавчий 

апарат Чугуївської 

районної ради 

Приймання до спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ району 

та збільшення надходжень 

коштів до районного 

бюджету 

88. 

Вивчення питання щодо 

переведення спільної 

(сумісної) власності 

територіальних громад сіл, 

селищ Чугуївського району 

у спільну (часткову) 

власність територіальних 

громад сіл, селищ 

Чугуївського району. 

Протягом року, 

виконавчий апарат 

Чугуївської районної ради 

Визначення часток майна 

спільної (сумісної) 

власності територіальних 

громад сіл, селищ 

Чугуївського району для 

об’єднаних територіальних 

громад селищ Чугуївського 

району 

Охорона здоров’я 

89. Залучення фінансової 

допомоги бюджетів всіх 

рівнів для розвитку 

лікувальних закладів 

району  

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

Покращення якості та 

доступності надання 

медичної допомоги 

90. Проведення поточних 

ремонтів приміщень в 

лікувальних закладах 

району 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації  

Покращення умов 

перебування пацієнтів у 

лікувальних закладах  

91. Придбання  медичного 

обладнання для 

комунального 

некомерційного 

підприємства «Чугуївська 

центральна районна 

лікарня м. М.І. Кононенка» 

Чугуївської районної ради 

Харківської області: 

1) Кювез для 

новонароджених вартістю 

300,0 тис грн;  

2) Монітор пацієнта 

палатний «G3C» –                        

5 одиниць (орієнтовна 

вартість 45,0 тис грн за 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

Поліпшення матеріально-

технічної бази для 

надання якісної медичної 

допомоги дитячому та 

дорослому населенню  
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одиницю). 

Загальна вартість                   

225,0 тис грн. 

3) Дихальна апаратура ІВЛ 

«Бріз» – 2 одиниці 

вартістю 300,0 тис грн. 

Загальна вартість                     

600,0 тис грн. 

Всього 1125,0 тис грн 

92. Придбання медичного 

обладнання для                          

КП «Чугуївський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради 

Харківської області: 

1) Електрокардіограф,        

4 одиниці (с. Тернова,    

смт Кочеток, смт Есхар, 

смт Новопокровка). 

Вартість за 1 одиницю – 

50,0 тис грн. Загальна сума                            

200,0 тис грн. 

2) Апарат для цілодобового 

моніторингу 

електрокардіограми –  

100,0 тис грн. 

3) Набір: отоскоп, 

офтальмоскоп, риноскоп 

для амбулаторій,                 

8 одиниць. Вартість за        

1 одиницю – 5,0 тис грн. 

Вартість 40,0 тис грн. 

4) Проведення поточного 

ремонту в КП 

«ЧРЦПМСД» ЧРР ХО 

(поліклінічне відділення 2 

поверх) – банкетки для 

коридорів та холів, 6 

одиниць. Ціна за одиницю 

1400,0 грн. Загальна сума 

8,4 тис грн; 

Всього на суму                 

348,4 тис грн 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

Покращення матеріально-

технічної бази закладів 

охорони здоров’я 

первинного рівня 

(приведення у 

відповідність до табеля 

оснащення) 

93. Залучення фінансової 

допомоги бюджетів всіх 

рівнів для розвитку 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

Покращення умов 

перебування пацієнтів у 

лікувальних закладах 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

лікувальних закладів 

району  

 

адміністрації 

Підтримка дітей та молоді 

94. 

 

 

Забезпечення роботи 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку. Проведення 

капітального, поточного 

ремонту та модернізації КП 

«Чугуївський районний 

дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко».  

Здійснення заходів щодо 

проведення робіт по  

вогнегасній обробці 

дерев’яних конструкцій 

покрівель та часткове 

встановлення системи 

протипожежної 

сигналізації 

Протягом року, відділи 

освіти, у справах молоді 

та спорту районної 

державної адміністрації 

 

Збереження мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку. Забезпечення 

відповідних послуг з 

оздоровлення дітей 

прийнятим державним 

соціальними стандартами 

 

Фізична культура і спорт 

95. Збереження комунального 

закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області» та  

кількості в ній дітей; 

збереження кількості 

штатних тренерів-

викладачів з видів спорту, 

що культивуються в  

комунальному закладі 

«Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області», 

залучення молодих 

спеціалістів до роботи у 

сфері фізичної культури та 

спорту 

Протягом року, 

комунальний заклад 

«Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області», 

відділ у справах молоді та 

спорту районної 

державної адміністрації 

 

 

Забезпечення підвищення 

рівня підготовленості 

спортсменів до виступів 

на змаганнях з видів 

спорту різного рівня  
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

96. Будівництво, ремонт та 

реконструкція спортивних 

споруд на території району  

Протягом року, відділи у 

справах молоді та спорту, 

освіти районної державної 

адміністрації 

Вдосконалення існуючої 

матеріально - спортивної 

бази та будівництво 

нових спортивних споруд  

з метою залучення 

населення до занять 

фізичною культурою  

97. Проведення інвентаризації 

спортивних споруд та 

об’єктів, що знаходяться на 

території району  

Протягом І-ІІ кварталів 

2019 року, відділ у 

справах молоді та спорту 

районної державної 

адміністрації 

Визначення потреб у їх 

подальшому обладнанні 

та облаштуванні 

 

Освіта 

98. Поповнення парку 

шкільних автобусів 

(Волохово-Ярський НВК) 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Забезпечення якісного 

підвезення учнів 

(вихованців) до закладів 

освіти району та у 

зворотному напрямку 

99. Проведення капітальних 

ремонтів покрівлі 

Новопокровського НВК, 

спортивної зали 

Кам’яноярузького НВК та 

Есхарівської ЗОШ I-III ст 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Зміцнення матеріально-

технічної бази закладів 

загальної середньої освіти  

100. Залучення інвестицій у 

заклади освіти району 

шляхом участі у проектах 

різних рівнів (реалізація 

проектів з ремонту 

шкільної їдальні та 

шкільних туалетів у 

Новопокровському НВК) 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Поліпшення умов  

навчання та виховання 

дітей  

101. Заміна технологічного 

обладнання на харчоблоках 

закладів освіти за рахунок 

усіх джерел фінансування 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Зміцнення матеріально-

технічної бази 

харчоблоків закладів 

освіти  

102. Забезпечення навчальних 

кабінетів природничо-

математичного напрямку 

необхідним обладнанняи за 

рахунок різних джерел 

фінансування (по 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Надання якісної загальної 

середньої освіти 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

можливості) 

103. Забезпечення 

Введенського, 

Великобабчанського, 

Волохово-Ярського, 

Мосьпанівського НВК та 

Кочетоцької ЗОШ I-III cт. 

новою комп’ютерною 

технікою 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Надання якісної загальної 

середньої освіти дітям  

Культура і туризм 

104. Приведення матеріально-

технічної бази культурних 

закладів району до сучасних 

норм і стандартів, 

забезпечення приміщень 

клубних закладів 

комп’ютеризованими 

робочими місцями із 

сучасною технікою, 

комплектування якісними 

методичними та 

інформаційно-довідковими 

матеріалами 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації із залученням 

коштів районного бюджету 

та всіх видів 

позабюджетного 

фінансування 

Суттєве покращення 

роботи творчих та 

художніх колективів, 

більш якісна організація 

масової роботи, стале 

функціонування клубів за 

інтересами тощо 

105. Проведення капітального 

ремонту покрівлі у будівлі 

комунальної установи 

«Чугуївський районний 

будинок культури» 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації із залученням 

коштів районного бюджету 

та всіх видів 

позабюджетного 

фінансування 

Надання населенню 

якісних культурних і 

мистецьких послуг, 

запобігання подальшій 

руйнації будівлі 

106. Придбання нового та 

сучасного інструментарію, 

технічних засобів, сучасної 

аудіотехніки, 

звукопідсилювальної 

апаратури для потреб 

колективів розташовані на базі 

комунальної установи 

«Чугуївський районний 

будинок культури» 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації із залученням 

коштів районного бюджету 

та всіх видів 

позабюджетного 

фінансування 

Підтримання належного та 

забезпечення стало 

зростаючого рівня 

виконавської майстерності, 

розвиток творчого потенціалу 

аматорського мистецтва 

району 

107. Придбання власного Протягом року, відділ Значне вдосконалення та 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

вантажно-пасажирського 

транспортного засобу для 

використання комунальною 

установою «Чугуївський 

районний будинок 

культури» 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації із залученням 

коштів районного бюджету 

та всіх видів 

позабюджетного 

фінансування 

оптимізація витрат під час 

організації та проведення 

виїзних масових заходів 

районного рівня, 

припинення процесів 

гальмування стосовно 

залучення населення 

району до культурно-

розважального життя та 

участі у пізнавальному та 

корисному дозвіллі 

 

Частина ІV. Прогнозна сума видатків  

на фінансування окремих заходів на 2019 рік 

 

Наведено заходи, які не передбачені у чинних обласних та державних 

галузевих програмах, і фінансування яких буде здійснюватися з районного 

бюджету в рамках реалізації Програми економічного і соціального розвитку 

Чугуївського району на 2019 рік. 

 

4.1. Фінансування оновлення матеріально-технічної бази відділу з 

питань надання адміністративних послуг та відділу державної реєстрації 

районної державної адміністрації 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

заходу 

 

Сума 

видатків на 

фінансування, 

тис.грн 

 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Придбання канцтоварів (папір, файли, 

скоби на стиплер, ручки, папки) для 

адміністраторів  

8,0 Відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації  

2. Придбання канцтоварів (папір, файли, 

скоби на стиплер, ручки, папки) для 

реєстраторів  

15,0 Відділ державної 

реєстрації районної 

державної адміністрації 

3. Навчання адміністраторів та реєстраторів  4,0 Відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 
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№ 

з/п 

 

Найменування 

заходу 

 

Сума 

видатків на 

фінансування, 

тис.грн 

 

Головний розпорядник 

коштів 

4. Отримання захищених носіїв ключової 

інформації та підключення до Єдиного 

державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб-підприємців  

2,0 Відділ державної 

реєстрації районної 

державної адміністрації  

5. Технічне обслуговування державних 

реєстрів технічним адміністратором  

5,0 Відділи з питань надання 

адміністративних послуг 

та державної реєстрації 

районної державної 

адміністрації 

6. Виготовлення штампів, печаток та іншої 

печатної продукції  

3,00 Відділи з питань надання 

адміністративних послуг 

та державної реєстрації 

районної державної 

адміністрації 

 Всього:  37,0  

 

4.2. Фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного, 

матеріально-технічного забезпечення та прозорості бюджетного процесу у 

Чугуївському районі 
 

№ 

з/п 

 

Найменування 

заходу 

 

Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис.грн 

 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Фінансування заходів інформаційно-

комунікаційного та матеріально-

технічного забезпечення процесу 

формування і виконання місцевих 

бюджетів Чугуївського району 

75,0 Фінансове управління 

районної державної 

адміністрації 

 Всього: 75,0  
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4.3. Фінансування  окремих заходів у сфері цивільного захисту 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на виконання, 

тис.грн 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Надання субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету для забезпечення 

основних завдань пожежно-рятувальних 

підрозділів: 50-ої державної пожежно-

рятувальної частини, 39-го державного 

пожежного рятувального посту 

Чугуївського районного відділу 

Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій 

у Харківській області щодо локалізації 

пожеж, здійснення роботи зі знищення 

виявлених на території району 

вибухонебезпечних предметів часів 

Другої світової війни 

62,0 районна державна 

адміністрація 

2. Друкування плакатів, буклетів, листівок  

для проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення 

району щодо правил поведінки на воді й 

кризі та надання першої медичної 

допомоги  

5,0 районна державна 

адміністрація 

3. Обладнання у навчальних закладах 

району інформаційних куточків із 

розміщенням матеріалів щодо правил 

безпечної поведінки на воді (льоду) та 

правил надання першої медичної 

допомоги потерпілим 

6,0 Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

4. Забезпечення постійної готовності 

районної системи оповіщення та зв’язку: 

2,0 районна державна 

адміністрація 

4.1.Експлуатаційно-технічне 

обслуговування апаратури оповіщення та 

зв’язку  

1,0  

4.2. Забезпечення зміни телефонних 

номерів абонентів на стійки 

циркулярного виклику згідно з 

Переліком керівного складу цивільного 

захисту Чугуївського району, що 

підлягає оповіщенню зі стійки 

циркулярного виклику  

1,0 
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№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на виконання, 

тис.грн 

Головний розпорядник 

коштів 

5. Придбання матеріально-технічних 

цінностей та засобів до місцевого 

матеріального резерву на виконання 

заходів, спрямованих для запобігання і 

ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій 

40,5 

(згідно з річним 

графіком) 

районна державна 

адміністрація 

 Всього: 115,5  

 

4.4. Фінансування матеріально-технічного забезпечення лікувальних 

закладів району  

 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на виконання, 

тис.грн 

Одержувачі бюджетних 

коштів 

1. Оновлення санітарного транспорту,             

2 одиниці (1 од. –лікарня на суму 600,0 

тис.грн, 1 од. – КП «Чугуївський 

районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чугуївської 

районної ради Харківської області) 

1200,0 КП «Чугуївський 

районний центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» Чугуївської 

районної ради Харківської 

області; 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство «Чугуївська 

центральна районна 

лікарня ім. М.І. 

Кононенка» 
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№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на виконання, 

тис.грн 

Одержувачі бюджетних 

коштів 

2. Придбання медичного обладнання для                          

КП «Чугуївський районний центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Чугуївської районної ради 

Харківської області: 

1) Електрокардіограф, 4 одиниці          

(с. Тернова, смт Кочеток, смт Есхар, 

смт Новопокровка). Вартість за             

1 одиницю – 30,0 тис.грн.  

2) Пересувний, портативний УЗД–
апарат для виїзних бригад лікарів          

– 300,0 тис.грн. 

3) Апарат для цілодобового 

моніторингу електрокардіограми                  

– 100,0 тис.грн. 

4) Набір: отоскоп, офтальмоскоп, 

риноскоп для амбулаторій, 8 одиниць. 

Вартість за 1 одиницю – 5,0 тис.грн.  

560,0 КП «Чугуївський 

районний центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» Чугуївської 

районної ради Харківської 

області 

3. Проведення поточного ремонту в КП 

«Чугуївський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чугуївської 

районної ради Харківської області 

(поліклінічне відділення 2 поверх)                                  

– 46,5 тис.грн: 

банкетки для коридорів та холів,            

6 одиниць. Ціна за одиницю 1400,0 грн.  

меблі для реєстратора – 1 одиниця, 

вартістю 15,0 тис.грн; 

перегородка металопластикова, вхід до 

Центру сімейної медицини на 2 поверх 

– 23,1 тис.грн 

46,5 КП «Чугуївський 

районний центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» Чугуївської 

районної ради Харківської 

області 

4. Придбання  медичного обладнання для 

комунального некомерційного 

підприємства «Чугуївська центральна 

районна лікарня ім. М.І. Кононенка»: 

1) Кювез для новонароджених                       

– 300,0 тис.грн. 

2) Монітор пацієнта палатний «G3C»           

– 5 одиниць (орієнтовна вартість         

45,0 тис.грн за одиницю). 

3) Дихальна апаратура  ШВЛ «Бріз»             

– 2 одиниці. Орієнтовна вартість за                   

1 одиницю 300,0 тис.грн 

1125,0 Комунальне 

некомерційне 

підприємство «Чугуївська 

центральна районна 

лікарня                               

ім. М.І. Кононенка» 

Чугуївської районної ради 

Харківської області 

 Всього: 2931,5  
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4.5. Фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис.грн 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Придбання путівок для дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, в КП «Чугуївський районний 

дитячий оздоровчий табір «Орлятко» 

Чугуївської районної ради Харківської 

області (40 шт.) 

 

250,0 

районна державна 

адміністрація  

2. Ремонт системи блискавко захисту 

адміністративного корпусу КП 

«Чугуївський районний дитячий 

оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської 

районної ради Харківської області 

16,0 районна державна 

адміністрація  

3. Монтаж пристроїв захисту від імпульсних 

перенапруг на кабелях електроживлення КП 

«Чугуївський районний дитячий 

оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської 

районної ради Харківської області 

 

32,0 районна державна 

адміністрація 

4. Обладнання приміщення корпусу № 1 та 

адміністративного корпусу системами 

протипожежного захисту КП «Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко» Чугуївської районної ради 

Харківської області 

300,0 районна державна 

адміністрація 

5. Придбання та заміна холодильного 

обладнання в холодильній камері для 

зберігання овочів КП «Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко» Чугуївської районної ради 

Харківської області 

85,0 районна державна 

адміністрація 

6. Ремонт адміністративного корпусу, 

харчоблоку та корпусів № 1 та № 2 КП 

«Чугуївський районний дитячий 

оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської 

районної ради Харківської області 

1091,5 районна державна 

адміністрація 

 Всього: 1774,5  
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4.6. Фінансування заходів у сфері архівної справи 

 
№ 

з/п 

Назвазаходів Сума 

видатків на 

фінансування, 

тис. грн 

Головнийрозпорядниккош

тів 

1.  Обладнання приміщень архівного 

відділу районної державної 

адміністрації системою пожежної 

сигналізації та її обслуговування                  

з метою дотримання вимог до  

протипожежного режиму зберігання 

документів Національного архівного 

фонду   

10,0 районна державна 

адміністрація  

 

2.  Забезпечення приміщень архівного 

відділу районної державної 

адміністрації вогнегасниками з метою 

дотримання вимог до 

протипожежного режиму зберігання  

документів Національного архівного 

фонду 

5,0 районна державна 

адміністрація  

 

3.  Придбання і встановлення                          

у сховищах архівного відділу 

районної державної адміністрації на 

вікнах металевих віконниць (жалюзі) 

з метою дотримання вимог                       

до світлового режиму зберігання 

документів Національного архівного 

фонду 

5,0 районна державна 

адміністрація  

 

4.  Придбання картонних коробок 

(картонажів) для розміщення 

документів у них з метою 

дотримання вимог до засобів 

зберігання документів Національного 

архівного фонду  

35,0 районна державна 

адміністрація  

 

 Всього  55,0  
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Частина V. Капітальні вкладення 

на об’єкти соціально–економічного значення у 2019 році. 

 

Наведено перелік об’єктів, будівництво яких передбачено здійснювати в 

районі протягом 2019 року. Вказані об’єкти будуть фінансуватися за рахунок 

різних джерел, не заборонених законодавством. 

 

 № 

з/п 

Найменування об’єктів 

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік 

почат

ку і 

закін

чення 

робіт 

Ступінь 

будівельної 

готовності  

об’єктів на 

01.01.19, % 

Кошторисна 

вартість об’єктів, 

тис. грн 

Обсяг 

фінансу 

вання 

у 2019, 

тис.грн 

Розпорядник 

коштів 

 

 Разом Залишок 

на 

01.01.19 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 по галузі «Освіта»:   

 1. «Капітальний ремонт покрівлі 

Новопокровського навчально-

виховного комплексу Чугуївської 

районної ради Харківської 

області за адресою: Харківська 

обл., смт Новопокровка,                       

вул. Гагаріна, 34» 

2019 0 1113,52 1113,52 1113,52 Відділ освіти  

районної 

державної 

адміністрації 

 

 

 

 2. «Капітальний ремонт спортивної 

зали Кам’яноярузького 

навчально-виховного комплексу 

Чугуївської районної ради 

Харківської області за адресою: 

Харківська обл., Чугуївський 

район, с. Кам’яна Яруга, вул. 

Миру, 1» 

2019 0 1508,382 1508,382 1508,382 Відділ освіти  

районної 

державної 

адміністрації 

  

 3. «Капітальний ремонт спортивної 

зали Есхарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Чугуївської районної 

ради Харківської області за 

адресою: Харківська обл., 

Чугуївський район, смт Есхар, 

вул. Молодіжна, 4» 

2019 0 1500,0 1500,0 1500,0 Відділ освіти  

районної 

державної 

адміністрації 

  

 по галузі «Житлово-комунальне господарство»:   

 1. «Реконструкція очисних споруд в 

смт Есхар Чугуївського району 

Харківської області» 

2019 0 16900,0 16900,0 16900,0 Департамент 

житлово-

комунального 

господарства 

та розвитку 

інфраструктур

и Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

  

 2. «Технічне переоснащення 

системи теплопостачання з 

установкою модульних котелень 

2014-

2019 

80 36378,5 6265,94 6265,94 Департамент 

капітального 

будівництва 

  



 

 

98 

 

 

 № 

з/п 

Найменування об’єктів 

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік 

почат

ку і 

закін

чення 

робіт 

Ступінь 

будівельної 

готовності  

об’єктів на 

01.01.19, % 

Кошторисна 

вартість об’єктів, 

тис. грн 

Обсяг 

фінансу 

вання 

у 2019, 

тис.грн 

Розпорядник 

коштів 

 

 Разом Залишок 

на 

01.01.19 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

на твердому паливі в смт 

Чкаловське Чугуївського району 

Харківської області 

(коригування)» 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 по галузі «Охорона здоров’я»:   

 

 

1. «Нове будівництво будівлі 

амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини по вул. 

Польовій, 1-Б в с. Кам’яна Яруга 

Чугуївського району Харківської 

області» 

2019 0 11276,5 11276,5 11276,5 районна 

державна 

адміністрація 

  

 2. «Нове будівництво будівлі 

медичної амбулаторії за адресою 

провулок Пушкіна, 2-В в              

с. Малинівка, Чугуївський район, 

Харківська область» 

2019 0 11582,2 11582,2 11582,2 Малинівська 

селищна рада 
  

 3. «Будівництво амбулаторії 

загальної практики - сімейної 

медицини по пров. Молодіжному, 

2-А в смт Малинівка 

Чугуївського району Харківської 

області» 

2019 0 9500,0 9500,0 9500,0 Малинівська 

селищна рада 
  

 4. «Будівництво амбулаторії 

загальної практики - сімейної 

медицини по вул. Олега 

Горбачова, 152 в смт Введенка 

Чугуївського району Харківської 

області» 

2019 0 9500,0 9500,0 9500,0 районна 

державна 

адміністрація 

  

 5. «Реконструкція будівлі 

Комунального некомерційного 

підприємства «Чугуївська 

центральна районна лікарня ім. 

М.І. Кононенка», яка розташована 

за адресою: Харківська обл., м. 

Чугуїв,  вул. Гвардейская, 52» 

(коригування) 

2019 0 17325,46 17325,46 17325,5

0 

районна 

державна 

адміністрація 

  

 6. «Капітальний ремонт приміщень 

патолого-анатомічного корпусу 

Комунального некомерційного 

підприємства «Чугуївська ЦРЛ 

ім. М.І. Кононенка» 

(коригування)» 

 

 

2018-

2019 

0 3859,02 3739,02 3739,02 районна 

державна 

адміністрація 
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 № 

з/п 

Найменування об’єктів 

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

Рік 

почат

ку і 

закін

чення 

робіт 

Ступінь 

будівельної 

готовності  

об’єктів на 

01.01.19, % 

Кошторисна 

вартість об’єктів, 

тис. грн 

Обсяг 

фінансу 

вання 

у 2019, 

тис.грн 

Розпорядник 

коштів 

 

 Разом Залишок 

на 

01.01.19 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 по галузі «Фізична культура і спорт»: 

 

 

  

 1. Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу за 

адресою: вул. В.Вішталя,              

9-а, смт Новопокровка, 

Чугуївський район, Харківська 

область 

2019 0 26421,502 26421,5 26421,5 районна 

державна 

адміністрація

Новопокровсь

ка селищна 

рада 

  

 по паливно-енергетичній галузі:   

 1. Газифікація села Стара Гнилиця 

Чугуївського району Харківської 

області (ІІ черга) 

2011-

2019 

30 2555,3 2035,311 2035,31 Малинівська 

селищна рада 

 

  



 

 

Частина VI. Районні цільові програми та необхідні обсяги видатків на їх виконання у 2019 році 
 

№ 

з/п 
Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн 

Фінансування 

на 2019 рік, 

тис.грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена 

програма 

держав. місцев

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Природоохоронна Програма щодо 

покращення екологічного стану і 

раціонального використання 

природно-екологічного потенціалу 

Чугуївського району на 2012-2020 

роки 

2012-2020 63943,0 Обсяг 

цільового 

фінансування в 

стадії 

уточнення 

+ + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.07.2012 (ХХІV 

сесія VІ скликання) 

2. Районна Програма «Обдарована 

молодь на 2016-2020 роки» 

2016-2020 250,0 50,00 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

21.04.2016 (VІІ сесія 

VІІ скликання) 

3. Програма розвитку туристсько-

краєзнавчого руху у Чугуївському 

районі на 2016-2020 роки  

2016-2020 519,6 150,00 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

21.04.2016 (VІІ сесія 

VІІ скликання) 

4. Районна Програма «Питна вода 

Чугуївського району на  

2006-2020 роки» 

2006-2020 Загальний обсяг 

фінансування не 

визначено 

Обсяг цільового 

фінансування в 

стадії уточнення  

+ - Рішення Чугуївської 

районної ради від 

27.01.2006 (ХХХ 

сесія ІV скликання) 



 

 

№ 

з/п 
Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн 

Фінансування 

на 2019 рік, 

тис.грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена 

програма 

держав. місцев

ий 

5. Програма стимулювання об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків Чугуївського району до 

впровадження енергоефективних 

заходів на 2016-2020 роки 

2016-2020 1000,0 250,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 10.12.2015         

(І сесії                   

VІI скликання) 

6. Програма «Власний дім» на 2016-2020 

роки  

2016-2020 250,0 50,0 + + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 10.12.2015         

(І сесії 

VІI скликання) 

7. Програма відшкодування відсотків за 

кредитами, отриманими населенням 

Чугуївського району на впровадження 

енергозберігаючих заходів на 2016-

2020 роки 

2016-2020 1 000,0 200,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради 

від 17.03.2016 (VІ 

сесія VІІ скликання) 

8. Програма розвитку лікувальних 

закладів району на 2015-2023 роки  

2015-2023 20366,2 800,8 

 

- + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 14.07.2015  (LVІІ 

сесії VI скликання) 



 

 

№ 

з/п 
Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн 

Фінансування 

на 2019 рік, 

тис.грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена 

програма 

держав. місцев

ий 

9. Програма розроблення (оновлення) 

містобудівної документації у 

Чугуївському районі на 2016-2020 

роки 

2016-2020 12000,0 80,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 10.12.2015         

(І сесії 

VІI скликання) 

10. Програма розвитку місцевого 

самоврядування в Чугуївському 

районі на 2016-2020 роки 

2016-2020 1784,35 456,5 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.12.2016 (ХVІ 

сесії VIІ скликання) 

11. Програма фінансового забезпечення 

функціонування Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області для реалізації повноважень, 

делегованих їй Чугуївською районною 

радою на 2019 рік 

2019 1655,0 1655,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 20.12.2018    

(ХLIV сесії VІI 

скликання) 

12. Програма фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення 

заходів у Чугуївському районі на   

2019 рік  

2019 140,0 140,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

11.09.2018 (ХXXІX 

сесії  

VIІ скликання) 



 

 

№ 

з/п 
Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн 

Фінансування 

на 2019 рік, 

тис.грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена 

програма 

держав. місцев

ий 

13. Районна програма «Організація 

оздоровлення та відпочинку дітей на 

2017-2020 роки» 

2017-2020 4865,3 626,2 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.12.2016 (ХVI 

сесії  

VIІ скликання) 

14. Програма розвитку фізичної культури 

та спорту, формування здорового 

способу життя та національно-

патріотичного виховання молоді на 

2017-2021 роки (зі змінами) 

2017-2021 в межах 

асигнувань, 

передбачених в 

районному 

бюджеті, 

субвенцій сіл та 

селищ 

134,3 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.12.2016 (ХVI 

сесії VІI скликання) 

15. Програма «План дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини у 

Чугуївському районі на період      

2017-2021 років» 

 

2017-2021 220,0 45,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

22.11.2016 (ХV сесії 

VIІ скликання) 

16. Районна програма «Cоціальна  

підтримка сімей, дітей та молоді на 

2017-2021 роки» 

 

2017-2021 300,0 60,0 50,0 10,0 Рішення Чугуївської 

районної ради від 

22.11.2016 (ХV сесії 

VIІ скликання) 



 

 

№ 

з/п 
Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн 

Фінансування 

на 2019 рік, 

тис.грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена 

програма 

держав. місцев

ий 

17. Програма правової освіти населення 

Чугуївського  району Харківської 

області на  2016-2020  роки 

2016-2020 не передбачено -  - - Рішення Чугуївської 

районної ради від 

11.02.2016 (ІV сесії 

VIІ скликання) 

18. Програма соціального захисту 

населення Чугуївського району на 

2017-2020 роки 

2017-2020 у межах потреби у межах 

потреби 

+ + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

16.09.2016 (ХІІІ сесія 

VII скликання)  

19. Програма проведення заходів 

допризовної підготовки, 

патріотичного виховання молоді, 

призову громадян району на військову 

службу, ведення військово-облікової 

роботи, мобілізаційної підготовки та 

мобілізації людських та транспортних 

ресурсів у 2019 році 

2019 156,0 156,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

20.12.2018 (ХLIV 

сесії VІI скликання) 



 

 

№ 

з/п 
Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн 

Фінансування 

на 2019 рік, 

тис.грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена 

програма 

держав. місцев

ий 

20. Програма фінансової підтримки 

діяльності Чугуївської районної 

організації ветеранів України на             

2019 рік 

2019 183,2 183,2 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

11.09.2018     

(XXXIX сесія VI 

скликання) 

21. Районна соціальна Програма розвитку 

освіти на період до 2020 року 

2018-2020 10830,0 3495,0 + + Рішення 

Чугуївської 

районної ради від 

06.03.2018     

(ХХХІV сесія VII 

скликання) 

22. Програми розвитку культури і 

туризму на 2019-2022 роки в 

Чугуївському районі 

2019-2022 4280,0 957,0 + + Рішення 

Чугуївської 

районної ради від 

20.12.2018 (ХLIV 

сесії VІI скликання) 



 

 

№ 

з/п 
Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн 

Фінансування 

на 2019 рік, 

тис.грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена 

програма 

держав. місцев

ий 

23. Про затвердження Програми розвитку 

бібліотечної справи Чугуївського 

району на 2019-2022 роки 

2019-2022 1212,5 260,0 - + Рішення 

Чугуївської 

районної ради від 

20.12.2018 (ХLIV 

сесії VІI скликання) 

24. Програма інформатизації 

Чугуївського району на 2018-2020 

роки 

2018-2020 350,0 105,0 - + Рішення 

Чугуївської 

районної ради від 

28.11.2017 (XXXI 

сесія VII 

скликання) 

25. Програма розвитку дорожнього 

господарства Чугуївського району 

Харківської області на 2018-2020 роки  

2018-2020 в межах 

потреби 

в межах 

потреби 

+ + Рішення 

Чугуївської 

районної ради від 

20.12.2017 (XXXIІ 

сесія VII 

скликання) 



 

 

№ 

з/п 
Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис.грн 

Фінансування 

на 2019 рік, 

тис.грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена 

програма 

держав. місцев

ий 

26. Програма територіальної оборони 

Чугуївського району Харківської 

області на 2018-2019 роки 

2018-2019 450,0 255,0 - + Рішення 

Чугуївської 

районної ради від 

20.12.2017 (XXXI 

сесія VII 

скликання) 

27. Програма шефської допомоги 

військовим частинам Чугуївського 

гарнізону (А4104, А0501, А1993, 

А2467) Збройних Сил України, 

військово-патріотичного виховання та 

допризовної підготовки молоді на 

2018-2020 роки 

2018-2020 700,0 300,0 - + Рішення 

Чугуївської 

районної ради від 

13.02.2018 (XXXIІІ 

сесія VII 

скликання) 

28. Програми забезпечення публічної 

безпеки і порядку та протидії 

злочинності на території Чугуївського 

району Харківської області на 2018-

2019 роки 

2018-2019 830,0 420,0 - + Рішення 

Чугуївської 

районної ради від 

11.05.2018 (XXXVI 

сесія VII 

скликання) 

 

Заступник голови районної ради                                                                                                                       І. Ковтун 


