
Інформація
про виконання Стратегії соціально-економічного розвитку

Чугуївського району до 2020 року, затвердженої рішенням II сесії
районної ради VI скликання від 10.12.10, за 2019 рік

Основним  програмним  документом,  де  визначено  пріоритети,  цілі  та
завдання  розвитку  господарського  комплексу,  соціальної  та  гуманітарної
сфер  району  на  довгострокову  перспективу,  є  Стратегія  економічного  та
соціального розвитку Чугуївського району на період до 2020 року (далі  –
Стратегія).

Діяльність керівництва районної державної адміністрації спрямована на
реалізацію пріоритетних напрямів Стратегії, зокрема на:

- підвищення  ефективності  промислового  та  агропромислового
потенціалу;

- залучення інвестицій в економіку та сприяння впровадженню інновацій
в господарський комплекс району;

-  формування ефективного конкурентного середовища та сприятливих
умов для розвитку підприємництва;

-  підвищення доходів населення області та якості послуг в соціальній та
гуманітарній сферах;

-  вирішення проблеми зайнятості населення.
З  метою  реалізації  завдань  Стратегії  в  районі  розроблено  та

реалізуються  галузеві  програми.  Головним  короткостроковим  програмним
документом,  в  якому конкретизуються пріоритети та  завдання Стратегії,  є
щорічні Програми економічного і соціального розвитку району.

Протягом року до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів
надійшло  доходів  384,9  млн.  грн,  до  загального  фонду  (без  урахування
міжбюджетних трансфертів) – 76,1 млн. грн, або 99,9 % до уточненого плану.

Видаткова  частина  загального  фонду  бюджету  району  повністю
виконана.
        Чугуївщина – один з найбільш потужних агропромислових районів
Харківської області.

Валове виробництво продукції сільського господарства склало 112,5 %
до показника минулого року. В галузі рослинництва вирощено зернових та
зернобобових культур на 7,6 % більше, ніж у минулому році.

Виробництво продукції тваринництва зросло на 41,8 %.
Поголів’я великої рогатої худоби збільшилося на 4 %, свиней на 45 %,

птиці на 5,5 %.
Виробництво молока зросло на 10,8 %, м’яса всіх видів – на 56,4 %.
Закуплено сільськогосподарської техніки на суму 146,8 млн. грн, що на

4,3 млн. грн. більше показника 2018 року. 
Виплата за 1 га орендованої землі збільшилась на 6 % у порівнянні з

аналогічним періодом минулого року та складає 2329,02 грн.
Підвищено  середній  рівень  оплати  праці  в  галузі  сільського

господарства до 7859,8 грн, або на 20,6 %.



Державна підтримка аграрного сектору економіки склала 9,5 млн.грн.
Промисловими підприємствами реалізовано продукції на суму 2,3 млрд.

грн.  Продукція експортувалася до багатьох країн світу.  Обсяг капітальних
інвестицій склав 318,1 млн. грн. Обсяг прямих іноземних інвестицій становив
76,7  млн.  дол.  США,  на  одну  особу  населення  1679,7  дол.  США.
Зовнішньоторговельний  оборот  району  становить  23,6  млн.  дол.  США.
Загальний обсяг експорту склав 8,8 млн. дол. США, імпорту – 14,8 млн. дол.
США. Ціни на основні продукти харчування знаходяться на рівні середньо-
обласних.

У  сфері  житлово-комунального  господарства  рівень  розрахунків  за
послуги  теплопостачання  за  2019  рік  по  Чугуївському  району  склав
101,2 %, за послуги водопостачання та водовідведення – 85,0 %. 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,  робота  з  укладання  договорів  на
реструктуризацію заборгованості населення за житлово-комунальні послуги,
ведеться претензійно-позивна робота зі злісними неплатниками.

З метою сталого проходження опалювального періоду 2019-2020 років
було підготовлено 16 котелень та 15,9 км теплових мереж.

Також  було  замінено  500  м  водопровідних  та  600  м  каналізаційних
мереж, підготовлено 5 водопровідних та 13 каналізаційних насосних станцій,
3  очисних  споруди,  20  свердловин,  проведено  поточний  ремонт  башт
Рожновського у селах Велика Бабка, Волохів Яр, Зарожне. 

У 2019 році у смт Новопокровка було завершено 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,  Департаментом  житлово-комунального  господарства  та
розвитку  інфраструктури  Харківської  обласної  державної  адміністрації
ведеться робота щодо завершення підготовки необхідного пакету документів
для  проведення  реконструкції  очисних  споруд  в  смт Есхар  Чугуївського
району  Харківської  області,  вартість  реалізації  проекту  становить
20,0 млн.грн.

Підготовлено 176 житлових будинки (156 – комунальної власності, 10 –
ОСББ  та  10  відомчих),  на  яких  виконано  100  %  запланованих  заходів  з
оформленням  всіх  паспортів  готовності.  Проведено  ремонт  3  покрівель, 7
будинкових систем опалення, 12 будинкових водопровідних систем.

У  разі  виникнення  позаштатних  ситуацій  під  час  проходження
опалювального  сезону  автономним  резервним  електропостачанням  джерел
генерації теплової енергії Чугуївського району укомплектовано 10 котелень.

У 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету в Чугуївському
районі  було  виконано  роботи  з  поточного  середнього  ремонту  доріг
загального  користування  місцевого  значення  на  суму  10,360  млн.грн. ДП
«Дороги  Харківщини»,  як  замовником,  було  виконано  ремонт  на  таких
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дорогах:
О-212634 /Н-26/ -  Стара Гнилиця – Лиман – Нижній Бишкин на суму

932,2 тис.грн.
О-212654 Чугуїв – Есхар на суму 1099,2 тис.грн.
С212602 Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова на суму 3779,6 тис.грн.
С212603 Під до села Стара Покровка на суму 489,4 тис.грн.
С212608 Зарожне – Велика Бабка – Молодове на суму 755,7 тис.грн.
С212611 Під до села Нова Гнилиця на суму 2247,7 тис.грн.
С212620 Чкаловське – Нова Гнилиця на суму 1056,9 тис.грн.
У смт Новопокровка  виконано ремонт дороги комунальної власності по

вул.  Центральна  на  суму  168,0  тис.грн,  в  с.  Кам’яна  Яруга  по
вул.  Центральна,  Татарська,  Садова,  ХТЗ  на  суму  157,0  тис.грн,  у  с.
Мосьпанове проведено ремонт доріг до місцевого кладовища та по вул. Миру
на суму 400,0 тис.грн, у с. Волохів Яр по вул. Дружби на суму 190,0 тис.грн.

На  території  Чугуївського  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 153 несанкціонованих сміттєзвалищ, було прибрано
1,9  км2 прибудинкових територій,  11,8  м2 парків,  10,2  м2 скверів,  13,8  м2

дитячих майданчиків, 14,9 м2 спортивних майданчиків, висаджено 1,01 тис.
дерев, 0,51 тис. кущів, облаштовано 0,59 тис. м2 газонів, 1,2 тис. м2 квітників,
упорядковано  75  га  кладовищ,  24  братські  могили  та  24  місць  почесних
поховань. На всі ці заходи було використано 0,7 млн. грн.

Введено  в  експлуатацію  18  індивідуальних  житлових  будинків
загальною площею 1900 кв.м.

Вдалося  зберігати  позитивну  динаміку  зростання  заробітної  плати.
Середньомісячна  заробітна  плата  одного  штатного  працівника  становить
8985 грн. Заборгованості з виплати заробітної плати в районі немає.

В районі створено 353 нових робочих місця.
Забезпечено  своєчасне  призначення  та  виплата  всіх  видів  державної

соціальної допомоги 3178 сім’ям на суму 48,1 млн. грн. Надано матеріальну
допомогу  254  мешканцям  району  на  суму  164,2  тис.грн.  Разова  грошова
допомога виплачена на загальну суму 1,5 млн.грн.

Субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг користується 6615 сімей, або кожна друга сім’я. Нараховано субсидій
на загальну суму 83,8 млн.грн.

За рахунок місцевого бюджету надано пільги на проїзд у розмірі 775,5
тис.грн.

КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» укладено понад 22,2 тисяч декларацій.

Завдяки  перемозі  в  обласному  конкурсі  міні-проектів  розвитку
територіальних  громад  «Разом  в  майбутнє»  було  здійснено  закупівлю
портативного монітору  добового  артеріального тиску АВРМ 50,  мобільної
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чорно-білої  ультразвукової  системи  ЕМР  N5,  автоматизованого
діагностичного  комплексу  Cardio+  у  складі  12-канального
електрокардіографа,  спірографа,  на  базі  ПК  та  лазерного  принтера  на
загальну суму 283360,00 грн.

За  рахунок  власних  коштів  в  Центральній  амбулаторії  встановлено
стійку  адміністратора  «Reсeption»,  зроблено  поточний  ремонт  денного
стаціонару на загальну суму 33099,54 грн, також Центром для впровадження
телемедичних послуг було придбано мобільний діагностичний комплекс IDIS
7500 з комплектуючими та передустановленим програмним забезпеченням,
кардіограф «Юкард-100» та офтальмоскоп KaWe Пикколайт Е56/ЕС на суму
184299,86 грн.

Комунальним закладом охорони здоров’я «Центр екстреної  медичної
допомоги та медицини катастроф» ДОЗ ХОДА передано у користування 7
мобільних діагностичних комплексів IDIS 7500.

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Чугуївська  центральна
районна  лікарня  ім.  М.І.Кононенка»  у  2019  році    за  рахунок  коштів  від
господарської діяльності та благодійних надходжень придбало:

1. Стоматологічну установку – 48,0 тис грн.
2. Кондиціонер – 29,5 тис. грн.
3.Термошейкер  для  КДЛ  з  комплектуючими  для  виконання

лабораторних досліджень імуноферментним методом ( вірусні гепатити В та
С,  кількісне  та  якісне  дослідження  на  хладімії,  вірус  краснухи,  герпес  та
цитомегаловірус) на загальну вартість закупівлі 40,3 тис. грн.

4. Оргтехніку – 46,2 тис. грн.
5. Пральну машинку – 37,3 тис. грн.
6. Для можливості  більш сучасного супроводження медичних нарад та

конференцій з метою візуалізації наочних матеріалів  придбано проектор з
комплектуючими  вартістю 53,2 тис. грн..

7.  Замінено частково  віконні  блокі  на металопластикові  –  141,8  тис.
грн.

9. Придбано медичну інформаційну систему – 190,8 тис грн.
На  капітальний   ремонт  патологоанатомічного  відділення  витрачено

1675,9 тис. грн. 
За  2019  рік  залучено  благодійної  допомоги  в  натуральній  формі  на

суму 1385,2 тис. грн, з них медикаментів на суму 1123,6 тис. грн, продуктів
харчування – 73,8 тис. грн, комп’ютерне обладнання на суму 50,9 тис. грн,
кондиціонери –18,8 тис. грн, 3 телевізори - 8,0 тис. грн, 6 мікрохвильовок –
12,2  тис.  грн,  а  також  отримано  інших  товарів  і  послуг,  матеріалів  для
поточного ремонту, пральних засобів, бланків на суму 97,9 тис. грн.

Згідно  з  обраним  курсом  на  економію  та  вивільнення  бюджетних
коштів, більшість закупівель вартістю більше трьох тисяч гривень проводили
через  систему  електронних  торгів. Сума  економії  бюджетних  коштів  за
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рахунок використання процедури електронних закупівель за 2019 рік склала
1031,1 тис. грн, що на 3 % більше, ніж у попередньому році.

За  рахунок  економії  було  закуплено  необхідні  для  надання
невідкладної  медичної  допомоги  медикаменти,  інфузійні  розчини,  інші
послуги та ремонти, в першу чергу медичного обладнання.

Протягом  2018-2019  років  КНП  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня ім. М.І.Кононенка», визначивши основні та пріоритетні напрямки в
своїй  роботі  здійснило  низку  необхідних  організаційних  заходів  по
впровадженню медичної реформи з метою покращення надання якісних та
своєчасних сучасних медичних послуг. 

На  даний  час  впроваджена  медична  інформаційна  система  для
автоматизації робочих місць лікарів, реєстратури, он-лайн записів, фінансів
та  інших  видів  звітності,  ведеться  активна  робота  з  телемедичними
системами.  За  рахунок  залучених  позабюджетних  коштів  з  цією  метою у
2018 році було придбано частину програмного продукту вартістю 130,7 тис.
грн., у 2019 році роботи з впровадження програми продовжуються, вартість
робіт становить 307,5 тис. грн.

Наша  Лікарня  увійшла  до  пілотного  проєкту  кодування  ДСГ
(діагностично-споріднених  груп).  Діагностично  споріднена  група  це  група
клінічних  випадків,  що  характеризуються  схожими  (пов'язаними  за
діагнозами)  клінічними  станами  та  подібною  інтенсивністю  використання
ресурсів для діагностики і лікування в умовах стаціонару.

Це  крок  для  впровадження  другого  етапу  медичної  реформи  та
забезпечення  фінансування  вторинної  ланки  за  рахунок  коштів  НСЗУ.  Ці
роботи розпочаті у нашій Лікарні з липня 2019 року та станом на 01 квітня
наші лікарі будуть мати максимальну підготовку до роботи з ДСГ.

Завершується  будівництво  нової  амбулаторії  загальної  практики
сімейної медицини у с. Кам’яна Яруга.

 У галузі освіти за рахунок різних джерел фінансування: 
-  розпочато будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі

штучним покриттям у смт  Есхар на суму – 748,750 тис.грн;
-  зроблено капітальний ремонт покрівлі у Новопокровському навчально-

виховному комплексі на суму – 1080,00 тис.грн;
-  проведено  капітальний  ремонт  шкільної  їдальні  Новопокровського

навчально-виховного комплексу на суму – 232,450 тис.грн;
- проведено  капітальний  ремонт  внутрішніх  туалетів  у

Новопокровському  навчально-виховному  комплексі  на  суму  –  267,600
тис.грн;

Створено прийомну сім’ю, до якої влаштовано двох малолітніх дітей.
За рахунок коштів державного бюджету в районі придбано 1 квартиру

для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
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також виділено кошти на придбання житла ще для двох осіб (на теперішній
час ведеться добір житла).

З початку 2019 року було виявлено 191 сім’ю з дітьми, які перебувають
у  складних  життєвих  обставинах,  у  55  з  них  існує  ризик  соціального
сирітства, у 86 були зафіксовані випадки вчинення домашнього насильства, у
тому числі і випадок насильства по відношенню до дитини.

Загалом  сім’ям,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах
(протягом року на обліку їх було 217), було надано 1737 соціальних послуг.
Завдяки  комплексному підходу  до проблем сім’ї  та  злагодженій  співпраці
соціальних служб району 113 дітей зберегли право на сімейне виховання.

Під соціальним супроводом протягом року перебувало 59 сімей, 29 із
них було знято із позитивним результатом.

Під  час  оздоровчої  кампанії  2019  року  різними  формами  відпочинку
оздоровилось 4816 дітей, що складає 99,96% від загальної численності дітей
віком від 7 до 17 років, які проживають на території району (4818 осіб за
статистичними даними), з них 3018 дітей, які потребують соціальної уваги та
підтримки (100%). На оздоровчу кампанію 2019 року  використано понад 1
млн. грн.

Протягом 2019 року Комунальний заклад «Дитяча Юнацька Спортивна
Школа» підготувала: 2 призера Кубку Світу, 1 призера Чемпіонату Європи,
22  чемпіона  та  призера  України,  30  чемпіонів  та  призерів  області,  5
кандидатів  у  майстри  спорту  України,  3  майстра  спорту  України  та  251
вихованця І, ІІ, ІІІ розрядів.

Реалізовується державна політика у сфері культури. Творчі колективи
взяли участь  у 176 заходах обласного та Всеукраїнського рівнів. Закладами
культури  району  організовано  та  проведено  876  заходів.  Cеред  вокально-
хореографічних  колективів  9  мають  почесне  звання:  3  «народних»,  6
«зразкових». 

За  рахунок  отриманих  грантових  перемог:  у  Новопокровському
селищному будинку культури відновлено опалення, побудована котельня на
твердому  паливі,  замінено  115  батарей,  відремонтовано  спортивний  зал,
придбано  спортивне  обладнання  та  інвентар,  оснащено  звуковою  та
світловою апаратурою сцену, встановлено 22 енергозберігаючі  склопакети,
капітально відремонтовано 6  гурткових кімнат,  замінено електропроводку,
зроблено  ремонт  санвузлів,  ремонт  фасаду.  В  Есхарівському  селищному
будинку  культури  проведено  поточний  ремонт  приміщень,  проведено
капітальний ремонт туалетних кімнат,  замінено 36 вікон і  двоє  дверей  на
енергозберігаючі.  У  серпні  2019  року  у  регіональному  конкурсі  «Разом  у
майбутнє 2019» отримав перемогу проєкт комунального закладу «Чугуївська
районна  централізована  бібліотечна  система»  –  «Бібліотека  –  дім  де
зігрівають серця». Протягом визначеного проєктом часу реалізовано кошти у
розмірі  210  тис.грн:  проведення  ремонту  приміщення,  закупівля  меблів,
книжок, необхідного цифрового технічного оснащення. 
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Відділом культури і туризму районної державної адміністрації спільно
з  Харківським  обласним  центром  туризму  розроблено  новий  маршрут  з
напрямку  промислового  туризму  «Під  градусом»,  враховуючи  що  на
території  району  знаходяться  такі  потужні  і  цікаві  об’єкти  як  «Прайм»,
«Новопокровський  комбінат  хлібопродуктів»,  «Агрокомбінат
«Слобожанський», «Харківська фруктова компанія».

Проводиться координація загальнодержавних та регіональних програм
у правоохоронній сфері, патріотичного виховання молоді, призову громадян
району  на  військову  службу,  ведення  військово-облікової  роботи,
територіальної оборони Чугуївського району, шефської допомоги військовим
частинам  Чугуївського  гарнізону.  Витрати  на  реалізацію  програм  склали
239,9 тис.грн. 

У 2019 було виконано значний обсяг робіт та проведено низку заходів,
що стали запорукою подальшого розвитку майбутнього громади, узагальнено
та  визначено  основні  об’єкти  соціальної  інфраструктури,  які  потребують
реалізації.

Розпочато роботу над розробкою стратегії розвитку Чугуївського району
на 2020-2021 роки.

До програми соціального і  економічного розвитку Харківської області
на  2020  рік  включено  об’єкт  соціальної  інфраструктури  району  -
«Реконструкція  будівлі  Комунального  некомерційного  підприємства
«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М. Кононенка».

За  рахунок  інших  джерел  фінансування  планується  завершення
будівництва  нової  сучасної  амбулаторії  сімейної  медицини  в  с.  Кам’яна
Яруга;  капітальні  ремонти  спортивних  залів  Кам’яноярузького  навчально-
виховного комплексу та Есхарівської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів,
приміщень  патологоанатомічного  корпусу  Комунального  некомерційного
підприємства «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М. І. Кононенка»,
реконструкція  очисних  споруд  в  смт  Есхар,  будівництво  фізкультурно-
оздоровчого комплексу у смт Новопокровка.

У 2020 році буде подано 21 проєкт для участі в обласному конкурсі міні-
проєктів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє».

Організаційні та управлінські заходи районної державної адміністрації
будуть спрямовуватись і в подальшому, в першу чергу, на покращення стану
справ  в  усіх  сферах  економіки  та  її  динамічного  розвитку,  забезпечення
надання  мешканцям  району  в  повному  обсязі  гарантованих  державою
соціальних послуг.
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