
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за січень–жовтень 2019 року

Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів) за 10 місяців 2019 року виконано на 101,2 % до затвердженого з
урахуванням  змін  плану, надходження  складають  64,2  млн.грн  при  плані
63,4 млн.грн ( +0,7 млн.грн)

План по  основному бюджетоутворюючому податку  –  податку  на  доходи
фізичних осіб – не виконаний, виконання складає 90,3 % (-3362,6 тис.грн). При-
чина невиконання – несплата податку на доходи фізичних осіб Комунальним
підприємством  «Харківводоканал»  та  зменшення  надходжень  податку  проти
минулого року від Державного підприємства «Новопокровський КХП». У порі-
внянні із минулим роком перерахування ПДФО від цих підприємств до район-
ного бюджету зменшились на 5,2 млн.грн. 

Районною  державною  адміністрацією  постійно  проводиться  претензійна
робота, направляються листи щодо питань з приводу неповної та несвоєчасної
сплати  податку  до  керівників  цих  підприємств,  до  Харківської  обласної
державної адміністрації, Головного управління державної фіскальної служби у
Харківській  області,  Департаменту  фінансів  Харківської  обласної  державної
адміністрації. 

По  інших  основних  податках  планові  показники  виконані,  а  саме  по
податку на майно – на 110,2 % (+960,7 тис.грн), по єдиному податку – 115,7%
(+1706,6  тис.грн),  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  –  в  1,9  рази
(+1316,7 тис.грн).

Трансферти з державного, обласного та інших місцевих бюджетів надійшли
в повному запланованому обсязі, а саме: базова дотація в сумі 14311,0 тис.грн,
додаткова дотація – 10306,8 тис.грн, освітня субвенція – 32833,8 тис.грн, меди-
чна субвенція  –  14534,2  тис.грн,  медична субвенція  з  Печенізького,  Малині-
вського, Чкаловського бюджетів та міста Чугуєва – 39453,7 тис.грн. 

Сільським та селищним бюджетам перерахована з районного бюджету ці-
льова субвенція на утримання закладів дошкільної освіти та культури в обсязі
потреби. З 11 місцевих бюджетів району доходи загального фонду виконані в 9,
Виконаний районний бюджет – 90,9 %, Есхарівський – 97,8%. Селищним та сі-
льським радам надані висновки для внесення змін до бюджетів згідно вимог ча-
стини 7 ст.78 Бюджетного кодексу України (із змінами). 

Доходи  загального  фонду  зведеного  бюджету  району  за  10  місяців
2019 року проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 9,0 % або
на 5288,9  тис.грн.  Збільшення спостерігається  від  плати  за  використання лі-
сових ресурсів – в 10,6 разів або на 2472,9 тис.грн, єдиного податку з підприєм-
ців – на 35,7% або на 1720,8 тис.грн, єдиного податку з сільгоспвиробників – на
4,3 % або на 245,5 тис.грн, по податку з доходів фізичних осіб – на 6,1 % або
1814,4 тис.грн. Зменшення  по платі за землю – на 13,8 % або на 1,3 млн.грн.



За  даними органів  податкової  служби  податковий  борг  до  місцевих  бю-
джетів  району  (разом  з  обласним  бюджетом,  Чкалівською  та  Малинівською
ОТГ) станом на 01.11.2019 складає 6848 тис.грн, у порівнянні з початком року
збільшився на 2226,2 тис.грн. 

Найбільші борги рахуються по таких податках: по податку на доходи фізи-
чних осіб – 763,9 тис.грн;  по податку на прибуток підприємств комунальної
власності – 659,8 тис.грн; по податку на майно – 4501,8 тис.грн, а саме: по платі
за землю – 3994,0 тис.грн, по податку на майно, відмінне від земельної діля-
нки – 432,8 тис.грн; по єдиному податку на підприємницьку діяльність – 615,1
тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету району профінансовано відповідно до
бюджетних  призначень  та  наявності  коштів.  Видаткова  частина  виконана  на
91,8%, при уточненому плані 326136,5 тис.грн використано 299274,8 тис.грн. 

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.11.2019 заборгованості із виплати заробітної плати в районі

немає.
Середньомісячна  заробітна  плата  по  району  за  ІІ  квартал  2019  року

становила 8973 грн, що у порівнянні до відповідного періоду 2018 року складає
121,9  %.  Розмір  мінімальної  заробітної  плати  вона  перевищує  у  2  рази,  від
обласного рівня заробітна плата складає 99 %. 

Чисельність безробітних осіб,  які  перебували на обліку в службі  зайня-
тості, складає 799 осіб, з яких 446 були працевлаштовані, 182 – пройшли проф-
навчання, 418 – прийняли участь в громадських роботах.

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної під-
готовки, організації громадських робіт залучено 1044 особи.

У районі створено 288 нових робочих місць, з них: юридичними особами –
59,  фізичними  особами  –  170,  за  договорами  трудового  найму  працює
59 осіб.

Проведено  3  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 3 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 9 засідань з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 9 засідань комісії
з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечен-
ня), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом на 01.11.2019 нарахована допомога згідно із Законом України «Про

державну допомогу сім’ям з дітьми» 1522 отримувачам на суму 24689,6 тис.-
грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету 24689,6 тис.-
грн, заборгованості  немає.  Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів нарахована 10 отримувачам на суму 148,9 тис.-
грн, профінансовано 148,9 тис.грн, заборгованості немає. 
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Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  212  сім’ям  на  суму  7450,7  тис.грн.
Профінансовано 7450,7 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
62 особам на суму 121,7 тис.грн, профінансовано 121,7 тис.грн, заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам,  які  не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  144  особам  на  суму  2267,7  тис.грн,
профінансовано  2267,7  тис.грн,  та  соціальна  допомога  дітям  померлого
годувальника  нарахована  46  отримувачам  на  суму  703,2  тис.грн.,
профінансовано 703,2 тис. грн., заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 32 особам
на суму 372,8 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 49 особам на суму
17,7 тис.грн, профінансовано 17,7 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалі-
дністю І чи ІІ  групи внаслідок психічного розладу нарахована 33 особам на
суму 725,6 тис.грн, профінансовано 725,6 тис.грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована  411  особам  на  суму  7748,8  тис.грн,  профінансовано  на  суму
7748,8 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 2015,1 тис.грн, профінансовано на суму
2015,1  тис.грн,  з  них:  10  прийомним  сім’ям  нараховано  643,9  тис.грн,
профінансовано  643,9  тис.грн,  3  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано 980,1 тис.грн, профінансовано – 980,1 тис.грн. Соціальна допомога
на утримання дитини в сім’ї патронатного виховання – 1 сім’я, нараховано на
суму  391,1  тис.  грн.,  профінансовано  на  суму  391,1  тис.грн,  заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.11.2019

Всього домогосподарств в районі – 13278. 
Станом на 01.11.2019 звернулись за призначенням субсидії – 1821 домо-

господарство (13,7%). Призначено субсидій – 9211 домогосподарствам (69,4%)
на суму 3273,3 тис.грн, (у 2018 році – 8115 домогосподарствам (61,1%).

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  субсидій  –  1388  сім’ям
(15,1%).

На 01.11.2019 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 4066 (30,6%);
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на тверде паливо – 264, у т.ч. 3 домогосподарства за 2018 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

569,15 грн, що на 46,23 грн менше ніж у 2018 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3556,38 грн.
На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, осіб з інвалідністю внаслі-

док війни – 182, учасників бойових дій – 514, вдів загиблих та померлих уча-
сників війни – 190, учасників війни – 302.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом  на  01.11.2019  санаторно-курортне  лікування  отримали

29 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 3 дитини ЧА-
ЕС, 46 осіб загального захворювання та 9 інвалідів війни.

Станом на 01.11.2019 року для забезпечення осіб з інвалідністю технічни-
ми та іншими засобами реабілітації укладені 71 договір на суму 984,5 тис.грн та
сплачено 62 договори на суму 974,6 тис. грн, 172 особи з інвалідністю отримали
596 направлень для забезпечення протезно-ортопедичними виробами та техні-
чними  засобами  реабілітації.  Особами  з  інвалідністю отримано  354  одиниці
протезно-ортопедичних засобів.

Станом на 01.11.2019 видано 51 талон на пільговий проїзд інвалідам війни.
Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних

послуг) Чугуївської районної державної адміністрації має три відділення, чи-
сельність  працюючих 71 особа,  у  тому числі  соціальних робітників 40 чол.,
які працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.11.2019 надана допомога 755 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 408 особам;
відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 20 особам;
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (до
складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 276 особам;
переміщеним особам із зони АТО – 4 чол.;
пункт прокату – 47 чол.

Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру
пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.11.2019 призначено пільг на жи-
тлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету на зага-
льну суму 7933,5 тис.грн, заборгованість складає – 151,7 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На  обліку  в  управлінні  перебуває  400  осіб  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської катастрофи (1 категорія – 101 особа, 2 категорія – 74 особи,
3 категорія – 146 осіб, вдови – 35 осіб, діти – 44 особи).

Компенсацію на продукти харчування отримали 175 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 551,0 тис.грн. 
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Безкоштовними ліками забезпечено 104 особи на суму 108,8 тис.грн. Без-
коштовне зубопротезування пройшли 10 осіб на суму 20,0 тис.грн.

Одноразова щорічна допомога на оздоровлення учасників ЧАЕС 187 осіб
на суму 18,5 тис. грн.

Одноразова  компенсація  сім’ям  померлих  внаслідок  захворювання  від
ЧАЕС 1 особі на суму 7,6 тис. грн.

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

перевірені  497  нових  пенсійних  справ  та  560  перерахунків,  призначених
управлінням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 497 нових
особових рахунків, 560 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  729  особових  рахунків  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  3973958,42  грн.  Перевірено
292  особових  рахунки  на  виплату  недоотриманої  пенсії.  Обстеження  для
отримання матеріальної допомоги – 7 звернень.

Головними державними соціальними інспекторами перевірені 321 справа
одержувачів допомог.

З них проведена звірка з податковою інспекцією:
  - допомога на дитину одиноким матерям – 1 справа;
  - державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 164 справи.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:

державна соціальна допомога – 132 справи;
обстеження внутрішньо переміщених осіб – 20 справ;
допомога при народженні дитини – 2 справи;

- обстеження заявника для призначення субсидії – 491 справа;
- обстеження  заявника  для  призначення  допомоги  по  догляду  за

інвалідом – 1 справа;
- допомога на дитину одинокої матері – 1 справа.

З початку року перевірено 3113 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто  коштів  до  бюджету  всього 47222,33 грн.,  з  них:  по субсидіям —
34515,61 грн, по допомогам – 12706,72 грн.

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допомог  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає. 
Борг по пільгових пенсіях станом на 01.11.2019 року має  Малинівський

державний машинобудівний завод в сумі 2,6 тис.грн.
Борг по страхових внесках становить 54,0 тис.грн.
Державні  підприємства  –  74,4%  (Малинівський  державний

машинобудівний  завод  –  40,8  тис.грн),  міжрайонний  відділ  ДВС  по
Печенізькому,  Чугуївському  районах  та  м.  Чугуєву  за  заявою  Чугуївського
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об’єднаного управління ПФУ Харківської області направив виконавчі листи на
суму 40,8 тис.грн до голови ліквідаційної комісії.

Інші  –  25,6%  (громадяни  підприємці  –  13,2  тис.грн)  борг  охоплено
позовною роботою на 100%. На виконанні у міжрайонному відділі державної
виконавчої служби знаходяться виконавчі листи на суму 13,2 тис.грн.

Промисловість
За даними обласної статистики станом на 01.10.2019 року підприємствами

Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму 1859,1 млн.грн
та складає 1,3% до всієї реалізованої продукції Харківської області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ПрАТ  «Новопокровський  завод  ЗЗБК»  на  67,6%, ТОВ  «Слобожанський
продкомбінат» на 30,9%, ТОВ «Малинівський склозавод» на 8,8%, КП «Вода
Есхара» (водовідведення) на 10,8%, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»
на 56,7%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» на 47,9%, ДП «Новопокровський КХП» на
55,6%,  ТОВ  «Бікорм»  на  157,3%, ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  на  32,9%,
ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на 167,53%.

Сільське господарство
В  галузі  рослинництва  станом  на  01  листопада  2019  року

сільськогосподарські  підприємства  району  продовжують  збирання  врожаю
поточного року.

Результати збирання ранніх зернових у розрізі культур:

Назва культури
Обмолочено,

га
Намолочено,

тонн
Урожайність,

ц/га
Озима пшениця 14525 61368 42,3
Озимий ячмінь 394 1710 43,4
Пшениця яра 640 2097 32,0
Ячмінь ярий 2540 9027 34,9
Горох 224 203 9,1
Овес 21 64 30,5
Просо 64 88 13,8
Кукурудза на 
зерно

8103 41917 51,7

Нут 227 390 17,2
Соняшник 14954 43239 28,9
Гречка 20 31 15,5
Ріпак озимий 249 180 7,2
Ріпак ярий 135 71 4,8
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Овочі відкритого 
ґрунту 

41,4 7943 424,1

Кукурудза 
кормова

2642 58352 220,9

Під врожай 2019 року аграрії району посіяли 14661 га озимих культур, у
тому числі:

озимої пшениці – 13887 га;
озимого ячменю – 101 га;
озимого жита – 25 га;
озимих на зелений корм – 648 га;
Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 240 га.
За  10  місяців  2019  року  валове  виробництво  продукції  рослинництва  у

порівняних цінах 2010 року  склало  293,8  млн.  грн,  або  93,5% до показника
минулого року.

Сільгосптоваровиробниками  Чугуївщини  заготовлено  корми  для
утримання худоби в зимово-стійловий період. 

Заготовлено: сіна − 1480 тонн;
                       сінажу − 11401 тонну;
                       силосу − 44150 тонн;
                       концентрованих кормів – 15500 тонн;
                        солома – 7200 тонн.
Використано на зелений корм – 3810 тонн.
З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання

господарствами  району  за  січень-жовтень  2019  року  закуплено
сільськогосподарської техніки на суму – 143140 тис. грн.

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.11.2019 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8338 голів, що більше
показника  минулого  року  на  305  голів,  в  тому числі  корів  –  3211  голів,  що
більше  ніж  у  минулому  році  на  141  голову,  свиней  –  58866  голів,  що  на
20217 голів  більше  відповідно  до  показника  минулого  року,  птиці  –
128,1 тис. голів, що на 7,5 тис. голів більше ніж у минулому році.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  у
січні-жовтні  2019  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму – 196,2 млн. грн, або 158,2 % від показника минулого року, у
тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 132,4 млн. грн. (204,3%);
молока на суму – 58,4 млн. грн. (108,5%);
яйце – 5,4 млн. грн. (100,4%);
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 10652,3 тонни,

що на 5338,2 тонни більше відповідного показника минулого року,  молока –
23469,3 тонни, що на 1830,5 тонн більше в порівнянні з минулим роком.

Надій  молока  від  однієї  середньої  корови  склав  7357  кг,  що  на  206  кг
більше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
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становлять  відповідно  510  та  780  гр.  (90,9%,  132,6%).  За  січень-жовтень
2019 року  було  вироблено  яєць  11633  тис.  шт,  що  більше  на  48,6 тис. шт.
Яйценосність курей – несучок складає 203 шт. (121,3%).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом на
01 жовтня 2019 року становить 7788,4 грн, що більше ніж у минулому році на
1932,6 грн, або на 33,0%.

Станом  на  01.11.2019  року  сільськогосподарськими  підприємствами
району  за  оренду  земельних  часток  (паїв)  сплачено  71652,7  тис.  грн.,  що
становить 67,2%. 

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 15.11.2019 року було введено в експлуа-

тацію 15 індивідуальних житлових будинків загальною площею     1607,1 кв.м. 
На 100% розроблено генеральні плани смт Новопокровка та смт Есхар, 
на 42% - розроблені генеральні плани с. Волохів Яр та с. Мосьпанове, на

100% - смт Введенка, с. Тернова, с. Зауддя, с. Зелений колодязь, с. Світанок, на
30% - с. Зарожне та с. Тетлега.

На виконання доручення голови ХОДА від  18.02.2019 №01-34/4-10 та в
додаток до листа від 30.01.2019 №01-34/240 здійснено контроль за реалізацією
проекту нового будівництва медичної амбулаторії у с. Кам’яна Яруга. 

Проводяться заходи пов’язані з розробленням містобудівної документації
детального плану території  для реконструкції  будівлі  кафе, розташованого за
межами населеного пункту, на території Кочетоцької селищної ради комплекс
будівель та споруд № 13 (зона 1)

Житлово-комунальне господарство
У районі згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації

від 09.10.2019 № 248 «Про початок опалювального сезону» розпочався осінньо-
зимовий сезон 2019-2020 років. 

Так, станом на 01.11.2019 в районі виконано наступні заходи.
У районі послуги з теплопостачання надають такі підприємства:
ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» 1 газова котельня в смт Кочеток; 
1 газова та 1 твердопаливна обслуговується КП «Обласний інформаційно-

технічний центр» в смт Кочеток;
3  газових  та  8  твердопаливних  котелень  обслуговуються  районним

відділом освіти,
1  газова  котельня  ДП  «Новопокровський  комбінат  хлібопродуктів»  у

смт Новопокровка,
філія «Теплоелектроцентраль» надає послуги в смт Есхар.
Підготовка теплового господарства: 

- котельні: план 16, технічно готові 16 котелень;
- теплові мережі: план – 15,9 км, підготовлено – 15,9 км,
Загальна сума підготовки теплового господарства склала 620,0 тис.грн.
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Залишається  проблема  визначення  виконавця  надання  послуги  з
централізованого теплопостачання мешканцям смт Кочеток. У липні 2019 року
від  КП «Обласний  інформаційно-технічний  центр»  до  Кочетоцької  селищної
ради надійшла претензія з пропозицією про дострокове припинення договору
про  надання  послуг  з  централізованого  теплопостачання  у  зв’язку  з
невизначеністю питання щодо правонаступництва за  борговим зобов’язанням
ХОКП  «Дирекція  розвитку  інфраструктури  території»  за  використаний
природний газ, НАК «Нафтогаз України» не підтверджує планові обсяги газу
(номінації)  за  минулі  звітні  періоди.  Станом  на  01.11.2019  одним  з
альтернативних варіантів опалення споживачів є отримання через комунальне
підприємство  Кочетокське  ВКП  ВКГ  лімітів  на  газ,  та  передача  їх,  в
подальшому,  на  КП «Обласний  інформаційно-технічний  центр».  Наразі  дане
питання  знаходиться  на  узгодженні  з  АТ  «Харківгаз»  та  НАК  «Нафтогаз
України»

Підготовка  водопровідно-каналізаційного господарства (готовність 100%),
а саме проведено:

- ремонт (заміна) водопровідних мереж– 0,5 км, 
- ремонт (заміна) каналізаційних мереж– 0, 6 км, 
- підготовка каналізаційних насосних станцій 7 од., 
- підготовка каналізаційних очисних споруд – 3 од., 
- підготовка свердловин - 20 од.
Підготовка житлового фонду (готовність складає 100 %): 
Станом на 03.11.2019 тепло подано на 15 котелень з 16, здійснено запуск

теплоносія  до  79  житлових  будинків  зі  127,  що  складає  62  %.  Робота  по
підключенню житлових будинків триває.

Одним  із  пріоритетних  напрямів  в  роботі  відділу  було  здійснення
моніторингу за ходом будівництва амбулаторії  загальної  практики – сімейної
медицини у с.  Кам’яна Яруга та смт Малинівка.  Так,  щонеділі  здійснювався
виїзд до об’єктів. 

Освоєно  згідно  з  підписаними  між  підрядною  організацією  ТОВ
«СВ АЛЬЯНЦ»  та  Кам’яноярузькою  сільською  радою  актами  виконаних
будівельних робіт кошти у сумі 4835,177 тис.грн, що складає 71%.

Відповідно до даних отриманих від підприємств,  які  надають послуги з
водопостачання та водовідведення, загальний борг станом на 01.10.2019 склав
4227,2  тис.грн,  з  них  найбільший  борг  складає  населення  –  2881,0  тис.грн.
Згідно  з  даними  від  підприємств,  які  надають  послуги  з  теплопостачання,
станом  на  01.10.2019  заборгованість  складає  8841,9  тис.грн,  з  них
заборгованість населення – 84918,0 тис.грн, інші споживачі – 377,8 тис.грн.

Дорожньо-мостове господарство
Мережа  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  які

обслуговуються  філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор» (Владіміров А.) складає 235,8 км.
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Філією  «Чугуївський  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»
(Шаповалова Н.В.)  обслуговується  дільниця  автодороги  Київ-Довжанський
52 км, яка розташована на території району. 

Протяжність  доріг  комунальної  власності  складає  457,257  км,  з  яких
169,367 км з твердим покриттям (37%).

Всього по Чугуївському району 745,057 км доріг.
Відповідно  до  розпорядження  голови  Харківської  обласної  державної

адміністрації  від  18.02.2019  №  48  «Про  затвердження  переліків  об’єктів
будівництва та ремонту автомобільних доріг загального значення, вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах Харківської області у 2019 році, за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2019 році було
виділено  кошти  для  проведення  поточного  ремонту  вулиць  та  доріг
6123,9 тис.грн.

На сьогодні виконані роботи з ліквідації ямковості на доргах:
Філіями  «Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»

ПАТ ДАК «Автомобільні  дороги  України»  та  «Чугуївський  райавтодор»
ДП «Харківський  облавтодор»  ПАТ  ДАК  «Автомобільні  дороги  України»
здійснено підготовку автомобільних доріг загального користування державного
та місцевого значення, а також інженерних споруд до сталого функціонування в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

На  території  Введенької  селищної  ради  проведено  за  рахунок  спів
фінансування  ремонт  автомобільної  дороги  загального  користування
С212602 Кам’яна Яруга-Введенка-Тернова, яка суміщається із вул. Центральна
в  с.  Тернова,  виділено  з  місцевого  бюджету  200,00  тис.грн,  роботи
продовжуються.

Також  за  рахунок  спів  фінансування  проведено  ремонт  автомобільної
дороги загального користування автомобільної дороги загального користування
Під’їзд до с. Зелений Колодязь, яка суміщається із вул. Харківська в с. Зелений
Колодязь, виділено з місцевого бюджету 100,00 тис.грн.

На  території  Новопокровської  селищної  ради  виконано  ремонт  дороги
комунальної власності по вул. Центральна на суму 168,0 тис.грн.

Крім  того,  проведено  ремонт  дороги  загального користування  місцевого
значення «Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова» окремими ділянками на суму
3779,600 тис.грн. Замовником виступало ДП «Дороги Харківщини».

На  території  Кам’яноярузької  сільської  ради  проведено  ремонт  доріг
комунальної  власності  в  с.  Кам’яна  Яруга  по  вул.  Центральна,  Татарська,
Садова, ХТЗ на суму 157,0 тис.грн.

В с. Стара Покровка  проведено поточний середній ремонт автомобільної
дороги місцевого значення С212603 Під’їзд до села Стара Покровка окремими
ділянками  за  рахунок  державного  бюджету  на  суму  489,400  тис.грн.
Замовником виступало ДП «Дороги Харківщини».
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В с. Мосьпанове проведено ремонт доріг за рахунок місцевого бюджету до
місцевого кладовища та по вул. Миру на суму 400,0 тис.грн.

В с.  Волохів Яр проведено поточний ремонт дороги по вул.  Дружби на
суму 190,0 тис.грн. 

Філіями  «Чугуївський райавтодор»  та  «Чугуївський  ДЕП»  планово
проведена  підготовка  спеціалізованої  техніки  та  заготівля  протиожеледних
матеріалів до роботи в осінньо-зимовому періоду. 

Транспорт, зв’язок та інформаційні технології
На  території  району  організовано  регулярне  транспортне  сполучення  з

усіма сільськими, селищними радами. На цей час діє 12 автобусних  маршрутів,
які  не  виходять  за  межі  території  району,  які  забезпечують  потреби  у
пасажирських  перевезеннях  мешканців  району.  Обслуговування  автобусних
маршрутів,  що  не  виходять  за  межі  території  району,  здійснюють
2 автоперевізника: ФОП Ніколаєнко М.І. та ФОП Сапелкін М.М. 

Мешканці 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. 

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» 

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.11.2019  у  районі  налічується  229  закладів  торгівлі:

1 супермаркет, 139 магазинів, 73 торговельних павільйонів, 16 кіосків.
У  районі  працює  фірмовий  продовольчий  магазин

ДП «Новопокровський КХП», який реалізує продукцію власного виробництва
за цінами товаровиробника. Також, реалізують свою продукцію 10 павільйонів
ТОВ  «Українсько-словенського  підприємства  «Хлібопекарський  комплекс
«Кулиничівський», 1 магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних
павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  1  фірмовий  кіоск  Роганського
м’ясокомбінату.

Сфера громадського харчування налічує 50 підприємств: 22 кафе, 1 буфет,
2 кафетерія, 25 їдалень. 

На  території  району  функціонує  34  об’єкта  побутового  обслуговування
населення, які надають 12 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив
одягу,  послуги перукарень,  послуги лазень,  ремонт телерадіоапаратури,  інші.
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Ціни на основні продукти харчування знаходяться на рівні середньо-обласних. 
Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району

становлять:  хліб  житньо-пшеничний  –  14,80  грн,  хліб  із  борошна  вищого
ґатунку – 16,60 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 10,18 гривень.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації.  Протягом  січня-
жовтня  2019  року  зареєстровано  3981  звернення  щодо  надання
адміністративних послуг: 53 – Чугуївського районного відділу ГУ ДМС України
в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  1992  –  Міськрайонне  управління  у
Чугуївському районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Харківській  області  (далі  –  Держгеокадастр),  10  –  Головне  територіальне
управління  юстиції  у  Харківській  області,  1923  –  власних  послуг  (відділ
реєстрації районної державної адміністрації: нерухоме майно – 1507, бізнес –
395,  відділ  архітектури районної  державної  адміністрації  –  20,  відділ  освіти
районної державної адміністрації – 1), 3 – документи дозвільного характеру. 

Надано 42 витяга з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань,  85  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 5335 результатів: 49 – ДМС, 3457 – Держгеокадастр, 1 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 1824 – власних послуг
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  394,  нерухоме
майно – 1430), 4 – документи дозвільного характеру. 

Надано 1863 консультації щодо отримання адміністративних послуг.

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

створено  реєстр  хворих  із  захворюванням  на  цукровий  діабет,  який  налічує
2662 особи,  з  них  563  особи  –  інсулінозалежні.  У  реєстрі  зареєстровано
18 дітей.

В  реєстр  на  проведення  зубопротезування  фахівцями  КНП  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» внесено 154 особи, проведено
протезування 75 особам на загальну суму 146547 грн.

В районі видано розпорядження голови районної державної адміністрації
від  25.09.2015  № 423  «Про  забезпечення  громадян  Чугуївського  району,  які
страждають  на  рідкісні  (орфанні)  захворювання,  лікарськими  засобами  та
відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування».

Лікувальні заклади Чугуївського району забезпечують постійне оновлення
реєстрів хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання.

Станом  на  01  листопада  2019  року  в  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка» складено  реєстр  дорослих на  рідкісні  (орфанні)
захворювання,  в  якому  знаходиться  2300  осіб,  дитячого  населення
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зареєстровано 34 дитини.
У протитуберкульозному кабінеті в КНП «Чугуївська центральна районна

лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  функціонує  реєстр  хворих  на  туберкульоз,
проводиться моніторинг обстеження, лікування та оздоровлення пацієнтів.

На амбулаторне лікування хворих на туберкульоз за 10 місяців використано
ліків на суму 144508,29 грн. Фінансування з держбюджету в сумі 137637,30 грн,
на одного хворого у сумі 6870,99 грн. 

Всього за 10 місяців флюрографічно обстежено 34561 особа, що становить
75,2%  від  річного  плану  обстеження.  Декретованого  контингенту  оглянуто
10533 особи на 82,3%.

Під  час  профілактичних  оглядів  у  звітному  періоді  хворих  виявлено
2 випадки на онкологічну патологію, на туберкульоз виявлено – 7 осіб,  інша
патологія  – 412 осіб, хронічні неспецифічні захворювання легень – 919 осіб.

У районі працює 8 пунктів збору мокротиння, в звітному періоді проведено
449  досліджень  мокротиння,  перевірено  279  осіб.  Виявлено   хворих  на
туберкульоз  всього  –  13  осіб,  вперше  в  житті  11  осіб,  які  є
бактеріовиділювачами.

Під  диспансерним  наглядом  районного  інфекціоніста  КНП  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  у  жовтні  2019  року
знаходиться 85 ВІЛ-інфікованих осіб,  з  них – 6 дітей.  Серед хворих дітей в
стадії підтвердження діагнозу знаходиться 4 дитини, з діагнозом ВІЛ-ІІ, ВІЛ-ІІІ
клінічної стадії – 2 дитини. Антиретровірусну терапію отримує 56 осіб.

За 10 місяців 2019 року всього обстежено 4911 осіб, у тому числі в кабінеті
«Довіра» – 1208 осіб.

Районна  лікарня  забезпечує  своєчасне,  дворазове  обстеження  вагітних
жінок на ВІЛ-інфекцію. За 10 місяців 2019 року обстежено 968 вагітних жінок.

В районній лікарні проводиться обов’язкове тестування донорської крові з
метою  виявлення  ВІЛ-інфекції,  обстежено  912  донорів,  з  них  первинних
донорів  –  28  осіб,  резерву  – 31  особа,  виявлено  з  вірусним  гепатитом  С  –
4 особи, сифіліс – 1 особа, ВІЛ – 1 особа. 

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  в  районі  організовано  виїзди
бригади  вузьких  фахівців  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка».

Освіта
Заробітна  плата,  педагогічним  працівникам  закладів  освіти  району  за

жовтень виплачена в повному обсязі. 
Здійснена оплата за енергоносії у жовтні 2019 року – 237,8тис.грн. (паливні

брикети, теплопостачання, вода та водовідведення).
Перераховано  за  продукти  харчування  для  закладів  освіти  району

177,9 тис.грн.
Придбано паливо для шкільних автобусів на суму 49,9тис.грн.
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Здійснено  оплату  за  проведення  капітального  ремонту  їдальні
Новопокровського НВК проєкт «Разом в майбутнє» на суму 47,0 тис.грн. 

Проведено обробку дерев’яних конструкцій закладів освіти району на суму
69,8 тис.грн.

Проведено оплату за ремонт та обслуговування техніки до опалювального
сезону на суму 34,0 тис.грн.

Здійснена  оплата  за  забезпечення  програми  «Курс  школа»  на  суму
11,9 тис.грн. та обслуговування комп’ютерної техніки закладів освіти району на
суму 0,9 тис.грн.

Придбано обладнання, спортивний інвентар для закладів освіти району на
суму 96,0 тис.грн.

Придбано  комплект  обладнання  для  початкової  школи  на  суму
857,6 тис.грн.

02 жовтня 2019 року на стадіоні смт Есхар пройшли районні змагання з
футболу  на  приз  кубку  «Шкіряний  м’яч».  За  підсумками  змагань  І  місце
виборола  команда  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  ІІ  місце  –  команда
Новопокровського  НВК,  ІІІ  місце  –  за  збірною  командою  учнів
Кам’яноярузького  та  Зарожненського  НВК.  Команди-переможці  нагороджені
грамотами відповідних ступенів, а кращі футболісти дипломами. У Чугуївській
районній  державній  організації  було  організоване  районне  свято  до  Дня
працівника  освіти.  Кращі  освітяни  району  були  нагороджені  грамотами  та
подяками районної державної адміністрації та районної ради.

04  жовтня  2019  року  педагогічні  працівники  району  взяли  участь  у
обласному святі доДня працівника освіти. 

Протягом жовтня проводилися тренінги для вчителів початкової школи за
темою:  «Використання  гри  в  освітньому  процесі  першого  циклу  початкової
освіти» та тренінги для вчителів-предметників, які працюють у класах з мовою
навчання національних меншин «Навчання, спілкування державною мовою».

Також, протягом жовтня учні ЗЗСО взяли участь у тренінгах з географії на
виконання угоди про співробітництво між відділом освіти та КЗ «Харківська
обласна станція юних туристів».

У  жовтні  тривала  підготовка  до  проведення  зональногоетапу
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» (номінація початкові класи). 

09 жовтня 2019 року у відділі освіти було проведено семінар бібліотекарів
закладів освіти району та районні змагання з легкоатлетичного чотириборства
на  стадіоні  смт  Есхар.  У  змаганнях  взяли  участь  7  команд  закладів  освіти
району:  Волохово-Ярського  НВК,  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
Старопокровської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  Введенського  НВК,  Кам’яноярузького
НВК, Тернівського та Новопокровського НВК. За підсумками змагань І місце
виборола  команда  легкоатлетів  Кам’яноярузького  НВК,  ІІ  місце  –  команда
Введенського НВК, ІІІ місце – команда Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Протягом  жовтня  місяця  проходив  шкільний  етап  Всеукраїнських
учнівських  олімпіад  з  базових  дисциплін  та  тривала  підготовка  до  семінару
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керівників  закладів  освіти  району  «Індивідуальна  форма  здобуття  загальної
середньої освіти в контексті Нової української школи».

16.10.2019  року  у  смт  Есхар   на  базі  інклюзивно-ресурсного  центру
пройшов майстер-клас благодійного фонду «Дій на благо для дітей району з
особливими  освітніми  потребами»  (написання  картин  на  полотні).  Також
16.10.2019  року  на  стадіоні  смт  Есхар  було  проведено  районні  змагання  з
футболу на приз кубку «Шкіряний м’яч» (2006 р.н.). В змаганнях взяли участь
8 команд закладів загальної середньої освіти району: Волохово-Ярського НВК,
Введенського  НВК,  Есхарівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів,  Старопокровської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів,  Новопокровського  НВК,  Тернівського  НВК,  Кам’яноярузького
НВК та Зарожненського НВК. За підсумками змагань І місце виборола команда
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ІІ місце–  футболісти Новопокровського НВК,
ІІІ місце – за Зарожненським НВК. Команди-переможці нагороджені грамотами
відповідних ступенів, а кращі футболісти дипломами.

18.10.2019  року  учні  ЗЗСО  району  взяли  участь  у  заході  військово-
професійного спрямування щодо вступу до Національної академії ім.гетьмана
Петра Сагайдачного, який пройшов у Будинку культури смт Есхар. У закладах
загальної середньої освіти пройшли заходидо 75-ої річниця з Дня визволення
України від нацистів. 

29.10.2019 року у відділ освіти пройшла нарада керівників закладів освіти
за  участю  першого  заступника  голови  районної  державної  адміністрації
Г. Танкова. Перед присутніми виступив Г. Танков, який окреслив перспективи
розвитку  Чугуївського  району.  Він  зазначив,  що  в  районі  тривають  процеси
децентралізації.  Також  Григорій  Вікторович  наголосив,  що  пріоритетним
напрямком розвитку освіти Чугуївського району залишається надання якісних
освітніх  послуг,  які  необхідно  забезпечити  дітям  сільських  шкіл.  Перший
заступник  голови  районної  державної  адміністрації  відзначив,  що
опалювальний сезон  розпочнеться  з  01  листопада  2019 року,  а  деякі  школи,
зокрема  Кам’яноярузький  НВК,  Кочетоцька  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  та
Новопокровський ДНЗ уже його розпочали, а також наголосив на необхідності
економії  палива  та  енергоносіїв  (електроенергії,  води,  газу)  у  зв’язку  з
незабезпеченістю освітньої галузі. 

Також  на  нараді  розглядалися  питання  про  результати  ЗНО-2019  та
підготовки випускників до ЗНО-2020, про організацію харчування у закладах
загальної середньої освіти, про проведення конкурсу-захисту учнів-членів МАН
та районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,  про участь закладів
освіти у прєктах різних рівнів, про роботу закладів освіти з питань цивільного
захисту, про покращення гурткової роботи та інші. 

На  нараді  були  присутні  представники  постачальника  продуктів
харчування. Керівники закладів освіти мали змогу задати питання та отримати
на них відповіді. Розмова йшла про покращення харчування в закладах освіти
району.

30.10.2019  року  на  базі  ЦТКЕ  УМ  пройшла  установча  сесія  конкурсу-
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захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, на яку були запрошені
учні та керівники-наставники.

31.10.2019  рокунабазі  ЦТКЕ  УМ  пройшов  семінар  класних  керівників
закладів освіти на тему: «Робота класних керівників з формування учнівського
колективу».  

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо

подальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту.
Протягом звітного періоду на території району проведено:
фізкультурно-оздоровчий захід  з  волейболу (чоловіки)  за  програмою ра-

йонної Спартакіади 2019 року з масових видів спорту;
фізкультурно-оздоровчий  захід  з  дворового  футболу  серед  юнаків  2005-

2006 р.р.н.;
району матчеву зустріч між командами ветеранів та юнаків з волейболу,

присвячену 74-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
районний турнір з волейболу серед ветеранів;
Всеукраїнський відкритий турнір з боксу «Олімпійські надії» серед юнаків

дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
фізкультурно-оздоровчий захід з волейболу пляжного (чоловіки, жінки) за

програмою районної Спартакіади 2019 року з масових видів спорту;
фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Дня захисту дітей в закладах від-

починку з денним перебуванням, що знаходяться на території району;
тренувальні  збори вихованців  відділення  боксу  КЗ «ДЮСШ Чугуївської

районної ради Харківської області»;
фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Дня захисту дітей у закладах від-

починку з денним перебуванням, що знаходяться на території району;
фізкультурно-оздоровчі заходи в рамках Всеукраїнської акції «Олімпійське

літо»серед відпочиваючихдитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Чугу-
ївському районі; 

фізкультурно-оздоровчі заходи, присвячені Дню Конституції України, Дню
молоді України;

Кубок Чугуївського району з футболу 2019 року, присвячений Дню Незале-
жності України та пам’яті воїнам загиблим під час проведення АТО/ООС;

фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, присвячені  Дню фізичної ку-
льтури і спорту в Україні;

Х-й ювілейний спортивно-масовий захід з багатоборства «Богатир Чугуї-
вщини-2019», присвячений Дню фізичної культури і спорту в Україні;

обласний  фізкультурно-оздоровчий  захід  із  дворового  футболу  серед
юнаків 2005-2006 р.р.н.;

відкритий Всеукраїнський турнір з боксу ім. козака І. Сірка, присвячений
героям АТО/ООС та Дню захисника України;
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районний  фізкультурно-оздоровчий  захід  із  дворового  футболу  серед
юнаків 2005-2006 р.р.н.;

змагання з шахів, тенісу настільного, стрітболу (чоловіки) за програмою
районної Спартакіади з масових видів спорту 2019 року.

На  території  району  проведено  ІІІ-й  етап  чемпіонату  України  з  трофі-
рейдів “Слобожанщина — 2019”.

Збірні команди району, спортсмени-аматори, вихованці відділень КЗ «Ди-
тячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області»
взяли участь у:

відкритому командному чемпіонаті Харківської області у приміщені серед
юнаків та дівчат (2002-2003 р.р.н., 2004-2006 р.р.н.) з легкої атлетики;

відкритому обласному турнір з боксу пам’яті майстра спорту з боксу Івана
Токарева серед юнаків;

чемпіонаті України з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та ді-
вчат;

чемпіонаті України з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та ді-
вчат;

фінальних змаганнях чемпіонатуХарківської області з волейболу «Дитяча
ліга» серед юнаків та дівчат 2002-2007 р.р.н. сезону 2018-2019 років;

відкритому Кубку області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2004 р.н.
та молодше;

зональних змаганнях з футзалу (чоловіки)за програмою обласної Спартакі-
ади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та ОТГ 2019
року (ІІ група);

обласному  фестивалі  «Мама,  тато,  я  -  спортивна  сім’я»  за  програмою
обласної  Спартакіади  з  масових  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ 2019 року (ІІ група);

відкритому чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики серед юнаків
та дівчат 2002-2006 р.р.н.;

фінальних  змаганнях  з  волейболу  (чоловіки)  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ 2019 року (ІІ група);

Спартакіаді серед допризовної молоді за програмою обласної Спартакіади
з  масових  видів  спорту  серед  районів  області,  міст  обласного  значення  та
ОТГ (ІІ група);

фінальних змаганнях з шашок за програмою обласної Спартакіади з видів
спорту  серед  районів  області,  міст  обласного  значення  та  ОТГ  2019  року
(ІІ група);

фінальних змаганнях з гирьового спорту за програмою обласної Спартакі-
ади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та ОТГ 2019
року (ІІ група);
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фінальних  змаганнях  з  волейболу  пляжного  (чоловіки,  жінки)  за  про-
грамою  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ 2019 року (ІІ група);

чемпіонаті України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат середнього ві-
ку;

фінальних змаганнях «Козацькі розваги» за програмою обласної Спартакі-
ади з масових видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ 2019 року (ІІ група);

обласнійСпартакіаді2019 року серед фізкультурних працівників (ІІ група);
змаганнях із спортивного рибальства за програмою обласній Спартакіаді з

масових  видів  спорту  серед  районів  області,  міст  обласного  значення  та
ОТГ (ІІ група);

кубку  України  з  боротьби  самбо  серед  юнаків  та  дівчат  старшого  віку,
юніорів та юніорок 2000-2001 р.р.н.;

відкритому чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики серед юнаків
та дівчат 2002-2006 р.р.н.;

першості Харківської області з боксу серед юнаків 2004-2005 р.р.н.;
відкритому Кубку Дергачівського району з бойового хортингу серед юнаків

2005-2010 р.р.н.;
відкритому  міжнародному  турнірі  з  боксу  серед  юнаків  та  дівчат  2007-

2009 р.р.н.;
кубку  світу  з  акробатичного  рок-н-ролу  серед  пар  юнаків,  дівчат  та

дорослих;
фінальних змаганнях з легкої атлетики, шахівта настільного тенісу за про-

грамою  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ (ІІ група);

чемпіонаті світу з боротьби самбо серед юнаків та дівчат старшого віку,
юніорів та юніорок;

фінальних змаганнях  з  баскетболу  (чоловіки)та  важкої  атлетики  за  про-
грамою  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ 2019 року (ІІ група);

відкритому обласному турнірі з боксу серед юнаків пам’яті В.В. Світлично-
го.

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-виховного процесу та дія-
льності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласного
бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку були направлені діти, які по-
требують особливої соціальної уваги та підтримки до:

ДПУ«МДЦ «Артек»наІV-ІХ, ХІ, ХІІтематичнізміни - 20 осіб (м. Київ);
ДП  «УДЦ  «Молода  гвардія»наІV-VІ,ХІ,  ХІІтематичнізміни  -  14  осіб

(Одеська область);
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ДЗСТ «Патрія» ДП «Південь - Курорт - Сервіс» на І,ІІІ, ІV, VІ тематичні
зміни - 20 осіб(Одеська обл.);

ПЗОВ  «Связист»  та  «Рассвет»  ТОВ  «Курортне  об’єднання  «Перлина
Чорномор’я» - 26осіб на І, ІІ, ІІІ, ІVтематичнізміни (Одеська область);

ДЛОТ ГО ЛООФСТ «Динамо»України-18  особи на  ІІ,  ІV,  VІ  тематичні
зміни (Львівська область);

ДОЗСТ  «Лісова  пісня»  -  13  осіб  на  І,  ІІ  тематичну  зміну  (Запорізька
область);

ДЗСТ «Факел» - 14 осіб на І, ІV тематичні зміни(Запорізька область);
ДП «Курорт Березівські мінеральні води» - 13 осіб наІ, ІІІ, ІV тематичні

зміни (Харківська область);
ДЗОВ «Зелена гірка» - 5 осіб на І тематичну зміну (Харківська область);
ПЗТОВ «Ромашка»- 4 особи на І тематичну зміну (Харківська область);
ДОТ«Біле озеро»- 4 особи на І, ІІІ тематичнізміни (Харківська область);
ДЗОВ  «Лісова  галявина»-  5  осіб  на  І,  ІІ  тематичні  зміни  (Харківська

область);
ПЗОВ «Лісовичок» - 7 осіб на І, ІІІ тематичні зміни (Харківська область);
ПДЗОВ«Олімпія»- 4 особи на ІІІ тематичну зміну (Харківська область).
 

Культура
Відділ  культури  і  туризму  райдержадміністрації  нараховує  10  клубних

закладів,  15  бібліотек.  За  звітний  період  відділом  проведені  (згідно  плану
роботи) наради працівників культури району, засідання ради відділу культури і
туризму, на яких розглядалися такі питання:
 щодо проходження планового навчання з підвищення кваліфікації;

щодо організації  та  проведення у закладах культури району заходів до
Дня захисників України;

щодо  стану  реалізації  міні-проекту  «Бібліотека  –  Дім  де  зігрівають
серця»,  обласного  конкурсу  «Разом  в  майбутнє»,  в  якому  здобула  перемогу
Центральна районна бібліотека. 

Працівники  відділу  культури  і  туризму  райдержадміністрації  брали
участь  у  семінарі-навчанні  з  сільськими,  селищними  головами,  секретарями
виконкомів, у навчанні з працівниками райдержадміністрації.

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

Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  велась  науково-
дослідницька робота з питання розвитку культурної спадщини в районі.  

17.10.2019  –  організовано  та  проведено  засідання  робочої  наради  з
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працівниками  культури  району  з  питань  проходження  планового  навчання  з
підвищення  кваліфікації;

22.10.2019 –  на  засідання  колегії  районної  державної  адміністрації
розглянуте питання «Про стан реалізації державної політики у сфері культури
на території Чугуївського району»

29.10.2019 – здійснено перевірку виконання виконкомом Кам’яноярузької
сільської  ради  делегованих  повноважень  органами  виконавчої  влади  щодо
вирішення  питань  про  надання  неповнолітнім,  студентам,  пенсіонерам  та
інвалідам права  на  безкоштовне  і  пільгове  користування  об’єктами культури
відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
01.10.2019 -  урочисте привітання бібліотечних працівників КЗ «ЧРЦБС»

зі Всеукраїнським днем бібліотек (Екскурсія садибою Рєпіна);
02.10.2019 - участь аматорів району в організації і проведенні урочистого

заходу до Дня учителя;
02.10.2019  -  участь  бібліотечних  працівників  району  в  обласному

урочистому заході до Всеукраїнського дня бібліотек;
11.10.2019 -  організація  та  проведення  урочистого  заходу  до  Дня

захисників України;
16.10.2019  -  Організація  та  проведення  художнього  майсер-класу  від

професійного  художника  для  дітей-інвалідів  району  на  базі  інклюзивного
центру за участі членів благодійного фонду «Дій на благо» (смт Есхар).

У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» (згідно з окремим планом) організовано та
проведено низку виховних заходів до Дня визволення Харківської області від
нацистських загарбників:

краєзнавча  відео-подорож  «Краю  рідний  –  життя  мого  основа»
(Центральна районна бібліотека); 

героїко-патріотичний репортаж «Тільки тим історія належить, хто за неї
бореться  й  живе»  (Кам’яноярузька  бібліотека-філія),  «Пам’яті  жити  в  віках»
(Тернівська та Введенська бібліотеки-філії);
 година історії «Уклін живим-загиблим слава (Кочетоцька бібліотека -філія
№1);

інформаційна година «Шляхами бою і перемоги» (Есхарівська бібліотека
– філія);

Організовано книжкові виставки:
до  Дня  захисників  України  «Вкраїно  рідна  пам’яттю  людською  ти

збережеш героїв імена», «Українці – нація героїв»;
до  Дня  українського  козацтва  «Хай  живе  козацька  воля!  Хай  живе

козацький дух!»;
до Дня визволення України від нацистських загарбників «Допоки пам'ять

в серці не згасає».
Протягом звітного періоду організовано показ документальних фільмів з
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добірки кіноклубу «Докудейс» до Дня захисників України, до Дня українського
козацтва.

14-го  жовтня  в  день  Покрови  Пресвятої  Богородиці  водночас  з  Днем
українського козацтва наш народ відзначає державне свято – День Захисника
України.  До  відзначення  цієї  знаменної  дати  долучились  і  бібліотеки
комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система». Так у бібліотеках системи було проведено годину гідності «Зростаймо
патріотами своєї землі» (центральна районна бібліотека), годину патріотичного
виховання  «Ми  завжди  готові  прийти  на  допомогу»  (Тернівська  бібліотека-
філія),  патріотичний  діалог  «Герої  для  нас,  як  приклад»  (Новопокровська
бібліотека-філія),  годину  спілкування  «Українські  воїни  в  біді  не  залишать»
(Тетлезька  бібліотека-філія),  патріотичну  годину  «Батьківщину-мати  вмій
захищати»  (Кам’яноярузька  бібліотека-філія).  Присутні  на  заходах  із
зацікавленістю переглянули відеоролик «14  жовтня –  свято всіх,  хто любить
Україну», який сприяв стійкому формуванню почуття патріотизму та гордості за
свою  Батьківщину,  а  наприкінці  заходів  запрошені  вшанували  пам’ять  усіх
загиблих на Сході України хвилиною мовчання.

24.10.2019  –  організовано  участь  кращих  читачів  шкільного  віку  у
V  обласному  ювілейному  патріотичному  Форумі,  присвяченому  100-річчю
Возз’єднання України «Діти єднають Україну» ( м. Харків, мала глядацька зала
ХНАТОБ).

Протягом жовтня проводилася робота з реалізації проекту «Бібліотека –
Дім де зігрівають серця».
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