
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за січень-березень 2019 року

Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів) за січень-березень 2019 року виконано на 112,9% до затверджено-
го плану, надходження складають  17491,2  тис.грн  при  плані  15488,9  тис.грн
(+2002,3 тис.грн).

План  з  основного  бюджетоутворюючого  податку  –  податку  на  доходи
фізичних осіб – не виконаний, виконання складає 94,6% (-453,6 тис.грн) через
те,  що  найбільші  платники  району  ДП  «Новопокровський  КХП»  та  КП
«Харківводоканал»  не  в  повному  обсязі  та  значно  менше  минулого  року
перераховують  податок,  в  порівнянні  з  І  кварталом  минулого  року
перерахування  до  районного  бюджету  зменшились  відповідно  на  660  та
657,4 тис.грн. 

З інших податків планові показники виконано, а саме: з податку на майно
на  133,4%  (+743,1  тис.грн),  єдиного  податку  –  154,4%  (+1449,4  тис.грн),
рентної плати за користування надрами – 122,9% (+ 352,9 тис.грн).

Трансферти з державного, обласного та інших місцевих бюджетів надійшли
в повному обсязі, а саме: базова дотація в сумі 4293,3 тис.грн, додаткова дотація
–   3092,0  тис.грн,  освітня  субвенція  –  9181,8  тис.грн,  медична  субвенція  –
4360,4 тис.грн, медична субвенція з бюджетів – Печенізького, Малинівського,
Чкаловського та міста Чугуєва – 12105,3 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 10, не
виконано по районному бюджету – 97,1%, недоотримано 283,4 тис.грн. 

При цьому всі  селищні та сільські ради виконали доходи більше чим на
105%.  Значно  перевиконали  дохідну  частину  бюджетів  такі  ради:  Мосьпані-
вська – в 2,8 рази (+390,5 тис.грн), Волохово-ярська – на 80% (+227,4 тис.грн),
Кам’яноярузька – на 39% (+216,2 тис.грн), Великобабчанська – на 38% (+107,9
тис.грн). Всім сільським та селищним радам надані висновки про перевиконан-
ня доходної частини, згідно яких необхідно планові показники привести у від-
повідність фактичним надходженням.

Доходи загального фонду зведеного бюджету району за І квартал 2019 року
проти аналогічного періоду минулого року збільшились лише на 0,9% або на
156 тис.грн. Збільшення спостерігається від надходжень рентної плати за кори-
стування надрами на 49,4% або 625,9 тис.грн,  єдиного податку з сільгоспви-
робників на 43,3% або на 608,8 тис.грн, єдиного податку з підприємців на 34,5%
або на 538,5 тис.грн. Зменшення по платі за землю на 29,6% або 1128,5 тис.грн,



по збору за використання лісових ресурсів на 43,4 тис.грн, по податку на доходи
фізичних осіб на 33,7 тис.грн.

За  даними органів  фіскальної  служби податковий борг  до  місцевих  бю-
джетів  району  (разом  з  обласним  бюджетом,  Чкаловською та  Малинівською
ОТГ) станом на 01.04.2019 складає 4873,4 тис.грн, в порівнянні з початком року
та збільшився на 251,6 тис.грн. 

Найбільші борги рахуються з таких податків:
податку на доходи фізичних осіб – 759,6 тис.грн;
податку на прибуток підприємств – 681,3 тис.грн;
податку на майно – 2637,8 тис.грн, а саме: по платі за землю – 2403,0 тис.-

грн, податку на майно, відмінне від земельної ділянки – 159,8 тис.грн;
по єдиному податку на підприємницьку діяльність –529,9 тис.грн.
Видатки загального фонду бюджету району профінансовано відповідно до

бюджетних призначень та наявності коштів.
Видаткова  частина  виконана  на  90,3%,  при  уточненому  плані

136742,9 тис.грн використано 123415,8 тис.грн. 
Праця та зайнятість населення

Станом на 01.04.2019 заборгованості з виплати заробітної плати в районі
немає.

Середньомісячна заробітна плата по району за ІV квартал 2018 року склала
7570 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає 116,6%.
Розмір  мінімальної  заробітної  плати  від  обласного  рівня  складає  90,7%,  що
перевищує у 2 рази.

Чисельність  безробітних  осіб,  працевлаштованих  за  сприянням  служби
зайнятості складає 103 особи.

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної під-
готовки, організації громадських робіт залучено 262 особи.

У районі створено 92 нових робочих місць. З них: юридичними особами –
24, фізичними особами – 54, за договорами трудового найму працює – 14 осіб.

Проведено  1  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 1 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 3 засідання з
легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової  зайнятості  та  3  засідання
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забез-
печення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом на 01.04.2019 нарахована допомога згідно із Законом України «Про

державну допомогу сім’ям з дітьми» 1628 отримувачам на суму 7518,3 тис.грн,
профінансовано за  рахунок субвенції  із  державного бюджету 7518,3 тис.грн,
заборгованості немає. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиля-
ються від сплати аліментів нарахована 13 отримувачам на суму 41,3 тис.грн,
профінансовано 41,3 тис.грн, заборгованості немає. 
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Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»  229  сім’ям  на  суму  2284,2  тис.грн.
Профінансовано 2284,2 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
52 особам на суму 36,9 тис.грн, профінансовано 36,9 тис.грн, заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам,  які  не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  138  особам  на  суму  644,0  тис.грн,
профінансовано  644,0  тис.грн,  та  соціальна  допомога  дітям  померлого
годувальника  нарахована  42  отримувачам  на  суму  195,9  тис.грн,
профінансовано 195,9 тис.грн, заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 30 особам
на суму 97,8 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 54 особам на суму
5,3 тис.грн, профінансовано 5,3 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалі-
дністю І чи ІІ  групи внаслідок психічного розладу нарахована 35 особам на
суму 212,3 тис.грн, профінансовано 212,3 тис.грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована  408  особам  на  суму  2239,1  тис.грн,  профінансовано  на  суму
2239,1 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 687,8 тис.грн, профінансовано на суму
687,8  тис.грн,  з  них:  10  прийомним  сім’ям  нараховано  206,4  тис.грн,
профінансовано  206,4  тис.грн,  3  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано 262,8 тис.грн, профінансовано – 262,8 тис.грн. Соціальна допомога
на утримання дитини в сім’ї патронатного виховання – 2 сім’ї, нараховано на
суму  109,3  тис.грн,  профінансовано  на  суму  109,3  тис.грн,  заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.04.2019

Всього домогосподарств в районі – 13278. 
Станом  на  01.04.2019  звернулись  за  призначенням  субсидії  618  домо-

господарств (4,7%).  Призначено субсидій  596 домогосподарствам (4,48%) на
суму 783,2 тис.грн, (у 2018 році – 610 домогосподарств (4,6%).

За рішенням конфліктної комісії призначено субсидій 473 сім’ям (79,4%).
На 01.04.2019 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 6505 (49,0%);
на тверде паливо – 3, у т.ч. 3 домогосподарства за 2018 рік.
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Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає
1636,56 грн, що на 175,90 грн менше ніж у 2018 році.

Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3576,78 грн.
На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, осіб з інвалідністю внаслідок
війни – 184, учасників бойових дій – 508, вдів загиблих та померлих учасників
війни – 192, учасників війни – 337.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.04.2019 санаторно-курортне лікування отримали 1 учасник

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
Станом на 01.04.2019 року для забезпечення осіб з інвалідністю технічни-

ми та іншими засобами реабілітації укладено 19 договорів на суму 400,43 тис.-
грн та сплачено 10 договорів на суму 234,97 тис.грн,  75 осіб з інвалідністю
отримали 210 направлення для забезпечення протезними виробами та технічни-
ми засобами реабілітації.

Станом  на  01.04.2019  видано  29  талонів  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 осіб,
які працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.04.2019 надана допомога 561 особі, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 366 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –

15 особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

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

переміщеним особам із зони АТО – 4 особи.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.04.2019 призначено пільг на жи-
тлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету на зага-
льну суму 4665,3 тис.грн, заборгованість складає 1691,6 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На  обліку  в  управлінні  перебуває  408  осіб  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи (1  категорія  –  102 особи,  2  категорія  –  75  осіб,
3 категорія – 146 осіб, вдови – 35 осіб, діти – 50 осіб).

Компенсацію на продукти харчування отримали 177 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 167,3 тис.грн. 

Безкоштовними ліками забезпечено 22 громадянина на суму 26,3 тис.грн.
Контроль за призначенням та виплатою пенсій, субсидій та допомог

Головним спеціалістом по контролю за призначенням та виплатою пенсій
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перевірені  115  нових  пенсійних  справ  та  161  перерахунок,  призначених
Чугуївським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Харківської
області. Перевірено 115 нових особових рахунків, 161 рахунок по перерахункам
пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  208  особових  рахунків  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  1058351,34  грн.  Перевірено
83 особових рахунки на виплату недоотриманої пенсії. Обстеження матеріальна
допомога – 6 звернень.

Головним  державним  соціальними  інспекторами  перевірено  94  справи
одержувачів допомог.

З них проведена звірка з податковою інспекцією:
допомога на дитину одиноким матерям – 0 справ;
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 0 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
державна соціальна допомога – 74 справи;
обстеження внутрішньо переміщених осіб – 19;
допомога при народженні дитини – 1 справа;
обстеження заявника для призначення субсидії – 148 справ;
обстеження заявника для призначення допомоги по догляду за інвалідом –

0 справ;
допомога на дитину одинокої матері – 0 справ.

З початку року перевірено 800 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто коштів до бюджету всього 7205,06 грн, з них: по субсидіям —

3224,22 грн, по допомогам – 3980,84 грн.
Пенсійне забезпечення

Фінансування  виплати  пенсій  та  допомог  протягом  звітного  періоду
проведено в повному обсязі. Заборгованості немає. 

Борг по пільгових пенсіях станом на 01.04.2019 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
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
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За даними обласної статистики станом на 01.03.2018 року підприємствами 
Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму 461,36 тис.грн 
та складає 1,4% до всієї реалізованої продукції Харківської області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» на 218,6%, ТОВ «Зооветеринарний
центр» на  3,63%,  Новопокровський ЗЗБК на 552,88%, ТОВ «Слобожанський
промкомбінат»  на  31,79%,  ТОВ  «Малинівський  склозавод»  на  24,76%,
КП «Вода Есхара» (водовідведення) на 28,57%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» на 46,47%, ДП «Новопокровський КХП»
на 37,22%, ТОВ «Бікорм» на 62,86%,  ТОВ «ТММ-Енергобуд Менеджмент» на
53,59%.

Сільське господарство
За  січень-березень  2019  року  з  метою  оновлення  та  переоснащення

технологічного обладнання сільськогосподарські підприємства району закупили
сільськогосподарської техніки на суму 24812,9 тис.грн.

В галузі тваринництва по сільськогосподарських підприємствах району за
січень – березень 2019 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8076 голів,
в тому числі корів – 3190 голів, що більше показника 2018 року на 173 голови,
свиней – 48769 голів, що більше ніж у минулому році на 29882 голови, птиці –
127103 голів, що на 2467 голів більше показника минулого року.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  в  січні  –
березні 2019 року вироблено валової продукції у постійних цінах 2010 року на
суму 51,2 млн.грн, або 182,3% до показника минулого року, в тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму 33,4 млн.грн (283,5%);
молока на суму 16,4 млн.грн (107,3%);
яйце – 1,4 млн.грн (111,1%);
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 2712,6 тонн, що

на 1755,6 тонн або 283% до показника минулого року, молока – 6595,7 тонн, що
на  7,3%  або  на  448,8  тонн  більше,  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом
минулого року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 2077 кг, що на 14 кг більше
показника  2018  року.  Середньодобові  прирости  ВРХ  та  свиней  становлять,
відповідно  507  та  673  гр,  що  більше  показника  минулого  року.  За  січень-
березень  2019  року  було  вироблено  3055  тис.шт  яєць,  що  на
305,5  тис.шт  більше,  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом  минулого  року.
Яйценосність курей-несучок склала 56 штук.

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом на
01 березня 2019 року становить 6300,90 грн, що більше ніж у минулому році на
1280,84 грн, або на 25,5%.

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 01.04.2019 року введено в експлуатацію
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3 індивідуальних житлових будинки загальною площею 163,4 кв.м. 
Проводяться роботи щодо підготовки матеріалів по розгляду генерального

плану смт Новопокровка на Містобудівній раді Харківської обласної державної
адміністрації.

Проводяться  роботи  по  оновленню  генеральних  планів  сіл  Зарожне,
Тетлега, Тернова, Зелений колодязь, Світанок, Зауддя та смт Введенка.

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

від  22.10.2018  №  405  «Про  початок  опалювального  сезону»  продовжується
опалювальний сезон 2018/2019 років. 

Станом  на  01.04.2019  в  районі  працювали  всі  котельні,  опалювались
100% об’єктів соціально-побутового призначення. 

З метою оперативного реагування у разі виникнення позаштатних ситуацій
під час проходження опалювального сезону 2018/2019 років,  на підприємствах
житлово-комунального  господарства  уточнено  розрахунок  сил  та  засобів
аварійно-відновлювальних бригад для забезпечення проведення робіт, фактичну
наявність  матеріальних  запасів  для  відновлення  житлово-комунального
забезпечення,  уточнено  порядок  інформаційної  взаємодії  на  відповідній
території між диспетчерами (черговими) комунальних підприємств, районною
державною  адміністрацією,  а  також  Департаментом  житлово-комунального
господарства  та  розвитку  інфраструктури  Харківської  обласної  державної
адміністрації. 

Одним із  пріоритетних питань  в  роботі  відділу  у  звітному періоді  було
виконання реалізації програми «Проект модернізації та енергозбереження для
систем  вуличного  освітлення  Харківського  регіону  «Енергія  світла»  на
2018/2021 роки». На теперішній час вуличне освітлення технічно проведено та
триває  робота  щодо  оформлення  технічної  документації  з  Чугуївським
районним відділенням АТ «Харківобленерго».

05.03.2019  керівником  відділу  було  прийнято  участь  в  нараді  стосовно
реалізації  програми  «Проект  модернізації  та  енергозбереження  для  систем
вуличного  освітлення  Харківського  регіону  «Енергія  світла»  на  2018/2021
роки».  За  результатами  наради  сільським,селищним  головам  району  було
виконано  погодження  проекту  на  внутрішні  мережі  вуличного  освітлення
Чугуївського районного відділення АТ «Харківобленерго» Харківської області,
зібрані необхідні документів для укладання договору на поставку електричної
енергії  для  вуличного  освітлення  та  направлено  до  АТ  «Харківобленерго»
Харківської області.

На теперішній час вуличне освітлення включено по вулиці О. Горбачова,
Польова, Абрикосова, Квіткова в смт Введенка, вулиці Харківська в с. Зелений
Колодязь,  вулиці  Комунальна  в  с.  Світанок,  вулиці  Овражна  в  с.  Зауддя
Введенської селищної ради, по вулиці Польова в с. Мосьпанове Чугуївського
району  Харківської  області.  По  іншим  населеним  пунктам  на  завершальній
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стадії  оформлення  договорів  на  підключення  вуличного  освітлення  між  сі-
льськими, селищними радами та АТ «Харківобленерго». 

11.03.2019  проведено  нараду  з  керівниками  Чугуївського  районного
відділення  АТ  «Харківобленерго»  Харківської  області  та  Чугуївського
відділення ПАТ «Харківгаз» щодо якісного надання послуг мешканцям району
з газо-та тепло забезпечення.

Протягом березня місяця щочетверга начальник відділу приймав участь у
виїзних нарадах в  смт Малинівка  та  с.  Кам’яна Яруга  стосовно  будівництва
амбулаторій.  Щоп’ятниці  надавалися  фото  звіти  голові  районної  державної
адміністрації стосовно ходу будівництва. 

Крім того, 25.03.2019 начальником відділу було взято участь у селекторній
нараді  облдержадміністрації  з  питання  «Про  стан  реалізації  бюджетної
програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів,  спрямованих  на  розвиток  системи  охорони  здоров’я  у  сільській
місцевості» у поточному році».

В Чугуївському районі Харківської області в поточному році заплановано
будівництво медичних амбулаторій у смт Малинівка та с. Кам’яна Яруга.

На  будівництво  медичної  амбулаторії  в  смт  Малинівка із  державного
бюджету  виділено  кошти  у  сумі  6090,0  тис.грн,  із  обласного  бюджету
676,7 тис.грн.

Проведено  тендерну  процедуру,  договір  на  виконання  будівельно-
монтажних  робіт  укладено  з  підрядною  організацією  ТОВ  «Талмікс»
(код ЕДРПОУ 39030430) 10.12.2018 № 281. 

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що
за  класом  наслідків  (відповідності)  належать  до  об’єктів  з  незначними
наслідками (СС1), подано 10.12.2018 до Департаменту державної архітектурно-
будівельної  інспекції  у  Харківській  області.  Роботи  з  будівництва  розпочато
12.12.2018. 

Підрядній  організації  ТОВ  «Талмікс»  за  виконані  у  грудні  будівельно-
монтажні роботи 26.12.2018 оплачено кошти у сумі 718,768 тис.грн. 

Станом  на  25.03.2019  повернено  до  Малинівської  селищної  ради
6047,899 тис.грн. 

На  об’єкті  виконані  роботи  з  організації  будівельного  майданчика.
Проведено земляні  роботи з  улаштування фундаментів  та інженерних мереж
(вода,  каналізація,  електрична  енергія),  проведено  роботи  з  будівництва
огороджувальних конструкцій, виконано стяжку всередині будівлі, встановлено
вікна (фотоматеріали додаються). Відсоток виконання становить 45%.

На  будівництво  медичної  амбулаторії  в  с.  Кам’яна  Яруга із  державного
бюджету  виділено  кошти  у  сумі  6100,0  тис.грн,  з  обласного  бюджету
653,2 тис.грн. 

Проведено  тендерну  процедуру,  договір  на  виконання  будівельно-
монтажних  робіт  укладено  з  підрядною  організацією  з  ТОВ  «СВ  Альянц»
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(код ЕДРПОУ 36624755) 03.12.2018 № 75.
Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що

за  класом  наслідків  (відповідності)  належать  до  об’єктів  з  незначними
наслідками (СС1), подано 04.12.2018 до Департаменту державної архітектурно-
будівельної  інспекції  у  Харківській  області.  Роботи  з  будівництва  розпочато
11.12.2018. Підрядній організації «СВ Альянц» 11.12.2018 оплачено авансовий
платіж у сумі 2145,0 тис.грн. 

Станом на 25.03.2019 на об’єкті виконані роботи з організації будівельного
майданчика,  видалення  зелених  насаджень.  Проведено  земляні  роботи  з
улаштування фундаментів та інженерних мереж (вода, каналізація, електрична
енергія),  проведено  роботи  з  будівництва  огороджувальних  конструкцій,
виконано стяжку всередині  будівлі.  На  теперішній час  проводяться роботи з
улаштування армованого поясу (фотоматеріали додаються). Відсоток виконання
становить 35%.

До Департаменту капітального будівництва Харківської області державної
адміністрації  щотижнево надається відповідна інформація  з  фотоматеріалами
щодо стану реалізації проектів нового будівництва амбулаторій. 

При належному фінансуванні об’єктів, які фінансуються за рахунок коштів
з державного та обласного бюджету, роботи будуть виконані в повному обсязі
протягом ІІ кварталу 2019 року.

Контроль за своєчасним та повним освоєнням капітальних вкладень, перед-
бачених  у  будівельну  галузь,  тримається  на  постійному  контролі  районної
державної адміністрації.

Питання  щодо  фінансово  -  економічного  стану  житлово-комунальних
підприємств  району,  їх  платоспроможності  і  надалі  знаходяться  на  контролі
відділу. Заборгованість по виплаті заробітної плати на підприємствах житлово-
комунального господарства району відсутні.

Відповідно до даних отриманих від підприємств,  які  надають послуги з
водопостачання та водовідведення, загальний борг станом на 01.03.2019 склав
3296,3 тис.грн.

Згідно з даними від підприємств, які надають послуги з теплопостачання,
станом на 01.03.2019 заборгованість за дані послуги складає 17573,8 тис.грн.

З  метою  зниження  рівня  заборгованості  за  надані  житлово-комунальні
послуги, комунальними підприємствами вживаються наступні заходи:

проводяться  відключення  від  водопостачання  –  боржників  як  правило
приватного сектору; 

проводяться рейди, на яких представники комунальних підприємств ведуть
роз’яснювальну  роботу  про  необхідність  оплати  за  одержані  послуги  та
оформленню субсидії.

13.03.2019 проведено  нараду  з  секретарем  Есхарівської  селищної  ради
щодо  розробки  документації  для  проекту  «Реконструкція  очисних  споруд  в
смт Есхар Чугуївського району Харківської області».

9



На  теперішній  час  по  очисним  спорудам  отримано  витяг  з  Державного
реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності.
Отримані 08.02.2019 технічні паспорта на будівлі. Рішенням сесії від 20.03.2019
створена комісія для прийому передачі очисних споруд на праві оперативного
управління КП «ВОДА ЕСХАРА», робота комісії запланована до 02.04.2019.

19.03.2019 було здійснено виїзд до смт Новопокровка з метою здійснення
контролю за  станом реалізації  проекту  «Очисні  споруди біологічної  очистки
стічних вод (нове будівництво)». 

З  метою  забезпечення  утримання  територій  населених  пунктів  у
належному  стані  та  створення  умов,  сприятливих  для  життєдіяльності
населення,  на  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції  «За чисте
довкілля»  та  дня  благоустрою територій  населених пунктів»,  розпорядження
голови Харківської обласної державної адміністрації від 11.03.2016 № 75 «Про
проведення  в  Харківській  області  щорічної  всеукраїнської  акції  «За  чисте
довкілля» та дня благоустрою», з 21 березня  на території Чугуївського району
було розпочато проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля». 

Проведено  25.03.2019  нараду  з  представниками  Малинівської  та
Чкаловської  селищних  рад  за  участю  начальника  Чугуївського  районного
відділення АТ «Харківобленерго» щодо електрозабезпечення закладів освіти. За
результатами наради рекомендовано Малинівському та Чкаловському селищним
головам,  начальнику  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації  вжити
відповідних  заходів  щодо  відпрацювання  алгоритму  дій  з  прийому-передачі
енергетичного обладнання, що розташовані у закладах освіти Малинівської та
Чкаловської  селищних  рад,  з  балансу  відділу  освіти  районної  державної
адміністрації на баланс відповідної селищної ради.

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

обслуговуються  філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор» (Владіміров А.) складає 235,8 км.

Філією  «Чугуївський  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»
(Шаповалова Н.) 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.
Щодня працівниками відділу здійснювався моніторинг щодо стану доріг в

районі. Результати моніторингу доводилися до керівництва районної державної
адміністрації. 

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,
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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: ФО-П Ніколаєнко М.І. та ФО-П Сапелкін М.М. 

12.03.2019  проведено  нараду  з  автоперевізниками району  щодо надання
послуг з перевезення на приміських маршрутах загального користування, що не
виходять за межі району. 

На теперішній час є питання щодо зменшення вартості проїзду та надання
якісного  транспортного  перевезення  приміському  автобусному  маршруті
№ 1497 «Чугуїв (АС) – Кочеток».

Між  районною  державною  адміністрацією  та  ФО-П  Ніколаєнко  М.І.
укладено  договір  від  30.01.2017  №  61/06-19  «Про  організацію  перевезень
пасажирів  на  автобусних  маршрутах  загального  користування»  на  підставі
рішення  конкурсного  комітету  з  визначення  автомобільних  перевізників
від  27.12.2016,  затверджено  паспорт  та  схему  маршруту,  розклад  руху,  інші
документи, передбачені чинним законодавством України.

26.03.2019  було  здійснено  виїзд  до  смт  Кочеток.  На  теперішній  час
районною  державною  адміністрацією  спільно  з  автоперевізником
ФО-П  Ніколаєнко  М.І.  вирішено  питання  щодо  забезпечення  якісним
перевезенням  пасажирів  та  скориговано  вартість  проїзду  на приміському
автобусному маршруті № 1497 «Чугуїв (АС) – Кочеток».

Згідно  з  розпорядженням  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації  від  18.02.2019  №  48  «Про  затвердження  переліків  об’єктів
будівництва та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської
області 2019 році», по Чугуївському району заплановано у 2019 році виконати
ремонт  доріг  загального  користування  місцевого  значення  на  загальну  суму
10360,000 тис.грн. 

Згідно з розпорядженням першого заступника голови Харківської обласної
державної  адміністрації  від  30.01.2019  №  16  «Про  передачу  автомобільних
доріг загального користування місцевого значення Харківської області з балансу
Департаменту  капітального  будівництва  Харківської  обласної  державної
адміністрації  на  баланс  державного  підприємства  «Дороги  Харківщини»,
визнано  з  01.03.2019  державне  підприємство  «Дороги  Харківщини»
балансоутримувачем  автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого
значення Харківської області,  які  знаходяться в сфері управління Харківської
обласної державної адміністрації, в тому числі і дороги по Чугуївському району.

Районною  державною  адміністрацією  направлено  листа  від  28.03.2019
№ 01-35/1240 до державного підприємства «Дороги Харківщини» з проханням
щодо включення керівництва районної державної адміністрації та відповідних
сільських,  селищних  голів  для  проведення  обстеження  та  визначення
пріоритетних  ділянок,  на  яких  планується  проведення  ремонтних  робіт  в
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поточному році.
26.03.2019  проведено  нараду  з  представниками  районного  центру

телекомунікацій № 325 м.  Чугуїв  Харківської  філії  ПАТ «Укртелеком» щодо
забезпечення  виборчих  дільниць  району  телефонним  зв’язком.  Станом  на
26.03.2019 проблемні питання відсутні.

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  01.05.2019  у  районі  налічується  229  закладів  торгівлі:

1 супермаркет, 138 магазинів, 73 торговельних павільйони, 17 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’єкти  побутового  обслуговування
населення, які надають 12 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив
одягу, послуги перукарень, послуги лазень, ремонт телерадіоапаратури, інші. .
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  –  15,25  грн,  хліб  із  борошна  вищого
ґатунку – 13,80 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 9,93 гривень.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації. Протягом І кварталу
2019 року зареєстровано 1088 звернень щодо надання адміністративних послуг:
15 –  Чугуївського районного відділу ГУ ДМС України в Харківській області
(далі  –  ДМС),  626  –  Міськрайонне  управління  у  Чугуївському  районі  та
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м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області
(далі  –  Держгеокадастр),  1  –  Головне  територіальне  управління  юстиції  у
Харківській області, 445 – власні послуги (відділ реєстрації районної державної
адміністрації: нерухоме майно – 324, бізнес – 116, відділ архітектури районної
державної адміністрації – 5), 1 – документ дозвільного характеру. 

Надано – 13 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  30  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Видано  2702  результати:  13  –  ДМС,  2233  –  Держгеокадастр,
у т.ч. 1669 витягів з нормативно грошової оцінки землі за замовленням он-лайн,
1  –  Головне  територіальне  управління  юстиції  у  Харківській  області,
453 – власні послуги (відділ реєстрації районної державної адміністрації: бізнес
– 115, нерухоме майно – 338), 2 – документи дозвільного характеру. 

Надано 470 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.
Охорона здоров’я

В  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  створено  реєстр  хворих  із
захворюванням на цукровий діабет, який налічує 2644 особи, з них 542 особи –
інсулінозалежні. У реєстрі зареєстровано 17 дітей.

В  реєстр  на  проведення  зубопротезування  фахівцями  КНП  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області внесено 154 особи, проведено протезування 13 особам на
загальну суму 25106,46 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 квітня 2019 року в КНП «Чугуївська  центральна районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
складено  реєстр  дорослих  на  рідкісні  (орфанні)  захворювання,  в  якому
знаходиться 2229 осіб, дитячого населення зареєстровано 44 дитини.

Виділено коштів з місцевого бюджету – 240,53 тис.грн, з них дорослому
населенню – 22,78 тис.грн, дитячому населенню – 217,75 тис.грн; з державного
бюджету  виділено  коштів  за  І  квартал  2019  року  –  130,44  тис.грн,  з  них
дорослому  населенню  –  2,28  тис.грн,  дитячому  населенню  –
128,16 тис.грн.

В  реєстрі  на  проведення  оперативного  втручання  з  приводу  катаракти
внесено 65 осіб, з них діти війни – 65 осіб. 

Слухопротезування всього потребує – 21 особа, з них мешканців району –
11 осіб. За 3 місяці 2019 року запротезовано слуховими апаратами не було.
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У протитуберкульозному кабінеті в КНП «Чугуївська центральна районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
функціонує реєстр хворих на туберкульоз, проводиться моніторинг обстеження,
лікування та оздоровлення пацієнтів. Станом на 01 квітня 2019 року у реєстрі
знаходиться 350 пацієнтів, проходять лікування 29 осіб, проліковано 321 особа.

Протягом  І  кварталу  2019  року  виявлено  3  хворих  на  туберкульоз.  На
обліку з активною формою туберкульозу знаходиться в протитуберкульозному
кабінеті  50  хворих,  проти  51  хворого  в  минулому  році.  Проліковано
амбулаторно – 29 осіб, направлено до протитуберкульозних санаторіїв 3 хворих.

На амбулаторне лікування хворих на туберкульоз у 2019 році використано
ліків на суму 24639,67 грн. Фінансування у 2019 році з місцевого бюджету в
сумі 1400,00 грн, фінансування з держбюджету в сумі 23239,67 грн, на одного
хворого у сумі 492,79 грн. 

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». У березні 2019 року було здійснено виїзди до смт Кочеток,
смт Новопокровка, с. Стара Покровка, с. Волохів Яр. Лікарями було оглянуто
277 осіб.

Освіта
Заробітна плата педагогічним працівникам навчальних закладів району за

березень виплачена в повному обсязі. 
Заборгованості за енергоносії за березень 2019 року немає.
Придбано канцтовари для відділу освіти районної державної адміністрації

на загальну суму 1685 грн.
Протягом березня 2019 року тривала реєстрація випускників закладів осві-

ти району у ЗНО-2019, проводилися тренінги по підготовці випускників    11
класів до ЗНО-2019 на базі Введенського, Новопокровського НВК, Центру тури-
зму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, у всіх закладах освіти району
були проведені загальношкільні батьківські збори за участю голови (заступника
голови)  районної державної  адміністрації,  представників управління праці  та
соціального захисту населення та відділу економічного розвитку та торгівлі ра-
йонної державної адміністрації.

1 березня 2019 року на базі ЧР ЦТКЕ УМ було проведено семінар (творча
лабораторія) «Сучасний погляд на позашкілля: або як зробити навчання дітей у
позашкільному закладі змістовним, захоплюючим, цікавим».

Працівники відділу освіти, учителі взяли участь у майстер-класах з підго-
товки учнів до ЗНО з історії, географії, біології в межах регіонального освітньо-
го проекту «Модернізація змісту  та форм роботи з підготовки до ЗНО», які були
проведені на базі КВНЗ «ХАНО».
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Протягом березня проходили інтернет-збори для батьків майбутніх першо-
класників у режимі он-лайн. 

З 4 по 7 березня у закладах освіти району пройшли заходи з нагоди Між-
народного жіночого дня 8 Березня. 

12 березня 2019 року у закладах освіти району пройшли повторні контро-
льні роботи щодо підготовки учнів до ЗНО. 

13 березня 2019 року на базі школи №8 м. Чугуєва та ДЮСШ пройшов
зональний етап обласних змагань з баскетболу у яких взяла участь команда ра-
йону, яка посіла I місце. 

22 березня 2019 року команда району, яку представляли учні Есхарівської
ЗОШ  I-III  ст.  взяла  участь  у  фінальних  змаганнях,  які  проходили  у
м. Первомайську, де посіла II місце. 

16 та 23 березня 2019 року випускники 11 класів закладів освіти району
взяли участь у пробному ЗНО з української мови та літератури, математики,
історії та інших предметів у пунктах тестування м. Чугуєва.

19  березня  2019  року  у  відділі  освіти  пройшло  засідання  атестаційної
комісії  II  рівня,  на  якій  атестувалося  10  педагогічних  працівників.  Було
атестовано відповідно до рішення атестаційної комісії: 2 – відповідають раніше
встановленому  тарифному  розряду,  1  –  присвоєно  кваліфікаційну  категорію
спеціаліст II категорії, 7 – відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній кате-
горії «спеціаліст вищої категорії», 2 – відповідають раніше присвоєному званню
«старший  учитель»,  1  –  відповідає  раніше  присвоєному  званню  «учитель-
методист»,  2  –  присвоєно  звання  «старший  учитель»,  2  –  присвоєно  звання
«учитель-методист».

20 березня 2019 року на базі Мосьпанівського НВК пройшла педагогічна
майстерня  для  педагогічних  працівників  закладів  освіти:  «Успішні  практики
впровадження інтерактивних та проектних технологій, технологій критичного
мислення у освітній процес».

22  березня  2019  року  на  базі  ЧР  ЦТКЕ  УМ  пройшов  інтелектуальний
конкурс для учнів 4 класів «Розумники-2019». Преможцями стали учні Есхарі-
вської  ЗОШ  I-III  ст.  (I  місце),  Старопокровської  ЗОШ I-III  ст.  та  Кам’яноя-
рузького НВК (II місце), Введенського НВК (І місце).

26 березня 2019 року на базі Кам’яноярузького НВк проведено семінар для
педагогічних працівників: школа педагогів нової формації «Створюємо спільно-
ту креативного вчительства».

27 березня 2019 року у відділі освіти пройшов захист досвіду вчителів, які
претендують на звання «Учитель-методист», «Керівник гуртка-методист».

28 березня 2019 року у районному Будинку культури пройшла школа лі-
дерів учнівського самоврядування. Дебати (за участю заступник голови район-
ної державної адміністрації В. Волоцкової).

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
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 Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо
подальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту.

Протягом звітного періоду на території району проведено:
різдвяний  турнір  з  міні-футболу  між  вихованцями  КЗ  «Дитячо-юнацька

спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області» та «ДЮСШ
Чугуївської міської ради»;

турнір з баскетболу серед юнаків, присвячений пам’яті В.Луценка;
фізкультурно-оздоровчий  захід  з  лижних  перегонів,  присвячений  дню

соборності  України,  100 –  річчю проголошення акта  злуки УНР і  ЗУ НР та
пам’яті воїна-інтернаціоналіста О. Михайлова;

фізкультурно-оздоровчий захід із стрітболу серед юнаків.
фізкультурно-оздоровчий захід«Мама, тато, я - спортивна сім’я»;
фізкультурно-оздоровчий  захід  з  волейболу,  присвячений  пам’яті  воїна-

інтернаціоналіста В. Луговському;
фізкультурно-оздоровчий захід із стрітболу серед юнаків 2001-2003 р.р.н,

2004-2006 р.р.н. та дівчат 2002-2004 р.р.н.;
змагання із зимової спортивної рибалки;
відкритий турнір з боксу, присвячений пам’яті тренера-викладача відділен-

ня боксу КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Ха-
рківської області» «Майстра спорту України» О. Мазура;

фізкультурно-оздоровчий захід з гирьового спорту, шашок та стрільби із
пневматичної  гвинтівки  за  програмою  районної  Спартакіади  2019  року  з
масових видів спорту;

колективний виїзд вболівальників району на матч чемпіонату України з фу-
тболу серед клубів першої ліги між ФК «Металіст-1925» (м. Харків) і ФК «Дні-
про-1» (м. Дніпро).

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

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

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

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

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

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.

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»  на  І,  ІІ  тематичні  зміни-  2  особи  (27.02.2019,
22.03.2019, Київська область);

ДП «УДЦ«Молода гвардія» на І, ІІ тематичні зміни- 2 особи (27.02.2019,
21.03.2019, Одеська область). 

Соціально-правовий захист дітей
Протягом  січня-березня  2019  року  було  проведено  12  виїздів  по

виявленню  бездоглядних  та  безпритульних  дітей,  дітей,  які  бродяжать  та
жебракують, відповідно графіку на 2018 рік (05.02.19 - с. Базаліївка, 12.02.19 -
с. Стара Покровка, 19.02.19 - смт Есхар, 26.02.19 -  смт Кочеток,  05.02.19 -  с.
Базаліївка,  12.02.19 -  с.  Стара Покровка, 19.02.19 - смт Есхар, 26.02.19 -  смт
Кочеток,  05.03.19  -  с.  Волохів  Яр,  12.03.19  -  с.  Новопокровна,  19.03.19  -  с.
Базаліївка, 26.03.19 - смт Чкаловське). 

Додаткові  здійснено  виїзди:  с.  Зарожне,  смт  Введенка,  смт  Есхар,  смт
Чкаловське, с. Коробочкине, смт Новопокровка, смт Есхар, с. Стара Покровка,
с. Волохів Яр, с. Новопокровка, смт Есхар). Всього обстежено 52 родини, з них
в складних життєвих обставинах перебувають 32 родини. 

Дітей, які знаходились без догляду батьків не виявлено. 
На особистий прийом громадян в службу у справах дітей звернулось 21

особа, прийнято 10 заяв з різних питань, що стосуються дітей. Всі звернення
задовільнені.

Взято участь у 18 судових засіданнях: 
- 13 засідань відносно батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки;
- 2 засідання стосовно захисту житлових та майнових прав;
- 1 засідання стосовно визначення місця проживання дітей;
- 2 засідання стосовно стягнення аліментів.
Проведено 6 оперативних нарад з працівниками служби з різних питань,

що стосуються діяльності служби у справах дітей.
Протягом  1  кварталу  2019  року  за  участю  служби  у  справах  дітей

проведено та взято участь у таких заходах:
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02.01  -  до  родини  патронатного  виховання  з  метою  надання  послуг  з
патронату  над дитиною влаштовано двох малолітніх  дітей на  час  подолання
батьками складних життєвих обставин;

09.01 - вилучено малолітню дитину, 01.01.2019 р.н., із біологічної родини в
смт Чкаловське через загрозу життю та здоров`ю, дитина влаштована до дитя-
чого відділення ЧЦРЛ, підготовлено розпорядження про влаштування малюка
до Обласного будинку дитини «Зелений Гай»;

17.01 -  вилучено двох малолітніх дітей із  родини в смт Введенка через
невиконання батьками батьківських обов'язків,  діти тимчасово влаштовані до
дитячого відділення ЧЦРЛ, готуються документи для влаштування до родини
патронатного вихователя;

21.01 - батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу Трохимченко
(с.  Леб`яже)  привітав  голова  районної  державної  адміністрації  М.М.Шошин.
Батькам вручено подарунки для родини;

24-25.01 - участь начальника служби у справах дітей у семінарі-тренінгу з
підвищення спроможності спеціалістів служб у справах дітей у виявленні, на-
данні допомоги дітям, які є уразливими до потрапляння у ситуацію торгівлі лю-
дьми, який проведений Міністерством соціальної політики України спільно з
Координатором проектів ОБСЄ у Харківській області, в рамках регіонального
проекту «Поширення механізму взаємодії  суб’єктів,  які  здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми в Україні»;

25.01 - проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини районної
державної адміністрації,  розглянуто 22 питання, які  стосувались позбавлення
батьківських прав, житлових та майнових прав, інших питань соціального захи-
сту дітей;

15.02.19 - до родини опікуна повернута малолітня дитина, яка перебувала в
центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей м. Харків;

20.02.19 - до обласного будинку дитини влаштована одна малолітня дитина,
батьки якої позбавляються батьківських прав;

22.02.19 - проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини район-
ної державної адміністрації, розглянуто 19 питань, які стосувались позбавлення
батьківських прав, житлових та майнових прав, інших питань соціального захи-
сту дітей;

26.02.19 - громадянами України усиновлена малолітня дитина, батьки якої
відмовились від утримання та виховання.

20.03.2019 - проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини ра-
йонної державної адміністрації, розглянуто 5 питань, які стосувались позбавле-
ння батьківських прав, житлових та майнових прав, інших питань соціального
захисту дітей, розглянуто 5 питань; 

22.03.19 - влаштування малолітньої дитини, позбавленої батьківського пі-
клування, до дитячого будинку сімейного типу в с. Леб`яже;
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22.03.19 - до дитячого відділення Чугуївської центральної районної лікарні
влаштовано двох малолітніх дітей через складні життєві обставини опікуна;

26.03.2019 - подання звітів до Харківської обласної державної адміністра-
ції;

29.03.2019 - проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини ра-
йонної  державної  адміністрації,  розглянуто  19  питань,  які  стосувались  по-
збавлення  батьківських  прав,  житлових  та  майнових  прав,  інших  питань
соціального захисту дітей, розглянуто 11 питань; 

28.03.19 - двоє малолітніх дітей з смт Кочеток влаштовані до прийомної сі-
м`ї в м. Коломак.

Протягом звітного періоду надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування - 2 дітям, на облік дітей. Що перебувають у складних
життєвих обставинах поставлено 17 дітей. 

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить
на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування. 

Проведена робота по упорядкуванню особових справ на дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах. 

Протягом  3  місяців  2019  року  підготовлено  12  розпоряджень  голови
райдержадміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей.

Культура
За  звітний  період  відділом  культури  і  туризму  проведені  (згідно  плану

роботи) наради працівників культури району, засідання ради відділу культури і
туризму, на яких розглядалися такі питання:

щодо обговорення можливості  залучення власних надходжень закладами
культури району для поліпшення матеріально-технічної бази;

щодо  участі  аматорів  району  у  спільному  Українсько-Американському
благодійному проекті  «Незабутня  квітка»  під  патронатом голови  Харківської
обласної державної адміністрації;

щодо  врахування  керівниками  гуртків  питань  з  техніки  безпеки  під  час
організації участі дитячих творчих колективів у виїзних заходах;

щодо організації роботи закладів культури району в штатному режимі, в
яких будуть розміщуватися виборчі дільниці. 

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

19.03.2019 -  нарада  з  працівниками  культури  району  щодо  проведення
інвентаризації пам’яток історії, що знаходяться на території місцевих рад, для
виявлення  пам’яток  культурної  спадщини,  які  потребують  ремонтних  робіт,
консервації або демонтажу.  

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
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02.03.2019  –  участь  аматорів  району  у  проведенні  свят  Масляної  в
населених пунктах Малинівка, Мосьпанове, Зарожне, Новопокровка; 09.03.2018
– Есхар; 

05.03.2019  -  участь  аматорів  району  шкільного  віку  у  другому
відбірковому турі обласного етапу конкурсу «Яскраві діти України» (ХАТОБ);

06.03.2019 – участь аматорів району шкільного віку у прес-конференції та
гала-концерті обласного етапу конкурсу «Яскраві діти України» (м. Харків);

07.03.2019  –  організація  та  проведення  урочистого  районного заходу  до
відзначення Міжнародного жіночого Дня (районний Будинок культури);

25.03.2019  -  участь  працівників  відділу  культури  і  туризму  районної
державної  адміністрації  у  обласному  заході  щодо  відкриття  Українсько-
Американського Благодійного Проекту «Незабутня Квітка» (м. Харків);

29.03.2019  -  участь  працівників  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації та аматорів району у прем’єрному показі вистави «Квітка.
Пісня  на  яву  й  у  снах»,  в  рамках  Українсько-Американського  Благодійного
Проекту, метою якого є придбання пересувних мамографів «Квітка» (м. Харків).

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

02.03.2019 –  участь  зразкового  колективу  «Спортивного  клубу  Наталії
Черних  з  акробатичного  рок-н-ролу» у  І  етапі  Чемпіонату  України  з
акробатичного рок-н-ролу (м. Харків, Палац Студентів ХПІ);

03.03.2019 -  участь  народного  вокально-естрадного  колективу
«Мультитрек» у І Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Superart -2019»
(м. Харків);

06.03.2019  –  участь  народного  естрадно-вокального  колективу
«SantaLucia» у  Всеукраїнському  конкурсі  юних  вокалістів  "Яскраві  діти
України"(м. Харків);

17.03.2019  –  участь  колективу  спортивного  танцю  «Сфера»  у
Всеукраїнських змаганнях з бально-спортивного танцю «Chicago» (м. Харків);

23.03.2019 –  участь зразкового  колективу  «Спортивного  клубу  Наталії
Черних  з  акробатичного  рок-н-ролу»  у  ІІ  етапі  Чемпіонату  України  з
акробатичного рок-н-ролу (м. Павлоград);

24.03.2019 –  участь  зразкового  колективу  індійського та  східного танцю
«Рамаяна»  у  Всеукраїнському  конкурсі  індійського  та  циганського  танцю
«Намасте, досто!» («Здрастуйте, друзі!») (м. Полтава);

30.03.2019 –  участь зразкового  колективу  «Спортивного  клубу  Наталії
Черних  з  акробатичного  рок-н-ролу»  у ІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу  з
акробатичного рок-н-ролу (м. Дніпро).

Згідно  з  окремим  планом  в  комунальному  закладі  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» організовано та проведено заходи:

09.03.2019  –  відбірковий  тур  учасників  для  участі  у  районному  етапі
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обласного  конкурсу  дитячого  читання  «Книгоманія-2019»  (Чугуївська
центральна районна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);

15.03.2019 - поетичний вернісаж «Поезія й весна – душі висока розкіш» до
Всесвітнього дня поезії (центральна районна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);

23.03.2019  -  участь  читців  шкільного  віку  у  обласному конкурсі  читців
«Вічне слово Кобзаря» (м. Харків).

В бібліотеках-філіях КЗ «ЧРЦБС» організовано книжкові виставки:
з нагоди Шевченківських днів «...В сім’ї вільній новій»;
правові  виставки  щодо  виборчого  законодавства  України  та  новин  у

підготовці виборчого процесу.
В центральній районній бібліотеці КЗ «ЧРЦБС» організовано та проведено

майстер-класи з виготовлення сувенірів  «ХендМейд» для привітання жінок зі
святом Міжнародного жіночого Дня.

З  добірки  фільмів  «Докудейс»  організовано  перегляд  публіцистичних
фільмів  з  нагоди  205  річниці  з  дня  народження  Т.Г.  Шевченка,  до  Дня
українського добровольця 
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