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Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів) за січень-травень 2019 року виконано на 106,0% до затвердженого
плану, надходження  складають  29488,1  тис.грн  при  плані  27831,3  тис.грн
(+1656,8 тис.грн).

План  по  основному  бюджетоутворюючому  податку–податку  на  доходи
фізичних осіб – не виконаний, виконання складає 86,5% (-2125,2 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». В порі-
внянні із минулим роком перерахування ПДФО від цих підприємств зменши-
лись на 2,7 млн.грн. 

Районною  державною  адміністрацією  проведена  претензійна  робота,
направлені листи щодо проблемних 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  податках  планові  показники  виконані,  а  саме  по  податку  на
майно  на  124,2%  (+959,1  тис.грн),  по  єдиному  податку  –  138,4%
(+1646,7тис.грн),  по  рентній  платі  за  користування  надрами  –  107,8%
(+ 207,4 тис.грн).

Трансферти  з  державного,  обласного  та  інших місцевих  бюджетів  наді-
йшли в повному обсязі, а саме: базова дотація в сумі 7155,5 тис.грн, додаткова
дотація  –  5150,8  тис.грн,  освітня  субвенція  –  18267,2  тис.грн,  медична
субвенція – 7267,2 тис.грн, медична субвенція з Печенізького, Малинівського,
Чкаловського бюджетів та міста Чугуєва – 19974,7 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 10,  не
виконано по районному бюджету – 88,6%, недоотримано 2032,2 тис.грн. 

Селищним та сільським радам, які виконали доходи більше чим на 105%,
надані висновки для внесення змін до бюджетів згідно вимог частини 7 ст.78
Бюджетного кодексу України (із змінами). 

Значно перевиконали дохідну частину бюджетів такі ради: Великобабча-
нська в 2,4 рази (+594,5 тис.грн), Волоховоярська на 87,4%  (+447,6 тис.грн),
Зарожненська в 2 рази (+462,0 тис.грн), Кам’яноярузька на 43,5% (+399,6 тис.-
грн), Мосьпанівська в 2,1 рази (+397,0 тис.грн).

Доходи  загального  фонду  зведеного  бюджету  району  за  5  місяців
2019  року  проти  аналогічного  періоду  минулого  року  збільшились  лише  на
4,6% або на 1299,2 тис.грн. Збільшення спостерігається від надходжень рентної
плати за користування надрами на 14,5% або 362,5 тис.грн, плати за використа-
ння лісових ресурсів в 10 разів або на 683,7 тис.грн, єдиного податку з сільгосп-
виробників на 20,8% або на 409,1 тис.грн, єдиного податку з підприємців на
42,1% або на 1052,2 тис.грн. Зменшення по платі за землю на 14% або 705,9 ти-
с.грн, по податку на доходи фізичних осіб на 3,4% або на 476,4тис.грн.

За  даними органів  фіскальної  служби податковий борг до місцевих бю-
джетів району (разом з обласним бюджетом, Чкалівською та          Малині-
вською ОТГ) станом на 01.06.2019 складає 4807,5 тис.грн, в порівнянні з поча-
тком року збільшився на 185,7 тис.грн. 

Найбільші борги рахуються по таких податках:
по податку на доходи фізичних осіб – 754,0 тис.грн;
по податку на прибуток підприємств – 659,5 тис.грн;
по  податку  на  майно  –  2572,7  тис.грн,  а  саме:  по  платі  за  землю  –

2329,8  тис.грн,  по  податку  на  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  –
167,9 тис.грн;

по єдиному податку на підприємницьку діяльність– 546,4 тис.грн.
Видатки загального фонду бюджету району профінансовано відповідно до

бюджетних призначень та наявності коштів.
Видаткова  частина  виконана  на  89,6%,  при  уточненому  плані

201757,6 тис.грн, використано 178190,8 тис.грн. 
Праця та зайнятість населення

Станом на 01.06.2019 заборгованості із виплати заробітної плати в районі
немає.

Середньомісячна заробітна плата по району за І квартал 2019 року склала
8120 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2018 року складає 128,9%.
Розмір мінімальної заробітної плати вона перевищує у 2 рази, від обласного
рівня заробітна плата складає 97,6%. 

Чисельність  безробітних  осіб,  працевлаштованих  за  сприянням  служби
зайнятості складає 207 осіб.

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної під-
готовки, організації громадських робіт залучено 512 осіб.
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У районі створено 142 нових робочих місця. З них: юридичними особами –
33, фізичними особами – 88, за договорами трудового найму працює 21 особа.

Проведено 2 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості на-
селення, 2 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 5 засідань з ле-
галізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 5 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  01.06.2019  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 1592  отримувачам  на  суму
12324,3 тис.грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету
12324,3  тис.грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 15 отримувачам на
суму 77,1 тис.грн, профінансовано 77,1 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім’ям» 230  сім’ї  на  суму  3895,2  тис.грн.
Профінансовано 3895,2 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
57 особам на суму 62,9 тис.грн, профінансовано 62,9 тис.грн,  заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам,  які  не мають права на пенсію та
особам з інвалідністю нарахована 140 особам на суму 1102,3 тис.грн, профінан-
совано 1102,3 тис.грн, та соціальна допомога дітям померлого годувальника на-
рахована 44 отримувачам на суму 344,9 тис.грн, профінансовано 344,9 тис.грн,
заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 27 особам
на суму 162,6 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за осо-
бою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 55 особам на суму   8,9
тис.грн, профінансовано 8,9 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі,  яка проживає разом з особою з ін-
валідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 26 особам на
суму 321,2 тис.грн, профінансовано 321,2 тис.грн, заборгованості немає.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю нара-
хована 411 особам на суму 3726,9 тис.грн, профінансовано на суму    3726,9
тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування нарахована на суму 995,4 тис.грн, профінансовано на суму
995,4 тис.грн, з них: 9 прийомним сім’ям нараховано 323,2 тис.грн, профінан-
совано 323,2 тис.грн,  3  дитячим будинкам сімейного типу нараховано 473,3
тис.грн, профінансовано – 473,3 тис.грн. Соціальна допомога на утримання ди-
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тини в сім’ї патронатного виховання (2 сім’ї), нараховано на суму 198,9 тис.-
грн, профінансовано на суму 198,9 тис.грн, заборгованості немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.06.2019

Всього домогосподарств в районі – 13278. 
Станом  на  01.06.2019  звернулись  за  призначенням  субсидії

800  домогосподарств  (5,5%).  Призначено  субсидій  4356  домогосподарствам
(32,8%) на суму 1045,7 тис.грн, (у 2018 році – 1006 домогосподарств (7,6% на
1018,1 тис.грн).

За рішенням конфліктної комісії призначено субсидій 684 сім’ям (15,7%).
На 01.06.2019 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 3661 (27,6%);
на тверде паливо – 3, у т.ч. 3 домогосподарства за 2018 рік.
Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає 42,9 грн,

що на 969,12 грн менше ніж у 2018 році.
На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, осіб з інвалідністю вна-

слідок війни – 182, учасників бойових дій – 512, вдів загиблих та померлих
учасників війни – 193, учасників війни – 328.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.06.2019 санаторно-курортне лікування отримали 2 учасника

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
Станом на 01.06.2019 року для забезпечення осіб з інвалідністю технічни-

ми та іншими засобами реабілітації укладені 35 договорів на суму 573,9 тис.грн
та сплачено 26 договорів на суму 486,4 тис.грн, 100 осіб з інвалідністю отрима-
ли 299 направлень для забезпечення протезними виробами та технічними засо-
бами реабілітації.

Станом на 01.06.2019 видано 40 талонів на пільговий проїзд інвалідам вій-
ни.

Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації має три відділення, чи-
сельність працюючих 69 осіб, у тому числі соціальних робітників 39 чол, які
працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.06.2019 надана допомога 614 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 379 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –

17 особам;
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомо-

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

переміщеним особам із зони АТО – 4 особи;
пункт прокату – 38 осіб.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків  в  актуальному стані.  Станом на 01.06.2019  призначено  пільг  на
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житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету на за-
гальну суму 6696,9 тис.грн, заборгованість складає 603,9 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 405 осіб постраждалих внаслідок Чорно-
бильської катастрофи (1 категорія – 102 особи, 2 категорія – 74 осіб,        3 кате-
горія – 146 особи, вдови – 34 особи, діти – 47 осіб).

Компенсацію на продукти харчування отримали 177 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 277,6 тис.грн. 

Безкоштовними ліками забезпечено 72 громадянина на суму 81,2 тис.грн.
Безкоштовне зубопротезування 7 осіб на суму 14,4 тис.грн.

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

перевірені  201  нова  пенсійна  справа  та  278  перерахунків,  призначених
управлінням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 201 новий
особовий рахунок, 278 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на поховання. Перевірено 396 особових рахунків пенсіонерів та талонів до од-
норазового доручення на поховання на суму 2111731,97грн. 

Перевірено 149 особових рахунків на виплату недоотриманої пенсії.  Об-
стеження матеріальна допомога – 6 звернень.

Головним  державним  соціальними  інспекторами  перевірено  135 справ
одержувачів допомог.

З них проведена звірка з податковою інспекцією:
допомога на дитину одиноким матерям – 0 справ;
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 22 справи.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
державна соціальна допомога – 92 справи;
обстеження внутрішньо переміщених осіб – 20;
допомога при народженні дитини – 1 справа;
обстеження заявника для призначення субсидії – 231 справа;
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 7705,06 грн, з них: по субсидіям —

3724,22 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 01.06.2019 року має  Малинівський
державний машинобудівний завод в сумі 2,6 тис.грн.
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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
За даними обласної статистики станом на 01.04.2019 року підприємствами

Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
687661,9 тис.грн та складає 1,4% до всієї  реалізованої  продукції  Харківської
області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» на 137,53%, ПрАТ «Новопокровський
завод ЗЗБК» на 474,09%, ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на 73,86%, ТОВ
«Малинівський склозавод» на 20,38%, КП «Вода Есхара» (водовідведення) на
13,33%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» на 39,18%, ДП «Новопокровський КХП»
на 43,31%, ТОВ «Бікорм» на 66,49%, ТОВ «Зооветеринарний центр» на 16,80%,
ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на 33,22%.

Сільське господарство
В галузі  рослинництва станом на 01.06.2019 року згідно оперативної ін-

формації сільськогосподарськими підприємствами району завершено комплекс
весняно-польових  робіт  з  посіву  сільськогосподарських  культур  під  урожай
2019 року.

Площа посіву становить 51221,2 га, із них: озимі на зерно - 15386,6 га; в
т.ч. озима пшениця - 14983,7 га; озимий ячмінь- 402,9 га; ярі зернові та зернобо-
бові - 13577,0 га; в т.ч. пшениця яра - 745,6 га; ярий ячмінь - 2668,2 га; овес - 21
га;  горох  -  227,5  га;  нут -  226,8  га;  кукурудза  на  зерно -  9603,9  га;  гречка -
20,0 га; просо - 64,0 га; технічні - 16360,6 га; в т.ч. соняшник -      15931,3 га;
соя - 749,7 га; ріпак озимий - 249,4 га; ріпак ярий - 135,2 га; картоплі та овочє-
баштаних - 212,1 га; в т. ч. овочі - 209,9 га; баштані - 2,2 га; кормових культур -
4969,5 га; однорічні трави - 746,5 га; багаторічні трави - 2070,0 га; кукурудза на
силос - 2153,0 га.

За січень-травень 2019 року з метою оновлення та переоснащення техноло-
гічного обладнання сільськогосподарські підприємства району закупили сільсь-
когосподарської техніки на суму 33941,4 тис.грн.

В галузі тваринництва по сільськогосподарських підприємствах району за
січень  –  травень  2019  року  поголів’я  великої  рогатої  худоби  склало 
8121 голову, в тому числі корів – 3184 голови, що більше показника минулого
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року на 164 голови, свиней – 56124 голови, що на 27460 голів більше до показ-
ника минулого року, птиці – 194302 голови, що на 8181 голову більше, ніж у
минулому році.

Згідно статистичних даних сільськогосподарськими підприємствами райо-
ну в січні – травні 2019 року вироблено валової продукції у постійних цінах
2010 року на суму 90,2 млн.грн.,  або 155,5% від показника минулого року в
основному завдяки нарощуванню виробництва ПрАТ «Агрокомбінат «Слобо-
жанський», в тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму 59,3 млн.грн. (207,3%);
молока на суму 28,7 млн.грн. (108,1%);
яйце – 2,2 млн.грн. (78,1%).
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 4757,1 тонн, що

на  2423,3  тонни  більше  відповідного  показника  минулого  року,  молока  –
11560,9 тонн, що на 861,6 тонн або на 8,4% більше відповідного періоду мину-
лого року. 

Надій молока від однієї середньої корови склав 3636 кг, що на 76 кг більше
в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней ста-
новлять відповідно 487 та 732 гр. За січень - травень 2019 року було вироблено
яєць 4752,0 тис.шт. Яйценосність курей – несучок складає 63 шт. 

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствах району станом на
01 травня 2019 року становить 6827,63 грн, що більше ніж у минулому році на
1238,94 грн, або на 22,2%.

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 22.05.2019 року було введено в експлуа-

тацію 6 індивідуальних житлових будинків загальною площею         692,4 кв.м.
На 100% розроблено генеральний план смт Новопокровка. На 42% роз-

роблені генеральні плани с. Волохів Яр та с. Мосьпанове, на 35%               смт
Введенка, с. Тернова, с. Зауддя, с. Зелений колодязь, с. Світанок на 25%      с.
Зарожне та с. Тетлега.

На  виконання  доручення  голови  ХОДА  здійснено  контроль  за  ре-
алізацією проектів нового будівництва медичних амбулаторій у смт Малинівка
та с. Кам’яна Яруга. 

Житлово-комунальне господарство
З метою підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфе-

ри Чугуївського району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2019-2020 років в  травні  розроблено проект розпорядження щодо утворення
районного штабу, який буде здійснювати контроль за ходом підготовки.

Такі  ж заходи було розглянуто  28.05.2019 на  засіданні  колегії  районної
державної  адміністрації  з  питання  підведення  підсумків  роботи  підприємств
житлово-комунального господарства в опалювальному сезоні 2018-2019 років
та визначення основних завдань щодо їх підготовки до сталого функціонування
в зимових умовах 2019-2020 років.

Крім того, було рекомендовано органам місцевого самоврядування спільно
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з підприємствами житлово-комунального господарства вжити заходів щодо ро-
зробки аналогічних заходів. 

З метою належного виконання заходів, керівниками підприємств, установ
та організацій незалежно від форми власності, сільським, селищним радам із за-
лученням мешканців населених пунктів району, студентської та учнівської мо-
лоді, волонтерів та громадських організацій здійснено заходи з повної ліквідації
несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів,  прибирання та
приведення  в  належний  санітарний  стан  прибудинкових  територій,  парків,
скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, братсь-
ких  могил,  меморіальних  комплексів  та  місць  почесних  поховань,  вулиць,
доріг, тротуарів, зупинок міського транспорту, а також забезпечити очищення
від сміття берегів водойм у населених пунктах.

Станом на 31.05.2019 на території населених пунктів району було упоряд-
ковано 1821тис.м2 прибудинкових територій, 12 парків, 6 скверів,          72 дитя-
чих та 42 спортивних майданчиків. Приведено до належного санітарно-еколо-
гічного стану 37 кладовищ, 24 братських могили. Проведено роботу щодо упо-
рядкування узбіч вздовж автомобільних доріг, прибирання території берегів во-
дойм. Протягом дії акції було ліквідовано 146 сміттєзвалищ, висаджено     930
дерев та 510 кущів. До участі в проведенні заходів в межах даної акції було за-
лучено 10500 осіб.

Одним із пріоритетних напрямів в роботі відділу було здійснення моніто-
рингу за ходом будівництва амбулаторії загальної практики – сімейної медици-
ни у с. Кам’яна Яруга та смт Малинівка. Так, щонеділі здійснювався виїзд до
об’єктів. 17.05.2019 головою районної державної адміністрації проведено нара-
ду з підрядною організацією ТОВ «СВ Альянц», проектною організацією ТОВ
«Мінімакс – 2016»та секретарем Кам’яноярузької сільської ради щодо будів-
ництва амбулаторії в с. Кам’яна Яруга.

В с. Кам’яна Яруга Чугуївського району Харківської області під час будів-
ництва  амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  виявилося  нерів-
номірне осідання фундаменту, що проявилося при осадових процесах ґрунту, та
призвело до просідання підстави будови, а також стін. 

Керівниками технічного та авторського нагляду спільно з підрядною ор-
ганізацією ТОВ СВ «АЛЬЯНЦ» було прийнято рішення щодо додаткового бе-
тонування кута фундаменту. 

Наразі,  після  проведеного  бетонування  кута,  процес  просідання  та  роз-
тріскування підстави призупинено. 

Крім того, одним з пріоритетних напрямків роботи відділу було укладання
договорів з електропостачання для забезпечення належного функціонування ву-
личного освітлення в населених пунктах Чугуївського району Харківської об-
ласті, та 22.05.2019 було проведено відповідну нараду за участю в.о. начальни-
ка Чугуївського районного відділення АТ «Харківобленерго» Харківської об-
ласті, Старопокровського Волохово-Ярського, Мосьпанівського Зарожненсько-
го сільських та Новопокровського селищного голів.
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23.05.2019 працівниками відділу взято участь в обстеженні місця масового
відпочинку людей на воді на базі відпочинку «Будівельник». 

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

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

Філією «Чугуївський ДЕП» ДП «Харківський облавтодор»         (Шапова-
лова 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.
Протягом травня філією «Чугуївський райавтодор» ДП «Харківський об-

лавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» по дорогам загального
користування  місцевого  та  державного  значення  в  межах  району  виконано
аварійний поточний  ремонт  дорожнього  покриття  з  укладанням 60  тонн ас-
фальтобетону на сумарній площі близько 700 кв.м.

З  метою  належного  формування  плану  дорожньо-будівельних  робіт  на
2019 рік, відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства Харківсь-
кої області  на 2018-2020 роки з урахуванням обсягів субвенції з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  фінансове  забезпечення  будівництва,  ре-
конструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах,
закладених у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019
рік», який розподілено пропорційно протяжності автодоріг на території району,
районною державною адміністрацією було надано пропозиції щодо поточного
середнього  ремонту  автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого
значення  на  території  Чугуївського  району  Харківської  області  на  загальну
суму 10360,000 тис.грн. Замовником проведення ремонтних робіт у 2019 році
виступає власник доріг ДП «Дороги Харківщини». 

На теперішній час на 6 дорогах району, а саме: «Стара Гнилиця – Лиман –
Нижній Бишкин», «Чугуїв – Есхар», «Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова»,
«Під’їзд до села Стара Покровка», «Чкаловське – Нова Гнилиця» та «Зарожне –
Велика Бабка – Молодове» ведуться ремонтні роботи, а на дорозі «Під’їзд до
села Нова Гнилиця» вже виконано поточний середній ремонт з укладанням ас-
фальтобетонної сумі. 

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 пасажир-
ських перевезеннях мешканців району. Обслуговування автобусних маршрутів,
що не виходять за межі території району, здійснюють                        2 авто -
перевізника: ФО-П Ніколаєнко М.І. та ФО-П Сапелкін М.М. 
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Мешканці населених пунктів району користуються поштовими послугами
через 19 відділень поштового зв’язку, які входять до складу Харківської дирек-
ції 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 екс-
прес-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-провайде-
ри:  Харківська  філія  ПАТ «Укртелеком»,  «MESH»;  «Чугуївські  комп’ютерні
мережі» (ЧКС), «Інтертелеком», «Регіон-лінк», «ACTIVE NET», «PEOPLEnet»,
«Triolan», «ONet», «Kronos» 

Охорона навколишнього середовища
З метою забезпечення утримання територій населених пунктів у належно-

му стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користуван-
ня та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, на виконан-
ня розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010     №777-р «Деякі
питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою те-
риторій населених пунктів», розпорядження голови Харківської обласної дер-
жавної адміністрації  від 11.03.2016 №75 «Про проведення в  Харківській об-
ласті щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою»,
щороку з 21 березня по 30 травня на території Чугуївського району проводила-
ся щорічна всеукраїнської акції «За чисте довкілля». 

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.06.2019  у  районі  налічується  229  закладів  торгівлі:

1 супермаркет, 138 магазини, 73 торговельних павільйонів, 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 підприємство: 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. .
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
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Протягом  січня-травня  2019  року  зареєстровано  1833  звернення  щодо
надання  адміністративних  послуг:  29  –  Чугуївського  районного  відділу  ГУ
ДМС  України  в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  961  – Міськрайонне
управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління
Держгеокадастру у Харківській області  (далі – Держгеокадастр), 3 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 838 – власні послуги
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації: нерухоме  майно  –
627,  бізнес  –  203,  відділ  архітектури  районної  державної  адміністрації  –  8),
2 – документи дозвільного характеру. 

Надано  23  витяги  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних,  фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  38  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано  3439  результатів:  22  –  ДМС,  2615  –  Держгеокадастр,  у  т.ч.  
1712  витягів  з  нормативно  грошової  оцінки  землі  за  замовленням он-лайн,  
1  –  Головне  територіальне  управління  юстиції  у  Харківській  області,  
799  –  власні  послуги  (відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  
бізнес – 202, нерухоме майно – 597), 2 – документи дозвільного характеру. 

Надано 743 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.
Охорона здоров’я

В КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»  ство-
рено реєстр хворих із захворюванням на цукровий діабет,  який налічує 2667
особи, з них 543 особи – інсулінозалежні. У реєстрі зареєстровано 17 дітей.

В  реєстр  на  проведення  зубопротезування  фахівцями  КНП  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» внесено 154 особи, проведено
протезування 18 особам на загальну суму 35857,20 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 від-
повідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування».

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

Станом на 01 червня 2019 р. в КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка»
складено реєстр дорослих на рідкісні (орфанні) захворювання, в якому знахо-
диться 2229 осіб,  дитячого населення зареєстровано 44 дитини.

У протитуберкульозному кабінеті в КНП «Чугуївська центральна районна
лікарня ім. М.І. Кононенка» функціонує реєстр хворих на туберкульоз, прово-
диться моніторинг обстеження, лікування та оздоровлення пацієнтів.

На  амбулаторне  лікування  хворих  на  туберкульоз  у  травні використано
ліків на суму 44785,97 грн.  Фінансування з держбюджету в сумі  43135,97 грн,
на одного хворого у сумі 895,72 грн. 

Всього за 5 місяців флюорографічно обстежено 16437 особи, що становило
35,7% від  річного  плану  обстеження.  Декретований  контингент  оглянуто  на
42,4%.
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Під час профілактичних оглядів у звітному періоді хворих на туберкульоз -
1 особа, онкологічну патологію – 1 особа, інша патологія  - 317 осіб, хронічні
неспецифічні захворювання легень – 481 осіб.

В районі працює 8 пунктів збору мокротиння, в звітному періоді проведено
210  дослідження  мокротиння,  перевірено  140 осіб.  Виявлено  хворих  на  ту-
беркульоз всього - 5 осіб, вперше в житті 4 особи, які є бактеріовиділювачами.

Під  диспансерним  наглядом  районного  інфекціоніста  КНП  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» знаходиться 74 ВІЛ-інфікова-
них особи, з них – 7 дітей. Серед хворих дітей в стадії підтвердження діагнозу
знаходиться 5 дітей; з діагнозом ВІЛ-ІІ, ВІЛ-ІІІ клінічної стадії – 2 дитини. Ан-
тиретровірусну терапію отримує 50 осіб.

За 5 місяців 2019року всього обстежено 1654 особи, у тому числі в кабінеті
«Довіра» – 595 осіб.

Районна  лікарня  забезпечує  своєчасне,  дворазове  обстеження  вагітних
жінок на ВІЛ-інфекцію. За 5 місяців 2019 р. обстежено 517 вагітних жінок.

В районній лікарні проводиться обов’язкове тестування донорської крові з
метою виявлення ВІЛ-інфекції, обстежено 382 донори, з них первинних донорів
– 11 осіб, резерва - 26 осіб.

З  метою проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення профілактичних медичних оглядів в районі організовано 11 виїздів
бригади вузьких фахівців КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І.
Кононенка», оглянуто 675 осіб. 

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним  працівникам  закладів  освіти  району  за

травень виплачена в повному обсязі. 
Здійснена оплата за енергоносії у травні 2019 року в сумі 452,589 тис.грн.
Придбано пальне для шкільних автобусів  на загальну суму 30,0 тис.грн

(для підвезення випускників на ЗНО).
Придбано  комплектуючі  частини  для  ремонту  системних  блоків

комп’ютерів та здійснено оплату за заправку катриджей в сумі 7,990 тис.грн.
Оплачені послуги зв’язку «Укртелеком» та ЧКС – 10,271 тис.грн.
Здійснено оплату за продукти харчування для дітей пришкільних закладів

відпочинку на базі закладів освіти району на загальну суму 112,0 тис.грн.
Здійснена оплата за послуги з охорони закладів освіти – 30,983 тис.грн.
У  травні  2019  року  розпочалося  ЗНО-2019.  92  випускники  закладів

загальної середньої освіти, які зареєструвалися для участі в ЗНО, взяли участь у
випробуваннях з української мови та літератури, 68 випускників пройшли ЗНО
з математики, 33 – з англійської мови, 5 – з фізики. 

Відділом освіти районної державної адміністрації організоване підвезення
до  пунктів  тестування  та  у  зворотному  напрямку.  Один  учень  Введенського
НВК був вилучений із  пункту тестування,  коли проходив  ЗНО з  української
мови та літератури за наявність у нього пристрою до мобільного телефону, що є
порушенням процедури ЗНО. 
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Протягом травня  2019 року відділом освіти  здійснювалися  заходи щодо
підготовки  до  організованого  закінчення  2018/2019  навчального  року  та
проведення державної підсумкової атестації. Здійснювалися виїзди до закладів
освіти району з метою перевірки роботи з організації та закінчення навчального
року.  Також  вивчалася  ділова  документація  у  закладах  освіти  району  та
проводилися тренінги по підготовці до ЗНО. 

У закладах освіти району пройшли заходи до Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні. 

10 травня 2019 року учні Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів взяли участь у
обласних змаганнях «Старти надій» де посіли ІV загальнокомандне місце. 

14 травня 2019 року на базі Есхарівського ліцею з посиленою підготовкою
«Патріот»  пройшов  районний  етап  військово-патріотичної  гри  «Сокіл»
(«Джура»).  Перемогу  отримала  команда  учнів  Старопокровської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів.

15 травня 2019 року на базі Кам’яноярузького НВК пройшов семінар для
вчителів, які викладають у 1-х класах за темою «Науково-методичний супровід,
упровадження державного стандарту початкової загальної освіти», де вчителі
розглянули напрацювання за рік та підвели підсумки упровадження державного
стандарту початкової освіти.

17  травня  2019  року  у  районному  Будинку  культури  пройшло  свято-
вшанування  переможців  обласних,  Всеукраїнських  та  Міжнародних
інтелектуальних,  художньо-естетичних конкурсів,  туристичних та спортивних
змагань.  Вчителі  та  учні  отримали  грамоти,   подяки  та  були  нагороджені
грошовими  заохоченнями  за  ті  перемоги,  які  вони  принесли  району  на
олімпіадах, конкурсах, змаганнях обласного, Всеукраїнського та Міжнародного
рівнях.  У  цьому  році  найбільше  перемог  здобули  учні  та  вчителі
Новопокровського НВК (8 перемог із 14).

У Дергачівському районі пройшли обласні змагання «Козацький гарт», учні
району посіли ІІІ загальнокомандне місце. 

22 травня 2019 року у відділі освіти пройшла нарада керівників закладів
освіти  району,  на  якій  розглядалося  питання  організованого  закінчення
навчального  року,  проведення  урочистостей  з  нагоди  закінчення  школи  та
підготовки до серпневого педагогічного форуму. 

24  та  31  травня  2019  року  у  закладах  освіти  району  пройшло  свято
«Останнього дзвоника». Зарожненський НВК відвідав особисто голова районної
державної  адміністрації  М.  Шошин.  У всіх  закладах  прозвучали  вітання від
губернатора області Ю. Світличної та голови районної державної адміністрації.

З  27 травня у закладах освіти району почали працювати дитячі  заклади
відпочинку з денним перебуванням. Всього у них відпочивають 713 учнів. 

У травні 2019 року розпочалася державна підсумкова атестація учнів 9-х
класів, яка завершиться у червні місяці. 

31  травня  2019  року  у  всіх  закладах  освіти  на  базі  дитячих  закладів
відпочинку  з  денним  перебуванням  пройшли  заходи  до  Міжнародного  дня
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захисту дітей. 
Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства

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  від-

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

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

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

фізкультурно-оздоровчий західз волейболу (чоловіки) за програмою рай-
онної Спартакіади 2019 року з масових видів спорту;

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

районну 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.
Збірні команди району, спортсмени-аматори, вихованці відділень КЗ «Ди-

тячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області»
взяли участь в:
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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 СРСР Івана
Токарева серед юнаків;

чемпіонаті  України з боротьби самбо серед юніорів,  юніорок, юнаків та
дівчат;

чемпіонаті  України з боротьби самбо серед юніорів,  юніорок, юнаків та
дівчат;

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;

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

обласному фестивалі «Мама, тато, я - спортивна сім’я» за програмою об-
ласної Спартакіади з масових видів спорту серед районів області, міст обласно-
го значення та ОТГ 2019 року;

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

фінальних змаганнях з волейболу (чоловіки) за програмою обласної Спар-
такіади 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;

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

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

фінальних змаганнях з волейболу пляжного (чоловіки, жінки) за програ-
мою обласної Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного
значення та ОТГ 2019 року (ІІ група).

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-виховного процесу та діяль-
ності  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, ІІІ, ІV тематичні зміни- 10 осіб (27.02.2019,
22.03.2019, 13.04.2019, 25.04.2019, 08.05.2019, 30.05.2019, м. Київ);
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ДП  «УДЦ«  Молода  гвардія»  на  І,  ІІ,  ІІІ,  ІV тематичні  зміни-7  осіб
(27.02.2019, 21.03.2019, 14.04.2019, 26.04.2019, 06.05.2019, 29.05.2019, Одеська
область).

Соціально-правовий захист дітей
Протягом січня-травня 2019 року, відповідно до графіку, було проведено

16 виїздів з метою обстежень умов проживання родин, які перебувають в склад-
них життєвих обставинах, прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу,
родин  патронатних  вихователів,  виявлення  бездоглядних  та  безпритульних
дітей, дітей, які бродяжать та жебракують (05.02.19 –                  с. Базаліївка,
12.02.19 – с.  Стара Нокровка,  19.02.19 – смт Есхар, 26.02.19 – смт Кочеток,
05.02.19 – с.  Базаліївка,  12.02.19 – с.  Стара Нокровка,  19.02.19 – смт Есхар,
26.02.19 – смт Кочеток, 05.03.19 – с. Базаліївка, 12.03.19– с. Стара Нокровка,
19.03.19 – смт Есхар, 26.03.19 – смт Кочеток,  02.04.19– с. Волохів Яр, 09.04.19
– с. Стара Покровка, 16.04.19 – смт Кочеток, 23.04.19 – смт Введенка, 30.04.19 –
смт Есхар, 03.05.19 с. Волохів Яр, 10.05.19 с. Стара Покровка, 15.05.19 смт Ко-
четок, 22.05.19 смт Введенка. 29.05.19 смт Есхар).

Додаткові  здійснено  виїзди:  с.  Зарожне,  смт  Введенка,   смт  Есхар, смт
Чкаловське, с. Коробочкине, смт Новопокровка,  смтЕсхар,с. Стара Покровка, с.
Волохів Яр, с. Новопокровка, смт Есхар, с. Волохів Яр, смт Введенка,с. Терно-
ва,  смт Есхар, с.  Стара Покровка,  с.  Стара Покровка,  смт Кочеток, смт Чка-
ловське, під час яких відвідані сім’ї, які перебувають у складних життєвих об-
ставинах та де існує ризик соціального сирітства. 

Обстежено умови проживання дітей в 69 сім’ях пільгового контингенту,  в
яких виховуються діти. З них 39сімей, що перебувають у складних життєвих
обставинах, батьків попереджено про адміністративну відповідальність 

На  особистий  прийом  громадян  в  службу  у  справах  дітей  звернулось
35осіб, прийнято 19 заяв з різних питань, що стосуються дітей. Всі звернення
задовільнені.

Взято участь в 23 судових засіданнях: позбавлення батьківських прав бать-
ків, які не виконують свої батьківські обов’язки; визначення місця проживання,
захист житлових та майнових прав.

Проведено 9 оперативних нарад з працівниками служби з різних питань,
що стосуються діяльності служби у справах дітей.

Діяльність служби у справах дітей протягом січня-квітня 2019 року:
02.01 – до родини патронатного виховання з метою надання послуг з па-

тронату над дитиною влаштовано двох малолітніх дітей на час подолання бать-
ками 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 не-
виконання батьками батьківських обов`язків, діти тимчасово влаштовані до ди-
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тячого відділення ЧЦРЛ, готуються документи для влаштування до родини па-
тронатного вихователя;

21.01 – батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу Трохимчен-
ко (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
людьми, 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  22питання,  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 дити-
на, батьки якої позбавляються батьківських прав;

22.02.19 –  проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини рай-
онної державної адміністрації, розглянуто 19питань, які стосувались позбавлен-
ня батьківських прав, житлових та майнових прав, інших питань соціального
захисту 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 рай-
онної державної адміністрації, розглянуто 5 питань, які стосувались позбавлен-
ня 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;

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
адміністрації;

29.03.2019 – проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини рай-
онної державної адміністрації, розглянуто 19 питань, які стосувались позбав-
лення батьківських прав, житлових та майнових прав, інших питань соціально-
го захисту дітей, розглянуто 11 питань;

28.03.19  –  двоє малолітніх дітей з смт Кочеток влаштовані до прийомної
сім`ї в м. Коломак;

16.04.2019 – двох малолітніх дітей влаштовано до прийомної родини;
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22.04.2019 – участь в конференції з питань попередження правопорушень
серед неповнолітніх, з освітлення та обговорення кращих практик запобігання
злочинам м. Харків;

15.05.19 – проведено виїзний захід до еко-парку Фельдмана, приуроченого
Міжнародному Дню сім`ї. Участь в заході взяли понад 50 осіб;

27.05.19 – 1 малолітня дитина влаштована до дитячого відділення Чугуїв-
ської центральної районної лікарні через те, що перебувала без догляду батьків,
ведеться робота із пошуку батьків.

Протягом звітного періоду на облік дітей, які перебувають в складних жит-
тєвих обставинах, поставлено 19 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
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах. 

Протягом  січня-травня  підготовлено  19  розпоряджень  голови  райдерж-
адміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей.

Культура
Мережа закладів культури нараховує 45 об’єктів. З районного бюджету

фінансується комунальна установа «Чугуївський районний Будинок культури»
та комунальний заклад «Чугуївська районна централізована бібліотечна систе-
ма».

У зв’язку з тим, що на території району сформовано дві об’єднані тери-
торіальні  громади,  20  закладів  культури  фінансуються  з  місцевих  бюджетів
ОТГ.

Відділ культури і туризму райдержадміністрації постійно надає їм допомо-
гу  та  методичні  рекомендації  щодо  організації  забезпечення  послуг  у  сфері
культури відповідно до державних стандартів.

За звітний період відділом культури і туризму райдержадміністрації прове-
дені (згідно плану роботи) наради працівників культури району, засідання ради
відділу культури і туризму, на яких розглядалися такі питання:

-  щодо  організації  проходження  навчання  з  підвищення  професійної
кваліфікації працівниками закладів культури району;

- щодо стану підготовки колективів, які мають звання «зразковий»/ «народ-
ний» до проведення звітних концертів для підтвердження звання;

- щодо функціонування дитячих самодіяльних колективів закладів культу-
ри району у період літніх канікул;

- щодо проведення поточних ремонтів в закладах культури району у літній
період;

- щодо підготовки до проведення урочистостей з нагоди Дня Перемоги.
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Працівники  відділу  культури  і  туризму  райдержадміністрації  брали
участь у семінарі-навчанні з сільськими, селищними головами, секретарями ви-
конкомів, 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 повнова-
жень органів виконавчої влади згідно планів роботи. Розробляли проекти нор-
мативно правових актів щодо проведення фестивалів та конкурсів.  

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

22.05.2019 – організовано та проведено робочу нараду з бібліотечними
працівниками  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»
(центральна районна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);

29.05.2019 – організовано та проведно робочу нараду з керівниками тан-
цювальних колективів, що беруть участь у Міжнародному конкурсі танцю «Зір-
кова хвиля».
За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:

08.05.2019 -  урочисте  покладання  квітів  до  Братських  могил  загиблих
воїнів в часи Другої Світової війни з нагоди Дня пам’яті та примирення  (насе-
лені пункти району);

09.05.2019 - проведення урочистостей з нагоди Дня Перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні (смт Малинівка);

16.05.2019 - організація тематичного заходу до Міжнародного дня виши-
ванки на базі Чугуївського краєзнавчого музею «Українська етно-вишиванка в
сучасності»;

25.05.2019 – звітний концерт народного аматорського вокального колек-
тиву «Студія Мультитрек» (м. Харків);

25, 26.05.2019 -  організація і проведення концерту для курсантів Націо-
нального університету цивільного захисту України (Фігуровка). 

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

1-4.05.2019 - участь колективу спортивного танцю «Сфера» у Міжнарод-
ному фестивалі бального танцю «Зеркальная струя» (м. Харків);

02-05.05.2019 –  участь  театрального  колективу  «Tourdeforce»  у  Міжна-
родному фестивалі-конкурсі «Bukovel– Fest» (м. Буковель);

02-05.05.2019р.- участь зразкового хореографічного колективу «Вікторія»
у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Bukovel– Fest» (м. Буковель);

07.05.2019 – участь зразкового дитячого вокально-хореографічного колек-
тиву «Візерунок» у ХIII молодіжному фестивалі-конкурсі пісень великої Віт-
чизняної війни «Синий платочек» (м. Харків);
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10.05.2019 – участь зразкового хореографічного колективу «Вікторія» у
ХІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Толока»
(м. Харків);

11.05.2019 – участь зразкового дитячого колективу бально-спортивного
танцю  «Вдохновение»  у  Всеукраїнських  змаганнях  по  бальним  тан-
цям «FestUkrainianCap -2019» (м. Харків);

16.05.2019 – участь народного вокально - хореографічного ансамблю «Бо-
яничі», зразкового хореографічного колективу «Вікторія» у обласному заході
до дня Вишиванки (м. Харків);

17-19.05.2019 – участь зразкового колективу «Спортивний клуб Наталії
Черних з акробатичного рок-н-ролу» у Кубку України з акробатичного рок-н-
ролу (м. Павлоград);

26.05.2019 – участь колективу спортивного танцю «Сфера» у фінальному
турі гран-прі Слобожанщини (м. Харків);

25-26.05.2019 – участь зразкового колективу індійського та східного тан-
цю «Рамаяна» у Всеукраїнському фестивалі весни та фарб «Холі» (м. Харків,
парк Фельдмана).

 В  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  цен-
тралізована бібліотечна  система» (згідно з  окремим планом) організовано  та
проведено низку виховних заходів:

- до Дня пам’яті жертв політичних репресій
-  година  спілкування  "Жертвам  репресій  присвячується»  (Старопо-

кровська бібліотека-філія КЗ «ЧРЦБС»);
-  усні  журнали  «Пам’яті  без  вини  звинувачених»  для  учнів  1-4  кл.

(Есхарівська  бібліотека-філія),  ”Українська  інтелігенція  в  роки  масових  ре-
пресій” (Великобабчанська бібліотека-філія);

- виховні години з переглядом мультимедійної презентації «Якщо на зем-
лі  є  пекло…»,  документальної  хроніки  «Б’є  набат  на  спомин  про  жертв
політичних  репресій»,  «Політичні  репресії  1937-1938  років  –  злочини  ко-
муністичного режиму» (центральна районна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);

- організовано та проведено бесіди  «Маленькі історії про великі істини.
Права та свободи дитини» (Новопокровська бібліотека-філія), «Поклонись,  лю-
дино, знов воскресній провині» (Кочетоцька бібліотека-філія №1).

- до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:
- «Переможний кінозал» запрошує у гості. 
- Проведення майстер класу з виготовлення маків – символів Дня Перемо-

ги. Демонстрація історичних передач,  документальних та художніх фільмів з
тематики Другої Світової війни (Чугуївська центральна районна бібліотека, смт
Есхар);

-  Організація  та  проведення  конкурсу  дитячого  малюнку  до  Дня
пам&apos;яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні «Діти за мирне життя» (бібліотеки-філії КЗ «ЧРЦБС»);
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-  Проведення  акції  з  написання  листів  військовослужбовцям Збройних
Сил України до місця проведення ООС «Лист Герою сьогодення» (Бібліотеки-
філії КЗ «ЧРЦБС»);

- До Міжнародного Дня сім’ї та Дня матері (15.05.2019):
- конкурс дитячого малюнку «Сім’я, родина, Україна»;
- тематичний відеопоказ з підбірки «Docudays UA» для читачів шкільного віку,
з  подальшим  обговоренням  важливості  родини  у  житті  людини  «Тепло  сі-
мейного вогнища».

- до Всеукраїнського Дня вишиванки (16.05.2019):
- Відео-презентація «Вишиванка моя Україна»;
- проведення майстер-класу вишивання (Чугуївська центральна районна бібліо-
тека, смт Есхар).

- до Дня Європи в Україні
- організація тематичних книжкових виставок до Дня Європи в Україні;
- проведення віртуальної подорожі для читачів різного віку «Мандруємо країна-
ми ЄС» (Чугуївська центральна районна бібліотека смт Есхар).

В бібліотеках-філіях КЗ «ЧРЦБС» організовано книжкові виставки:
- до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій

світовій війні «Пам’ятаємо– Перемагаємо!»;
- до Дня пам’яті жертв політичних репресій «Зламана доля та не зламана

воля».
 

Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку і торгівлі
районної державної адміністрації                                            Г.КІНДЯКОВА
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