
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за січень –червень 2019 року

Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів) за січень-червень 2019 року виконано на 102,9% до затвердженого
з урахуванням змін плану, надходження складають 35144,1 тис.грн при плані
34149,4 тис.грн (+994,7 тис.грн).

План з основного бюджетоутворюючого податку – податку на доходи фізи-
чних осіб – не виконаний, виконання складає 88,5% (-2231,2 тис.грн). Причина
невиконання –  несплата  податку  на  доходи фізичних осіб  Комунальним під-
приємством «Харківводоканал» та зменшення надходжень податку проти мину-
лого року від Державного підприємства «Новопокровський КХП». В порівнянні
із минулим роком перерахування ПДФО від цих підприємств зменшились на 2,9
млн.грн. 

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

По  інших  основних  податках  планові  показники  виконані,  а  саме  по
податку на майно – на 118,6% (+912,5 тис.грн),  по єдиному податку – 128%
(+1391,7тис.грн),  по  рентній  платі  за  користування  надрами  –  104,2%
(+  131,1  тис.грн),  за  спеціальне  використання  лісових  ресурсів  –  в  3,8  рази
(+583,9 тис.грн).

Трансферти  з  державного,  обласного  та  інших  місцевих  бюджетів  наді-
йшли в повному обсязі, а саме: базова дотація в сумі 8586,6 тис.грн, додаткова
дотація – 6181,4 тис.грн, освітня субвенція – 24485,0 тис.грн, медична субвенція
– 8720,6 тис.грн, медична субвенція з Печенізького, Малинівського, Чкаловсько-
го бюджетів та міста Чугуєва – 23946,4 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 – 90,0%, недоотримано 2201,0тис.грн.
Селищним та сільським радам 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: Великобабчанська в 2,1 рази
в  абсолютному  виразі  на  601,6  тис.грн,  Мосьпанівська  на  91,6%
(+393,2 тис.грн),  Зарожненська на 79,4% (+461,6 тис.грн),  Волоховоярська на
68,3% (+431,2тис.грн), Кам’яноярузька на 27,4% (+302,9 тис.грн). 



Доходи загального фонду зведеного бюджету району за 6 місяців 2019 року
проти аналогічного періоду минулого року збільшились лише на 4,6% або на
1546,9 тис.грн. Збільшення спостерігається від плати за використання лісових
ресурсів в 10 разів або на 717,1 тис.грн, надходжень рентної плати за користува-
ння надрами на 7,8% або 238,6 тис.грн, єдиного податку з підприємців на 40,4%
або на 1105,5 тис.грн. єдиного податку з сільгоспвиробників на 16,1% або на
349,7 тис.грн. Зменшення по платі за землю на 14,8% або на 893,4 тис.грн.

За  даними органів  фіскальної  служби податковий борг  до  місцевих  бю-
джетів  району  (разом  з  обласним  бюджетом,  Чкаловською та  Малинівською
ОТГ) станом на 01.07.2019 складає 5327,1 тис.грн, в порівнянні з початком року
збільшився на 705,3 тис.грн. 

Найбільші борги рахуються по таких податках: по податку на доходи фізи-
чних осіб – 752,0 тис.грн; по податку на прибуток підприємств –  659,8 тис.грн;
по податку на майно – 3088,9 тис.грн, а саме: по платі за землю – 2815,3 тис.-
грн,  по податку на майно, відмінне від земельної  ділянки – 198,6тис.грн;  по
єдиному податку на підприємницьку діяльність – 552,1 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету району профінансовано відповідно до
бюджетних  призначень  та  наявності  коштів.  Видаткова  частина  виконана  на
92,2%, при уточненому плані 228188,3 тис.грн  використано 209041,7 тис.грн. 

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.07.2019 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 рі-
вня заробітна плата складає 97,6%. 

Чисельність  безробітних  осіб,  працевлаштованих  за  сприянням  служби
зайнятості складає 242 особи.

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної під-
готовки, організації громадських робіт залучено 593 особи.

У районі створено 181 нове робоче місце. З них: юридичними особами –
42, фізичними особами – 101, за договорами трудового найму працює 38 осіб.

Проведено  2  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 2 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 6 засідань з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 6 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 01.07.2019 нарахована допомога згідно із Законом України «Про

державну допомогу сім’ям з дітьми» 1631 отримувачу на суму 14834,1 тис.грн,
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профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету 14834,1 тис.грн,
заборгованості немає. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиля-
ються від сплати аліментів нарахована 16 отримувачам на суму 95,4 тис.грн,
профінансовано 95,4 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»  242  сім’ї  на  суму  4642,0  тис.грн.
Профінансовано 4642,0 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація фізичній особі,  яка  надає  соціальні  послуги нарахована 56
особам  на  суму  74,9  тис.грн,  профінансовано  74,9  тис.грн,  заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам,  які  не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  143  особам  на  суму  1325,8  тис.грн,
профінансовано  1325,8  тис.грн,  та  соціальна  допомога  дітям  померлого
годувальника  нарахована  45  отримувачам  на  суму  415,1  тис.грн,
профінансовано 415,1 тис.грн, заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 31 особам
на суму 210,5 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 55 особам на суму
10,7 тис.грн, профінансовано 10,7 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалі-
дністю І  чи ІІ  групи внаслідок психічного розладу нарахована 30 особам на
суму 408,0 тис.грн, профінансовано 408,0 тис.грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 412 особам на суму 4499,6 тис.грн, профінансовано на суму 4499,6
тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 1196,3 тис.грн, профінансовано на суму
1196,3  тис.грн,  з  них:  9  прийомним  сім’ям  нараховано  381,8  тис.грн,
профінансовано 381,8 тис.грн, 3 дитячим будинкам сімейного типу нараховано
573,5 тис.грн, профінансовано – 573,5 тис.грн. Соціальна допомога на утриман-
ня дитини в сім’ї патронатного виховання – 2 сім’ї, нараховано на суму 241,0
тис.грн, профінансовано на суму 241,0 тис.грн, заборгованості немає.

 
Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, 

тверде паливо та скраплений газ станом на 01.07.2019.
Всього домогосподарств в районі – 13278. 
Станом  на  01.07.2019  звернулись  за  призначенням  субсидії  913  домо-

господарств (6,9%). Призначено субсидій 4790 домогосподарствам (36,1%) на
суму 1068,3 тис.грн, (у 2018 році – 4342 домогосподарства (32,7%).

За рішенням конфліктної комісії призначено субсидій – 882 сім’ям (18,4%).
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На 01.07.2019 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 3939 (29,7%);
на тверде паливо – 214, у т.ч. 3 домогосподарства за 2018 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає

47,05 грн, що на 2,81 грн більше ніж у 2018 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 2805,83 грн.
На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів, осіб з інвалідністю внаслі-

док війни – 182, учасників бойових дій – 509, вдів загиблих та померлих уча-
сників війни – 191, учасників війни – 323.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.07.2019 санаторно-курортне лікування отримали 5 учасників

ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та  8  осіб  загального
захворювання.

Станом на 01.07.2019 року для забезпечення осіб з інвалідністю технічни-
ми та іншими засобами реабілітації укладені 56 договорів на суму 849,0 тис.грн
та сплачено 37 договорів на суму 600,3 тис.грн, 113 осіб з інвалідністю отри-
мали 355 направлень для забезпечення протезно-ортопедичними виробами та
технічними засобами реабілітації. Особами з  інвалідністю отримано 207 оди-
ниць протезно-ортопедичних засобів.

Станом  на  01.07.2019 видано  43  талони  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 39 чол, які
працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.07.2019 надана допомога 620 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 382 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –  18

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 чол;
пункт прокату – 40 чол.
 Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.07.2019 призначено пільг на жи-
тлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету на зага-
льну суму 6957,9 тис.грн, заборгованість складає 252,7 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
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На  обліку  в  управлінні  перебуває  405 осіб  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  – 102 особи,  2  категорія  –  74 осіб,
3 категорія – 146 особи, вдови – 34 особи, діти – 47 осіб).

Компенсацію на продукти харчування отримали 176 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 332,6 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 117 нових пенсійних справ та 86 перерахунків, призначених управлі-
нням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 117 нових особових
рахунків, 86 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  188  особових  рахунків  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  2111731,97  грн.  Перевірено
66 особових рахунків на виплату недоотриманої пенсії. Обстеження матеріальна
допомога – 6 звернень.

Головним  державним  соціальними  інспекторами  перевірено  142  справи
одержувачів допомог.

З них проведена звірка з податковою інспекцією:
допомога на дитину одиноким матерям – 0 справ;
державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 23 справи.
Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання:
державна соціальна допомога – 96 справ;
обстеження внутрішньо переміщених осіб – 20;
допомога при народженні дитини – 2 справи;
обстеження заявника для призначення субсидії – 409 справ;
обстеження заявника для призначення допомоги по догляду за інвалідом –

1 справа;
допомога на дитину одинокої матері – 0 справ.
З початку року перевірено 1216 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто коштів до бюджету всього 30447,65 грн., з них: по субсидіям —

17740,93 грн, по допомогам – 12706,72 грн.

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допомог  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає. 
Борг по пільгових пенсіях станом на 01.07.2019 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

5



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 01.05.2019 року підприємствами

Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму 915,0 млн.грн
та складає 1,4% до всієї реалізованої продукції Харківської області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» на 153,5%, ПрАТ «Новопокровський
завод ЗЗБК» на 412,82%, ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на 57,40%, ТОВ
«Малинівський склозавод» на 10,58%, КП «Вода Есхара» (водовідведення) на
10,53%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» на 37,21%, ДП «Новопокровський КХП»
на 43,72%, ТОВ «Бікорм» на 57,87%, ТОВ «Зооветеринарний центр» на 25,85%,
ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на 62,77%.

Сільське господарство
В  галузі  рослинництва  станом  на  01.07.2019  року  згідно  оперативної

інформації  сільгосппідприємствами  району  завершено  комплекс  весняно-
польових робіт з посіву сільгоспкультур 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  зернобобові  -  28974 га;  в  т.ч.  пшениця яра
-  745,6  га;  ярий  ячмінь  -  2668,2  га;  овес  -  21,0  га;  горох  -  227,5  га;  нут
-  226,8  га;  кукурудза  на  зерно  -  9603,9  га;  гречка  -  20,0  га;  просо
-  64,0  га;  технічні  -  17065,6  га;  в  т.ч.  соняшник  -  15931,3  га;  соя
- 749,7 га; ріпак озимий - 249,4 га; ріпак ярий - 135,2 га;  культури овочеві та
баштані - 212,1 га; в т. ч. овочі - 209,9 га; баштані - 2,2 га; культури кормові
- 4969,5 га; однорічні трави - 746,5 га; багаторічні трави - 2070,0 га; кукурудза
на силос - 2153,0 га.

В  проведенні  збиральних  робіт  планується  задіяти  95  одиниць  власної
зернозбиральної техніки, 220 транспортних одиниць великого тоннажу. Сезонне
навантаження на один комбайн складає 162 га.  Збиральні роботи планується
провести за 9 – 10 днів.  Необхідність в залученні зернозбиральної техніки з
інших регіонів відсутня.  Сільськогосподарські підприємства району повністю
готові до збирання врожаю 2019 року, техніка відремонтована, створено запас
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пально-мастильних  матеріалів,  приміщення  готові  на  100%  до  приймання
врожаю 2019 року, робітники, які будуть задіяні в збиральних роботах, пройшли
інструктажі та отримали допуски.

Сільгосптоваровиробники  Чугуївщини  розпочали  заготівлю  кормів  для
утримання худоби. 

Вже скошено всього 1845 га в т.ч.:  на сіно - 490 га; на сінаж – 1308 га;
на зелений корм – 1702 га.

Заготовлено: сіна - 1319,2 тонни; сінажу - 11401,7 тонн.
Використано на зелений корм – 3512,0 тонн.
З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання

господарствами  району  за  січень-червень  2019  року  закуплено
сільськогосподарської  техніки  на  суму  53,6  млн.грн.  Проведене  оновлення
машинно-тракторного  парку  дасть  змогу  підвищити продуктивність  праці  та
зекономити паливно-мастильні матеріали.

В галузі тваринництва станом на 01.07.2019 року поголів’я великої рогатої
худоби склало 8149 голів, що на 83 голови більше ніж у минулому році, в тому
числі корів – 3170 голів, що на 100 голів більше відповідного періоду минулого
року,  свиней  –  59031  голова,  що більше показника  минулого  року  на  28891
голову, птиці – 190827 голів, овець – 119 голів.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  в
січні-червні  2019  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму 113,1 млн.грн, або 159,6% від показника минулого року, в
тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму 75,4 млн.грн (216,0%);
молока на суму 34,7 млн.грн (107,4%);
яйце – 3,0 млн.грн (83,2%).
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 6062,1 тонну, що

на 3207,2 тонни більше показника минулого року, молока – 13963,1 тонна, що
на  7,4%  або  на  957,3  тонни  більше,  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом
минулого року.

Надій молока від однієї  середньої корови склав 4394 кг.  Середньодобові
прирости ВРХ та свиней становлять, відповідно 497 та 846 гр. За січень-червень
2019  року  було  вироблено  6476,0  тис.шт  яєць.  Яйценосність  курей-несучок
склала 58 штук.

Ведуться  роботи  з  підготовки  господарського  комплексу  до  сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2019/2020 років.

Станом  на  01.07.2019  більшість  ферм  провели  першу  дезінфекцію.
Ведеться поточний ремонт будівель, а саме дахів, дверей, підлог, тощо. Із 17
корівників,  які  будуть  задіяні  в  зимівлі  –  15  вже  повністю  готові,  а  з  13
телятників – підготовлено вже 11, тобто 86,7% тваринницьких приміщень готові
до зимівлі. До початку серпня приміщення для великої рогатої худоби будуть
100%  готові  до  прийому  поголів’я.  Свинарники  та  пташники  працюють  в
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закритому  режимі.  Поголів’я  свиней  та  птиці  постійно  знаходиться  в
приміщенні, вирощування відбувається по циклам «все зайнято – все пусто»,
ремонт  проводиться в  циклі  «все  пусто».  Ці  приміщення постійно готові  до
зими на 100%.

Завдяки нарощенню виробництва ПрАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»
індекс валового виробництва за січень-червень 2019 року становить 159,6% і
має постійну тенденцію до зростання.

Середньомісячна  оплата  праці  по  сільськогосподарських  підприємствах
району  за  січень-травень  2019  року  становить  6932,3  грн,  що більше ніж  у
минулому році на 1343,61 грн, або на 24,0%.

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 27.06.2019 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 реалізаці-
єю 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 сфери

Чугуївського  району  до  сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період
2019-2020 років було затверджено розпорядження № 131 від 03.07.2019 щодо
утворення  районного  штабу,  який  буде  здійснювати  контроль  за  ходом
підготовки.

В рамках проведення підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020
років в населених пунктах було проведено ряд заходів.

Підготовка теплового господарства (готовність – до 50%): 
котельні: план 16, готові 8 котелень (виконано планові заходи на 50 %);
теплові мережі: план – 15,9 км, підготовлено – 7 км, (44 %) ,
(Із загальної  суми, запланованої на підготовку  теплового господарства  –

620,0 тис.грн, використано 280,0 тис.грн (45 %).
Підготовка  водопровідно-каналізаційного  господарств  (готовність  –  до

68%): 
ремонт  (заміна)  водопровідних мереж:  план  –  0,5  км,  виконано планові

заходи на 0,39 км (78%);
ремонт (заміна) каналізаційних мереж: план – 0,06 км, виконано планові

заходи на 0,3 км (50%);
підготовка каналізаційних насосних станцій: заплановано 7 од, виконано
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планові заходи на 3 станціях (виконано заходів на 43%);
підготовка каналізаційних очисних споруд: план – 3 од, готові 2; виконано

планові заходи на 66%;
підготовка свердловин : план - 20 од, підготовлено 12 од. (60%).
(З  загальної  суми  на  підготовку  водопровідно-каналізаційного

господарства – 480,03 тис.грн, використано 326,4 тис.грн (68 %).
Підготовка житлового фонду (готовність – 44 %): 
план:  302  житлових  будинки,  з  них:  176  –  комунальної  власності,  10  –

ОСББ та ЖБК, 10 – відомчі. 
Виконано заплановані заходи на 80 будинків (45%), з них: виконано заходи

на: 64 будинках комунальної власності (41%), 6 – ОСББ та ЖБК (60%), та 10
відомчих будинків (100%);

план: ремонт 3 покрівель будинків, відремонтовано 2 (66%);
план:  ремонт  7  будинкових  систем  опалення,  виконано  заходи  на  4-х

системах (57%);
план: промивання 7 опалювальних систем, виконано - 3 (40%);
план:  ремонт  12  будинкових  водопровідних  систем,  відремонтовано

6 (виконано 60% від запланованого);
план: ремонт енергозабезпечення 6 будинків (електрощитових), виконано –

3 (50%).
(З  загальної  суми  на  підготовку  житлового  фонду  –  715,0  тис.грн,

використано 390,0 тис.грн (55 %).
В  смт  Есхар  житловому  фонді  ТОВ  «ПБП  Схід»  виконано  ремонт

покрівель  на  2  житлових  будинках,  залишилося  ще  5,  на  10  будинках
відремонтовано  цоколь,  проведено  поточне  обслуговування  та  ремонт
внутрішньо  будинкових  систем  тепло-  та  водопостачання,  поточний  ремонт
димових та вентиляційних каналів на 3 житлових будинках. 

В  смт  Кочеток  у  водопровідно-каналізаційному  господарстві  виділено  з
місцевого  бюджету  80,0  тис.грн  для  розробки  проектно-кошторисної
документації  для  реконструкції  системи  водопостачання  правосторонньої
частини смт Кочеток.  Замінено 80 п.м трубопроводу  водопостачання по вул.
Миру та 30 п.м по вул.  Літвінова.  Замінено теплову мережу від котельні  до
житлового  будинку  по  вул.  Миру,  2-а  на  Ø  76  мм.  Встановлено  тепловий
лічильник на житловому будинку по вул. Гагаріна, 7-а, заплановано ще на двох
будинках. Заплановано виділити на ремонт покрівель 65,0 тис.грн.

Проведено  вуличне  освітлення  на  суму  565,0  тис.грн  по  вул.  Озерна,
Польова, Олега Горбачова в смт Введенка.

В  смт  Новопокровка  у  водопровідно-каналізаційному  господарстві
виконано заміну 300 п.м трубопроводу в рамках реалізації міні-проектів «Разом
в майбутнє», замінено та придбано 2 насоси на суму 68,0 тис.грн. Виконано
ремонт дороги комунальної власності по вул. Центральна на суму 168,0 тис.грн.
Заплановано ремонт покрівлі по вул. Роганська, буд. 3 в с. Роздольне. Ведеться
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ремонт  покрівлі  в  Новопокровському  НВК  та  Новопокровському  будинку
культури.  Проведено  ремонт  дороги  загального  користування  місцевого
значення «Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова» окремими ділянками на суму
3779,600 тис.грн.

На  території  Зарожненської  сільської  ради  проведено  ремонт  об’єктів
водопостачання  та  замінено  15  п.м  трубопроводу  на  суму  64,0  тис.грн,
придбано 4 нових артезіанських насосів, проведено аналіз води.

Проведено ремонт башти Рожновського на суму 47,0 тис.грн та системи
водопостачання  30  п.м  в  с  Велика  Бабка.  Проведено  вуличне  освітлення  по
вул. Пасіка на суму 23,0 тис.грн.

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

На  об’єкті  в  смт Малинівка  100% виконано облаштування  зовнішніх та
внутрішніх стін, перекриття та даху, на завершальній стадії оздоблення стін та
підлоги плиткою, армстронга на стелі,  внутрішнього освітлення,  та інше. Не
виконано облицювання металопарофілем зовнішніх стін, благоустрій. Відсоток
виконання становить 90%.

В  с.  Кам’яна  Яруга на  об’єкті  100%  виконані  роботи  з  будівництва
огороджувальних конструкцій, їх утеплення, виконано стяжку всередині будівлі,
встановлено  вікна,  міжкімнатні  і  зовнішні  двері.  На  теперішній  час
завершуються роботи з улаштування стропильної системи даху, встановлення
міжкімнатних перегородок та їх облицювання. Відсоток виконання становить
60%.

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.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.
На території Введенської селищної ради проведено ремонт автомобільної

дороги загального користування С212602 Кам’яна Яруга-Введенка-Тернова, яка
суміщається  із  вул.  Центральна  в  с.  Тернова,  виділено  з  місцевого  бюджету
200,00 тис.грн, роботи продовжуються. Проведено ремонт автомобільної дороги
загального користування автомобільної дороги загального користування Під’їзд
до с Зелений Колодязь, яка суміщається із вул. Харківська в с Зелений Колодязь,
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виділено з місцевого бюджету 100,00 тис.грн.
Проведено  ремонт  доріг  комунальної  власності  по  вул.  Центральна,

Татарська, Садова, ХТЗ на суму 157,0 тис.грн в с Кам’яна Яруга.
Проведено  поточний  середній  ремонт  автомобільної  дороги  місцевого

значення  С212603  Під’їзд  до  села  Стара  Покровка  окремими  ділянками  за
рахунок державного бюджету на суму 489,400 тис.грн.

Укладено договір з ПП «Стандарт вкуса» на розчистку доріг в зимовий
період.

Проведено ремонт доріг до кладовища та вул. Миру на суму 400,0 тис.грн в
с Мосьпанове.

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

Протягом  червня  філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор» 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
асфальтобетону на сумарній площі близько 600 кв.м.

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» роботи виконано. 

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

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

Мешканці населених пунктів району користуються поштовими послугами
через  19  відділень  поштового  зв’язку,  які  входять  до  складу  Харківської
дирекції АТ «Укрпошта» Чугуївського району. 

Крім  того,  на  території  таких  населених  пунктів  району,  як
смт  Чкаловське,  смт  Малинівка,  смт  Новопокровка,  с  Кам’яна  Яруга,
с  Зарожне,  є  представництво  компанії  «Нова  пошта»,  що  забезпечує  сервіс
експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. 

На території  Чугуївського району Харківської  області  розвинена мережа
інтернет,  послуги  для  мешканців  району  надають  наступні  інтернет-
провайдери:  Харківська  філія  ПАТ  «Укртелеком»,  «MESH»;  «Чугуївські
комп’ютерні  мережі» (ЧКС),  «Інтертелеком»,  «Регіон-лінк»,  «ACTIVE NET»,
«PEOPLEnet», «Triolan», «ONet», «Kronos» 
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Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.07.2019  у  районі  налічується  229  закладів  торгівлі:

1 супермаркет, 138 магазинів, 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 підприємств: 22 кафе, 1 буфет,
2 кафетерія, 25 їдалень. 

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

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять:  хліб  житньо-пшеничний  –  14,80  грн,  хліб  із  борошна  вищого
ґатунку – 16,60 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 10,18 гривень.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом І півріччя 2019 року зареєстровано 2120 звернень щодо надання

адміністративних послуг: 34 – Чугуївського районного відділу ГУ ДМС України
в Харківській області (далі  –  ДМС), 1099 – Міськрайонне управління у Чугуї-
вському районі та м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у Харкі-
вській області (далі – Держгеокадастр), 5 – Головне територіальне управління
юстиції у Харківській області, 980 – власні послуги (відділ реєстрації районної
державної адміністрації: нерухоме майно – 728, бізнес – 242, відділ архітектури
районної  державної  адміністрації  –  9,  відділ  освіти  районної  державної
адміністрації – 1), 2 – документи дозвільного характеру. 

Надано 25 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізи-
чних осіб-підприємців та громадських формувань, 43 інформаційних довідок з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано  3723  результатів:  29  –  ДМС,  2767  –  Держгеокадастр,  у  т.ч.  
 1712 витягів  з  нормативно грошової  оцінки землі  за  замовленням он-лайн,  
 1  –  Головне  територіальне  управління  юстиції  у  Харківській  області,
 923  –  власні  послуги  (відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  
 бізнес – 241, нерухоме майно – 682), 3 – документи дозвільного характеру. 

Надано 893 консультації щодо отримання адміністративних послуг.
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Охорона здоров’я
 В КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугу-

ївської районної ради Харківської області створено реєстр хворих із захворюва-
нням на цукровий діабет,  який налічує 2648 осіб,  з  них 542 особи – інсулі-
нозалежні. 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 83 особам на загальну суму 128 тис. 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 01.07.2019 року в КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка»
складено реєстр дорослих на рідкісні (орфанні) захворювання, в якому знаходи-
ться 2271 особа, дитячого населення зареєстровано 45 дітей Загальна потреба
на 2019 рік складає 17129,41 тис.грн, з них дорослі – 14487,91 тис.грн, діти –
2641,50 тис.грн.

Слухопротезування всього потребує 21 особа, з них мешканців району – 11
осіб. За 3 місяці 2019 року запротезованих слуховими апаратами не було.

У протитуберкульозному кабінеті в КНП «Чугуївська центральна районна
лікарня ім. М.І. Кононенка» функціонує реєстр хворих на туберкульоз, проводи-
ться моніторинг обстеження, лікування та оздоровлення пацієнтів. Станом на 01
липня 2019 року у реєстрі знаходиться 363 пацієнти, проходять лікування 29
осіб, проліковано 337 осіб.

У  2019  році  виявлено  9  хворих  на  туберкульоз.  На  обліку  з  активною
формою туберкульозу знаходиться в протитуберкульозному кабінеті 48 хворих,
проти 51 хворого в минулому році. Проліковано амбулаторно 29 осіб, направле-
но до протитуберкульозних санаторіїв 6 хворих. 

На амбулаторне лікування хворих на туберкульоз за 6 місяців 2019 року ви-
користано ліків на суму 80145,15 грн. Фінансування з місцевого бюджету за  6
місяців 2019 року склало 3763,16 грн, фінансування з держбюджету за 6 місяців
2019 року – 76381,99 грн, на одного хворого в 2019 року – 1669,70 грн. 

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення профілактичних медичних оглядів в районі організовано 19 виїздів
бригади  вузьких  фахівців  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня 
ім. М.І. Кононенка», оглянуто 1208 осіб. 

КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  укладено  21337  декларацій
(76,45%).
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Освіта
Заробітна плата, відпускні матеріальна допомога на оздоровлення педагогі-

чним  працівникам  закладів  освіти  району за  червень  виплачена  одноразово  в
повному обсязі. 

Здійснена оплата  за енергоносії у червні 2019 року – 452,589 тис.грн.
За рахунок участі у проектах «Разом в майбутнє» заплановано: 
обладнання кабінету історії Камяноярузького НВК. Кошти на цей проект

виділені у повному обсязі (95,685 грн – обласний бюджет, 86,177 грн – місцевий
бюджет, 9,500 грн – кошти конкурсанта);

придбання обладнання для спортивної зали Великобабчанського НВК. Ко-
шти на цей проект виділені у повному обсязі (147,0 грн – обласний бюджет, 135,0
грн – місцевий бюджет, 14,7 грн – кошти конкурсанта);

Станом на 04.07.2019 для кабінету історії Кам’яноярузького НВК придбано
комплект меблів на загальну суму 37,200 тис.грн; ноутбук, колонки, картриджі –
57,310 тис.грн; інтерактивна дошка, проектор – 79,640 тис.грн.

У спортивній залі Великобабчанського НВК встановлені пластикові вікна –
44,334 тис.грн; двері – 23,810 тис.грн; скеледром – 26,300 тис.грн.

У червні  2019  року  продовжувалося  ЗНО-2019.  92  випускники закладів
загальної середньої освіти, які зареєструвалися для участі в ЗНО, взяли участь у
випробуваннях з історії України, біології, географії, хімії у пунктах тестування   м.
Харкова.

Протягом червня 2019 року відділом освіти здійснювалися  заходи щодо
підготовки до організованого закінчення 2018/2019 навчального року та проведен-
ня державної підсумкової атестації. 

Згідно з графіком з 03.06.2019 по 14.06.2019 у закладах загальної середньої
освіти проведено державна підсумкова атестація учнів 9-х класів. Всі учні про-
йшли  ДПА  та  переведені  до  10-го  класу.  У  всіх  закладах  освіти  пройшли
урочистості з нагоди вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту випу-
скникам 9-х класів.

Протягом  червня  до  21.06.2019  року  у  закладах  освіти  функціонували
заклади відпочинку з денним перебуванням у яких відпочили та оздоровилися 713
дітей.

 03 червня 2019 року на березі річки Сіверський Донець, було проведено
туристичний зліт учнів закладів освіти району, присвячений Міжнародному Дню
захисту  дітей  за  участю голови районної  державної  адміністрації  М.  Шошина.
Змагалися  11  учнівських  команд  закладів  освіти  району.  Протягом  двох  днів
школярі  боролися  за  першість  у  таких  конкурсах  як  спортивне  орієнтування,
техніка туризму, пішохідна техніка,  велосипедний туризм і  туристські навички.
Очільник району порадував дітей солодкими подарунками. Програма  зльоту була
насиченою та цікавою. У кінці другого дня змагань авторитетне журі визначило
переможців. Ними стали: Кам’яноярузький НВК – І місце; Зарожненський НВК –
ІІ місце; Введенський НВК – ІІІ місце.
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З 11 червня 2019 року по 13 червня 2019 року вчителі початкових класів ра-
йону закладів загальної середньої освіти пройшли спецкурс з реалізації концепції
Нової української школи

З 20 червня поточного року розпочало своє функціонування Комунальне
підприємство «Чугуївський районний дитячий оздоровчий  табір «Орлятко» Чугу-
ївської районної ради. І зміна розпочалася 20 червня 2019 року.

На І оздоровчій зміні відпочиває 101 дитина, працює 16 педагогічних пра-
цівників та 24 особи технічного персоналу.

26 та 27 червня 2019 року у закладах освіти району пройшли урочистості з
нагоди  вручення  документів  про  повну  загальну  середню освіту  випускникам 
11-х  класів  за  участю  представників  батьківської  громадськості,  органів  ви-
конавчої влади та місцевого самоврядування, відділу освіти, ветеранів педагогі-
чної праці, керівників сільгосппідприємств, спонсорів.

З 24 по 27 червня у закладах освіти пройшли заходи, присвячені 23-й рі-
чниці Конституції України. 

Протягом червня у закладах освіти району проводилися роботи щодо підго-
товки до нового 2019 /2020 навчального року та до опалювального сезону. 

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,  присвяченийпам’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;
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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);

фізкультурно-оздоровчий захід  з  волейболу (чоловіки)  за  програмою ра-
йонної Спартакіади 2019 року з масових видів спорту;

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

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;
тренувальні  збори вихованців  відділення  боксу  КЗ «ДЮСШ Чугуївської

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

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

літо» серед відпочиваючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Чу-
гуївському районі;

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

Збірні команди району, спортсмени-аматори, вихованці відділень             КЗ
«Дитячо-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.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 ді-
вчат;

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;

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

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

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

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

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

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

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

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

фінальних змаганнях «Козацькі розваги» за програмою обласної Спартакі-
ади з масового спорту серед районів області, міст обласного значення та ОТГ
2019 року;

обласній  Спартакіаді  2019  року  серед  фізкультурних  працівників
(26.06.2019, спортивний комплекс «ХНУПС» імені Івана Кожедуба, м. Харків).

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,  ІІІ,  ІV,  V,  VІ  тематичні  зміни-  13  осіб
(27.02.2019,  22.03.2019,  13.04.2019,  25.04.2019,  08.05.2019,  30.05.2019,
01.06.2019, 22.06.2019, м.Київ);
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ДП «УДЦ «Молода гвардія» на І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ тематичні зміни- 10 осіб
(27.02.2019,  21.03.2019,  14.04.2019,  26.04.2019,  06.05.2019,  29.05.2019,
02.06.2019, 21.06.2019, Одеська область);

ДЗОВ «Зелена гірка» - 5 осіб на І тематичну зміну (02.06.2019, Харківська
обл.);

ПЗТОВ «Ромашка» - 4 особи на І тематичну зміну (07.06.2019, Харківська
обл.);

ДОТ «Біле озеро» - 2 особи на І тематичну зміну (09.06.2019, Харківська
обл.);

ДЗОВ «Лісова галявина» - 3 особи на І тематичну зміну (14.06.2019, Харкі-
вська область)

ДЗСТ «Факел» - 7 осіб на І тематичну зміну (03.06.2019, Запорізька обл.);
ПЗОВ «Лісовичок» - 4 особи на І тематичну зміну (09.06.2019, Харківська

область);
ПЗОВ  «Связист»  та  «Рассвет»  ТОВ  «Курортне  об’єднання  «Перлина

Чорномор’я»- 15осіб на І, ІІ тематичну зміну (01.06.2019, 23.06.2019, Одеська
область);

ДЛОТ ГО ЛОО ФСТ «Динамо» України —3 особи на ІІ тематичну зміну
(23.06.2019, Львівська область);

ДОЗСТ  «Лісова  пісня»  -  13  осіб  на  І,  ІІ  тематичну  зміну  (01.06.2019,
24.06.2019, Запорізька область).

Культура
Мережа закладів культури нараховує 45 об’єктів. 
 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 підготовки грантових проектів закладами культури району;
щодо організації і проведення у закладах культури району заходів до дня

Конституції України;
щодо підготовки закладів культури до роботи осінньо – зимовий період.

        Працівниками відділу велась науково - дослідницька робота з питання
розвитку культурної спадщини в районі. 
        06.06.2019 - організовано та проведено для працівників бібліотек –філій КЗ
«ЧРЦБС» семінар за участі фахівців з Харківської обласної наукової бібліотеки
(центральна районна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»).

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
09.16.06.2019 – концерт  для  курсантів  Національного  університету

цивільного захисту України (Фігуровка);
14.06.2019  – урочистий  захід  з  нагоди  Дня  медичного  працівника

(районний Будинок культури); 
21.06.2019 – урочистий  захід  з  нагоди  Дня  державного  службовця
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(районна державна адміністрація);
22.06.2019 – урочиста зустріч Міністра культури України Є.Нищука;
27.06.2019 – урочистий  захід  до  Дня  Конституції  (районний  Будинок

культури).
Аматори  району  у  звітному  місяці  брали  участь  в  обласних,

Всеукраїнських,  Міжнародних  та  регіональних  конкурсах,  фестивалях  та
оглядах, а саме:

09.06.2019 – участь зразкового хореографічного колективу «Вікторія» у
фестивалі – конкурсі багатожанрового мистецтва «Квіти Зимцерли» (м. Харків);

09.06.2019  –  участь  колективу  спортивного  танцю  «Сфера»  у
Міжнародному  фестивалі  конкурсі  по  бальним  танцям  «EliteDanceFestival-
2019» (м. Одеса);

09.06.2019  –  участь  колективу  спортивного  танцю  «Сфера»  у  V
Фестиивалі по бальним танцям “Харківський вальс – 2019» (м. Харків);

27.06.2019  –  участь  зразкового  дитячого  вокально-хореографічного
колективу  «Візерунок»  у  обласному  заході  до  Дня  Конституції  України
(м. Харків).

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

до дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні починаючи
з 17 червня в усіх бібліотеках району проводилися уроки пам’яті,  тематичні
книжкові виставки та викладки.

В  Старопокровській  бібліотеці-філії  експонувалася  книжково-
ілюстративна виставка «Безсмертна слава у віках». Есхарівська бібліотека-філія
представила для своїх читачів тематичну викладку «Ніхто не забутий – на попіл
ніхто не згорів». Серед представлених матеріалів книги про війну та тематичні
папки «Герої Харківщини», «Гордість наших сердець» з фотоматеріалами про
героїв-земляків.

В Новопокровській бібліотеці-філії під час інформаційної хвилини читачі
розповідали про своїх рідних - учасників Другої світової війни.

В Кочетоцькій  бібліотеці-філії  №1 біля виставки історичних матеріалів
«Пам’ятаємо.  Сумуємо»  проведена  бесіда  про  початок  війни  та  про
односельчан, які захищали рідну землю.

В центральній районній бібліотеці пройшов захід «Не жінки придумали
війну»;

до дня Конституції України під назвою «Конституція - паспорт держави». 
В межах циклу,  в  центральній районній бібліотеці  діяла інформаційно-

правова книжкова виставка «Конституція України: традиційне і нове», біля якої
для відвідувачів проводилася бесіда «Оберіг нашої державності».

В бібліотеках-філіях відбулися такі заходи, а саме: 
патріотична  бесіда  «Конституцію  вивчаємо,  пам’ятаємо,  поважаємо»
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(Старопокровська бібліотека-філія);
виставка-діалог  «Конституція  –  джерело  державності» (Есхарівська

бібліотека-філія); 
бесіда «З історії першої Конституції» ( Кам’яноярузька бібліотека-філія);
правова година «Конституцію читають тато,  мама і  я» (Новопокровська

бібліотека-філія);
бесіда  «Конституцію  вивчаємо,  пам’ятаємо  і  поважаємо»  (Тернівська

бібліотека-філія);
огляд  літератури  «Конституція  України:  вимір  історії  і  часу»

(Зарожненська бібліотека-філія).
Протягом звітного місяця організовано показ документальних фільмів з

добірки кіноклубу «Докудейс» до Дня Конституції та Дня Соборності України,
працював літній бібліотечний кінозал для дітей «Мультяшне літо».

Бібліотеки-філії  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» взяли участь в обласному огляді-конкурсі
сторінок публічних бібліотек Харківської області в соціальній мережі Фейсбук
«Публічна бібліотека в Фейсбук. Бути там, де читач».

Начальник відділу
економічного розвитку і торгівлі
районної державної адміністрації                                            С.АЛЬОШИНА
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