
Підсумки соціально-економічного розвитку району 

за 2020 рік 
 

Бюджетна політика 

До зведеного бюджету району (без урахування самостійних бюджетів 

Чкаловської та Малинівської ОТГ), з урахуванням трансфертів за 2020 рік, 

надійшло 183,5 млн.грн доходів. Міжбюджетні трансферти складають 226,0 

млн.грн. 

Доходів до загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

- 77,5 млн.грн, або 101,7% до уточненого плану на звітний період, що на 1,4 

млн.грн, або на 1,8 % менше показників 2019 року. 

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без 

урахування трансфертів) у 2020 році найбільшу питому вагу займають: податок 

на доходи фізичних осіб – 96,3%, податок на майно – 102,8% та єдиний податок 

– 110,5%. 

Доходів до спеціального фонду надійшло 66,5 млн. грн, з них власні 

надходження бюджетних установ – 8,3 млн.грн, трансферти з інших бюджетів – 

11,6 млн. грн.  

Трансферти з державного бюджету надійшли в повному обсязі 

У повному запланованому обсязі надійшла субвенція на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я на загальну суму 12,4 млн.грн з 

бюджетів м. Чугуєва, Печенізького району, Чкаловської та Малинівської ОТГ 

та з обласного бюджету.  

До загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів за  

2020 року надійшло 167,4 млн.грн. 

Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2020 рік виконана 

на 94,4%, що складає 210,1 млн.грн.  

 

Агропромисловий комплекс 

Агропромисловий сектор економіки є найбільшим складовим елементом 

економічного потенціалу району і галуззю, що забезпечує продовольчу безпеку 

країни.  

Згідно зі статистичними даними за 11 місяців 2020 року 

сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами 

району вироблено продукції рослинництва у початково оприбуткованій масі 

178079 ц або 102,3 % у порівнянні з минулим роком. 

Сільськогосподарськими підприємствами району було засіяно зерновими, 

зернобобовими та олійними культурами 25164 га та зібрано врожаю 107907 т з 

врожайністю 42,20 ц/га.  

Під урожай 2021 року аграріями було посіяно 12221 га озимих культур, у 

тому числі озимих на зерно – 8300 га, з яких озимої пшениці – 8092 га. Крім 

того, підготовлено грунту для посіву сільськогосподарських культур 28800 га. 

На контролі знаходилось питання продуктивності галузі тваринництва та 

ефективного використання кормів. Загальна кількість поголів’я великої рогатої 

худоби у районі становить 8022 голови (у тому числі корів – 3189 голів, що 
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менше показника минулого року на 261 голову). Поголів’я свиней - 62700 голів, 

що на 400 голів більше відповідного показника минулого року, поголів’я птиці 

– 57292 голови.  

Господарствами, які спеціалізуються на молочному скотарстві, вироблено 

27,8 тис.тонн молока, що на 7 тис.тонн більше у порівнянні з 2019 роком.  

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 12634 тонни, що 

на 3409 тонн більше відповідного показника минулого року. Збільшення 

виробництва м’яса відбулось завдяки ПрАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», 

який протягом 2020 року постійно нарощував поголів’я свиней.  

Виробництво яєць склало 10,9 млн.шт.  

Позитивну динаміку має і показник середньомісячної оплати праці по 

сільгосппідприємствах району. Станом на 01.01.2021 він становить 9179,70 грн, 

що більше, ніж у минулому році, на 1392 грн.  

 

Промисловість 
Чугуївський район є одним з провідних промислових районів Харківської 

області за обсягом реалізованої промислової продукції.  

За даними обласної статистики підприємствами Чугуївського району за 

січень-листопад 2020 року реалізовано промислової продукції на суму 

2632291,2 тис.грн, що складає 1,7 % до всієї реалізованої продукції.  

На території району працюють промислові підприємства харчової, 

переробної, електроенергетичної, фармацевтичної, будівельної та інших 

галузей виробництва. 

Продукція, вироблена промисловими підприємствами району, 

експортувалася до таких країн, як Південна Корея, Ірак, Оман, Вірменія, 

Казахстан, Грузія, Азербайджан та інші. 

Аналіз показників виробничої діяльності промислових підприємств 

засвідчив, що на більшості з них у 2021 році очікується позитивна динаміка 

промислового виробництва.  

 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

Оборот роздрібної торгівлі – головний індикатор стану внутрішнього 

ринку та доступу населення до товарів. У районі налічується 229 закладів 

торгівлі: 1 супермаркет, 139 магазинів, 73 торговельні павільйони, 16 кіосків. 

На Чугуївщині функціонує 34 об’єкти побутового обслуговування 

населення, які надають 12 видів послуг.  

Працюють фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський КХП», 

ТОВ «Слобожанський продкомбінат», які реалізують продукцію власного 

виробництва за цінами товаровиробників. Також продають свою продукцію у 

11 павільйонах ТОВ «Українсько-словенське підприємство «Хлібопекарський 

комплекс «Кулиничівський», торговельна мережа «Брусничка» – 1 магазин, 

ТОВ Фірма «ПОСАД» – 5 торговельних павільйонів та Роганський 

м’ясокомбінат – 1 фірмовий кіоск. 

Мешканцям 5 віддалених населених пунктів (Ртищівка, Степове, 

Миколаївка, Пушкарне, Гаврилівка Чкаловської територіальної громади) 
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продовольчі товари та товари першої необхідності, як правило, на замовлення 

постачають приватні підприємці.  

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 22 кафе, 1 буфет,   

1 кафетерій, 25 їдалень.  

Ціни на основні продукти харчування знаходились на рівні                         

середньообласних. 

Інвестиційна діяльність 

Збереження залученого іноземного капіталу та існуючих інвестиційних 

проєктів було одним з пріоритетних напрямків роботи районної державної 

адміністрації. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій згідно з останніми статистичними 

даними склав 76,7 млн.дол. США (111,4% до показника минулого року), на одну 

особу населення – 1679,7 дол. США. Підприємства району отримали інвестиції 

з шести країн світу, з яких найбільш значні кошти вкладено інвесторами з 

Кіпру та Панами. Основна частина (99,2%) прямих іноземних інвестицій, що 

надійшли до Чугуївського району, були розподілені між 6 підприємствами, 

серед яких 5 знаходяться на території «індустріального майданчика» – 

Малинівської промислової зони.  

Чугуївський район знаходиться в десятці лідерів Харківщини за обсягом 

освоєних капітальних інвестицій. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Зовнішньоторговельний оборот району за останніми статистичними 

даними становить 9,8 млн.дол. США. Загальний обсяг експорту – 10665,8 

тис.дол. США, або 100,2% до показника минулого року, обсяг імпорту – 18692,5 

тис.дол. США, або 90,9% до показника минулого року. 

За експортними та імпортними операціями підприємства району 

співпрацювали з 27 країнами світу. Експорт товарів здійснювався до 19 країн 

світу. 

У районі протягом 2020 року реалізовувались 4 проєкти міжнародної 

технічної допомоги: 

Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою 

«Придбання сміттєвозу для вивозу сміття з приватного сектору в селищі 

Малинівка, селі Стара Гнилиця та улаштування майданчиків під роздільний 

збір сміття»; 

Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою 

«Реконструкція Малинівського парку»; 

Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою 

«Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов 

роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням 

широкого залучення громадськості» у Малинівській ОТГ;  

Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою 

«Створення Молодіжного ХАБУ». 
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Розвиток малого та середнього бізнесу 

Районна державна адміністрація сприяла розвитку інфраструктури  та 

підтримці підприємництва. Так, для забезпечення надання якісних послуг 

підприємцям району та з метою спрощення оформлення документації у районі 

функціонує Центр надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації.  

Районною державною адміністрацією спільно з Фондом проводяться 

інформаційно-консультативні заходи у приміщенні Чугуївської міськрайонної 

філії Харківського обласного центру зайнятості.  

Своєчасно доводиться інформація до органів місцевого самоврядування 

щодо Програм, тренінгів, семінарів, нарад з метою сприяння розвитку малого 

та середнього підприємництва. 

 

Реформування системи надання адміністративних послуг 

Забезпечено ефективну діяльність Центру надання адміністративних 

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації. Через нього 

надається 99 видів послуг, з яких 33 – районної державної адміністрації та 66 – 

територіальних органів виконавчої влади. 

Протягом 2020 року зареєстровано 5286 звернень щодо надання 

адміністративних послуг. Видано 5222 результати. 

Надано 38 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 142 інформаційні 

довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Надано 2970 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

Протягом 2020 року до районного бюджету за надані адміністративні 

послуги  надійшло 489,5 тис.грн.  

 

Житлово-комунальне господарство 
Своєчасна підготовка теплового, водопровідно-каналізаційного, житлового 

та дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду 2020-2021 

років та належне проходження опалювального сезону було перспективним 

напрямком у 2020 році.  

Крім того, одним з пріоритетних напрямків поліпшення санітарно-

екологічного стану є реалізація проєкту з реконструкції Малинівських очисних 

споруд. Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної 

адміністрації, підрядна організація – ТОВ «Енергозберігаючі технології», 

вартість реалізації складає 66652,500 тис.грн. Протягом 2020 року виконано 

підготовчі та земляні роботи, прокладено колектор, сформовано фундамент під 

будівлю очисних споруд, виконано армування та бетонування перегородок 

будівлі, де будуть очищуватися стоки.  

Рівень розрахунків за послуги теплопостачання за 11 місяців 2020 року 

склав 114,1%, за послуги водопостачання та водовідведення – 89,9%. Основним 

боржником за отримані житлово-комунальні послуги є населення району.  
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Підприємствами галузі та місцевими органами влади проводиться 

роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня оплати споживачів, можливості 

оформлення субсидій, укладання договорів реструктуризації заборгованості 

населення за житлово-комунальні послуги, претензійно-позовна робота. 

 

Енергозабезпечення 

У рамках підготовки до опалювального сезону 2020/2021 

теплонадавальними підприємствами здійснювалися планові заходи щодо 

зменшення споживання енергетичних ресурсів шляхом встановлення менш 

енергоємного обладнання, а саме – прочищено твердопаливні котли та 

здійснено заміну лічильників обліку природного газу в котельнях смт Кочеток. 

Крім того, на території Чкаловської громади було завершено реалізацію 

проєкту технічного переоснащення системи теплопостачання з установкою 

модульних котелень на твердому паливі на суму 20334,06 тис.грн. Це дало 

змогу наблизити об’єкти теплоенергетики до споживача та зменшити 

собівартість виробництва теплової енергії. 

Стан розрахунків за спожиту електроенергію в районі за 11 місяців 2020 

рік склав більше 100%, за спожитий природний газ за 2020 рік - 85%.  

 

Транспорт, зв’язок та інформаційні технології 

На території району організовано регулярне транспортне сполучення з 

усіма населеними пунктами. На теперішній час діє 12 автобусних маршрутів, 

які не виходять за межі території району, та 8 автобусних маршрутів загального 

користування, що мають сполучення з обласним центром, які повністю 

забезпечують потреби мешканців району у пасажирських перевезеннях.  

У 2020 році пріоритетним було завершення проведення ремонтних робіт 

на дорозі Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова.  

Мешкінці населених пунктів району користуються поштовими послугами 

через 20 відділень поштового зв’язку, які входять до складу Харківської 

дирекції АТ «Укрпошта» Чугуївського району.  

Телефонний зв’язок забезпечує Харківська філія ПАТ «Укртелеком» 

Чугуївського району та оператори мобільного зв’язку. 

На території Чугуївського району Харківської області розвинена мережа 

інтернет.  

 

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом 

У 2020 році введено в експлуатацію 7 індивідуальних житлових будинків 

загальною площею 1001 м².  

Протягом року розглянуто та узгоджено 137 проєктів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будинків і споруд, а також ведення особистого 

селянського господарства.  

Забудовникам району видано 20 будівельних паспортів на будівництво 

індивідуальних житлових будинків, садових будинків та господарчих будівель і 

споруд.   
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У смт Новопокровка розпочато будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу. Загальна кошторисна вартість складає 33509,361 тис.грн. Освоєно 

коштів за період 2019-2020 років 26742,589 тис.грн. Ступінь будівельної 

готовності об’єкту складає 74%. 

Завершується будівництво нової амбулаторії загальної практики-сімейної 

медицини у селі Кам’яна Яруга. Вартість будівництва згідно з проєктно-

кошторисною документацією становить 10195,7 тис.грн.  

 

Демографічна політика 

За статистичними даними, станом на 01.11.2020 у Чугуївському районі 

проживає 44996 осіб. Показники народжуваності та смертності населення 

становлять: народжуваність – 5,6 на 1 тис. населення, смертність – 8,7 на 1 тис. 

населення, природний рух залишається від’ємним та становив у 2020 році –   

394 особи (у 2019 році – 306 осіб).  

Для поліпшення демографічної ситуації в районі вживаються заходи з 

реалізації районної Програми розвитку лікувальних закладів Чугуївського 

району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради 14.07.2015 (із 

змінами), із залученням коштів усіх рівнів бюджетів. 

 

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

На території району проживає 8043 неповнолітніх, з них перебуває на 

обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації: 104 особи з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (25 дітей-

сиріт та 79 дітей, позбавлених батьківського піклування), 20 дітей виховуються 

у 13 сім’ях, у яких батьки не виконують своїх батьківських обов’язків. Також 

на обліку перебувають 3 сім’ї внутрішньо переміщених осіб, які виховують 4 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

До центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей м. Харкова  

влаштовано 3 дітей різного віку, 14 особам надано статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування, 3 дітей влаштовано до дитячого будинку сімейного 

типу, 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до прийомної 

сім’ї.   

У березні та червні 2020 року створено 2 прийомні сім’ї  у смт Малинівка 

та с. Коробочкине відповідно. 

За рахунок субвенції з державного бюджету було придбано 2 квартири для 

дітей-сиріт. 

З метою запобігання потраплянню сімей у групи ризику та попередження 

виникнення складних життєвих обставин фахівці постійно здійснювали виїзди 

до населених пунктів району, проводили просвітницько-профілактичні заходи.  

На території Чугуївського району мешкає 85 сімей, де виховується 95 

дітей, які на час карантину повернулися додому із закладів інституційного 

догляду та виховання. У результаті проведеної роботи 9 дітей не повернулися 

до державних закладів на цілодобове перебування.   
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На території Чугуївського району функціонують 9 прийомних сімей, у 

яких виховується 11 дітей, та 5 дитячих будинків сімейного типу, у яких 

виховується 37 дітей.  

Функціонує «Школа прийомних батьків», проводяться заходи, спрямовані 

на інформаційну, юридичну та соціально-психологічну підтримку батьків та 

дітей, групові супервізії для прийомних батьків, батьків-вихователів, 

опікунів/піклувальників, патронатних вихователів.   

 

Зайнятість населення та ринок праці 

У 2020 році до Чугуївської міськрайонної філії Харківського обласного 

центру зайнятості звернулося 1252 особи, з них 500 були працевлаштовані. 

Активними формами зайнятості було охоплено 1077 безробітних, надано 

1360 профорієнтаційних послуг. Проведення громадських робіт дозволило 

знизити соціальну напругу на ринку праці району.  

З роботодавцями району проводиться роз’яснювальна робота щодо 

створення нових робочих місць. За працевлаштування на нові робочі місця 5 

роботодавцям виплачено компенсацію єдиного внеску на суму 34,8 тис.грн. 

У 2020 році в районі створено 125 нових робочих місць, з них: 

юридичними особами – 41, фізичними – 39, за договорами трудового найму 

працевлаштовано 45 осіб.  

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

У районі збережено позитивну динаміку зростання заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата по району за ІІІ квартал 2020 року склала 

10577 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2019 року складає 117,7 %. 

Прожитковий мінімум на працездатну особу вона перевищує у 4,6 рази, від 

обласного рівня заробітна плата складає 103,3 %.  

 

Соціальне забезпечення 

Виплата всіх видів соціальної допомоги відбувається своєчасно у повному 

обсязі. 

З початку 2020 року різні види державних соціальних виплат отримали  

4255 сімей на суму 56,2 млн.грн. 

Згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

нараховано та виплачено допомогу 1114 отримувачам на суму 27036,7 тис.грн. 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, нарахована 11 отримувачам на суму 152,9 тис.грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нарахована допомога 313 сім’ям на суму                    

10486,0 тис.грн. 

Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та грошове забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам 

та патронатним вихователям виплачено на загальну суму понад 3,8 млн.грн. 

Протягом 2020 року нараховано субсидій на суму 29,8 млн.грн. 

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає          
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708,75 грн, на тверде паливо та скраплений газ – 3032,39 грн. 

За рахунок місцевого бюджету на проїзд окремим категоріям громадян 

автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом було надано 

пільги на загальну суму 920,0 тис.грн та 37,1 тис.грн – на послуги зв’язку. 

 

Охорона праці 

Здійснюється контроль за наданням працівникам, зайнятим на роботах із 

шкідливими умовами праці, пільг та компенсацій, за термінами проведення 

атестації робочих місць.  

Право на пільгове пенсійне забезпечення підтверджено 409 працівникам, 

додатковою відпусткою користуються 1600 осіб, у скороченому робочому 

тижні працює 109 осіб, доплати отримують 1251 особа, підвищено посадові 

оклади 392 особам, безкоштовно одержують молоко 322 працівники. 

Проводиться постійна робота з профілактики виробничого травматизму та 

забезпечується контроль за станом охорони праці.  

Здійснюється контроль за проведенням попередніх та періодичних 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 

шкідливими та небезпечними умовами праці. У поточному році медичні огляди 

пройшов 161 працівник.  

На заходи з охорони праці витрачено понад 3,4 млн. грн, що більше на  

10,7 % від рівня 2019 року. 

 

Охорона здоров’я 

Галузь охорони здоров’я району представлена 4 закладами: 

первинний рівень –  КП «Чугуївський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чугуївської районної ради (далі – КП «Чугуївський 

районний ЦПМСД»), КНП «Малинівська амбулаторія первинної медико-

санітарної допомоги» Малинівської селищної ради,  КП «Центр  первинної 

медико-санітарної допомоги» Чкаловської селищної ради,  

вторинний рівень – КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. 

Кононенка» Чугуївської районної ради (далі – КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. 

Кононенка»).  

У структурних підрозділах КП «Чугуївський районний ЦПМСД» вжито 

заходиів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я, а саме: в амбулаторії смт Есхар замінено лічильник тепла; в 

амбулаторії с. Тернова частково відремонтовано дах; в амбулаторії с. Волохів 

Яр проведено ремонтні роботи системи опалення. 

У 2020 році КП «Чугуївський районний ЦПМСД» за кошти цільового 

фонду соціально-економічного розвитку Чугуївського району здійснено 

закупівлю медичного обладнання та інструментарію на загальну суму   

319902,4 грн.  

Триває капітальний ремонт патолого-анатомічного відділення                           

КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка». Станом на 01.01.2021 освоєно 

1616206,43 грн. 
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У рамках реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, готується до введення в 

експлуатацію амбулаторія загальної практики сімейної медицини у с. Кам’яна 

Яруга, яка буде оснащена усім необхідним обладнанням, автомобілем та 

швидкісним Інтернет-зв’язком для впровадження телемедичних послуг.  

Під диспансерним наглядом районного інфекціоніста знаходиться 90 ВІЛ-

інфікованих осіб, з них – 2 дитини.  Антиретровірусну терапію отримує 61 

особа. Проводиться обов’язкове тестування донорської крові з метою 

виявлення ВІЛ-інфекції.  

За 11 місяців 2020 року стаціонарна допомога надана 839 хворим на 

COVID-19. З цільового фонду соціально-економічного розвитку Чугуївського 

району виділено коштів на загальну суму 5086,7 тис.грн. 

 

Освіта 

Для забезпечення навчання учнів у районі працювало 3 загальноосвітні 

школи, 8 навчально-виховних комплексів, 3 заклади дошкільної освіти, заклад 

позашкільної освіти – Чугуївський районний Центр туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області, 

оздоровчий заклад – КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко». З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти створено КУ 

«Чугуївський районний інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної 

ради Харківської області, яким здійснюється психолого-педагогічна оцінка 

розвитку дітей, надаються консультації батькам.  

У районі функціонують 3 заклади дошкільної освіти (21 група) та                        

11 дошкільних груп при 8 навчально-виховних комплексах (с. Волохів Яр,         

с. Кам’яна Яруга, смт Введенка, смт Новопокровка, с. Зарожне, с. Мосьпанове, 

с. Велика Бабка, с. Тернова). У 32 групах виховується 628 дітей.  

Показник охоплення дітей віком 3-6 років дошкільною освітою становить 

90,3 %, або 967 осіб, дітей старшого віку різними формами дошкільної освіти – 

100 %.  

Разом з тим мережа закладів дошкільної освіти району не повною мірою 

задовольняє потреби населення. Існує гостра потреба у відкритті другого 

закладу дошкільної освіти у смт Новопокровка та додаткової дошкільної групи 

в с. Кам’яна Яруга.  

У районі продовжено практику встановлення комп’ютерних класів та 

забезпечення навчальних закладів мультимедійною технікою. У 2020 році за 

рахунок перерозподілу залишків освітньої субвенції здійснено придбання 

мультимедійної техніки 

У 8 закладах освіти відкрито 19 інклюзивних класів, 22 дитини отримали 

можливість навчатися в колективах, соціалізуватися.  

Усього у 2020 році для потреб освітньої галузі було залучено з різних 

джерел фінансування близько 87 млн.грн, у тому числі: на виплату заробітної 

плати – 71,3 млн.грн, оплату за отримані енергоносії – 9,1 млн.грн,  харчування 

– 1,4 млн.грн, для потреб Нової української школи – 1,1 млн.грн, на поліпшення 
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матеріально-технічної бази – 1,5 млн.грн, на оплату послуг для закладів освіти 

району – 1,3 млн.грн, на придбання матеріалів та обладнання – 1,1 млн.грн.  

Керівниками закладів освіти залучалися інвестиції шляхом участі в 

обласному конкурсі міні-проєктів розвитку територіальних громад «Разом в 

майбутнє». Переможці конкурсу отримали фінансування на:  

капітальний ремонт системи опалення Тернівського НВК (проєкт «Тепла 

будівля – запорука здоров’я дітей»);  

встановлення автоматичної системи пожежогасіння в Тернівському НВК 

(проєкт «Зберегти життя – зберегти майбутнє»);         

поточний ремонт освітлення Новопокровського НВК (проєкт «Новій 

українській школі – сучасне освітлення»);  

капітальний ремонт покрівлі Есхарівського ДНЗ (проєкт «Теплий дах у 

дитсадок для маленьких діточок»);  

створення інклюзивно-ресурсної кімнати в Есхарівському ДНЗ (проєкт 

«Інклюзивно-ресурсна кімната – шлях до успішного розвитку малечі»);  

З метою належної підготовки закладів освіти району до нового                        

2020-2021 навчального року проведено поточні ремонти приміщень закладів. 

Заробітна плата педагогічним працівникам закладів освіти району за 2020 

рік виплачена в повному обсязі. 

Для забезпечення освітнього простору Нової української школи у 2020 

році виділено 662,113 тис.грн  субвенції з державного бюджету, які були 

розподілені таким чином: 40 % – придбання меблів, 25 % – дидактичних 

матеріалів, 35 % – комп’ютерної техніки. 

 

Фізична культура і спорт 

Дитячо-юнацька спортивна школа району охоплює в 11 відділеннях  768 

вихованців: з боксу – 78, баскетболу – 56, волейболу – 110, легкої атлетики – 

72, футболу – 226, лижних гонок – 30, акробатичного рок-н-ролу – 34, боротьби 

самбо – 84, гирьового спорту – 28, хортингу – 30, шахів – 20 осіб.  

Навчально-тренувальний процес проводять 25 тренерів, з них: 9 штатних 

та 16 сумісників.  

Протягом 2019-2020 навчального року КЗ «ДЮСШ» підготувала:                         

7 чемпіонів та призерів України, 9 чемпіонів та призерів області, 5 кандидатів у 

майстри спорту України та 220 вихованців І, ІІ, ІІІ розрядів. 

Спортивна база району налічує 155 спортивних споруд. Стан матеріально-

спортивної бази району задовільний і дозволяє проводити заняття з 

дотриманням основних санітарно-гігієнічних вимог. 

 

Культура і туризм 

Мережа закладів культури нараховує 25 об’єктів: 10 клубних закладів та 15 

бібліотек. З районного бюджету фінансується комунальна установа 

«Чугуївський районний Будинок культури» та комунальний заклад «Чугуївська 

районна централізована бібліотечна система». 

Розроблено новий маршрут з напрямку промислового туризму «Під 

градусом», враховуючи, що на території району знаходяться такі потужні і 
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цікаві об’єкти, як ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ», ДП 

«Новопокровський комбінат хлібопродуктів», «Агрокомбінат 

«Слобожанський», «Харківська фруктова компанія».  

На території Чугуївського району знаходиться 71 пам’ятка культурної 

спадщини, з них: археології – 53, історії – 17, монументального мистецтва – 1. 

Роботі з охорони культурної спадщини приділяється постійна увага. Станом на 

01.01.2021 укладено 18 охоронних договорів на пам’ятки історії місцевого 

значення. На утримання, ремонт, реставрацію пам’яток культурної спадщини та 

благоустрій прилеглої території місцевими радами виділяються кошти з 

місцевих бюджетів та залучаються додаткові спонсорські кошти. 

У районі налічується 98 працівників культури, 1232 учасники художньої 

самодіяльності  (з них дітей – 690), діє 62 клубних формування.  

У 2020 році творчі колективи району взяли участь  у 73 заходах обласного 

та Всеукраїнського рівнів. Закладами культури району організовано та 

проведено 432 заходів. Cеред вокально-хореографічних колективів 9 мають 

почесне звання: 3 – «народний», 6 – «зразковий».  

Протягом звітного періоду в Комунальній установі «Чугуївський районний 

Будинок культури» проводилось зміцнення і оновлення матеріально-технічної 

бази. Придбано світлове обладнання сцени, проведено ремонт гурткових кімнат 

на загальну суму 110 тис.грн за рахунок позабюджетних коштів та 

спецрахунку. 

Постійно ведеться робота щодо поповнення бібліотечного фонду 

централізованої бібліотечної системи. У 2020 році комплектування фондів було 

здійснено на суму 156,9 тис.грн у кількості 1460 примірників, завдяки 

безкоштовним книжковим надходженням з  Харківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки, Харківської обласної юнацької бібліотеки за умовами  

чинних програм: «Українська книга у 2020 році», «Щодо здійснення придбання 

україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек». 

Протягом звітного періоду аматори району брали участь в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних та регіональних конкурсах, фестивалях та 

оглядах.  

Цивільний захист 

Силами цивільного захисту району забезпечено у період з 25 по 28 вересня 

2020 року проведення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

техногенного характеру на території Чугуївського району, пов’язаної з 

авіаційною катастрофою (падінням військового літака «АН-26» військової 

частини А4104 (м. Чугуїв)), яка класифікується як ситуація державного рівня. 

Організовано роботу щодо знищення виявлених на території району 273 

вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. 

 

 

 

 

 

 


