
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за січень – жовтень 2017 року 

Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів) за 10 місяців 2017 року виконано на 103,7% до затвердженого з
урахуванням змін плану, надходження складають  63660,5  тис.  грн при плані
61396,8 тис. грн (+ 2263,7 тис. грн). 

План  по  податку  на  доходи  фізичних  осіб  –  виконаний  на  96,2%
(недоотримано  1443  тис.  грн).  По  єдиному  податку  на  підприємницьку
діяльність план перевиконаний на 22,9%, або на 2015,4 тис. грн, по податку на
майно – на 9,3%, або на 1109,6 тис. грн. 

Цільові трансферти з державного бюджету надійшли в повному обсязі, а
саме: базова дотація в сумі 6584,4 тис. грн, освітня субвенція – 31792,3 тис. грн,
як і  передбачено планом, медична субвенція – 59096,1 тис.  грн та додаткова
дотація – 16949,0 тис. грн. 

Сільським  та  селищним бюджетам  перерахована  з  районного  бюджету
цільова субвенція на утримання закладів дошкільної освіти та культури в обсязі
потреби.

Доходи загального фонду(без трансфертів)  за січень-жовтень 2017 року
проти  минулого  року  збільшились  на  33,7%,  або  на  16033,0  тис.  грн,  в
основному за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб
на  39,7%,  або  на  10348,4  тис.  грн,  плати  за  землю  –  на  21,7%,  або
2054,3  тис.  грн,  єдиного  податку  з  сільгоспвиробників  –  на  27%,  або  на
1318,4 тис. грн.

За підсумками 10 місяців з 14 місцевих бюджетів району дохідна частина
виконана у 13 бюджетах, крім районного.

За  даними податкової  інспекції  податковий борг до місцевих бюджетів
району (разом з Чкаловською ОТГ, по якій заборгованість складає 544,2 тис.
грн) станом на 01.11.2017 складає 3970,5 тис. грн, в порівнянні з початком року
збільшився на 234,2 тис. грн. 

Найбільші борги рахуються по таких податках:
- по платі  за землю – всього 1672,7 тис.  грн, у тому числі найбільші -

Малинівський  ДМЗ  –  284  тис.  грн  (земельний  податок),
Есхарівське  ЖКЕУ  –  2011  –  56,4  тис.  грн,  ТОВ  «Агросвіт»  –
199,1  тис.  грн  (орендна  плата),  по  земельному  податку  та  орендній  платі  з
фізичних  осіб  заборгованість  всього  по  району  відповідно  729,3  та
271,7 тис. грн;

- по податку на доходи фізичних осіб – всього борг до місцевих бюджетів
–  908,7  тис.  грн,  у  тому  числі  найбільші  –  Есхарівське  ЖКЕУ–  2011  –
635,2  тис.  грн  (штрафні  санкції  по  актах  перевірки),  Чкаловське  ВУЖКГ  –
67,5 тис. грн, Малинівський ДМЗ – 32,8 тис. грн, КП «Домовой» – 22,1 тис. грн;



-  по  податку  на  прибуток  підприємств  комунальної  власності  –  всього
659,4 тис. грн (по КП «Домовой» – 578,7 тис. грн, Чкаловське ВУЖКГ – 80,7
тис. грн);

-  по  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  –
39,0  тис.  грн,  найбільші  борги  по  таких  підприємствах: ТОВ «Ігма  2011»  –
8,0 тис. грн, фізичні особи – 11,8 тис. грн;

-  по  єдиному  податку  на  підприємницьку  діяльність  –  всього
324,7  тис.  грн,  найбільші  борги  фізичних  осіб  –  287,2  тис.  грн,  по
сільгоспвиробниках – ТОВ АФ «Зарожне» – 32,7 тис. грн.

У загальному обсязі податкового боргу більше 900 тис. грн це пасивний
борг по підприємствах, які знаходяться або у стадії ліквідації ( Малинівський
державний  машинобудівний  завод,  КП  «Домовой»,  КП  «Чугуївська  сан
очистка»), або по яких направлено до установ банків інкасові доручення, але
кошти на рахунках відсутні (Чкаловське ВУ ЖКГ, Есхарівське ЖКЕУ- 2011).

Видатки  загального фонду бюджету  району профінансовано в  повному
обсязі відповідно до бюджетних призначень та наявності лімітів.

Видаткова  частина  виконана  на  86,5%,  при  уточненому  плані
345144,0 тис. грн профінансовано 298518,3 тис. грн. 

Станом на 01.11.2017 по заробітній платі працівникам бюджетних установ
району  заборгованість  складала  374,4  тис.  грн  (нарахування  по  установах
охорони  здоров’я)  та  по  енергоносіях  заборгованість  –  0,2  тис.  грн.
Заборгованість по заробітній платі була погашена в першій декаді листопада. 

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.11.2017 заборгованості з виплати заробітної плати в районі

немає.
Середньомісячна заробітна плата по району за січень-червень 2017 року

склала 5175 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає
142,8  %.  Від  прожиткового  мінімуму  на  працездатну  особу  (1600  грн)  вона
становить 323,4%, від обласного – 85,0%. 

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  перебуває
942  безробітних  громадянина.  Професійну  підготовку  пройшли  289  осіб,  у
громадських роботах прийняли участь 439 безробітних.

У районі створено 256 робочих місць. З них: юридичними особами – 105,
фізичними особами – 138, за договорами трудового найму працює – 13 чол.

Проведено  4  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 3 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 10 засідань з
легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової  зайнятості  та  10  засідань
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забез-
печення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Зареєстровано 441 нещасний випадок невиробничого характеру та один
нещасний випадок на виробництві.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом  на  01.11.2017  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 1947  отримувачам  на  суму
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29084,2 тис. грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету
29084,2 тис.  грн, заборгованості  немає.  Тимчасова державна допомога дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 24 отримувачам на
суму 189,6 тис. грн, профінансовано 189,6 тис. грн, заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про  державну
соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  218  сім’ям  на  суму
7106,8 тис. грн. Профінансовано 7106,8 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
48 особам на суму 86,1 тис. грн, профінансовано 86,1 тис. грн, заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам  нарахована  119  особам  на  суму  1498,9  тис.  грн,  профінансовано
1498,9 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
інвалідом І  групи та  престарілим нарахована 31 особі  на суму 8,8 тис.  грн,
профінансовано 8,8 тис. грн, заборгованості немає.

Грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалі-
дом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 30 отримувачам на
суму 620,9 тис. грн, профінансовано 620,9 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  нарахована
396  отримувачам  на  суму  6359,8  тис.  грн,  профінансовано  на  суму
6359,8 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування нарахована на суму 1294,1 тис. грн, профінансовано на
суму 1294,1 тис.  грн, з  них: 9 прийомним сім’ям нараховано 542,5 тис.  грн,
профінансовано  542,5  тис.  грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано  751,6  тис.  грн,  профінансовано  –  751,6  тис.  грн,  заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, 
тверде паливо та скраплений газ станом на 01.11.2017

Всього домогосподарств в районі – 13278.
Звернулись за призначенням субсидії – 10570 домогосподарств (79,6%).

Призначено  субсидій  –  10695  домогосподарствам  (80,5%)  на  суму
3852,40 тис. грн, (у 2016 році – 8061 домогосподарству (89,0%).

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –  479  сім’ям
(4,5%), допомог – 75 отримувачам.

Проведено 45165 перерахунків субсидій (зі зміною тарифів та періоду).
На 01.11.2017 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 7868 домогосподарств (59,5%);
на тверде паливо – 387, у т.ч. 12 домогосподарств за 2016 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

360,54 грн, що на 986,95 грн менше ніж у 2016 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 2936,36 грн.
Довідково: На  обліку  в  районі  перебуває  13718  пенсіонерів,  інвалідів

війни – 195, учасників бойових дій – 443, вдів загиблих та померлих учасників
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війни - 177, учасників війни - 561.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом  на  01.11.2017  для  забезпечення  постраждалих  учасників  АТО

санаторно-курортним лікуванням укладено 6 угод, осіб з інвалідністю – 8 угод.
Путівками на санаторно-курортне лікування з обласного бюджету забезпечено
10 інвалідів війни, 3 учасника бойових дій та 11 інвалідів загального захворю-
вання.

Станом на 01.11.2017 року 158 інвалідів отримали 287 направлень для
забезпечення протезними виробами та технічними засобами реабілітації.

Згідно  із  Законом  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту»  проводиться  робота  щодо  видачі  листів  талонів  на
пільговий проїзд. Листи талонів видані 6 особам. 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації має три відділення, чи-
сельність працюючих 80 осіб, у тому числі соціальних робітників 45 осіб, які
працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.11.2017 надана допомога 838 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 473 особам;
відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 18 осо-

бам;
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допо-

моги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 257
особам;

пунктом прокату – 57 особам;
переміщеним особам із зони АТО – 33 особам.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків  в  актуальному  стані.  Станом  на  01.11.2017  призначено  пільг  за
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  6804,0  тис.  грн,
заборгованість складає – 3904,7 тис. грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 437 громадян постраждалих внаслідок
Чорнобильської  катастрофи (1  категорія  –  103 особи,  2  категорія  –  79  осіб,
3 категорія – 150 осіб, вдови – 38 осіб, діти – 57 осіб).

Компенсацію на продукти харчування отримали 181 громадянин, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 561,6 тис.грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 60 громадян  на суму 113,8 тис. грн,
пільгами на безкоштовне зубопротезування скористалися 6 громадян на суму
14,1 тис. грн.

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

перевірені  367  нових  пенсійних  справ  та  577  перерахунків,  призначених
управлінням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 367 нових
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особових рахунків, 557 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.
Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги

на  поховання.  Перевірено  505  особових  рахунків  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  1779137,86  грн.  Перевірено
171 особовий рахунок на виплату недоотриманої пенсії. 

Головними державними соціальними інспекторами перевірено 397 справ
одержувачів допомог.

Ринок праці
Реалізація  заходів  Програми зайнятості  населення  Чугуївського  району

сприяє  вирішенню  соціальних  проблем  району,  створенню  умов  щодо
підвищення рівня життя населення, поліпшенню ситуації на ринку праці. 

Ситуація  на  ринку  праці  Чугуївщини  характеризується  збільшенням
попиту  у  працівниках.  На  теперішній час  попит  існує  на  працівників  сфери
послуг, кваліфікованих робітників з інструментом, а також військовослужбовців
для проходження військової служби за контрактом. 

Станом на 01.11.2017 року кількість вакансій на підприємствах району у
базі даних Чугуївського міського районного центру зайнятості становила – 51.
Навантаження на 1 вільне робоче місце складає – 6 осіб. Основною проблемою
працевлаштування безробітних є невідповідність професійно-кваліфікаційного
складу осіб, які шукають роботу, заявленим вакансіям. 

Всього за звітний період за послугами до центру зайнятості звернулись
1422  особи,  з  них  отримали  статус  безробітного  –  942  особи,  з  яких  50%
складали жінки, більш як 30% – молодь віком до 35 років, кожен третій належав
до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні. 

Особлива увага приділялась проведенню громадських робіт, як одних із
додаткових форм зайнятості, що дозволило знизити соціальну напругу на ринку
праці  району.  Майже  кожною сільською  та  селищною радою  розроблена  та
затверджена  рішенням  сесії  Програма  проведення  громадських  робіт  на
2017  рік,  яка  визначає  механізм  проведення  на  території  відповідної  ради
громадських  робіт,  обсяги  фінансування  та  включає  перелік  видів  робіт  та
перелік підприємств,  організацій,  установ,  на яких будуть створені  додаткові
робочі місця. В 2017 році перелік видів громадських робіт включає до себе: 

благоустрій територій населених пунктів; 
інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій; 
роботи  з  інформування  населення  щодо  недопущення  порушень

громадського порядку.  
Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» здійснювалася

компенсація витрат роботодавцями суми єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне  соціальне  страхування  за  працевлаштування  на  нові  робочі  місця
громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та безробітних,
які  працевлаштовані  на  нові  робочі  місця  в  пріоритетних видах  економічної
діяльності.  Протягом січня – жовтня 2017 року за рахунок такої  компенсації
були  працевлаштовані  8  осіб  на  новостворене  робоче  місце.  Використано
коштів ФЗДССВБ – 60,2 тис. грн.

Протягом  звітного  періоду  професійним  навчанням  за  направленням
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служби  зайнятості  охоплено  289  осіб  з  числа  безробітних.  Навчання
проводилось безпосередньо на базі підприємств і на базі Харківського центру
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 

У Чугуївському районі систематично працює мобільний центр зайнятості.
Це  значно  розширило  інформаційний  простір  для  незайнятого  населення.  В
поточному 2017 році виїздні акції центру зайнятості з використанням мобільних
засобів  було  розпочато  у  квітні  місяці.  Дані  акції  проводяться  за  участю
спеціалістів Чугуївського об’єднаного районного військового комісаріату.  

Протягом  звітного  періоду  спеціалістами  Чугуївського  МРЦЗ
проводиться  робота  щодо  проведення  профорієнтаційних  заходів  з  учнями
випускних  класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району,  так
профорієнтаційний захід «Акція випускник» у звітному періоді 2017 року був
проведений у 10 НВК Чугуївського району, з загальним охопленням 268 осіб з
числа учнів випускних класів.   

З  метою  пошуку  роботи  у  січні-жовтні  2017  року  в  центрі  зайнятості
перебували 11осіб з інвалідністю, з них 5 осіб пройшли профнавчання, були
працевлаштовані 8 осіб, прийняли участь у громадських роботах 5 осіб. 
Всі  особи  з  інвалідністю отримали профінформаційні  та  профконсультаційні
послуги. 

Неповнолітні  громадяни  протягом  звітного  періоду  не  перебували  на
обліку у Чугуївському МРЦЗ. 

На обліку в центрі зайнятості на 01.11.2017 року перебуває 190 осіб, які
мають статус безробітного. Середня тривалість безробіття складає 2,9 місяці.

Охорона здоров’я
Станом на 01.11.2017 КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня імені

М.І.  Кононенка»  профінансовано  на  45287,1  тис.  грн  (95,1%),  в  тому  числі
забезпечення  централізованих  заходів  з  лікування  хворих  на  цукровий  та
нецукровий  діабет  профінансовано  на  3806,7  тис.  грн  (57,6%),  заходи  з
лікування онкологічних хворих – 2,3 тис. грн (10,9%).

Станом  на  01.11.2017  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
профінансовано  на  суму  17231,2  тис.  грн  (89,7%),  за  Урядовою  програмою
«Доступні ліки» профінансовано – 1620,5 (84,6%) тис. грн.

Проводиться  щоденний  моніторинг  реалізації  Урядової  програми
«Доступні ліки» в Чугуївському районі. Станом на 01.11.2017 всього виписано
рецептів  –  71718,  з  них:  серцево-судинні  захворювання  –  65415;  цукровий
діабет ІІ типу – 5178; бронхіальна астма – 1125. Всього отоварено рецептів –
37477  (52,3%).  Відпущено  лікарських  засобів  аптеками  на  загальну  суму
1582,1 тис. грн, відшкодовано аптекам – 1371,4 тис. грн.  

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  Чугуївському  районі
проводяться профілактичні медичні огляди населення. За 10 місяців 2017 року
проведено  флюорографічне  обстеження  40119  осіб  (84,8%).  Декретований
контингент оглянуто в кількості 12239 осіб (82,6%). 

З профілактичною метою оглянуто 39684 осіб. В звітному періоді під час
профілактичних оглядів було виявлено 18 хворих на туберкульоз, виявлено рак
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легенів у 15 осіб. На диспансерному обліку знаходиться 74 активних хворих на
туберкульоз.

В  районі  працює  8  пунктів  збору  мокротиння,  в  звітному  періоді
проведено 394 досліджень мокротиння, перевірено 224 осіб. Від початку року
було всього виявлено 21особа із захворюванням на туберкульоз, з них виявлено
вперше в житті – 16.

На фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз видатки з
державного  бюджету  склали  270,5  тис.  грн,  вартість  лікування  на  одного
хворого становила 3,6 тис. грн, вартість одного відвідування – 20,54 грн.

З метою проведення профілактичної роботи та залучення населення до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  організовано  виїзди  бригади
вузьких  фахівців  районної  лікарні  в  населені  пункти  району.  Станом  на
01.11.2017 року всього пройшли флюорографічне обстеження на пересувному
цифровому флюорографі 2130 осіб; всього оглянуто бригадою вузьких фахівців
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 1475 осіб.

Організація  профілактичних  оглядів  до  населених  пунктів  району
забезпечила виявлення випадків онкологічної патології. За 10 місяців 2017 року
оглянуто 1558 осіб, виявлено 11 випадків онкологічної патології.

Відділом охорони здоров’я районної державної адміністрації  26 жовтня
2017 року організовано та проведено  акцію з популяризації вакцинації серед
населення,  особливо  серед  дітей.  Акція  проведена  на  базі  КП «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної
ради  Харківської  області.  За  результатами  акції  підготовлено  та  надано
інформацію  на  офіційний  веб-сайт  Чугуївської  районної  державної
адміністрації. 

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допомоги  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає.
На обліку в управлінні перебуває 17290 пенсіонерів. Місячна потреба у

коштах  на  виплату  пенсій  на  місяць  2017  року  становить  36613,3  тис.  грн.
Середній розмір пенсії становить 1794,27 грн.

Борг по пільговим пенсіям становить станом на 01.11.2017 – 2,6 тис. грн
(Малинівський державний машинобудівний завод).

Філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ ДВ «Нафтогазовидобувна компанія»
– 141,1 тис. грн (станом на 04.09.2017 борг погашено в повному обсязі). 

Борг по страховим внескам становить 54,8 тис. грн.
Державні  підприємства  –  74,4%  (Малинівський  державний

машинобудівний  завод  –  40,8  тис.  грн),  відділ  ДВС  Чугуївського  міського
управління  юстиції  Харківської  області  за  заявою  управління  ПФУ  у
Чугуївському районі направив виконавчі листи на суму 40,8 тис. грн до голови
ліквідаційної комісії.

Інші  –  25,6%  (громадяни  підприємці  –  14,0  тис.  грн)  борг охоплено
позовною  роботою  на  100%.  На  виконанні  у  відділі  державної  виконавчої
служби Чугуївського міського управління юстиції знаходяться виконавчі листи
на суму 14,0 тис. грн.
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Промисловість
Згідно оперативних даних промислових підприємств,  за січень–жовтень

2017  року  обсяг  реалізованої  продукції  промислового  комплексу  району
(у діючих цінах) склав 1200,52 млн. грн, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний
період минулого року.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Малинівський  склозавод»  –  42,44%,  ТОВ «Зооветеринарний центр»  –
на  5,55%,  ПрАТ  «Новопокровський  завод  ЗБК»  –  64,76%,
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» – 3,58%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 20,47%, ТОВ «Лікеро – горілчаний
завод  «ПРАЙМ»  –  на  32,61%,  філія  «ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна
компанія»  –  на  46,25%,  ДП  «Новопокровський  КХП»  –  на  16,36%,
ТОВ «Бікорм» – 3,34%.

Продукція  вироблена  промисловими  підприємствами  району
експортувалася до таких країн як: В’єтнам, Корея, Ірак, Оман, Кенія, Канада,
Йорданія, Англія, Грузія, США, Ірландія, Казахстан та інші.

За останніми даними обласної статистики (за січень–вересень 2017 року)
підприємствами  Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на
суму  1299083,7  тис.  грн  та  складає  1,1%  до  всієї  реалізованої  продукції
Харківської області.  Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
населення Чугуївського району (за грудень 2016) становив 42,373 тис. грн.

Сільське господарство
В  галузі  рослинництва  станом  на  01  листопада  2017  року  аграрії

Чугуївщини продовжують збирання врожаю 2017 року. 
Результати збирання сільськогосподарських культур:

Назва культури
Обмолочено,

га
Намолочено,

тонн
Урожайність,

ц/га
Озима пшениця 12668,0 66702,1 52,7
Озимий ячмінь 53,0 191,1 36,1
Озиме жито 90,0 324,0 36,0
Пшениця яра 101,9 295,5 29,0
Ячмінь яровий 1036,2 3965,1 38,3
Горох 612,4 2043,9 33,4
Овес 10,0 63,5 63,5
Гречка 182,0 174,4 9,6
Просо 40,0 40,4 10,1
Кукурудза на 
зерно

9680,0 32257,0 33,3

Нут 10,0 19,7 19,7
Соняшник 15474,0 35644,0 23,0
Соя 1709,0 1611,0 9,4
Цукровий буряк 250,0 12225,3 489,0
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Ріпак озимий 261,0 686,5 26,3
Овочі відкритого 
ґрунту

253,25 7977,3 314,9

Під врожай 2018 року аграрії району посіяли 12376 га озимих культур в
тому числі:

Озима пшениця – 12152,0 га;
Озимий ячмінь – 60,0 га;
Озимі на зелений корм – 164,0 га;
Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 608,0 га.
За 10 місяців 2017 року валове виробництво продукції рослинництва у

порівняних цінах 2010 року склало 271,8 млн.  грн,  або 92,7% від показника
минулого року.

Сільгосптоваровиробники Чугуївщини продовжують заготівлю кормів для
утримання худоби. 

Вже скошено всього 2423га в т.ч.: 
на сіно – 592га;
в т.ч. багаторічних трав – 369га; 
на сінаж – 1559га;
в т.ч. багаторічних трав – 1379га;
на зелений корм – 272га;
Заготовлено: сіна – 4135,0тонн;
сінажу – 17110,0тонн;
силосу – 23407,0тонн.
Використано на зелений корм – 28736,0тонн.
З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання

господарствами  району  за  січень-жовтень  2017  року  закуплено
сільськогосподарської техніки на суму – 93893,1 тис. грн. Проведене оновлення
машинно-тракторного парку, що дасть змогу підвищити продуктивність праці
та зекономити паливно-мастильні матеріали.

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.11.2017 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8094 голови, що менше
показника  минулого  року  на  209  голів,  в  тому числі  корів  –  2967 голів,  що
більше показника минулого року на 84 голови, свиней – 4554 голови, що на
92543 голови менше відповідно до показника минулого року, птиці – 133,6 тис.
голів, що на 11,1 тис. голів більше ніж у минулому році.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  в
січні-жовтні 2017 року вироблено валової продукції у порівняних цінах       2010
року на суму – 90,3 млн. грн, або 35,9 % від показника минулого року, в тому
числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 39,5 млн. грн (18,8%);
молока на суму – 46,7 млн. грн (130,4%);
яйце – 4,1 млн. грн (78,4%);
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 3358,5 т, що на

13491,1 т менше відповідного показника минулого року, молока – 18783,8 т, що
на 4375,7 т більше в порівнянні з минулим роком.
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Надій молока від  однієї  середньої  корови склав 6245 кг,  що на 420 кг
менше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять  відповідно  510  та  255  гр.  (115,3%,  62,1%).  За  січень-жовтень
2017 року було вироблено яєць 8768,9 тис. шт., що менше на 2420,1 тис. шт., або
становить 78,4% від показника минулого року. Яйценосність курей – несучок
складає 144 шт. (80,1%).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом
на 01 жовтня 2017 року становить 4634,44 грн., що більше ніж у минулому році
на 608,22 грн, або на 15,1%.

Станом  на  01.11.2017  року  сільськогосподарськими  підприємствами
району  за  оренду  земельних  часток  (паїв)  сплачено  70384,7  тис.  грн,  що
становить 90,2%. 

Житлово-комунальне господарство
На виконання «Програми соціально-економічного розвитку Чугуївського

району  на  2017  рік»  у  жовтні  2017  року  відділом  житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації
(далі  -  відділом)  продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації
безперебійного  надання  житлово-комунальних  та  інфраструктурних  послуг,
підвищення  рівня  розрахунків  за  надані  послуги,  подальшого  розвитку
житлово-комунальних,  транспортних  та  автодорожніх  підприємств  району,
контролю  за  роботою  виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання
ними делегованих повноважень в сферах житлово-комунального господарства
та  інфраструктури,  проводився  контроль  за  станом організації  пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
не  виходять  за  межі  території  Чугуївського  району.  Зривів  перевезення
пасажирів не було.

В  районі  згідно  з  розпорядженням  від  09.10.2017  року  №  327  «Про
початок  опалювального  сезону»  голови  районної  державної  адміністрації  у
закладах охорони здоров’я, навчальних закладах та інших закладах соціально-
культурного  призначення  з  09.10.2017,  а  у  житлових  будинках  з  15.10.2017
розпочався осінньо-зимовий період 2017-2018 років. 

Сільськими,  селищними  головами,  керівниками  житлово-комунальних
підприємств,  керівниками  об’єднань  та  асоціацій  співвласників
багатоквартирних  будинків,  підприємств,  організацій  та  установ  було  вжито
всіх  необхідних  заходів  щодо  початку  опалювального  періоду  та  сталого
функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2017-2018  років  житлово-
комунального господарства і об’єктів соціальної сфери району. 

Станом на 01.11.2017 року в районі працюють всі котельні. Тепло в усіх
176  житлових  будинках  з  центральним  опаленням  та  у  100%  об’єктах
соціально-побутового  призначення.  Разом  з  тим,  спостерігались  окремі
затримки з подачею тепла в смт Чкаловське у зв’язку з несправностями газового
обладнання, які виникли при запуску  місцевої котельні.

З  метою  оперативного  реагування  у  разі  виникнення  позаштатних
ситуацій  під  час  проходження  опалювального  сезону  2017/2018  років,  на
підприємствах житлово-комунального господарства уточнено розрахунок сил та
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засобів аварійно-відновлювальних бригад для забезпечення проведення робіт,
фактичну  наявність  матеріальних  запасів  для  відновлення  житлово-
комунального  забезпечення,  переглянуто  склад  аварійно-відновлювальних
бригад, а також стан наявної техніки; уточнено порядок інформаційної взаємодії
на  відповідній  території  між  диспетчерами  (черговими)  комунальних
підприємств,  районною  державною  адміністрацією,  а  також  Департаментом
житлово-комунального  господарства  та  розвитку  інфраструктури  Харківської
обласної державної адміністрації. 

Продовжувалась  практика  проведення  сходів  громадян  за  участі
представників  органів  місцевого  самоврядування  та  районної  державної
адміністрації з питань життєдіяльності та транспортного забезпечення. 

З  метою  підтримання  стабільності   роботи  та  покращення  фінансово-
економічного стану житлово-комунальних підприємств району продовжувався
моніторинг  діючих  тарифів  на  надання  житлово-комунальних  послуг  щодо
відповідності   рівню економічно обґрунтованих витрат на їх  виробництво та
претензійно-позовна робота. 

Приділялася значна увага санітарному стану населених пунктів. Відділом
протягом жовтня продовжено здійснення  виїзних перевірок санітарного стану в
населених  пунктах  району,  проводилася  організаційна  та  рекомендаційна
робота  серед  сільських,  селищних  голів  стосовно  недопущення  виникнення
сміттєзвалищ, здійснення покосу трави та боротьба з карантинними рослинами. 

Органами  місцевого  самоврядування  спільно  з  місцевими
комунальними підприємствами тривала робота щодо забезпечення належного
санітарного  утримання  території  населених  пунктів  району,  особливу  увагу
було приділено місцям масового відвідування.

Проводилось  методично-консультаційне  інформування  мешканців
багатоквартирних будинків населених пунктів району щодо практичних питань
житлово-комунальної  сфери.  Щоп’ятниці  начальником  відділу  проводився
особистий прийом громадян. Продовжувалась робота за зверненнями громадян.
У звітному періоді було розглянуто всього 28 письмових та усних звернень та
прийнято  відповідні  заходи  щодо  позитивного  вирішення  порушених  в  них
питань.

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

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

Філією  «Чугуївський  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»  (Чуб  А.О.)
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.
Станом  на  01.11.2017  року  філією  ліквідовано  5  320  м2  ямковості на

автошляхах:  «Чугуїв-Печеніги»,  «Чугуїв-Мелове»,  «Харків-Довжанський»
«Кам’яна Яруга - Введенка – Тернова», «Підїзд до смт Малинівка».
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На даний час продовжується подальша робота по проведенню ремонтних
робіт на автошляхах Чугуївського району.

У 2017 році ліквідовано 16 500 м2  ямковості, встановлено та замінено 68
дорожніх знаків, відремонтовано 0,600 км бар’єрної огорожи.

Філією «Чугуївський ДЕП» заготовлено 85% піску та підготовлено 100%
техніки,  Філією  «Чугуївський  райавтодор»  заготовлено  87%  піску  та
підготовлено 100% техніки.

Поштовий зв’язок
Поштові  послуги у районі надають 20 відділень поштового зв’язку,  які

входять  до  складу  Центру  поштового  зв’язку  №  7.  Обслуговують  47,3  тис.
мешканців, в тому числі 6,8 тис. пенсіонерів. З 20 відділень всі нерентабельні,
або 100% від загальної кількості.

Обсяг послуг на одне відділення складає 210,40 тис. грн, в середньому по
районах області 161,2 тис. грн.

Середня вартість торговельного патенту складає 100 грн. Середня вартість
орендної плати для відділень поштового зв’язку складає 174,85 грн на місяць,
вартість орендної плати для п’яти відділень складає 1грн. на рік.

Собівартість послуг на 100 грн доходів по відділенням зв’язку складає
114,54 грн.

Телефонний зв’язок
Загальна  кількість  абонентів  районного  центру  телекомунікацій  № 325

Харківської філії ПАТ «Укртелеком» по Чугуївському району становить: 
- фіксований телефонний зв’язок - 3744 особи;
- провідне мовлення - 664 особи;
- по мережі Інтернет - 1030 осіб.

Послугами  мережі  Інтернет  Харківської  філії  ПАТ  «Укртелеком»
користуються  мешканці  4  селищних  рад  (Есхарівської,  Малинівської,
Новопокровскої, Кочетоцької) та Кам’яноярузької сільської ради.

Мешканці інших сільських та селищних рад користуються  безпровідною
мережею Інтернет.

Транспортне обслуговування
На  території  району  організовано  регулярне  транспортне  сполучення

населеними пунктами району. На теперішній час діє 12 автобусних  маршрутів,
які не виходять за межі території району та 7 автобусних маршрутів загального
користування,  що  мають  сполучення  з  обласним  центром,  що  забезпечують
потреби у пасажирських перевезеннях мешканців району.

Обслуговування автобусних маршрутів, що не виходять за межі території
району здійснюють 2 автоперевізника: ФОП Ніколаєнко М.І. та ФОП Сапелкін
М.М.

ФОП Сапелкін М.М.: «Чугуїв-Мосьпанове», «Чугуїв-В.Бабка».
ФОП Ніколаєнко  М.І.:  «Чугуїв-Тернова  через  Кам’яну  Яругу»,  «Чугуїв-

Кочеток»,  «Чугуїв-Коробочкине»,  «Чугуїв-Петрівське»,  «Чугуїв-Малинівка-
Стара Гнилиця», «Чугуїв-Есхар», «Есхар-Дачі»,  «Чугуїв-Малинівка»,  «Чугуїв-
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Юрченкове», «Чугуїв-Чкаловське».
На обслуговуванні автобусних маршрутів, що не виходять за межі району

щодоби  задіяно  26  одиниць  транспортних  засобів:  з  них  20  одиниць  марки
Богдан і 6 одиниць марки MAN. 

Мале підприємництво
Станом на 01.11.2017 у районі було зареєстровано 17 юридичних осіб,

фізичних  осіб-підприємців  –  138,  створено  256  робочих  місць,  з  них
юридичними  особами  –  105,  фізичними  особами  –  138,  за  договорами
трудового найму працює – 13 чоловік.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  процедури  державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців
за  заявницьким  принципом»  протягом  звітного  періоду  у  районі
спостерігається  значна  кількість  скасування  підприємницької  діяльності
фізичних осіб-підприємців. Станом на 01.11.2017 припинили підприємницьку
діяльність  201  фізична  особа-підприємець  за  спрощеною  процедурою,  як
наслідок скоротилася кількість робочих місць працівників, які працювали за
угодами трудового найму. 

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.11.2017  у  районі  налічується  224  заклади  торгівлі:

134 магазини, 74 торговельних павільйонів, 16 кіосків.
У  районі  працюють  фірмові  продовольчі  магазини:

ДП  «Новопокровський  КХП»,  ТОВ  «Слобожанський  промкомбінат»,  які
реалізують  продукцію  власного  виробництва  за  цінами  товаровиробників.
Також  реалізують  свою  продукцію  11  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.

Мешканцям  9  віддалених  сіл:  Тетлега  (Зарожненська  сільська  рада),
Ртищівка (Граківська сільська рада), Піщане (Великобабчанська сільська рада),
Степове,  Миколаївка,  Пушкарне,  Гаврилівка (Чкаловська об’єднана громада),
Світанок,  Зауддя  (Введенська  селищна  рада)  продовольчі  товари  та  товари
першої  необхідності,  як  правило  на  замовлення,  постачають  приватні
підприємці,  які  здійснюють  торговельну  діяльність  на  території  відповідних
громад.

З  метою  виходу  на  ринок  безпосередньо  товаровиробників  району  у
вихідні та святкові дні проводяться ярмарки з продажу продовольчих товарів.
До  ярмаркової  діяльності  залучались:  ДП «Новопокровський  КХП»,
ПрАТ «Чугуївський  молочний  завод»,  які  реалізовували  продукцію власного
виробництва за цінами нижчими від середніх по області.

Сфера громадського харчування налічує 51 підприємство: 1 ресторан, 23
кафе, 1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень. 

На території району функціонує 29 об’єктів побутового обслуговування
населення, які надають 11 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив
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одягу,  послуги  перукарень,  послуги  лазень,  ремонт  телерадіоапаратури,
фото послуги, інші.

За  останніми  даними  обласної  статистики  (у  ІІ  кварталі
2017 року) обсяг реалізованих послуг складає 2762,9 тис. грн, у т.ч. населенню
1055,8  тис.  грн.  Частка  послуг,  реалізованих  населенню  у  загальному
обсязі 38,2%.

У порівнянні з початком 2017 року на підприємствах торгівлі району ціни на
основні продукти харчування знаходяться на рівні середньообласних. 

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
району становлять: хліб «Український» – 12,25 грн, батон із борошна вищого
ґатунку – 8,70 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 6,97 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
25,33  грн/л,  бензин  марки  АI  – 95  «Євро» – 26,08  грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро» – 23,63 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом  січня-жовтня  2017  року  зареєстровано  3400  звернень  щодо

надання  адміністративних  послуг:  128  –  Чугуївського  районного  відділу
ГУ ДМС України в Харківській області, 1237 – Міськрайонного управління у
Чугуївському районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Харківській  області,  2030  –  власні  послуги  (відділ  реєстрації  районної
державної  адміністрації:  нерухоме  майно  –  1773,  бізнес  –  227,  відділ
архітектури  районної  державної  адміністрації  –  30),  1  –  Головного
територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області,  4  –  документи
дозвільного характеру.

Видано  3025  результатів:  128  –  ДМС,  1237  –  Держгеокадастр,  1655  –
власні  послуги  (відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –
216,  нерухоме  майно  –  1420,  архітектура  –  19),  5  –  документів  дозвільного
характеру.

Надано  майже  3850  консультацій  щодо  отримання  адміністративних
послуг.

Освіта
Заробітна  плата  педагогічним працівникам навчальних закладів  району

виплачена в повному обсязі. 
Здійснена оплата за енергоносії на загальну суму 91,7 тис. грн.
Придбані  паливно-мастильні  речовини  на  загальну  суму  4,7  тис.грн,

бензин та дизпаливо на загальну суму – 52,0 тис. грн.
Здійснена  оплата  за  обслуговування  комп’ютерної  техніки  на  загальну

суму 2,0 тис. грн. 
За послуги зв’язку сплачено 3,9 тис. грн, за вивіз сміття – 1,8 тис. грн.
Для забезпечення харчуванням дітей та учнів закладів освіти витрачені

кошти у сумі 251,4 тис. грн. Закуплені овочі на загальну суму 84,9 тис. грн, за
рахунок  субвенції  Старогнилицької  сільської  ради  для  закладу  загальної
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середньої освіти придбаний посуд на загальну суму 7,6 тис. грн.
Придбані  будівельні  матеріали  для  Кочетоцької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  на

загальну  суму  4,8  тис.  грн,  цемент  для  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  –
4,3  тис.  грн,  проведено  перевірку  електролічильників  Мосьпанівського  та
Волохово-Ярського  НВК  на  загальну  суму  1,9  тис.  грн,  придбано
багатофункціональний  пристрій  для  Малинівської  гімназії  –  4,0  тис.  грн.
Придбані  матеріали  для  обладнання  вентиляційної  системи  у  приміщенні
котельні Зарожненського НВК на загальну суму 4,2 тис. грн. 

04 жовтня 2017 року відбувся І районний етап ораторського мистецтва за
темою:  «Стежинок  у  світі  є  багато,  та  лиш  одна  веде  крізь  усе  життя:  із
безтурботного  дитинства  в  майбуття»  (І.  Федчишин).  У  зазначеному  заході
взяли  участь  12  старшокласників,  учнів  10-11-х  класів  району.  Всі  виступи
учасників фестивалю були пронизані високим почуттям національної й власної
гідності, патріотизму, несхитною вірою в краще життя, любов’ю до України.

За підсумками  районного етапу  конкурсу  переможцями стали: І місце –
Дягілев Ілля, учень 11 класу Введенського НВК, ІІ місце – Татаринова Олена,
учениця  10  класу  Малинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  ІІ  місце  –  Коротка
Анастасія,  учениця 11 класу Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ІІІ місце – Рало
Тетяна,  учениця 11 класу Старогнилицького НВК, ІІІ  місце – Красильникова
Альона, учениця 11 класу Новопокровського НВК, ІІІ місце – Жуйборода Аліна,
учениця 10 класу Малинівської гімназії.

02  жовтня  2017  року  у  Волохово-Ярському  НВК  відбулося  відкриття
меморіальної дошки загиблому в АТО випускнику цього навчального закладу
Мирославу  Мислі.  У  мітингу-реквіємі  взяли  участь  заступник  голови
райдержадміністрації  Валентина  Волоцкова,  радник  голови
райдержадміністрації  з  питань  взаємодії  з  учасниками  та  ветеранами  АТО
Михайло  Лукаш  та  інші  гості,  серед  яких  –  делегація  Харківського
національного університету ім. В.Каразіна. З 09 по 13 жовтня у закладах освіти
району проведено урочистості з нагоди Дня Захисника Вітчизни.

05 жовтня 2017 року проведено семінар для працівників психологічної
служби  навчальних  закладів  району  за  темою  «Організація  психологічного
супроводу  навчально-виховного  процесу  у  2017/2018  навчальному  році:
нормативне  забезпечення  та  пріоритетні  напрями  діяльності  фахівців
психологічної служби».

Під  час  семінару  спеціалісти  обговорили  проблеми,  які  необхідно
вирішувати  в  2017/2018  навчальному  році.  Визначаючи  основні  завдання
практичним  психологам  і  соціальним  педагогам  рекомендовано  звернути
особливу  увагу  на  проблеми  психологічного  і  соціального  супроводу  всіх
учасників  навчально-виховного  процесу  в  умовах  інклюзивного  навчання  та
ознайомлено  з  алгоритмом  діяльності  працівника  психологічної  служби  в
умовах інклюзивної освіти.

Відповідно  до  плану  роботи  методичного  кабінету  відділу  освіти
25 жовтня 2017 року відбулося засідання районного методичного  об’єднання
учителів 4-х та 1-х класів. Формою засідання вибрано було методичний діалог,
основною метою якого передбачалося обговорення пілотного проекту нового
Державного стандарту початкової загальної освіти. 
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18 жовтня 2017 року проведені районні змагання з вуличного футболу на
спортивній базі смт Есхар. В змаганнях взяли участь 84 учні 6 загальноосвітніх
навчальних закладів району 2003/2004 року народження. Команди футболістів
загальноосвітніх навчальних закладів району: Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
Коробочкинського  НВК;  Новопокровського  НВК;  збірна  команда
Кам’яноярузького  та  Зарожненського  НВК;  збірна  команда  Малинівської
гімназії  та  Малинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів;  Чкаловського  НВК.
За  підсумками  змагань:  І  місце  посіла  збірна  команда  футболістів
Новопокровського  НВК;  ІІ  місце  посіла  команда  футболістів  Чкаловського
НВК,  ІІІ  місце  посіла  збірна  команда  Кам’яноярузького  та  Зарожненського
НВК,  ІV місце посіла команда Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ст.

У відділі  освіти Чугуївської  районної  державної  адміністрації  пройшла
нарада  керівників  навчальних  закладів  району  за  участю  заступника  голови
районної державної адміністрації Волоцкової В.М. На нараду були запрошені
начальник  відділу  активної  підтримки  безробітних  Чугуївського
міськрайонного центру зайнятості Шандула С.А., завідувач сектору цивільного
захисту районної державної адміністрації Лучников М.С. та начальник відділу
економічного розвитку і  торгівлі районної державної адміністрації Альошина
С.С. Також на нараді розглядалися питання про порядок ведення обліку дітей
шкільного  віку  та  учнів,  про  результати  ЗНО  випускників  2017  року,  про
проведення конкурсу «Вчитель року – 2018», про хід опалювального сезону у
навчальних закладах району, про розвиток шкіл через впровадження спільної
проектної діяльності з громадськими організаціями та інші. 

Перед  керівниками  навчальних  закладів  району  виступила  заступник
голови районної державної адміністрації Волоцкова В.М. Вона проаналізувала
стан справ у гуманітарній сфері, подякувала керівникам за роботу, запевнила,
що районною державною адміністрацією вживаються і будуть вживатися заходи
щодо підтримки та розвитку освітньої галузі. 

Протягом  місяця  проводилась  реєстрація  учасників  конкурсу  «Учитель
року-2018». 

Підведені  підсумки  районного  етапу  конкурсу  «Класний  керівник
року». У районному конкурсі взяли участь 6 педагогів, класних керівників 5-9
класів із закладів загальної середньої освіти. Переможцями стали 2 педагоги з
Новопокровського та Зарожненського навчально-виховних комплексів.

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом  січня-жовтня  2017  року  було  проведено  41  виїзний  рейд  по

виявленню  бездоглядних  та  безпритульних  дітей,  дітей,  які  бродяжать  та
жебракують, відповідно графіку на 2017 рік. Виявлено 38 дітей, які знаходились
без догляду батьків. Обстежено умови проживання дітей в 133 сім’ях пільгового
контингенту, попереджено батьків про адміністративну відповідальність. З них
15 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

На  особистий прийом до служби у  справах  дітей  звернулось  106  осіб,
прийнято  79  заяв  з  різних  питань,  що  стосуються  дітей.  Всі  звернення
задовільнені.

Взято участь у 44 судових засіданнях: 
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- 3 засідання у Харківському апеляційному суді (відносно батьків які не
виконують свої батьківські обов’язки);

-  5 засідань щодо захисту житлових та майнових прав дітей;
-  28  засідань  відносно  батьків,  які  не  виконують  свої  батьківські

обов’язки;
- 5 засідань щодо усиновлення дитини (внутрішньо сімейне усиновлення).
- 1 засідання   щодо призначення та виплати аліментів,
- 2 засідання про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.
Підготовлено  та  подано  до  суду  13  позовних  заяв  щодо  позбавлення

батьківських прав батьків, які не виконують свої обов’язки.
Проведено 19 оперативних нарад  з працівниками служби з різних питань,

що стосуються діяльності.
Протягом  жовтня 2017 року за участю служби у справах дітей проведено

та взято участь у таких заходах:
 02.10.2017, 17.10.2017 – участь в засіданнях Чугуївського міського суду з

питань усиновлення дітей.
09.10.2017  –  участь  в  засіданні  Чугуївського  міського  суду  з  питань

усунення перешкод в користуванні житловим приміщенням неповнолітніми.
10.10.2017  –  участь   в  засіданні  Чугуївського  міського  суду  щодо

призначення аліментів.
11.10.2017  –  участь   в  засіданні  Чугуївського  міського  суду  з  питань

відібрання дітей без позбавлення батьківських прав батьків.
11.10.2017 – здійснено виїзд до сел. Введенка для здійснення перевірки

здійснення виконкомом Введенської селищної  ради делегованих повноважень
органів виконавчої влади з питань дітей.

17.10.2017 – 1 малолітня дитина, яка перебувала в дитячому відділенні
Чугуївської центральної районної лікарні передана в родину усиновлювачів.

17.10.2017 – начальником служби у справах дітей спільно із директором
ЦСССДМ  взято  участь  у  спільній  нараді  в  Харківській  областій  державній
адміністрації з питань взаємодії центрів та служб.

18.10.2017 – взято участь в робочій зустрічі голови райдержадміністрації
із  представниками  благодійного  фонду,  волонтерами  з  Голландії  щодо
будівництва житла для дитячого будинку сімейного типу, які на теперішній час
через відсутність житла в районі функціонує в м. Харків. 

20.10.2017 –  відбулося засідання комісії  з  питань захисту  прав дитини
районної  державної  адміністрації  на  якому було  розглянуто  2  питання  щодо
соціально-правого  захисту  прав  дітей.  Підготовлено  2  рішення  та
2 розпорядження голови Чугуївської райдержадміністрації. 

20.10.2017 – проведено обстеження умов проживання родини, кандидатів
в прийомну сім’ю.

24.10.2017  –  проведена  робоча  нарада  заступника  голови
райдержадміністрації  із  начальником  служби  у  справах  дітей  з  питань,  що
стосуються усиновлення.

25.10.2017  до  центру  соціально-психологічної  реабілітації  для  дітей
влаштована неповнолітня дитина, яка перебуває під опікою. Дитина влаштована
до центру у зв`язку із негативними проявами та сварками із опікунами для того,
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щоб з нею попрацював психолог.
27.10.2017  –  участь   в  засіданні  Чугуївського  міського  суду  з  питань

позбавлення батьківських прав батьків.
30.10.2017  відбулося  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини

районної  державної  адміністрації  на  якому  було  розглянуто  11  питань  щодо
соціально-правого  захисту  прав  дітей.  Підготовлено  11  рішень  та
5 розпоряджень голови Чугуївської райдержадміністрації. 

31.10.2017 – виїзд спеціаліста служби до Харківського обласного центру
соціально-психологічної  реабілітації  для  дітей  з  метою  знайомства  та
встановлення  контакту  прийомних  батьків  із  дітьми,  яких  планується
влаштувати до приймної сім’ї.

31.10.2017  –  участь  в  засіданні  Люботинського  міського  суду  з  питань
позбавлення батьківських прав батьків.

Протягом січня-жовтня 2017 року проведено 12 засідань  комісії з питань
захисту прав дитини районної державної адміністрації, на яких було розглянуто
67 питань.

Здійснено  7  виїздів  до  центрів  соціально-психологічної  реабілітації
м.  Харкова  з  метою  знайомства  прийомних  батьків  з  дітьми  з  подальшим
влаштуванням їх до прийомних родин. З неповнолітніми встановлено контакт,
діти будуть влаштовані до родини найближчим часом. Ще двох малолітніх дітей
прийомні батьки провідують в ХОЦСПРД.

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить
на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського  піклування.  Отримана  інформація  внесена  до  Єдиної
інформаційно-аналітичної системи “ДІТИ”.

Проведена  робота  по  упорядкуванню особових  справ  на  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених батьківського піклування,  знятих з  обліку по досягненню
повноліття. 

Питання фізичної культури та спорту
Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо

подальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту: 
футбол серед дворових команд (26.04.2017, смт Есхар);
флеш-моб  в  рамках  Всеукраїнського  фестивалю  ранкової  зарядки

(26.04.2017, смт Есхар);
фізкультурно-оздоровчі  заходи  з  футболу  серед  молоді  та  ветеранів

(07.05.2017, смт Малинівка), з пляжного волейболу серед жінок (07.05.2017, смт
Малинівка),  з  пляжного  волейболу  серед  чоловіків  (08.05.2017,  смт  Есхар)
присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

фізкультурно-оздоровчі заходи серед вихованців пришкільних оздоровчих
таборів (08.06.2017, с.Гракове, с.Зарожне, с. Кам’яна Яруга, с.Велика Бабка);

фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Дня Конституції України та Дня
молоді (26.06.2017, смт Есхар);

фізкультурно-оздоровчий  захід  з  нагоди  Міжнародного  Дня  шахів  з
відпочиваючими  в  КП  “Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко» (20.07.2017, смт Кочеток);
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спортивно-масовий захід «Богатир Чугуївщини-2017» (23.08.2017, смт Есхар);
фінал  розіграшу  Кубку  Чугуївського  району  з  футболу  до  Дня

Незалежності України (24.08.2017, м.Чугуїв);
фізкультурно-оздоровчий  захід  з  нагоди  Міжнародного  Дня  шахів  з

відпочиваючими  в  КП  “Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко» (20.07.2017, смт Кочеток);

спортивно-масовий  захід  «Богатир  Чугуївщини-2017»  (23.08.2017,
смт Есхар);

фінал  розіграшу  Кубку  Чугуївського  району  з  футболу  до  Дня
Незалежності України (24.08.2017, м.Чугуїв);

спортивно-масовий  захід  з  нагоди  Дня  фізичної  культури  і  спорту  під
гаслом «Україна починається з нас» (08.09.2017, с. Кам’яна Яруга);

фізкультурно-масовий  захід  з  шахів  та  шашок  з  нагоди  Дня  фізичної
культури  і  спорту  під  гаслом  «Спорт  протягом  життя»  (09.09.2017,
смт Малинівка); 

спортивно-масові  заходи  з  нагоди  Дня  фізичної  культури  і  спорту
(06-08.09.2017, населені пункти району);

Всеукраїнський відкритий турнір з боксу серед юнаків присвячений Дню
захисника  України  та  ветеранам  Антитерористичної  операції  (13-14.10.2017,
спортивна зала КЗ «ДЮСШ»);

фізкультурно-оздоровчі  заходи  з  дворового  футболу,  присвячені  Дню
захисника України (18.10.2017, стадіон «Авангард» смт Есхар).

Команди району взяли участь в:
обласній Спартакіаді з видів спорту серед районів області і міст обласного

значення  2017  року  з:  волейболу  (жінки) (08.04.2017,  м.Харків),  з  футзалу
(чоловіки) (14.04.2017, м.Харків), з волейболу (чоловіки) (22.04.2017, м.Харків),
з шашок (22.04.20107, м.Харків);

відкритому командному чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики
серед юнаків та дівчат 2000-2001р.н, 2002-2004 р.н. (06-07.05.2017, м. Харків);

фінальних  змаганнях  за  програмою  обласної  Спартакіади  з  гирьового
спорту серед районів області та міст обласного значення (13.05.2017, с. Мала
Данилівка);

фінальних  змаганнях  з  волейболу  пляжного  (жінки)  (04.06.2017,
смт Пісочин),  з  волейболу пляжного (чоловіки)  (02.06.2017,  смт Пісочин)  за
програмою обласної Спартакіади;

обласному фестивалі «Козацькі розваги» (16.06.2017, м.Валки);
обласному фестивалі зі спортивної рибалки (14.07.2017, смт Солоницівка,

Дергачівський район);
в  обласних  заходах  присвячених  Дню  фізичної  культури  і  спорту  за

участю  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації  (04.09.2017,
м.Харків);

у Всеукраїнській спартакіаді серед команд державних службовців (з 25.09
по 01.10.2017, м.Ужгород);

фінальних  змаганнях  з  важкої  атлетики  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області та міст обласного значення
(05.10.2017, м.Харків, спортивна зала НТУ «ХПІ»);
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фінальних  змаганнях  з  легкої  атлетики  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області та міст обласного значення
(07.10.2017, м. Харків, стадіон ХОО «Динамо»);

першості Харківської області з футболу серед юнаків 2001-2002р.н, 2003-
2004р.н, 2005-2006р.н. (11.10.2017, міський стадіон «Олімп», м.Чугуїв);

відкритому  обласному  турнірі  з  боротьби  самбо  серед  юнаків  2004-
2007р.н.,  присвяченому  пам’яті  тренера-викладача  ФК  «Олімп»  Юрія
Федоровича (21.10.2017, КЗ «ДЮСШ №11», м.Харків);

фінальних змаганнях з шахів за програмою обласної Спартакіади з видів
спорту серед районів області та міст обласного (21.10.2017, м.Харків, міський
шахово-шашковий клуб «Вундеркінд»);

Спартакіаді  з  масових  видів  спорту  серед  фізкультурних  працівників
(27.10.2017,  м.Харків,  спортивний  комплект  «Зірка»,  ХУПС  ім.  Івана
Кожедуба);

турнірі відкритий ринг з боксу серед вихованців відділень боксу ДЮСШ
м.Харкова та області (28.10.2017, спортивний комплекс «Восток», м.Харків);

чемпіонаті України з боксу серед кадетів (27-29.10.2017, м.Київ);
фінальних  змаганнях  з  тенісу  настільного  за  програмою  обласної

Спартакіади з видів спорту серед районів області та міст обласного значення
(28.10.2017, м. Харків, спортивна зала, ХНУ ім. В.Н. Каразіна).

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

МДЦ «Артек» (м.Київ) на ІІІ зміну (2 особи);
КП ДЗСТ «Таврія» (Херсонська обл., м.Скадовськ) на І, ІІ, ІІІ, ІV зміни

(17 осіб);
ДЗСТ «Патрія» Одеської області на І, VI зміни (17 осіб);
ТОВ КО «Перлина Чорномор'я» Одеської  області  на І,  ІІІ,  IV,  V зміни

(23 особи);
ДОТ Санаторій «Ялинка» (Зміївський район) на ІІІ зміну (5 осіб);
 ПЗОВ «Сосновий» (Куп’янський район) на ІІ зміну (5 осіб);
ДОТ «Ромашка» (Харківський район) на І, IV зміни (9 осіб);
ДОТ «Орлятко» (Чугуївський район) на І зміну (30 осіб);
ДОТ Санаторій «Лісова пісня» (Якимівський район) на ІІІ зміну (6 осіб);
ПЗОВ «Лісова галявина» (Харківський район) на ІІІ, ІV зміни (6 осіб);
ДЗСТ «БМВ» (Дергачівський район) на ІІІ, IV зміни (5 осіб);
ДЗСТ «Лісова пісня» Запорізька обл., Якимівський район (6 осіб);
ДЗСТ «Факел» м.Бердянск (4 особи);
ДОТ «Зелена гірка» Зміївський район (5 осіб);
ДОТ «Динамо» Львівська область (4 особи).

Культура
Відділ  культури  і  туризму  райдержадміністрації  нараховує  19  клубних

закладів,  26  бібліотек.  За  звітний  період  відділом  проведені  (згідно  плану
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роботи) наради працівників культури району, засідання ради відділу культури і
туризму, на яких розглядалися такі питання:

- щодо роботи закладів культури в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.;
- щодо участі закладів культури у грантових проектах;
-  щодо  організації  та  проведення  фестивалю  польської  культури  в

Чугуївському районі.
Працівники  відділу  культури  і  туризму  райдержадміністрації  брали

участь  у  семінарі-навчанні  з  сільськими,  селищними  головами,  секретарями
виконкомів,  у  навчанні  з  працівниками  райдержадміністрації  та  кадровим
резервом.

Здійснювали організацію контролю за виконанням законів України, актів
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів
обласної  та  районної  державних  адміністрацій;  розробляли  проекти
нормативно-правових актів щодо проведення фестивалів та конкурсів.

Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  велась  значна  робота
щодо оформлення документації  на пам’ятки історії -  Охоронних зобов’язань,
паспортів, актів технічного стану, історичних довідок.

10.10.2017 – організовано та проведено нараду з працівниками бібліотек -
філій  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система» з питання щодо планування роботи на IV квартал 2017 року;

20.10.2017 –  проведено  робочу  зустріч  працівників  відділу  культури  і
туризму  райдержадміністрації  з  представниками  Польського  консульства  з
питань організації і проведення фестивалю польської культури в Чугуївському
районі;

26 жовтня 2017 року на сесії районної ради розглянуте питання «Про хід
виконання  Програми  розвитку  культури  і  туризму  на  2015-2018  роки  в
Чугуївському  районі,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  11.11.2014
року».

18.10.2017 –  взяли  участь у  виїзді  комплексної  комісії
райдержадміністрації,  районної  ради  та  служб  району  для  контролю  за
здійсненням виконкомом Введенської селищної ради делегованих повноважень
органів  виконавчої  влади,  надання  методичної  та  практичної  допомоги,
прийому громадян за місцем проживання.

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
13.10.2017  -  урочистий  захід  щодо  привітання  військовослужбовців

Чугуївського військового гарнізону з Днем Захисника України (КУ «ЧРБК»);
13.10.2017  -  урочистий  захід  щодо  привітання  чоловіків  районної

державної адміністрації з Днем Захисника України (райдержадміністрація);
14.10.2017 - урочистий захід щодо привітання військовослужбовців в зоні

проведення АТО з Днем Захисника України (м. Курахове, Донецька область); 
30.10.2017 –  організовано  та  проведено  концерт,  присвячений

15 - й річниці військової частини А1993 (КУ «ЧРБК»).

Аматори району брали участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних
та регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:
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7-10.10.2017 солістка  народної  естрадної  студії  «Мультитрек»  Юлія
Черняк  достойно  представила  Чугуївщину  на  масштабному  вокальному
конкурсі дитячої творчості Харківської області «Яскраві діти України» в рамках
фестивалю «SANREMOJUNIOR- УКРАЇНА»;

8.10.2017  – участь клубу спортивного танцю «Сфера» у Всеукраїнських
відкритих змаганнях зі спортивних танців «Первая столица» (м. Харків);

14.10.2017 «зразковий» колектив індійського та східного танцю «Рамаяна»
(керівник В.  Яковенко) взяв участь в Кубку України зі  східного танцю, який
проводила  Європейська  міжнародна  асоціація  «EuropeWorldDance»  у  м.
Харкові;

14.10.2017  –  участь  зразкового спортивного  клубу  «Наталії  Черних»  з
акробатичного рок-н-ролу у ІV етапі Чемпіонату України з акробатичного рок-
н-ролу (м. Первомайськ);

21-22.10.2017 – участь та перемога аматорів району естрадно- вокального
ансамблю «Santa Lucia» у 22 – му регіональному конкурсі виконавців естрадної
пісні «Золота осінь» (м. Первомайськ, Харківська область);

28.10.2017 вихованки  комунальної  установи  «Чугуївський  районний
Будинок культури» -  солістки  народного колективу  естрадно-вокальної  студії
«Мультитрек»  -  керівники  (Л.  Пак  та  В.  Грязнова),  Юлія  Черняк  та  Ганна
Покрищук  взяли  участь  в  Обласному  фестивалі-конкурсі  естрадної  пісні
«Харківські зорі», який приходив у Харкові. 

 14 жовтня в День  українського козацтва наш народ відзначав державне
свято  –  День  Захисника  України.  До  відзначення  цієї  знаменної  дати
долучились  і  бібліотеки  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
 централізована  бібліотечна  система».  Так  у  книгозбірнях  системи  було
проведено  годину  патріотичного  виховання  «Ми  завжди  готові  прийти  на
допомогу» (Малинівська бібліотека-філія),  усний журнал «Вартові героїзму й
звитяги» (Тернівська бібліотека-філія), патріотичний діалог «Герої для нас, як
приклад»  (Старопокровська  бібліотека-філія), годину  гідності  «Зростаймо
патріотами своєї землі» (Кочетоцька бібліотека-філія №1), година спілкування
«Українські воїни в біді не залишать» (Зароженська бібліотека-філія). 

28 жовтня, з нагоди відзначення річниці визволення України від німецько-
фашистських  загарбників,  комунальним  закладом  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» було проведено ряд заходів:  година шани
«Все пам’ятає  батьківська  земля  –  і  грім гранат,  і  визволення  день»,  година
пам’яті  «Берегти пам’ять про загиблих, славити живих»,  історична панорама
«Ми пам’ятаємо, хто в лиху добу, в броні важкій віддав останні сили».

В бібліотеках-філіях КЗ «ЧРЦБС» організовано книжкові виставки 
-  до  Дня  Захисника  України  «Надійний  щит  Вітчизни»,  «Ми  твої

захисники, Вітчизно», «Величне ім’я – України захисник»;
-  «Трагічні  сторінки історії  українського народу»,  «Причини і  наслідки

репресій в Україні», «Політичні репресії - трагічна доля народу України»;
- до річниці визволення України «…Це потрібно живим».
24  жовтня  працівники  бібліотек  комунального  закладу  «Чугуївська

районна  централізована  бібліотечна  система»  та  читачі  –  учасники  та
переможці районних і обласних конкурсів відвідали ІІI Обласний патріотичний
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форум  «З  Україною  в  серці!»,  присвячений  Дню  захисника  України,  який
відбувся  у  приміщенні  Обласного  організаційно-методичного  театрально-
концертного  центру  за  підтримки  голови  ХОДА  Юлії Світличної  та  під
патронатом Управління культури і туризму облдержадміністрації.
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