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Бюджет
         Доходи  загального  фонду  бюджету району  (без  урахування
міжбюджетних трансфертів)  за січень-квітень 2017 року виконано на 120,1%
до затвердженого з урахуванням змін плану, надходження складають 22720,2
тис. грн при плані 18919,3 тис. грн (+ 3800,9 тис. грн)
          План з основних бюджетоутворюючих податків – податку на доходи
фізичних осіб – виконаний на 111,3% (+ 1354,8 тис. грн), по єдиному податку –
на 126,6% (+772,8 тис. грн), по податку на майно – на 132,5 % (+1089,2 тис.
грн).
         Трансферти з державного бюджету надійшли в повному обсязі, а саме:
базова дотація в сумі 2633,4 тис. грн, освітня субвенція – 11627,5 тис. грн, як і
передбачено планом,  медична субвенція та додаткова дотація не в повному
обсязі (недоотримано від Чкаловської ОТГ відповідно 734,4 тис. грн та 28,6 тис.
грн)
        Сільським та селищним бюджетам перерахована з районного бюджету
цільова  субвенція  на  утримання  закладів  дошкільної  освіти  та  культури  в
обсязі потреби.
         Всі  14  місцевих  бюджетів  району  за  доходами   виконані,  з  них
13 бюджетів більше, ніж на 105%. При цьому менше ніж на 105% - виконаний
Старогнилицький  сільський,  що  не  дає  право  уточнення  бюджетів  за
підсумками чотирьох місяців за рахунок перевиконання доходів.
         Доходи загального фонду(без трансфертів) за січень- квітень 2017 року
проти минулого року збільшились на 47,3 %, або на 7292,3 тис. грн, за рахунок
збільшення  надходжень  податку  на  доходи  фізичних  осіб  на  56%,  або  на
4787,8 тис. грн, плати за землю – на 27%, або 866,9 тис. грн, єдиного податку з
сільгоспвиробників – на 75,5%, або на 738,2 тис. грн,  акцизного податку – на
65,1%, на суму 299,1 тис. грн.
           За даними податкової інспекції податковий борг до місцевих бюджетів
району (разом з Чкаловською ОТГ) станом на 01.05.2017 складає 4214,2 тис.
грн, в порівнянні з початком року збільшився на 477,9 тис. грн.  Заборгованість
по Чкаловській громаді складає 425,7 тис. грн (найбільші - Чкаловське ВУЖКГ-
70,7  тис.  грн.  по  ПДФО  та  80,7  тис.  грн  по  податку  на  прибуток,  ТОВ



Агропромислова асоціація «Агросвіт» - 52,4 тис. грн, ТОВ «Ігма-2011» - 14,3
тис. грн, ТОВ «Роса 2010» - 2,0 тис. грн).

Найбільші борги рахуються по таких податках:
-  по платі за землю – всього 1852,6 тис. грн, в тому числі  найбільші -

ПРАТ «ТММ Енергобуд» - 687,4 тис. грн (орендна плата), Малинівський ДМЗ –
284 тис.  грн  (земельний податок),  ТОВ «Агросвіт»  -  33,0  тис.  грн  (орендна
плата),  по  орендній  платі  з  фізичних  осіб  заборгованість  всього  по  району
396,9 тис. грн.

-  по податку на доходи фізичних осіб – всього борг 943,0 тис. грн, в тому
числі  найбільші - Есхарівське ЖКЕУ- 2011 – 639,3 тис. грн (штрафні санкції по
актах  перевірки),  Чкаловське  ВУЖКГ-70,7  тис.  грн,  Малинівський  ДМЗ  –
32,8 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  –
184,6  тис.  грн,  найбільші  борги  по  таких  підприємствах: ТОВ  «Агросвіт»
(Гракове, Чкаловське) - 91,8 тис. грн, ПРАТ «ТММ Енергобуд» (Малинівка) -
49,8  тис.  грн,  ТОВ  «Ігма  2011»  (Малинівка,  Чкаловське,  Велика  Бабка,
Зарожне)- 13,5 тис. грн.

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

Видаткова  частина  виконана  на  91,3%,  при  уточненому  плані
159032,2 тис. грн профінансовано 145138,4 тис. грн. 

      Станом на 01.05.2017 р.  по заробітній платі  працівникам бюджетних
установ району заборгованість складає 117,8  тис. грн по охороні здоров’я, по
енергоносіях заборгованість відсутня. 
      Довідки про виконання доходів бюджету району, за звітний період та в
порівнянні  з  аналогічним  періодом  минулого  року,  виконання  доходів
районного бюджету, доходів в розрізі місцевих бюджетів району, податковий
борг та фінансування програм  додаються.

Праця та зайнятість населення
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  зменшенням
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 01.05.2017 року кількість вакансій на підприємствах району у
базі  даних  Чугуївського  міського  районного  центру  зайнятості  становила
47  осіб. Навантаження на 1 вільне робоче місце складає – 11 осіб. Основною
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проблемою  працевлаштування  безробітних  є  невідповідність  професійно-
кваліфікаційного складу осіб, які шукають роботу, заявленим вакансіям. 

Всього за звітний період за послугами до центру зайнятості звернулось
767 осіб, з них отримали статус безробітного – 608 осіб, з яких 60% складали
жінки,  більш  як  32%  -  молодь  віком  до  35  років,  майже  кожен  четвертий
належав  до  осіб,  які  мають  додаткові  гарантії  щодо  сприяння  у
працевлаштуванні.

 З метою активізації життєвої позиції безробітних громадян, залучення їх
до активних форм зайнятості,  підтримки роботодавців  району,  спеціалістами
служби зайнятості проводилась системна робота.

До  активних  форм  зайнятості  шляхом  працевлаштування,  професійної
підготовки,  організації  громадських робіт протягом січня -  квітня 2017 року
залучені 215 безробітних осіб. 
        Особлива увага приділялась проведенню громадських робіт, як одних із
додаткових форм зайнятості, що дозволило знизити соціальну напругу на ринку
праці  району.  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.  
В січні – квітні місяці 2017 року громадські роботи були організовані на

базі майже усіх селищних та сільських рад Чугуївського району.  
 Протягом  січня  –  квітня  2017року,  згідно  укладеним  договорам  на

проведення громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів
Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття
(далі ФЗДССВБ) - були залучені особи з числа безробітних, а саме: 
          -    Есхарівська селищна рада – 5 осіб, фактично використано коштів – 
               19216,78 грн; 

- Мосьпанівська сільська рада – 10 осіб, фактично використано коштів  
21189,18 грн; 

- Малинівська  селищна  рада  –  8  осіб,  фактично  використано  коштів
27279,02 грн; 

- Чкаловська селищна рада – 24 особи, фактично використано коштів
89727,78 грн; 

- Введенська  сільська  рада  –  11  осіб,  фактично  використано  коштів
33832,46 грн; 

- Кам’яноярузька сільська рада – 4 особи, фактично використано коштів
6567,58 грн; 
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- Волохово-Ярська сільська рада – 2 особи, фактично використано ко-
штів 3830,46 грн; 

- Зарожнянська сільська рада – 1 особа, фактично використано коштів
3830,5 грн; 

- Великобабчанська сільська рада – 2 особи, фактично використано ко-
штів 2737,12 грн; 

- Новопокровська селищна рада – 2 особи, фактично використано ко-
штів 7661 грн; 

- Старогнилицька сільська рада – 1 особа, фактично використано коштів
1915,22 грн; 

- Старопокровська сільська рада – 1 особа, фактично використано ко-
штів  3830,5 грн; 

- УПСЗН  Чугуївської  РДА  –  4  особи,  фактично  використано  коштів
13414,24 грн.  

      Продовжується  робота  по  укладанню  договорів  на  проведення
громадських  робіт  за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів  та  коштів  Фонду
загально-обов’язкового державного страхування на випадок безробіття.         

    Протягом звітного періоду професійним навчанням за направленням
служби  зайнятості  охоплено  158  осіб  з  числа  безробітних.  Навчання
проводилось безпосередньо на базі підприємств і на базі Харківського центру
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 

     Згідно плану роботи центру зайнятості щоденно проводяться групові
профорієнтаційні  заходи з  громадянами,  які  перебувають на  обліку в  центрі
зайнятості, а саме: 

- семінари з профорієнтації на тему «Техніка пошуку роботи» - 68 із зага-
льним охопленням 756 осіб; 

- семінари з підприємницької діяльності - 7, із загальним охопленням 
62 особи. 
У зв’язку з наявністю попиту щодо підбору претендентів для 

проходження  контрактної  служби  у  Збройних  Силах  України  центром
зайнятості  проводяться  інформаційні  семінари  за  участю  представників
Чугуївського  об’єднаного  районного  військового  комісаріату  та  ярмарки
вакансій. У звітному періоді таких семінарів було проведено – 7, з охопленням
73 осіб.    
           Всього за січень-квітень місяць 2017 року проведено 15 міні-ярмарок
вакансій, в яких прийняли участь 270 осіб, та 2 ярмарки вакансій з охопленням
97  осіб.  Спеціалістами  центру  зайнятості  надано  профорієнтаційних,
профінформаційних та профконсультаційних послуг 599 безробітним особам.
Охоплення  цими  послугами  складає  майже  100%  від  загальної  кількості
безробітних громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості. 
            Протягом січня-квітня 2017 року отримували послуги центру зайнятості
10  осіб  з  категорії  внутрішньо  переміщених  громадян.  З  них  були
працевлаштовані 3 особи, пройшли профнавчання 4 особи, 4 особи прийняли
участь у громадських роботах. 
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            Протягом січня-квітня  2017  року  на  обліку  в  центрі  зайнятості
перебували  6  осіб,  які  були  демобілізовані  з  місць  проведення
антитерористичної  операції.  З  них:  5  осіб  були працевлаштовані,  проходили
профнавчання  3  особи,  1  особа  отримала  одноразову  виплату  допомоги  по
безробіттю.  
            З метою пошуку роботи у січні-квітні 2017 року в центрі зайнятості
перебували 6 осіб з інвалідністю, з них 3 особи пройшли профнавчання, були
працевлаштовані 4 особи, прийняли участь у громадських роботах 2 особи. 
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 01.05.2017 року перебуває 204 особи, 
які мають статус безробітного. Середня тривалість безробіття складає 3 місяці.
     

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.05.2017 заборгованість з виплати заробітної плати в районі

складає 383,9 тис. грн на «Есхарівському ЖКЕУ-2011».
Середньомісячна заробітна плата по району за січень-грудень 2016 року

склала 3780 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року складає
114,9  %.  Від  прожиткового мінімуму на  працездатну  особу  (1600 грн)  вона
становить 236,3%, від обласного – 85,0%. 

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  перебували
767  безробітних  громадян.  Професійну  підготовку  пройшли  158  осіб,  у
громадських роботах прийняли участь 215 безробітних.

У районі створено 122 робочих місця. З них: юридичними особами – 49,
фізичними особами – 69, за договорами трудового найму працює – 4 чол.

Проведено  1  засідання  Координаційного комітету  сприяння зайнятості
населення, 1 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 4 засідання з
легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової  зайнятості  та  4  засідання
комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Зареєстровано 164 нещасних випадки невиробничого характеру та один
нещасний випадок на виробництві.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом на 01.05.2017 нарахована допомога  згідно із  Законом України

«Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 2078  отримувачам  на  суму
11516,1 тис. грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету
11516,1 тис. грн, заборгованості  немає. Тимчасова державна допомога дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 24 отримувачам на
суму 62,6 тис. грн, профінансовано 62,6 тис. грн, заборгованості немає. 
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Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про  державну
соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  214  сім’ям  на  суму
2888,2 тис. грн. Профінансовано 2888,2 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
44 особам на суму 35,0 тис. грн, профінансовано 35,0 тис.грн, заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам  нарахована  112  особам  на  суму  555,4  тис.  грн,  профінансовано
555,4 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює догляд  за
інвалідом І групи та престарілим нарахована 32 особам на суму 3,4 тис. грн,
профінансовано 3,4 тис. грн, заборгованості немає.

Грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалі-
дом  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована
29  особам  на  суму  238,9  тис.  грн,  профінансовано  238,9  тис.  грн,
заборгованості немає.

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  нарахована
401 особі  на суму 2475,8 тис.  грн,  профінансовано на суму 2475,8 тис.  грн,
заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування нарахована на  суму 530,2  тис.  грн,  профінансовано на
суму 530,2  тис.  грн,  з  них:  8  прийомним сім’ям нараховано 186,9  тис.  грн,
профінансовано  186,9  тис.  грн,  3  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано  343,3  тис.  грн,  профінансовано  –  343,3  тис.  грн,  заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.05.2017

Всього домогосподарств в районі – 13278 
Звернулись за призначенням субсидії  –  1302 домогосподарства  (9,8%).

Призначено субсидій – 1503 домогосподарствам (11,3%) на суму 2756,88 тис.
грн, (у 2016 році – 2764 домогосподарства (13,4%),

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –  278  сім’ям
(18,5%), допомог – 45 отримувачам.

Проведено 1187 перерахунків субсидій (зі зміною тарифів та періоду).
На 01.05.2017 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 9322 домогосподарства (69,6%);
на тверде паливо – 12 домогосподарств за 2016 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

1834,25 грн, що на 324,35 грн більше, ніж у 2016 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 1069,50 грн.
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На обліку в районі перебуває 13718 пенсіонерів, інвалідів війни – 205,
учасників бойових дій – 403, вдів загиблих та померлих учасників війни - 179,
учасників війни - 606.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.05.2017 путівки на санаторно-курортне лікування отримали

1 учасник бойових дій та 1 інвалід загального захворювання.
Станом  на  01.05.2017  року  64  інваліди  отримали  115  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. Прийнято 2 заяви щодо видачі листів талонів. 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації має три відділення, чи-
сельність працюючих 80 осіб,  у тому числі  соціальних робітників 44 особи,
які працюють в 14 населених пунктах.

Станом на 01.05.2017 надана допомога 578 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 439 особам;
відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 17 осо-

бам;
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допо-

моги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 108
особам;

пунктом прокату – 5 осіб;
переміщеним особам із зони АТО – 9 особам.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків  в  актуальному  стані.  Станом  на  01.05.2017  призначено  пільг  за
рахунок субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму 5098,0  тис.  грн,
заборгованість складає – 3347,6 тис. грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 422 громадянина постраждалих внаслі-
док Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 101 особа, 2 категорія -  77 осіб, 3
категорія - 151 особа, вдови – 37 осіб, діти - 56 чол.).

Компенсацію на продукти харчування отримали 176 громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 26,4 тис.грн.

Безкоштовними  ліками  забезпечено  24  громадянина  на  суму
32,2  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  106  нових  пенсійних  справ  та  180  перерахунків,  призначених
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управлінням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 106 нових
особових рахунків, 180 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  172  особових  рахунки  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  58045,52  грн.  Перевірено
52 особових рахунки на виплату недоотриманої пенсії. 

Головним  державним  соціальним  інспекторам  перевірено  149  справ
одержувачів допомог.

Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 85 справ;
- обстеження внутрішньо переміщених осіб – 50;
- допомога при народженні дитини – 1 справа;
- використання допомоги при народженні дитини – 13 справ;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 157 справ.

З  початку  року  перевірено  1318  особових  справ  одержувачів  субсидії
(у тому числі матеріально — побутових умов проживання 91 справа).

Виявлено  6  випадків  надання  недостовірної  інформації  на  суму
13988,74 грн.

Загальна сума коштів, що підлягає поверненню до бюджету по субсидіям
— 13988,74 грн.

Повернуто коштів до бюджету по субсидіям — 5943,86 грн.

Охорона здоров’я
Станом  на  03.05.2017  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня

імені М.І. Кононенка» профінансовано на 18013,6 тис. грн (94,8%).
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет профінансовані на 1050,2 тис. грн (69,6%).
Станом  на  03.05.2017  КЗОЗ  «Чугуївський  районний  центр  первинної

медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
профінансовано на суму 7500,7 тис. грн (87,3%). 

Через  недотримання  від  Чкаловської  ОТГ  медичної  субвенції  районна
лікарня має заборгованість щодо нарахування на заробітну плату в сумі 117,8
тис. грн.

Заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  медичним  працівникам
Чугуївського району немає.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 №863
«Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (із змінами) з
1  квітня  2017  року  в  Чугуївському  районі  розпочата  реалізація  Урядової
програми «Доступні ліки». 

Видане  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від
19.04.2017  №  139  «Про  розподіл  субвенції  з  державного  бюджету».  Обсяг
субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань у 2017 році становить 1424,6 тис. грн. 
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Комунальний  заклад  охорони  здоров'я  «Чугуївський  районний  центр
первинної  медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської
області (далі – Центр ПМСД) здійснює освоєння коштів та проводить виписку
рецептів  згідно  із  створеними  реєстрами  хворих  на  серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму.

Всього внесено до реєстру на серцево-судинні захворювання – 17788 осіб,
на цукровий діабет ІІ типу – 1979 осіб, на бронхіальну астму – 384 особи.

Укладено  договори  з  аптеками,  які  приймають  участь  у  реалізації
Урядової програми «Доступні ліки». 

Станом на 05.05.2017 2017 року виписано 14852 рецептів, з них:
- хворим на серцево-судинні захворювання – 13510;
- хворим на цукровий діабет ІІ типу – 1052;
- хворим на бронхіальну астму – 290.
Відпущено лікарських засобів аптеками на загальну суму 296,1 тис. грн з

них:
- хворим на серцево-судинні захворювання – 239,5 тис. грн;
- хворим на цукровий діабет ІІ типу – 35,5 тис. грн;
- хворим на бронхіальну астму – 21,1 тис. грн.
З  початку  реалізації  Урядової  програми  «Доступні  ліки»  отоварено

рецептів – 7308.
Виписка  рецептів  здійснюється  в  стаціонарних  відділеннях,  денному

стаціонарі,  поліклінічному  відділенні  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  та  підрозділах  сімейної  медицини.  Крім  цього,
сімейні  лікарі  відвідують  пацієнтів  на  дому,  які  самостійно  не  можуть
звернутися до закладів охорони здоров'я, та здійснюють виписку рецептів.

З  метою  повного  охоплення  пацієнтів  лікуванням  пільговими
медикаментами  в  рамках  реалізації  Урядової  програми  «Доступні  ліки»
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота за наступними напрямами. В
кожному  лікувальному  закладі  та  об’єктах  соціальної  сфери,  де  перебуває
значна кількість населення, є інформаційні плакати щодо механізму виписки та
отримання ліків.

В  квітні  2017  року  відділом  охорони  здоров’я  районної  державної
адміністрації організовано та прийнято участь у тренінгу Управління охорони
здоров'я Харківської обласної державної адміністрації «Основний тренінг для
первинної  ланки  медичної  допомоги  щодо  інтегрованого  ведення  випадків
гіпертензії та діабету». 

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  Чугуївському  районі
проводяться профілактичні медичні огляди населення. За чотири місяці 2017
року проведено флюорографічне обстеження 12719 осіб (26,9%). Декретований
контингент оглянуто в кількості 4499 осіб (30,4%). 

З профілактичною метою оглянуто 12524 осіб. В звітному періоді під час
профілактичних  оглядів  виявлено  7  хворих  на  туберкульоз,  за  аналогічний
період 2016 року – 6 хворих.
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На фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз видатки з
державного бюджету склали 94,3 тис. грн, вартість лікування на одного хворого
становила 1390,82 грн, вартість 1 відвідування 19,58 грн.

З метою проведення профілактичної роботи та залучення населення до
проведення профілактичних медичних оглядів у квітні 2017 року організовано
виїзди бригади вузьких фахівців районної лікарні  в населені  пункти району:
Чкаловське,  Нова  Гнилиця,  Миколаївка,  Залізничне,  Кам’яна  Яруга.  Всього
оглянуто 155 осіб.  

У  квітні  2017  року  організовано  та  здійснено  виїзди  пересувного
цифрового  флюорографу  в  населені  пункти  району:  Есхар,  Кочеток,
Чкаловське,  Кам’яна  Яруга,  Гракове,  Нова  Гнилиця.  Всього  оглянуто  401
особу.

Аналізуючи  демографічну  ситуацію  в  районі,  встановлено,  що  в
квітні 2017 року народилося 200 дітей (м. Чугуїв – 126, сільська місцевість –
74), за аналогічний період у 2016 році народилося 191 немовлят (м. Чугуїв –
110, сільська місцевість – 81).

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допоміг  протягом  звітного  періоду

проведено в повному обсязі. Заборгованості немає.
На обліку в управлінні перебуває 13665 пенсіонерів. Місячна потреба в

коштах на виплату пенсій на місяць 2017 року становить 25384,90 тис.  грн.
Середній розмір пенсії становить 1706,40 грн.

Борг по пільговим пенсіям становить – 2,6 тис. грн, в т.ч.:
По Малинівському державному машинобудівному заводу – 2,6 тис. грн.
Борг  по  району  становить  54,8  тис.  грн,  в  тому  числі  по  страховим

внескам становить 54,8 тис. грн. Дієвий 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  в
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.

Промисловість
Згідно  оперативних даних промислових підприємств, за січень – квітень

2017  року  обсяг  виробленої  продукції  промислового  комплексу  району  (у
діючих цінах) склав 338,44 млн. грн, що на 45,30% менше, ніж за аналогічний
період минулого року.
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Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі,  на
підприємстві: ТОВ «Малинівський склозавод» – 68,60%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 53,70%, ТОВ «Бікорм» - 12,3%,  ТОВ
«Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  –  на  48,40%,  ПрАТ  «Чугуївський
молочний  завод»  -  29,10%,  філія  «ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна
компанія»  –  на  76,60%,  ДП  «Новопокровський  КХП»  –  на  45,20%,  ТОВ
«Зооветеринарний центр» – на 0,90%, ПрАТ «Новопокровський завод ЗБК» -
20,70%.

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 - березень 2017 року)
підприємствами  Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на
суму 344459,9 тис. грн та складає 0,8% до всієї реалізованої продукції. 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  10.05.2017  року  з  початку  весняно-

польових робіт в районі виконано наступний об’єм робіт: 
- підживлено азотними добривами 13130 га посівів озимих зернових 

культур, 
- посіяно:

            пшениця яра                      – 25 га;
ячмінь ярий                       – 890 га;
вівса                                   – 10 га;
гороху                                – 406 га;
соняшнику                        – 10870 га;
кукурудзи на зерно          – 8880 га; 
сої                                      – 910 га;
овочів відкритого ґрунту  – 1510 га;
картоплі                              – 2685 га;
однорічних трав                 – 490 га;
кукурудзи на силос           – 1460 га.

З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання
господарствами  району  за  січень-квітень  2017  року  закуплено
сільськогосподарської  техніки  на  суму  –  38477,8  тис.  грн,  що  дасть  змогу
підвищити продуктивність праці та зекономити паливно-мастильні матеріали.

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.05.2017 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8360 голів, що більше
показника минулого року на 724 голови, в тому числі корів – 3029 голови, що
на 884 голови більше показника минулого року, свиней – 27239 голів, що на
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80853  голови  менше  відповідного  показника  минулого  року,  птиці  –
на 9,5 тис. голів більше показника минулого року.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  за
січень-квітень 2017 року вироблено валової продукції у порівняних цінах 2010
року  на  суму  –  45427,3  тис.  грн,  або  42,3  % в  порівнянні  до  аналогічного
періоду минулого року, в тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 25124,8 тис. грн (27,1%);
молока на суму – 18073,9 тис. грн (142,0 %);
яйце – 2228,7 тис. грн (123,5 %).
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 2045,3 т, що на

27,7 % або на 5345,0 т менше відповідного показника минулого року, молока –
7268,5 т, що на 2150,1 т або на 42,0 % більше відповідного періоду минулого
року.

Надій  молока  від  однієї  середньої  корови  склав  2406  кг,  що на  69  кг
менше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять відповідно 449 та 344 гр. (102,4 %, 72,1 %). За січень-квітень 2017
року було вироблено яєць 4789,3 тис. шт., що на 912 тис. шт., або на 23,5 %
більше показника минулого року. Яйценосність курей – несучок складає 91 шт.
(126,4 %).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом
на 01 квітня 2017 року становить 3940 грн.

Будівельна діяльність
Містобудівна  документація «Схема  планування  території  Чугуївського

району»  розроблена  на  100%.  На  50%  підготовлені  матеріали  розробленої
містобудівної  документації  схеми планування  території  Чугуївського  району
для проведення Держбудекспертизи в м. Києві.

На  42%  розроблено  генеральний  план  смт  Новопокровка  та  на  100%
виконано  топографо-геодезичні  роботи.  Також  було  розпочато  розроблення
(оновлення) генеральних планів у населених пунктах: смт Введенка, с. Тернова
та  с.  Волохів  Яр.  Виконано збір  вихідних даних для  розроблення  проектної
документації  по  будівництву  фізкультурно-оздоровчого  комплексу  в
смт Новопокровка по вул. В. Вішталя, № 9-А та вихідних даних на проектні
роботи  по  реконструкції  Чугуївської  районної  лікарні  ім.  Кононенка  по
вул. Гвардійській , № 52 в м. Чугуєві.

Прораховані  роботи  вартості  виконання  капітального  ремонту  покрівлі
будівлі  територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,
розташованого за адресою: м. Чугуїв, бульвар Комарова, 11. Вартість вказаних
робіт складає 900 тис. грн. Підготовлені матеріали для проведення експертизи
кошторисної документації по вказаному об'єкту.
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Житлово-комунальне господарство
На виконання «Програми соціально-економічного розвитку Чугуївського

району  на  2017  рік»  у  квітні  2017  року  відділом  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  інфраструктури  райдержадміністрації
продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації  безперебійного
надання житлово-комунальних та інфраструктурних послуг, підвищення рівня
розрахунків за надані послуги, подальшого розвитку житлово-комунальних та
транспортно-дорожніх підприємств району, контролю за роботою виконкомів
сільських,  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих  повноважень  в
житлово-комунальній сфері 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  закінчився  опалювальний  сезон  2016-2017  років.  На  підставі
детального  аналізу  його  проходження  зараз  проводиться  робота  щодо
визначення основних завдань та розробки заходів щодо організації підготовки
житлово-комунального  господарства  району  до  наступного  опалювального
сезону 2017-2018 років.

На виконання «Комплексного плану  заходів спеціалізованої комунально-
технічної служби цивільного захисту  Чугуївського району по запобіганню та
ліквідації  надзвичайних  ситуацій техногенного  та  природного  характеру  у
Чугуївському районі» (далі - Комплексний план), було скориговано та поновлено
інформацію щодо стану сил та засобів підрозділів спеціалізованої комунально-
технічної служби в населених пунктах району, відпрацьовано план дій служби,
та схему оповіщення. Згідно з розробленим «Комплексним планом» проведено
уточнення порядку інформаційної взаємодії чергових та диспетчерських служб. 

З метою перевірки готовності сил і засобів спеціалізованих служб ци-
вільного захисту Чугуївського району та удосконалення практичних навичок
персонального складу Чугуївської комісії з питань евакуації 28.04.2017 було
проведено  штабне  тренування  районних  підрозділів  цивільного  захисту
стосовно попередження та ліквідації безпосередньої загрози можливих вибу-
хів боєприпасів  на  території  військової  частини А-2467 (смт Малинівка),  у
якому відділ  взяв участь.

У  звітному  періоді  сільськими,  селищними  головами  вживалось  всіх
заходів щодо підтримання в належному санітарно-екологічному стані території
населених пунктів району, упорядковувалися меморіали, пам’ятники та місця
поховань загиблих і померлих учасників бойових дій.  

На виконання доручення Кабінету Міністрів  України від 13.12.2011 №
22265/27/1-10, розпорядження від 16.03.2016 №75 голови Харківської обласної
державної  адміністрації  «Про  проведення  в  Харківській  області  щорічної
всеукраїнської  акції  «За  чисте  довкілля»  та  дня  благоустрою»,  а  також
відповідного розпорядження від 16.03.2017 № 93 голови районної державної
адміністрації,  продовжено  компанію  із  забезпечення  чистоти  і  порядку  в
населених пунктах.  З початку проведення зазначених заходів на теперішній
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день прибрано 1710 тис.м2  прибудинкових територій (із 1862 тис.м2  загальної
площі), всі 12 парків (100%), 6 скверів (100%), території 55 дитячих (100%) та
33 спортивних майданчики (100%), упорядковано 24 братських могили (100%),
1890 тис.м2   доріг та 12,2 тис.м2   тротуарів,  41 зупинку міського транспорту;
ліквідовано 76 сміттєзвалищ (з 89 запланованих) та вивезено 540 м3  відходів (із
запланованих 530м3 ).

В рамках всеукраїнської акції «За чисте довкілля» в Чугуївському районі
08.04.2017  пройшов  День  благоустрою.  Упорядкування  території  біля  своїх
адміністративних будівель та на закріпленій ділянці вздовж автодороги «Київ-
Харків-Довжанський»  здійснили  також  співробітники  районної  державної
адміністрації  та  районної  ради.  Під  час  суботника на  території  району було
прибрано понад 1,4 га території, ліквідовано 18 сміттєзвалищ, вивезено близько
47 куб. м сміття,  пофарбовано елементи конструкції пам’ятників,  дитячих та
спортивних майданчиків.  Протягом дня було висаджено більше 150 дерев та
150  кущів,  упорядковано  газони,  квітники  та  прибудинкові  території.  До
проведення  «Дня  довкілля»  було  залучено  близько  6  тис.  чоловік  на  130
підприємствах, установах та організаціях різних форм власності.

Останнім часом значно погіршився стан зсувних процесів в смт Кочеток
на ділянках у зоні греблі водозабору та в районі вулиць: Зеленої, Осінньої та
Першотравневої.  Можливі  шляхи вирішення цієї  проблеми  розглядалися  на
виїзному  комісійному  обстеженні  за  участю  першого  заступника  голови
райдержадміністрації  Суворова  О.І.,  завідувача  сектору  цивільного  захисту
райдержадміністрації  Лучникова  М.С.,  начальника  відділу  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури
райдержадміністрації Володько І.В., а також керівництва Кочетоцької селищної
ради. Під час проведеного огляду зсувних ділянок було прийнято рішення щодо
необхідності  коригування  існуючої  проектно-кошторисної  документації  та
продовження роботи з  укріплення берегів  поверхневих водних об'єктів  та їх
інженерного захисту.

 У  звітному  періоді,  відповідно  до  річного  плану  роботи  районної
державної  адміністрації,  відділом  проводилася  перевірка  виконання
виконкомом Есхарівської селищної ради делегованих повноважень згідно зі ст.
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо здійснення,
відповідно  до  законодавства,  контролю  за  належною  експлуатацією  та
організацією  обслуговування  населення  підприємствами  житлово-
комунального господарства. Було розглянуто і ряд звернень громадян селища
стосовно  житлової  сфери.  На  підставі  результатів  перевірки  було  надано
відповідні  рекомендації  Есхарівському  селищному  голові  та  керівникам
місцевих  житлово-комунальних  підприємств  щодо  усунення  виявлених
недоліків.

Здійснювався моніторинг стабільності  роботи та покращення фінансово-
економічного стану житлово-комунальних підприємств району. Спеціалістами
відділу  спільно  з  представниками  управління  праці  та  соціального  захисту
районної  державної  адміністрації  продовжувалась  вибіркова  перевірка
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фінансово-економічного стану та діяльності житлово-комунальних підприємств
району. За результатами вказаних перевірок надавалися конкретні рекомендації
щодо  усунення  виявлених  недоліків  та  недопущення  їх  в  подальшому.
Продовжувався моніторинг діючих тарифів на надання житлово-комунальних
послуг  щодо  відповідності  рівню  економічно  обґрунтованих  витрат  на  їх
виробництво та претензійно-позовна робота. 

Виконувалися заходи щодо  здійснення розрахунків з усіма категоріями
споживачів за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги та погашення
заборгованості минулих періодів. 

У  сфері  енергоспоживання  рівень  розрахунків  споживачів  району
становить: за природний газ – 82,0 % та за спожиту електроенергію – 98,6 %.

Здійснювався контроль за виконанням законів України, актів Президента
України,  основних  постанов  Кабінету  Міністрів  України,  окремих
розпоряджень та доручень голів обласної та  районної державних адміністрацій,
листів  керівників  обласних  управлінь  та  департаментів   стосовно  житлово-
комунальної сфери та інфраструктури району (всього 41 документ).

Щоп’ятниці начальником відділу проводився прийом громадян з питань
стосовно  житлово-комунальної  сфери  та  інфраструктури  району.  Крім  того,
приймалися  рішення  щодо  вирішення  питань,  порушених  у  відповідних
письмових та усних (на контактний телефон відділу) зверненнях. Всього було
розглянуто 18 звернень. 

В  цілому,  заходи,  передбачені  планом  роботи  відділу  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури  районної
державної адміністрації на квітень 2017 року було виконано.

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

обслуговуються  філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор» (Борщук С.С.) 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  15.05.2017  року  філією ліквідовано  3  120  м2  ямковості на

автошляхах: «Чугуїв-Печеніги», «Чугуїв-Мелове», «Чугуїв-Тернова», «Харків-
Довжанський.  «Кам’яна  Яруга  -  Введенка  –  Тернова»,  «Під’їзд  до  смт
Малинівка», «Під’їзд до смт Чкаловське».

На даний час продовжується подальша робота по проведенню ремонтних
робіт на автошляхах Чугуївського району.

У 2017 році ліквідовано 14 200 м2  ямковості, встановлено та замінено 58
дорожніх знаків, відремонтовано 0,600 км бар’єрної огорожі.
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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  5  селищних  рад:  Есхарівської,  Малинівської,
Новопокровскої, Кочетоцької та Кам’яноярузької.

Мешканці  інших  сільських  та  селищних  рад  користуються
безпровідною мережею Інтернет.

Транспортне обслуговування
На території  району організовано  регулярне  транспортне  сполучення з

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.

Обслуговуванням  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-
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
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Станом на 01.05.2017 у районі було  створено 122 робочих місця, з них
юридичними особами – 49, фізичними особами – 69, за договорами трудового
найму працює – 4 особи.

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. 

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.05.2017  у  районі  налічується  224 заклади  торгівлі:  133

магазини, 74 торговельних павільйонів, 17 кіосків.
У  районі  працюють  фірмові  продовольчі  магазини:  ДП

«Новопокровський  КХП»,  ТОВ  «Слобожанський  промкомбінат»  та  4
торговельні павільйони ПАТ АК «Слобожанський», 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 2 фірмових
кіоски Роганського м’ясокомбінату.  

Мешканцям  9  віддалених  сіл:  Тетлега  (Зарожненська  сільська  рада),
Ртищівка (Граківська сільська рада), Піщане (Великобабчанська сільська рада),
Петровське,  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  підприємства:  24  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
одягу,  послуги  перукарень,  послуги  лазень,  ремонт  телерадіо-апаратури,
фотопослуги.

За останніми даними обласної статистики (за ІV квартал 2016 року) обсяг
реалізованих послуг (у ринкових цінах) 1,61 млн. грн у т.ч. населенню 0,664
млн. грн. Частка послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі послуг
41,2% .

17



У  порівнянні  з  початком  2017  року  на  підприємствах  торгівлі  району
відзначається зростання цін: молоко жирністю 2,5% (в поліетиленових пакетах)
(+16,4%), макаронні  вироби  (+6,1%),  цукор-пісок  (+16,7%), крупу  манну
(+5,8%),  масло  вершкове  (+15,8%),  олію  соняшникову  рафіновану  (+7,3%),
сметану жирністю 20% (+12,2%), борошно пшеничне в/гатунку (+6,5%),

Зменшення  ціни  відбулося  на: яйця  курячі (-8,4%),  ковбасу  варену  1
ґатунку (- 5,1%), на крупу гречану (- 32,2%), рис (- 0,7%),

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
району становлять: хліб «Український» – 11,15 грн, батон із борошна вищого
ґатунку – 8,25 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 6,60 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
22,42 грн/л,  бензин  марки  АI  – 95  «Євро» – 23,02 грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро» – 21,30 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом  січня-квітня  2017  року  зареєстровано  1415  звернень  щодо

надання  адміністративних  послуг:  61  –  Чугуївського  районного  відділу  ГУ
ДМС  України  в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  483  –  Управління
Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської  області  (далі  –
Держгеокадастр),  866  –  власні  послуги  (архітектура  –  6,  відділ  реєстрації
районної  державної  адміністрації:  нерухоме  майно  –  766,  бізнес  –  94),  1  –
Головне  територіальне  управління  юстиції  у  Харківській  області  (далі  –
юстиція), 4 – документи дозвільного характеру.

 Видано 1152 результатів: 54 – ДМС, 394 – Держгеокадастр, 700 – власні
послуги  (відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  88,
нерухоме майно – 608), 4 – документ дозвільного характеру.

Надано  майже  1550  консультацій  щодо  отримання  адміністративних
послуг.

Гуманітарна сфера:
Освіта

Заробітна  плата  педагогічним працівникам навчальних закладів  району
виплачена в повному обсязі. 

Заборгованості за енергоносії за квітень 2017 рік немає.
Для забезпечення безперебійного руху шкільних автобусів було придбано

дизпаливо та бензин на загальну суму 42,0 тис. грн, здійснено ремонт автобусів
на загальну суму 37,3 тис. грн.

Для  належного  функціонування  навчальних  закладів  придбано
водонагрівач для Волохово-Ярського НВК 2,5 тис. грн.

Для забезпечення гарячим харчуванням дітей навчальних закладів району
виділено кошти на загальну суму 105,4 тис. грн.
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Придбано будівельні матеріали для ремонту покрівлі Великобабчанського
НВК на загальну суму 18,1 тис. грн.

Розроблено енергетичний паспорт підприємства на 2017 рік на загальну
суму 15,9 тис. грн.

На виконання районної Програми «Обдарована молодь» для проведення
фестивалю  соціальних  роликів  та  короткометражних  фільмів  «Відкритий
погляд» виділено кошти у сумі 4,9 тис.грн.

Протягом  квітня  у  всіх  навчальних  закладах  району  проходила
Всеукраїнська  акція  «За  чисте  довкілля».  Шкільні  та  пришкільні  території
приведені у належний стан.

03 квітня відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії ІІ рівня при
відділі  освіти  районної  державної  адміністрації,  на  якому  було  розглянуто
атестаційні  матеріали  49  педагогів  щодо  присвоєння  (підтвердження)
кваліфікаційних категорій та педагогічних звань «учитель-методист», «старший
учитель», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист».

Протягом квітня методистами методичного кабінету відділу освіти були
здійснені методичні виїзди до навчальних закладів району з питань організації
роботи  з  дітьми  з  особливими  потребами  та  підготовки  учнів  навчальних
закладів району до участі  в міжнародному дослідженні якості  освіти «PISA-
2018». 

З  03  по  05  квітня  2017  року представники  Малинівської  гімназії  та
Есхарівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів успішно пройшли тренінг Програми «Спорт
заради розвитку», організований ЮНІСЕФ. 

З  03 по 15 квітня 2017 року у  навчальних закладах  району проведена
акція  «Великодній  подарунок  воїну».  У рамках  даної  акції  діти  підготували
листівки-привітання для воїнів АТО. До акції долучилися батьки, які зібрали
солодощі,  великодні  куличі,  теплий  одяг,  продукти  харчування.  Подарунки,
зібрані учнями навчальних закладів району та батьками, відправлені для воїнів
92-ї окремої механізованої бригади, яка на даний час захищає кордони в зоні
АТО. Частина подарунків передана в дошкільні навчальні заклади Луганської
області.

05 квітня у м. Чугуєві пройшли обласні зональні змагання з волейболу
«Шкільна волейбольна ліга» серед 14 команд навчальних закладів міст Чугуєва,
Ізюма  та  Чугуївського,  Балаклійського,  Шевченківського  районів. Команди 
дівчат  Чугуївського району посіли призові місця і вийшли у фінал. 

06  квітня  у мікрорайоні  Нафтовиків м.  Балаклія  проведена  акція  «Від
серця до серця» щодо надання соціальної підтримки. У цій акції взяли участь
працівники  психологічної  служби  навчальних  закладів  та  керівники  гуртків
позашкільних  навчальних  закладів  району.  З  дітьми  працювали  практичні
психологи, керівники гуртків.

06  квітня  на  базі  Кочетоцької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  проведено  І  етап
районного  Всеукраїнського  фестивалю  дружин  юних  пожежних  (ДЮП).  У
фестивалі взяли участь 15 команд навчальних закладів району. За підсумками
трьох  конкурсів  («Перша  медична  допомога»,  «Кінець  Александрова»  та
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домашнє  завдання  «Людина  у  надзвичайних  ситуаціях»)  І  місце  виборола
команда ДЮП Введенського  НВК,  яка  захищала честь  району на  зональних
змаганнях 12 квітня 2017 року в смт Пісочин Харківського району. Команди
нагороджені  дипломами,  подарунками від  відділу освіти районної  державної
адміністрації, Чугуївського РВГУ Державної служби надзвичайних ситуацій у
Харківській  області  і  Чугуївської  районної  організації  товариства  Червоного
Хреста України.

07  квітня учні  5  класу  Малинівської  гімназії  відвідали  «Ярмарок
здоров’я»,  який проводився у Чугуївському районному будинку культури, де
взяли участь у розважальній програмі для дітей «Плюшевий лікар». 

Протягом  квітня  у  відділі  освіти  районної  державної  адміністрації
працювала виставка «SOS-вернісаж, або друге життя сміття».  

 З  20  березня  по  07  квітня  проведена  атестація  Малинівського
дошкільного  навчального  закладу  (ясла-садок)  Малинівської  селищної  ради
Чугуївського  району  Харківської  області.  Дошкільний  навчальний  заклад
визнано атестованим, йому підтверджено право на надання дошкільної освіти.

12 квітня представники Малинівської гімназії, Новопокровського НВК та
Малинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  взяли  участь  у  І  Всеукраїнському
батьківському форумі  «Педагогіка  партнерства»  у  м.  Києві  для  керівників
навчальних  закладів  та  батьків,  учні  яких  будуть  навчатися  за  науково-
педагогічним проектом «Інтелект  України».  На  форумі  обговорювалися
пріоритетні  питання  співробітництва  родини  і  школи  у  створенні  та
забезпеченні сприятливих умов для розвитку, навчання та виховання учнів у
класах, які працюють за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект
України». 

21 квітня 2017 року Чугуївським районним Центром дитячої та юнацької
творчості,  за  підтримки  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,
Чугуївської  районної  ради,  відділу  освіти  Чугуївської  райдержадміністрації
проведений ІV відкритий Чугуївський районний фестиваль соціальних роликів
та  короткометражних  фільмів  «Відкритий  погляд».  Захід  відбувся  на  базі  
КУ «Чугуївський районний будинок культури». 

З  24  по  28  квітня  з  метою  належного  вшанування  пам’яті  учасників
ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  увічнення  пам’яті  жертв
техногенної  катастрофи  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  району
проведені заходи присвячені 31- й річниці аварії на ЧАЕС.

24  квітня  2017  року  в  актовій  залі  відділу  освіти  відбувся  семінар
вчителів  іноземної  мови  з  питань  використання  медіа  освіти  у  викладанні
іноземної  мови  та  організації  роботи  мовних загонів  в  оздоровчий  період  у
червні  2017  року. На  семінарі  були  присутні  вчителі  14  загальноосвітніх
навчальних закладів району.

26 квітня 2017 року у  актовій  залі  відділу  освіти відбувся навчальний
семінар для осіб, відповідальних за ведення військового обліку в закладі.  На
семінарі були присутні представники з 17 навчальних закладів.
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26  квітня  на  стадіоні  «Олімп» м.  Чугуєва  відбувся обласний  турнір  з
футболу серед школярів «Unicef Football Cup – 2017».  У турнірі взяли участь
футбольні команди Малинівської гімназії та Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

26 квітня у Старопокровській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено семінар для
заступників директорів з  навчально-виховної  роботи з  теми «Аналіз  уроку –
основна ланка управління якістю освіти».

27  квітня  у  Есхарівському  ліцеї  з  посиленою  військово-патріотичною
підготовкою  «Патріот»  була  проведена  військово-патріотична  гра  «Сокіл»
(«Джура»),  в  якій  взяли  участь  14  команд  навчальних  закладів  району.
Перемогу отримали учні Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

28  квітня  на  базі  Малинівської  гімназії  пройшли  показові  заняття  для
керівників навчальних закладів району «День цивільного захисту». 

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом  квітня  2017  року було  проведено  6  рейдів-перевірок  по

виявленню  бездоглядних  та  безпритульних  дітей,  дітей,  які  бродяжать  та
жебракують, відповідно графіку на квітень 2017 року.  Виявлено  3 дітей,  які
знаходились  без  догляду  батьків.  Обстежено  умови  проживання  дітей  в  16
сім’ях  пільгового  контингенту,  попереджено  батьків  про  адміністративну
відповідальність.  З  них  3 сім'ї,  яка  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах. 

На особистому прийомі громадян в службі у справах дітей звернулось 9
осіб,   прийнято  3 заяви  з  питання,  що  стосуються  дітей.   Звернення
задовільнено.

Взято участь у 7 судових засіданнях: 
-  6  засідань  у  Чугуївському  міському  суді  (відносно  батьків  які  не

виконують свої батьківські обв'язки);
- 1 засідання про усиновлення дитини громадянами України.
06 квітня 2017 року спільно з ЧРЦСССДМ проведено тренінгове заняття з

прийоними батьками щодо попередження насильства в сім’ї.
12 квітня 2017 року взято участь в комплексному виїзді  до виконкому

Есхарівської селищної ради.
13  квітня  2017  року  працівниками  служби  у  справах  дітей  відвідано

виконком Есхарівскої селищної ради, надано методичну та практичну допомогу
щодо роботи  з  питань соціального захисту  дітей,  а  також здійснено ночний
рейд  перевірка  в  смт  Есхар  та  обстежені  умови  проживання  3  сімей,  які
опинилися в складних життєвих обставинах.

21  квітня  2017  року  проведено  День  правових  знань  для  учнів
Малинівської  гімназії  спільно  з  представниками  ЧРЦСССДМ  та
правоохоронних органів.

24 квітня  2017  року  проведено  Круглий  стіл  з  прийомними  батьками,
батьками-вихователями,  опікунами,  піклувальниками  на  тему:  «Актуальні
питання  соціально-правового  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування» з представниками ЧРЦСССДМ.
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25 квітня  2017  року  Проведення  семінару-наради  з  інспекторами  у
справах дітей виконкомів сільських та селищних рад району.

28 квітня  відбулося  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини
районної  державної  адміністрації  на  якому  було  розглянуто  8  питань  щодо
соціально- правого захисту прав дітей.
Протягом квітня 2017 року проведено 2 лекції на правову тематику за участю
представників ЧРЦСССДМ та правоохоронних органів по населених пунктах
району.

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  станом на 30.04.2017 по службі у справах дітей. 

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).

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  (ІІ  група,  чоловіки)  (14.04.2017,  м.Харків),  з  волейболу  (чоловіки)
(22.04.2017, м.Харків), з шашок (22.04.20107, м.Харків).

 По  безкоштовним  путівкам   на  оздоровлення  та  відпочинок  до
Міжнародного  дитячого  центру  «Артек»  було  направлено  2  дитини,  які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки (15.04.2017 — 05.05.2017,
м. Київ).

Культура
Відділ  культури і  туризму райдержадміністрації  нараховує  19  клубних

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

-  щодо  організації  та  проведення  звітних  концертів  до  здобуття
колективами художньої самодіяльності звання «зразковий» та «народний»;

- щодо стану туристичної галузі району в контексті туризму Харківщини;
- щодо організації проведення ремонтів пам’яток історії (монументів на

Братських могилах) та упорядкування прилеглої території;
-  організація  та  проведення  засідання  ради відділу  культури і  туризму

райдержадміністрації за участі голови районної профспілки працівників культури
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з питання  можливості виплати працівникам клубних закладів доплат за вислугу
років;

-  щодо  участі  читців  бібліотек-філій  КЗ  «ЧРЦБС»  у  Відкритому
Всеукраїнському конкурсі читців художнього слова «Білі конвалії». 

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.  Проводили перевірку діяльності
органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади згідно планів роботи. 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.

12.04.2017 - працівники відділу культури і туризму райдержадміністрації 
взяли участь у виїзді комплексної комісії райдержадміністрації, районної ради та
служб району для контролю за здійсненням виконкомом Есхарівської селищної
ради делегованих повноважень органів виконавчої влади, надання методичної та
практичної допомоги, прийому громадян за місцем проживання.

11.04.2017  -  Участь  методистів  комунального  закладу  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система» у обласному семінарі щодо новітніх
методів роботи;

11.04.2017 -  Участь керівників будинків культури у обласному семінарі
«Шляхи  збереження  та  розвитку  національної  культури  в  умовах  здійснення
реформи децентралізації»;

18.04.2017 -  організовано  виїзд  членів  інвентаризаційної  комісії  з
проведення  інвентаризації  основних  засобів,  малоцінних  необоротних
матеріальних  активів,  малоцінного  інвентарю  та  матеріалів  бібліотек-філій
комунального закладу «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»
до Чкаловської територіальної громади щодо проведення організаційних заходів
по передачі бібліотек, що знаходяться на території громади;

18.04.2017  -  на  розширеній  нараді  голови  райдержадміністрації  з
заступниками голови,  керівником апарату,  керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації  та  служб  району,  сільськими,  селищними  головами
розглянуте  питання,  що  стосується  галузі  культури  за  темою  "Про  нерухомі
пам’ятки історії та культури, розташованих на території району";

24-28.04.2017 -  участь у короткотерміновому навчально – тематичному
семінарі з підвищення кваліфікації директорів районних Будинків культури.

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
03-07.04.2017  -  організація  та  проведення  урочистої  зустрічі

військовослужбовців, виведених на ротацію із зони проведення АТО;
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04.04.2017 - організовано та проведено районний тур - дитячого читання
«Книгоманія»  Всеукраїнського конкурсу «Кращий читач року 2017» (центральна
бібліотека КЗ "ЧРЦБС");

07.04.2017  -  Участь  працівників  відділу  у  організації  та  проведенні
районного заходу «Ярмарок здоров’я»;

11.04.2017  -  організовано  та  проведено  районний  захід  –  покладання
квітів до пам’ятника  жертвам концтабору,  розташованому в смт Малинівка,  до
відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів;

    З  22.04.2017  -  організовано  виїзні  концерти  «Весняна  толока»  по
населеним  пунктам  району  вокально-інструментального  ансамблю  комунальної
установи «Чугуївський районний Будинок культури» «Санталючія».

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

13.04.2017  - Участь  переможців  районного  туру  конкурсу
«Книгоманія» у Обласному турі  Всеукраїнського конкурсу «Кращий читач року
2017» (м.Харків);

24  квітня  у  приміщенні  Харківського  академічного  театру  музичної
комедії  відбувся  Обласний  фестиваль-конкурс  театрів  танцю  «TERREIDOS»,
почесними  гостями  якого  стали  колективи  комунальної  установи  «Чугуївський
районний Будинок культури» – естрадний вокально-інструментальний ансамбль
«Santa Luchia» та зразковий дитячий хореографічний колектив «Вікторія». Своїми
виступами колективи Чугуївського району показали конкурсантам майже з усіх
районів  Харківської  області  та  міста  Харкова  професійний  підхід  виконання
театральних вокально-хореографічних постановок та привели в захват  глядачів,
які подарували виконавцям бурхливі оплески.
 Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ
документальних фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA» за тематикою:

             - щодо трагедії на Чорнобильській АЕС;
     - щодо запобігання насилля в родині.

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

          -  проведення майстер класів  з  виготовлення писанок,  крашанок та
пасхальних поробок з нагоди Великодня; 

-  проведення  засідання  круглого  столу  з  читачами  шкільного  віку  за
участі ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС «Погляд крізь час»;

- книжкові виставки «Чорнобиль – місце подвигу».
Щороку світова громадськість згадує події 11 квітня 1945 року, коли для

тисяч людей став справжнім днем перемоги,  адже саме того дня тисячі  в’язнів
фашистських концтаборів були визволені з нацистського пекла. 

Згідно з окремим планом організовано та проведено такі заходи:
 -  у  центральній  бібліотеці  комунального закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» з цієї нагоди відбулася інформаційна година
та розгорнута книжкова виставка «Уроки пам`яті людської»;
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- в Кочетоцькій бібліотеці-філії КЗ «ЧРЦБС» організовано та проведено
інформаційна година «У нашій пам`яті вічно»;

- в  Есхарівській  бібліотеці-філії  КЗ  «ЧРЦБС»  -  бесіда  «Фашистські
табори смерті»;

-  в  Кам’яноярузькій  бібліотеці-філії  КЗ  «ЧРЦБС»  організовано  та
проведено круглий стіл за темою «У нашій пам`яті вічно», на якому біли присутні
читачі - учні старших класів.

В  бібліотеках-філіях  КЗ  «ЧРЦБС»  організовані  книжкові  виставки
«Опалені душі і серця», «Якщо на землі є пекло…».

 З метою популяризації екологічних знань та збереження навколишнього
середовища,  вшанування  в  районі  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС  та  з  нагоди  31-ї  річниці  Чорнобильської  трагедії  в
бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система було проведено ряд заходів.

У  центральній  районній  бібліотеці  пройшла  година  пам’яті
«Чорнобильський біль". Присутні ознайомились з історією трагедії, яка трапилась
на   Чорнобильській  атомній  станції.  Хвилиною  мовчання  пом’янули  всіх,  хто
згорів у реакторі,  хто помер  від  великої дози  опромінення, рятуючи світ від
радіаційної чуми. Переглянули документальний фільм «Чорнобиль 30 років пам
′яті».  Протягом  тижня  в  бібліотеці  діяла  виставка  літератури  «І  летять  на
Чорнобиль журавлі»

В  Малинівській  бібліотеці-філії  була  проведена  бесіда  «Чорнобиль  -
скорбота пам’яті людської». Бібліотекар Новопокровської бібліотеки-філії повела
годину-скорботи «Чорнобиль не має минулого часу».

До  уваги  користувачів  в  бібліотеках  району  підготовлені  викладки
літератури,  виставки-застереження,  виставки-роздуми:  «Найбільша  екологічна
катастрофа сучасності»; «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам'ять», «Чорний біль над
білим світом», «Чорнобиль – біль і скорбота України».   

     27 квітня 2017 року в Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці
відбулося  урочисте  нагородження  переможців  конкурсу  на  кращу  краєзнавчу
роботу  «Ваш  гід  –  бібліотека». Його  проведення  передбачало  за  мету
популяризацію  туристичних  можливостей  рідного  краю  серед  громади,
краєзнавців, організаторів туристичної справи для подальшого розвитку туризму
як  активної  форми  відпочинку  людей,  задоволення  їх  культурно-пізнавальних,
оздоровчо-спортивних  потреб  та  розкриття  природних  рекреаційних  ресурсів
Харківського регіону.

 На конкурс були представлені роботи комунального закладу «Чугуївська
районна  централізована  бібліотечна  система»,  а  саме  центральної  районної
бібліотеки та Кам'янорузької бібліотеки-філії, яка була нагороджена подарунком
та грамотою за III місце в конкурсі серед публічних бібліотек Харківської області
на  кращу  краєзнавчу  роботу  «Ваш  гід  –  бібліотека»  в  номінації  «Кращий
туристсько-краєзнавчий посібник».

          28 квітня 2017 для учнів 8 - 11 класів проведено урок - тренінг «Про права
і правоохоронців». Захід відбувся в  рамках діяльності  Кіноклубу Docudays UA
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при  Чугуївській  центральній  районній  бібліотеці  комунального  закладу
«Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»  (директор  Світлана
Морозова).  Модератором  виступив  голова  Центру  правових  та  політичних
досліджень  «ДУМА»,  регіональний  координатор  Мандрівного  фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA в Харківській області Юрій
Чумак,  який розповів  про права  людини,  обов'язки  правозахистника та  показав
мультфільм "Ти і поліція", підготовлений асоціацією УМДПР.

 Згідно з окремим планом на базі відділу культури і туризму Чугуївської
райдержадміністрації  відбулося чергове  безоплатне  скайп-консультування   з
правових  питань  –  через  мережу  бібліотек  комунального  закладу  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система».

Інформацію щодо проведених заходів надано в газету «Вісті Чугуївщини» та
телерадіокомпанію «Слобожанка».
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