
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за січень – липень 2017 року

Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів) за січень-липень 2017 року виконано на 107,9% до затвердженого з
урахуванням  змін  плану,  надходження  складають  39827,4  тис.  грн  при  плані
36895,5 тис. грн (+ 2931,9 тис. грн).

План  з  основних  бюджетоутворюючих  податків  –  податку  на  доходи
фізичних осіб – виконаний на 105,5% (+1247,8 тис. грн), по єдиному податку – на
111% (+576,2 тис. грн), по податку на майно – на 112,4% (+879,7 тис. грн).

Цільові  трансферти з  державного бюджету надійшли в  повному обсязі,  а
саме: базова дотація в сумі 4608,9 тис. грн, освітня субвенція – 24768,7 тис. грн, як
і передбачено планом, медична субвенція – 41076,3 тис. грн та додаткова дотація –
11886,6 тис. грн. 

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

З 14 місцевих бюджетів району за доходами виконані всі.
Доходи загального фонду(без трансфертів) за січень-липень 2017 року проти

минулого  року  збільшились  на  38,4%,  або  на  11058,7  тис. грн,  за  рахунок
збільшення  надходжень  податку  на  доходи  фізичних  осіб  на  46,7%,  або  на
7679,2 тис. грн, плати за землю – на 18,2%, або 1091,0 тис. грн, єдиного податку з
сільгоспвиробників – на 58,9%, або на 956,7 тис. грн.

За  даними  податкової  інспекції  податковий  борг  до  місцевих  бюджетів
району (разом з Чкаловською ОТГ, по якій заборгованість складає 219,2 тис. грн)
станом  на  01.08.2017  складає  6038,3  тис. грн,  в  порівнянні  з  початком  року
збільшився на 2302,0 тис. грн. Збільшилась заборгованість до бюджетів всіх рівнів
у  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  -  складає  на  01.08.2017 –
502,3 тис. грн по платі за оренду землі та 1602,6 тис. грн по екологічному податку.
По ПРАТ «ТММ Енергобуд» заборгованість по платі за оренду землі збільшилась
в порівнянні з початком року на 332,4 тис. грн та складає 830,9 тис. грн.

Найбільші борги рахуються по таких податках:
 -  по  платі  за  землю – всього  2381,0  тис.  грн,  у  тому числі  найбільші  -

ПРАТ  «ТММ  Енергобуд»  -  830,9  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 263,0 тис. грн.

- по податку на доходи фізичних осіб – всього борг 749,5 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  –
99,0  тис.  грн,  найбільші  борги  по  таких  підприємствах:
ПРАТ «ТММ Енергобуд» (Малинівка) - 49,9 тис. грн, ТОВ «Ігма 2011»(Малинівка,
Чкаловське, Велика Бабка, Зарожне ) - 13,5 тис. грн.

У загальному обсязі податкового боргу більше 900 тис. грн це пасивний борг
по  підприємствах,  які  знаходяться  або  в  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 ВУЖКГ, КВКПВКГ, Есхарівське ЖКЕУ- 2011).

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

Видаткова  частина  виконана  на  92,2%,  при  уточненому  плані
241153,3 тис. грн профінансовано 220325,3 тис. грн. 

Станом  на  01.08.2017  року по  заробітній  платі  працівникам  бюджетних
установ району та по енергоносіях заборгованість відсутня. 

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.08.2017 заборгованість з виплати заробітної плати в районі

складає 76,1 тис. грн на «Есхарівському ЖКЕУ-2011».
Середньомісячна заробітна плата по району за січень-березень 2017 року

склала  4853  грн,  що  у  порівнянні  з  відповідним  періодом  2016  року  складає
147,3%.  Від  прожиткового  мінімуму  на  працездатну  особу  (1600  грн)  вона
становить 303,3%, від обласного – 87,3%. 

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  перебуває
768  безробітних  громадян.  Професійну  підготовку  пройшли  203  особи,  у
громадських роботах прийняли участь 370 безробітних.

У районі створено 168 робочих місць. З них: юридичними особами – 54,
фізичними особами – 103, за договорами трудового найму працює – 11 чол.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом на 01.08.2017 нарахована допомога згідно із Законом України «Про

державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 1778  отримувачам  на  суму
20103,9  тис.  грн,  профінансовано  за  рахунок  субвенції  із  державного  бюджету
20103,9 тис. грн, заборгованості немає. Тимчасова державна допомога дітям, бать-
ки яких  ухиляються  від  сплати  аліментів  нарахована  12  отримувачам на  суму
123,3 тис. грн, профінансовано 123,3 тис. грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  233  сім’ям  на  суму
5169,9 тис. грн. Профінансовано 5169,9 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  нарахована
399  отримувачам  на  суму  4415,0  тис.  грн,  профінансовано  на  суму
4415,0 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 882,3 тис. грн, профінансовано на суму
882,3  тис.  грн,  з  них:  8  прийомним  сім’ям  нараховано  342,1  тис.  грн,
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профінансовано 342,1 тис. грн, 3 дитячим будинкам сімейного типу – нараховано
540,2 тис. грн, профінансовано – 540,2 тис. грн, заборгованості немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.08.2017

Всього домогосподарств в районі – 13278. 
Звернулись за призначенням субсидії – 9905 домогосподарств (74,6%). При-

значено  субсидій  –  9789  домогосподарств  (73,7%)  на  суму  3763,21  тис.  грн,
(у 2016 році – 4522 домогосподарствам (86,3%),

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом  на  01.08.2017  для  забезпечення  постраждалих  учасників  АТО

санаторно-курортним  лікуванням  укладено  1  угоду,  осіб  з  інвалідністю  –
4 угоди. Путівками на санаторно-курортне лікування з обласного бюджету забез-
печено 5 інвалідів війни, 3 учасників бойових дій.

Станом на 01.08.2017 року 99 інвалідів отримали 200 направлень для забез-
печення 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. 

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 421 громадянин постраждалий внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  -  101  чол.,  2  категорія  -  77  чол.,
3 категорія - 151 чол., вдови – 37 чол., діти - 55 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  178  громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 392,5 тис. грн.

Безкоштовними  ліками  забезпечено  60  громадян  на  суму 72,6  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  223  нових  пенсійних  справи  та  350  перерахунків,  призначених
управлінням  Пенсійного  фонду  в  Чугуївському  районі.  Перевірено  223  нових
особових рахунків, 350 рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги на
поховання.  Перевірено  349  особових  рахунків  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  1250519,20 грн.  Перевірено
122 особових рахунки на виплату недоотриманої пенсії. 

Ринок праці
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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 01.08.2017 року кількість вакансій на підприємствах району у базі
даних  Чугуївського  міського  районного  центру  зайнятості  становила  –  53.
Навантаження на 1 вільне робоче місце складає – 7 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 звернулась 1098
осіб, з них отримали статус безробітного – 768 осіб, з яких 62% складали жінки,
більш як 27% - 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.

У січні–липні місяці 2017 року громадські роботи були організовані на базі
майже усіх селищних та сільських рад Чугуївського району, окрім Кочетокської
селищної ради.   

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» здійснювалася
компенсація витрат роботодавцями суми єдиного внеску на загально-обов’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 – липня місяця 2017 року за рахунок такої компенсації
були працевлаштовані 8 осіб на новостворене робоче місце. Використано коштів
ФЗДССВБ – 48610,57 грн.      

Протягом звітного періоду професійним навчанням за направленням служби
зайнятості  охоплено  203  особи  з  числа  безробітних.  Навчання  проводилось
безпосередньо  на  базі  підприємств  і  на  базі  Харківського  центру  професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості. 

Всього  за  січень-липень  місяць  2017  року  проведено  24  мініярмарки
вакансій, в яких прийняли участь 446 осіб, та 3 ярмарки вакансій з охопленням
125 осіб. 

У Чугуївському районі систематично працює мобільний центр зайнятості. 
Це значно розширило інформаційний простір для незайнятого населення. 

4



З  метою  пошуку  роботи  у  січні-липні  2017  року  у  центрі  зайнятості
перебували  6  осіб  з  інвалідністю,  з  них  3  особи пройшли профнавчання,  були
працевлаштовані 5 осіб, 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 01.08.2017 року перебуває 258 осіб, 
які  мають  статус  безробітного.  Середня  тривалість  безробіття  складає
2,8 місяці.

Охорона здоров’я
Станом на 01.08.2017 КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня імені

М.І.  Кононенка»  профінансовано  на  32163,1  тис.  грн  (96,8%),  у  тому  числі
забезпечення  централізованих  заходів  з  лікування  хворих  на  цукровий  та
нецукровий діабет профінансовано на 1964,9 тис. грн (72,0%), заходи з лікування
онкологічних хворих – 2,3 тис. грн (10,9%).

Станом на 01.08.2017 КП «Чугуївський районний центр первинної медико-
санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
профінансовано на суму 12698,8 тис. грн або на 88,4%.

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  Чугуївському  районі
проводяться  профілактичні  медичні  огляди  населення.  За  сім  місяців  2017
проведено  флюорографічне  обстеження  26585 чоловік (56,2%).  Декретований
контингент  оглянуто  в  кількості  8431  осіб  (56,9%).  Станом  на  01  серпня
2017  року  всього  пройшли  флюорографічне  обстеження  по  пересувному
цифровому  флюорографу  1563  особи;  оглянуто  бригадою  вузьких  фахівців
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 1241 особа.

З профілактичною метою оглянуто 26241осіб.  В звітному періоді  під  час
профілактичних оглядів виявлено 10 хворих на туберкульоз, за аналогічний період
2016 року – 6 хворих. В районі працює 8 пунктів збору мокротиння, в звітному
періоді проведено 253 дослідження мокротиння, перевірено 136 осіб. Від початку
року  було  всього  виявлено  15  осіб  із  захворюванням  на  туберкульоз,  з  них
виявлено вперше в житті – 12.

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  у  липні  2017  року  організовано
виїзди  бригади  вузьких  фахівців  КЗОЗ  Чугуївська  центральна  районна  лікарня
імені М.І. Кононенка» в населені пункти району: смт  Есхар, с. Зелений Колодязь,
с.  Юрченкове,  с.  Базаліївка.  Під  час  виїзду фахівцями було оглянуто  240 осіб.
Також було організовано виїзд пересувного цифрового флюорографа в населені
пункти району: смт Есхар, смт Новопокровка, с. Зелений Колодязь, с. Юрченокве.
Всього пройшли обстеження в цих населених пунктах 297 осіб.

Всього внесено до реєстру на серцево-судинні захворювання – 21419 осіб,
на цукровий діабет ІІ типу – 2518 осіб, на бронхіальну астму – 610 осіб.

Проводиться щоденний моніторинг реалізації Урядової програми «Доступні
ліки» в Чугуївському районі.  Станом на 08.08.2017 всього виписано рецептів –
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47645. Всього отоварено рецептів – 24698. Відпущено лікарських засобів аптеками
на загальну суму 997,0 тис. грн, відшкодовано аптекам –  633,2 тис. грн.  

Пенсійне забезпечення
Фінансування  виплати  пенсій  та  допомог  протягом  звітного  періоду

проведено у повному обсязі. Заборгованості немає.
На  обліку  у  управлінні  перебуває  17160 пенсіонерів.  Місячна  потреба  у

коштах  на  виплату  пенсій  на  місяць  2017  року  становить  29935,8 тис.  грн.
Середній розмір пенсії становить 1776,81 грн.

Борг по пільговим пенсіям становить станом на 01.08.2017 року становить
173,7 тис. грн в т.ч.:

Малинівський державний машинобудівний завод – 2,6 тис. грн;
Філія  «Тепоелектроцентраль»  ТОВ  ДВ  «Нафтогазовидобувна  компанія»  -

171,1 тис. грн. 
Борг по страховим внескам становить 54,8 тис. грн.
Державні підприємства – 74,4% (Малинівський державний машино будівний

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.

Промисловість
Згідно  оперативних  даних  промислових  підприємств,  за

січень–липень 2017 року обсяг  реалізованої  продукції  промислового комплексу
району  (у  діючих  цінах)  склав  725,65 млн.  грн,  що  на  22,88%  менше,  ніж  за
аналогічний період минулого року.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Малинівський склозавод» – 33,98%, ПрАТ «Новопокровський завод ЗБК» –
208,27%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 4,79%, ТОВ «Лікеро – горілчаний завод
«ПРАЙМ»  –  на  39,04%,  ПрАТ  «Чугуївський  молочний  завод»  –  3,51%,  філія
«ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  –  на  69,71%,
ДП «Новопокровський КХП» – на 33,13%, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на
0,83%, ТОВ, «Бікорм» – на 8,82%.

За  останніми  даними  обласної  статистики  (за  січень–червень 2017  року),
обсяг реалізованої промислової  продукції  (товарів, послуг)  Чугуївського району
склав 618525,1 тис. грн. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу
населення Чугуївського району (за грудень 2016) становив 42,373 тис. грн.

Сільське господарство
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У галузі рослинництва станом на 10 серпня 2017 року Чугуївський район
завершив  збирання  ранніх  зернових  та  зернобобові  культур.  Намолочено
65726,7 тонн зерна при середній урожайності 49,1 ц/га з площі 13374,6 га.

За  7  місяців  2017  року  валове  виробництво  продукції  рослинництва  у
порівняних  цінах  2010  року  склало  130,2  млн  грн,  або  272,7%  відповідно  до
показника минулого року.

Сільгосптоваровиробники Чугуївщини продовжують заготівлю кормів  для
утримання худоби. 

З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання
господарствами  району  за  січень-липень  2017  року  закуплено
сільськогосподарської техніки на суму – 59274,8 тис. грн. Проведене оновлення
машинно-тракторного  парку,  дасть  змогу  підвищити  продуктивність  праці  та
зекономити паливно-мастильні матеріали.

У  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.08.2017 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8223 голови, що менше
показника  минулого  року  на  12  голів,  у  тому  числі  корів  –
2999  голів,  що  більше  показника  минулого  року  на  492  голови,  свиней  –
7564 голови, що на 105777 голів менше відповідно до показника минулого року,
птиці – 122,2 тис. голів, що на 4,4 тис. голів менше ніж у минулому році.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  у
січні-липні  2017  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму – 66,9 млн грн, або 38,3 % від показника минулого року, у тому
числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 30,7 млн грн (19,7%);
молока на суму – 33,0 млн грн (135,6%);
яйце – 3,2 млн грн (80,4%);
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало –  2580,0 т, що на

9847,4 т менше відповідного показника минулого року, молока – 13261,8 т, що на
3482,7 т більше в порівнянні з минулим роком.

Надій молока від однієї середньої корови склав 4393 кг, що на 216 кг менше
в  порівнянні  з  минулим  роком.  Середньодобові  прирости  ВРХ  та  свиней
становлять  відповідно  488  та  233  гр.  (111,7%,  50,2%).  За  січень-липень
2017  року  було  вироблено  яєць  6932,2  тис.  шт.,  що  менше  на
1690,6 тис. шт., або становить 80,4% від показника минулого року. Яйценосність
курей – несучок складає 143 шт. (113,7%).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом на
01 липня 2017 року становить 4487,77 грн., що більше ніж у минулому році на
362,72 грн., або на 8,8%.

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

району  на  2017  рік»  у  липні  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
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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  продовжується  підготовка  до  осінньо-зимового  періоду
2017-2018 років. 

Структурними підрозділами районної державної адміністрації  моніторинг
виконання  планових  показників  основних  заходів  з  підготовки  до  зими
продовжується. 

Одним з пріоритетних завдань для району є організація опалення у селищі
Кочеток. Ведеться розробка проекту для установки блочно-модульної котельні для
опалення житлових будинків та об'єктів соціальної сфери. Для цього виділено з
бюджету  Кочетоцького  селищної  ради  кошти  у  сумі
300,0 тис. грн і додатково виділено з районного бюджету 165,0 тис. грн.

Другим  проблемним  питанням  залишається  теплозабезпечення  селища
Есхар в наступному опалювальному сезоні. На сьогоднішній день проведено ряд
зустрічей  та  нарад.  Підприємству  «Теплоелектроцентраль»  необхідно  надати  у
районну  державну  адміністрацію  і  у  Управління  паливно-енергетичного
комплексу  Харківської  обласної  державної  адміністрації  гарантійні  листи  про
забезпечення стабільного проходження опалювального сезону. 

Робота по підготовці водопровідно-каналізаційного господарства ведеться за
рахунок залучення коштів бюджетів усіх рівнів.

Також є необхідність реалізувати в 2017 році за рахунок Державного фонду
регіонального розвитку проект реконструкції очисних споруд в селищі Малинівка,
який був поданий на конкурс Малиновським селищною радою.

З районного бюджету виділено 370,0 тис грн для розробки документів на
проведення  ремонтних  робіт  по  об'єктах  охорони  здоров'я,  що  дозволить
поліпшити якість надаваних медичних послуг для населення району.

Сільські, селищні ради активно залучають кошти, беручи участь у грандах,
проектах всіх рівнів, у тому числі і міжнародних, що дає можливість за рахунок
цих коштів поліпшити стан справ в освіті, охороні здоров'я, культурі.

З  метою  стимулювання  населення  і  будинків  ОСББ  в  районі  існує  дві
програми:  «Програма  стимулювання  об'єднань  співвласників  багатоповерхових
будинків  Чугуївського  району  до  впровадження  енергоефективних  заходів  на
2016-2020 роки» та «Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими
населенням Чугуївського району на впровадження енергоефективних заходів на
2016  -  2020  року».  Станом  на  01.08.2017  Ощадбанком і  Укрексімбанком  було
видано для населення 20 кредитів на суму близько 297,0 тис. грн.

Одним із проблемних питань зостається екологічна ситуація, що склалася на
території Кочетоцької селищної ради за результатами роботи підприємства ТОВ
«ТСК  Рисайклинг  Групп»  по  переробці  автомобільних  шин  у  пічне  паливо
методом  термолізу  (піролізу),  розташованого  за  адресою:  Харківська  область,
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Чугуївський  район,  землі  Кочетоцької  селищної  ради  (за  межами  населеного
пункту),  зона  №  1,  комплекс  будівель  №  11-  Б.  З  цього  приводу  21.07.2017
відбулася  нарада  голови  районної  державної  адміністрації,  на  якій  приймали
участь  перший  заступник  голови  районної  державної  адміністрації,  керівники
структурних підрозділів районної державної адміністрації, радник голови районної
державної адміністрації з економічних питань на громадських засадах, начальник
Чугуївського  відділу  поліції  Головного  управління  Національної  поліції  у
Харківській  області,  керівник  Чугуївської  місцевої  прокуратури  Харківської
області,  заступник начальника відділу в м. Чугуєві Управління Служби безпеки
України  в  Харківській  області,  заступник  начальника  Чугуївського  відділення
«Харківенергозбут»  АК  «Харківобленерго»,  Кочетоцький  селищний  голова,
жителі м. Чугуєва та смт Кочеток. 

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.  

Рівень розрахунків споживачів району за надані  послуги теплопостачання
станом на 12.07.2017 залишається низьким.

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 14.05.2017 року філією «Чугуївський райавтодор» ліквідовано 5

120  м2  ямковості на  автошляхах:  «Чугуїв-Печеніги»,  «Чугуїв-Мелове»,  «Харків-
Довжанський.»  «Кам’яна  Яруга  -  Введенка  –  Тернова»,  «Підїзд  до
смт Малинівка».

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

У 2017 році  ліквідовано 18 200 м2  ямковості,  встановлено та замінено 68
дорожніх знаків, відремонтовано 0,800 км бар’єрної огорожи.

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.
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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

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
Станом на  01.08.2017  у  районі  було  створено  168 робочих  місць,  з  них

юридичними особами –  54, фізичними особами –  103, за договорами трудового
найму працює – 11 осіб.

У  зв'язку  з  набранням  чинності  Закону  України  «Про  внесення  змін  до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  процедури  державної
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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  01.08.2017  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),
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:  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  (у  першому  І  кварталі
2017 року) обсяг реалізованих послуг становить 2,016 млн. грн у т.ч. населенню
0,698  млн.  грн.  Частка  послуг,  реалізованих  населенню  у  загальному
обсязі 34,6% .

У  порівнянні  з  початком  2017  року  на  підприємствах  торгівлі  району
відзначається зростання цін на: цукор-пісок (+16,7%), яйця курячі (+8,1%), ковбасу
варену 1 гатунку (+21,5%). 

Зменшення ціни відбулося на: крупу гречану (-26,1%), молоко жирністю 2,5%
(в поліетиленових пакетах) (-33,0%), макаронні вироби (-67,5%), сіль (-0,9%), олію
соняшникову рафіновану (-0,8%), сметану жирністю 20% (-22,0%),
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Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» – 11,92 грн, батон із борошна вищого ґатунку –
8,25 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 6,98 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
21,86 грн/л, бензин марки АI – 95 «Євро» – 22,33 грн/л, дизпаливо марки «Євро» –
19,61 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено ефективну діяльність Центру надання адміністративних послуг

при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом січня-липня 2017 року зареєстровано 2514 звернень щодо надання

адміністративних  послуг:  98  –  Чугуївського  районного  відділу
ГУ  ДМС  України  в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  1023  –  Міськрайонне
управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління
Держгеокадастру у  Харківській  області  (далі  –  Держгеокадастр),  1387 –  власні
послуги  (архітектура  –  15,  відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:
нерухоме  майно  –  1231,  бізнес  –  141),  1  –  Головне  територіальне  управління
юстиції  у  Харківській  області  (далі  –  юстиція),  5  –  документів  дозвільного
характеру.

Видано 2239 результатів: 95 – ДМС, 936 – Держгеокадастр, 1203 – власні
послуги  (відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  133,
нерухоме майно – 1065, архітектура – 5), 5 – документів дозвільного характеру.

Надано майже 3150 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Гуманітарна сфера:
Освіта

Заробітна  плата  педагогічним  працівникам  навчальних  закладів  району
виплачена  в  повному  обсязі.  Педагогічні  працівники  навчальних  закладів
отримали  відпускні  та  матеріальну  допомогу  на  оздоровлення  одноразово  та  у
повному обсязі.

Заборгованості за енергоносії за липень 2017 року немає.
Для забезпечення безперебійного руху шкільних автобусів придбані запасні

частини для автомобілю «ГАЗ 32213» на загальну суму 17,4 тис. грн.
Протягом липня тривала підготовка навчальних закладів району до нового

2017/2018  навчального  року.  За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  придбані
будівельні матеріали для навчальних закладів району на загальну суму 12,6 тис.
грн,  фарби  для  ЦТКЕ  на  суму  1,2  тис.  грн,  сантехнічні  труби  та  муфти  для
Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 6,9 тис. грн.

З  метою  відкриття  другої  дошкільної  групи  у  Кам’яноярузькому  НВК
придбані будівельні матеріали, віконні блоки на загальну суму 235,3 тис. грн.

За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  здійснена  гідрохімічна  промивка
систем опалення Старогнилицького та Великобабчанського НВК на загальну суму
344,9 тис. грн.
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За рахунок спонсорської та благодійної допомоги придбані обої, пластик та
наличники для дверей у Волохо-Ярському НВК на загальну суму 10,0 тис.грн.  

Протягом липня проводилась робота по затвердженню робочих навчальних
планів  навчальних  закладів  району  на  2017/2018  навчальний  рік.  Всі  плани
навчальних закладів району затверджені начальником відділу освіти відповідно до
типових. 

Підготовлено  проект  мережі  навчальних  закладів  району  на  2017/2018
навчальний  рік,  відповідно  до  якого  у  дошкільних  навчальних  закладах
виховуватиметься 905 дітей у 41 групі,  у загальноосвітніх навчальних закладах
навчатиметься  2951  дитина  у  190  класах.  Без  змін  залишиться  і  мережа
позашкільних  навчальних  закладів.  У  трьох  позашкільних  навчальних  закладах
виховуватимуться 2702 дитини у 144 гуртках. 

Протягом  місяця  тривала  літня  оздоровча  кампанія.  З  02  по  22  липня
працювала ІІ оздоровча зміна у КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий
табір  «Орлятко»,  де  оздоровилося  150  дітей.  27  липня  розпочала  роботу  
ІІІ оздоровча зміна. 

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом  січня-липня  2017  року  було  проведено  28  рейдів-перевірок  по

виявленню  бездоглядних  та  безпритульних  дітей,  дітей,  які  бродяжать  та
жебракують, відповідно графіку на 2017 рік. Виявлено 22 дитини, які знаходились
без догляду батьків. Обстежено умови проживання дітей в 92 сім’ях пільгового
контингенту, попереджено батьків про адміністративну відповідальність. З них 5
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

На  особистому  прийомі  громадян  в  службі  у  справах  дітей  звернулось
60 осіб,  прийнято 37 заяв з різних питань, що стосуються дітей.  Всі звернення
задовільнені.

Підготовлено  та  подано  до  суду  7  позовних  заяв  щодо  позбавлення
батьківських прав батьків, які не виконують свої обов`язки.

Проведено 7 оперативних нарад  з працівниками служби з різних питань, що
стосуються діяльності.

28 липня відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини районної
державної  адміністрації  на  якому  було  розглянуто  17  питань  щодо  соціально-
правого захисту прав дітей. Підготовлено 17 рішень та 4 розпорядження голови
Чугуївської райдержадміністрації. 

Протягом  січня-липня  2017  року  проведено  8  засідань  комісії  з  питань
захисту прав дитини районної державної адміністрації, на яких було розглянуто
48 питань.

До центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей м. Харкова та м.
Чугуєва влаштовано 10 малолітніх дітей.  

Проводилась  робота  зі  збору  пакету  документів,  необхідного  для  подачі
позовної  заяви  на  позбавлення  батьківських  прав  батьків,  які  не  виконують
батьківські обов`язки.

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить на
праві  власності  або  праві  користування  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим
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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);
Команди району взяли участь у:
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);

відкритому командному чемпіонаті  Харківської  області  з  легкої  атлетики
серед юнаків та дівчат (2000-2001, 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,  Дергачівський

район, смт Солоницівка).
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  зміну

(16 осіб);
ДЗСТ «Патрія» Одеської області на І зміну ( 7 осіб);
ТОВ КО «Перлина Чорномор'я» Одеської області на  І зміну (7 осіб), на ІІІ

зміну (2 особи);
ДОТ Санаторій «Ялинка» (Зміївський район) на ІІІ зміну (5 осіб);

ПЗОВ «Сосновий» (Купяський район) на ІІ зміну (5 осіб);
ДОТ «Ромашка» (Харківський район) на І зміну (5 осіб);
ДОТ «Орлятко» (Чугуївський район) на І зміну (30 осіб);
ДОТ Санаторій «Лісова пісня» (Якимівський район) на ІІІ зміну (3 особу);
ПЗОВ «Лісова галявина» (Харківський район) на ІІІ зміну (2 особи);
ДЗСТ «БМВ» (Дергачівський район) на ІІІ зміну (2 особи).

Культура

14



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 підготовки та участі району у обласному заході «Гетьманська слава»
(в рамках проведення заходів,  присвячених 330-річчю з дня обрання гетьманом
України Івана Мазепи);

- щодо ходу підготовки до реалізації проекту «Фестиваль європейської 
культури у Чугуївському районі»;

- щодо участі закладів культури району у грантових проектах;
- щодо організації та проведення в закладах культури району заходів до Дня

незалежності України;
- щодо підготовки закладів культури району до роботи в осінньо-зимовий

період.
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.

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

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
08.07.2017 – організовано та проведено свято Івана Купала (с. Леб’яже).
22.07.2017 - участь аматорів району у обласному заході «Гетьманська слава»

до 330-річчя з дня обрання Івана Мазепи Гетьманом України                        (смт
Коломак, Харківська область).

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

06.07.2017 - майстер клас плетіння купальських вінків в рамках проведення
етнографічної  бесіди  щодо  купальських  традицій  «Ой  пливи,  пливи,  віночку»
(центральна бібліотека КЗ «РЦБС»);

07.07.2017- щодо  закриття  районного  етапу  «Фестивалю  Європейського
кіно»;

14.07.2017 -  проведення  віртуальної  мандрівки  «Зелені  перлини  нашого
краю» із циклу віртуальних подорожей «Люби свій край і знай його»;

25.07.2017 -  майстер клас з виготовлення козацьких оберегів та проробок
орігамі (бібліотеки-філії КЗ «ЧРЦБС»).

У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» оформлено книжкові виставки:

- до свята Івана Купала «Купальська ніч – містична ніч»;
- «Люби свій край і знай його»;
- «Іван Мазепа в історії України»;
-  з  нагоди  215-  річчя  з  Дня  народження  французького  письменника

Олександра Дюма «Життя та творчість Олександра Дюма.
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У центральній бібліотеці КЗ «ЧРЦБС» організовано показ та обговорення за
круглим столом з читачами підліткового віку документальних фільмів з підборки
Кіноклубу  Docudays  UA  щодо  прав  та  обов’язків  дітей,  перегляд  краєзнавчих
відеороликів «Відеоісторія рідного краю».

Згідно  з  окремим планом на  базі  відділу  культури і  туризму Чугуївської
райдержадміністрації  відбулося чергове  безоплатне  скап - 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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