
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за лютий  2018 року     
 

Бюджет
         Доходи  загального  фонду  бюджету  району  (без  урахування  міжбюджетних
трансфертів)  за  січень-лютий  2018  року  виконано  на  132%  до  затвердженого  з
урахуванням  змін  плану,  надходження  складають  12235,2тис.грн.  при  плані
9270,0 тис.грн.(+ 2965,2 тис.грн.)
          План по основних бюджетоутворюючих податках – податку на доходи фізичних
осіб  –  виконаний  на  108,5%  (+  427,1  тис.грн.),  по  єдиному  податку  –  на  152,2%
(+940,7 тис.грн), по податку на майно – на 215,2 % (+1833,6 тис.грн.).
          Трансферти з державного бюджету надійшли в повному обсязі, а саме: базова
дотація в сумі 2149,8 тис.грн, додаткова дотація – 2313,8 тис.грн, освітня субвенція –
5556,6 тис.грн, медична субвенція – 3996,4 тис.грн. 
          Сільським та селищним бюджетам перерахована з районного бюджету цільова
субвенція на утримання закладів дошкільної освіти та культури в повному обсязі.
          З 12 місцевих бюджетів району доходи загального фонду  виконані по 11, не
виконано  по Кам ’яноярузькому сільському бюджету – 75,0% (-89,6тис.грн).  
          Доходи загального фонду за січень-лютий 2018 року проти минулого року (в
співставних  умовах  без  Малинівської  ОТГ)  збільшились  на  41,3  %,  або  на
3578,5 тис.грн, за рахунок збільшення надходжень  податку на майно в 2 рази, на суму
1730,6 тис.грн, податку на доходи фізичних осіб на 17,3%, або на 798,8 тис.грн, єдиного
податку  з  сільгоспвиробників  –  на  54,8%,  або  на  486,7  тис.грн,  єдиного  податку  з
підприємців – на 24%, або на 264,8 тис.грн.
         За даними податкової інспекції податковий борг до місцевих бюджетів району
(разом  з  Чкаловською  та  Малиновською  ОТГ)  станом  на  01.03.2018  складає
4068,6 тис.грн, в порівнянні з початком року збільшився на 35,7 тис. грн. Заборгованість
по Чкаловській ОТГ складає 588,9 тис.грн, по Малинівській – 437,3 тис.грн.
            Найбільші борги рахуються по таких податках:
       -  по платі за землю – всього 1583,1 тис.грн, в тому числі найбільші – Малинівський
ДМЗ – 284 тис.грн (земельний податок), ТОВ «Агросвіт» - 207,2 тис.грн.(орендна плата),
по орендній платі з  фізичних осіб заборгованість всього по району 298,7 тис.грн,  по
фізичних особах – 662,3 тис.грн.
       -  по податку на доходи фізичних осіб – всього борг 897,2 тис.грн, в тому числі
найбільші  -   Есхарівське  ЖКЕУ-  2011  –  635,2  тис.грн.(штрафні  санкції  по  актах
перевірки),  Чкаловське  ВУЖКГ-67,5  тис.грн,  Малинівський  ДМЗ  –  32,8тис.грн,
КП «Домовой»- 22,1 тис.грн.
       -  по податку на прибуток підприємств комунальної власності – всього 659,5тис.грн
(по КП «Домовой» -578,7 тис.грн, Чкаловське ВУЖКГ- борг складає 80,8тис.грн);
       - по єдиному податку на підприємницьку діяльність – 540,0 тис.грн, в тому числі
найбільші ПРАТ «Тепличний» - 13,0 тис.грн, по фізичних особах – 399,1тис.грн.
           В загальному обсязі податкового боргу більше 800 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,  Есхарівське ЖКЕУ- 2011).

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

       Видаткова частина виконана на 88,3%, при уточненому плані 76902,3 тис.грн
профінансовано 67876,0 тис.грн. 



2

       Станом на 01.03.2018 р. по  заробітній платі працівникам бюджетних установ
району та по енергоносіях заборгованість  відсутня.

       

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.03.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі немає.
Середньомісячна заробітна плата по району за 2017 рік склала 6490 грн, що у

порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає 171,7 %. Прожитковий мінімум на
працездатну особу (1600 грн) вона перевищує більше ніж у 4 рази, від обласного рівня
заробітна плата складає 94,2%. 

На обліку в міському районному центрі  зайнятості  перебуває  324 безробітних
громадянина. Професійну підготовку пройшли 55 осіб, у громадських роботах прийня-
ли участь 45 безробітних.

У районі створено 28 робочих місць. З них: юридичними особами – 9, фізичними
особами – 19, за договорами трудового найму працює – 0 чол.

Проведено 1 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населен-
ня,  1  засідання  тристоронньої  соціально-економічної  ради,  2  засідання  з  легалізації
робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 2 засідання комісії з питань погашен-
ня заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій та
інших соціальних виплат.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом  на  01.03.2018  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про

державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 1788  отримувачам  на  суму  5435,4  тис.грн,
профінансовано  за  рахунок  субвенції  із  державного  бюджету  5435,4  тис.грн,
заборгованості немає. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від
сплати  аліментів  нарахована  22  отримувачам  на  суму  43,3  тис.грн,  профінансовано
43,3 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям» 228 сім’ям на суму 1606,0 тис.грн. Профінансовано
1606,0 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги нарахована 47 чол. на
суму 15,8 тис.грн, профінансовано 15,8 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з
інвалідністю нарахована 136 чол. на суму 421,6 тис.грн, профінансовано 421,6 тис.грн,
заборгованості немає.

Компенсація непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за особою з
інвалідністю  І  групи  та  престарілим  нарахована  35  чол.  на  суму  2,4  тис.грн,
профінансовано 2,4 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю
І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована  34  отримувачам  на  суму
153,5 тис.грн, профінансовано 153,5 тис.грн, заборгованості немає.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю нарахована
403  отримувачам  на  суму  1417,9  тис.грн,  профінансовано  на  суму  1417,9  тис.грн,
заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування нарахована на суму 285,9 тис.грн, профінансовано на суму 285,9 тис.грн, з
них: 10 прийомним сім’ям нараховано 156,4 тис.грн, профінансовано 156,4 тис.грн, 2
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дитячим  будинкам  сімейного  типу  –  нараховано  129,5  тис.грн,  профінансовано  –
129,5 тис.грн, заборгованості немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений
газ станом на 01.03.2018

Всього домогосподарств в районі – 13278.
Станом  на  01.03.2018  звернулись  за  призначенням  субсидії  –  384  домо-

господарства  (2,9%).  Призначено  субсидій  –  522 домогосподарствам (3,9%)  на  суму
728,8 тис.грн, (у 2017 році – 1040 домогосподарств (7,8%).

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –  100  сім’ям  (19,2%),
допомог – 20 отримувачам.

Проведено 10558 перерахунків субсидій (зі зміною тарифів та періоду).
На 01.03.2018 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 8966 домогосподарств (67,5%);
на тверде паливо – 49, у т.ч. 49 домогосподарств за 2017 рік.
Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає – 1608,76 грн,

що на 485,64 грн менше ніж у 2017 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 2978,45 грн.

Довідково: На обліку в районі перебуває 17458 пенсіонерів,  інвалідів війни –
196, учасника бойових дій – 459, вдів загиблих та померлих учасників війни - 178, уча-
сників війни – 489.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом  на  01.03.2018  послугами  із  санаторно-курортного  лікування  пільгову

категорію не забезпечено у зв’язку із відсутністю фінансування та розподілу коштів на
зазначені цілі.

Станом на 01.03.2018 року 20 інвалідів отримали 31 направлення для забезпечен-
ня протезними виробами та технічними засобами реабілітації.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Чугуївської районної державної адміністрації має три відділення, чисельність працюю-
чих 81 чоловік, у тому числі соціальних робітників 45 чол., які працюють в 14 населених
пунктах.

Станом на 01.03.2018 надана допомога 521 особі, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 406 особам;
відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 17 особам;
відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (до складу
якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 57 особам; пунктом прокату –
41 чол.

Забезпечена підтримка Єдиного державного автоматизованого реєстру пільгови-
ків в актуальному стані. Станом на 01.03.2018 призначено пільг за рахунок субвенції з
державного бюджету на загальну суму 2566,4 тис.грн, заборгованість складає – 4296,0
тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи



4

На  обліку  в  управлінні  перебуває  423  громадянина  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 103 чол., 2 категорія - 79 чол., 3 категорія -
149 чол., вдови – 38 чол., діти - 54 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  183  громадянина,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 113,3 тис.грн.

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

перевірені  77  нових  пенсійних  справ  та  135  перерахунків,  призначених  управлінням
Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 77 нових особових рахунків, 135
рахунків по перерахункам пенсій. Помилок не виявлено.

Була  проведена  перевірка  правильності  призначення  та  виплати  допомоги  на
поховання. Перевірено 188 особових рахунків пенсіонерів та талонів до одноразового
доручення на  поховання на  суму 818018,16 грн.  Перевірено 62 особових рахунка  на
виплату недоотриманої пенсії. 

Головним державним соціальними інспекторами перевірено 6 справ одержувачів
допомог.

Звірка з податковою інспекцією:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 0 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 45 справ;
- обстеження внутрішньо переміщених осіб – 21 справа;
- допомога при народженні дитини – 0 справ;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 39 справ;
- обстеження заявника для призначення допомоги по догляду за інвалідом – 1

справа;
- допомога на дитину одинокої матері – 0 справ.

З початку року перевірено 514 особових справ одержувачів субсидії.
Повернуто  коштів  до  бюджету  по  субсидіям  — 1700,00  грн.,  по  допомогам  –

4224,28 грн.

Охорона здоров’я
Станом на 01.03.2018 року КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня імені

М.І. Кононенка» профінансовано на 9770,5 тис. грн  (96,5%). Централізовані заходи з
лікування хворих на цукровий діабет профінансовано на 485,5 тис. грн. (100%).

Станом на 01.03.2018 року КП «Чугуївський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області профінансовано на
суму 2530,8 тис. грн (88,2%). Відшкодування вартості лікарських засобів за Урядовою
програмою «Доступні ліки» становило 305,7 тис. грн. (100%). 

Додатково  з  районного  бюджету  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  був
профінансовано для виплати заробітної плати медичним працівникам з нарахуваннями
на суму 249,7 тис. грн.; на поточне утримання – 70,3 тис. грн. 

Також  додатково  з  районного  бюджету  було  виділено  кошти  на  перевезення
хворих Граківської сільської ради на процедуру гемодіалізу в м. Харків – 19,4 тис. грн.

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  Чугуївському  районі  проводяться
профілактичні  медичні  огляди  населення.  За  два  місяці  2018  року  проведено
флюорографічне обстеження 6127 особам (12,9%).  План флюорографічних обстежень
населення в 2018 році становить  47267 осіб.
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З  профілактичною  метою  оглянуто  6015  осіб.  В  лютому  2018  року  під  час
профілактичних  оглядів  було  виявлено  4  хворих  на  туберкульоз,  іншу  патологію
зареєстровано у 204 осіб, хнзл у 285 осіб, виявлено 1 випадок онкологічної патології. На
диспансерному обліку знаходиться 61 активних хворих на туберкульоз. 

В районі працює 8 пунктів збору мокротиння, в січні 2018 року проведено 181
дослідження мокротиння, перевірено 118 особу. Виявлено всього 6, вперше 6 осіб, які є
бактеріовиділювачами.

Фінансування заходів для лікування хворих на туберкульоз з державного бюджету
склало 35,6 тис. грн., видатки медичної субвенції – 0,2 тис. грн,  вартість лікування на
одного хворого – 0,5 тис.грн., на одне відвідування – 15,65 грн.

У лютому 2018 року відділом охорони здоров'я районної державної адміністрації
здійснено роботу щодо підготовки матеріалів на засідання колегії районної державної
адміністрації,  за  підсумками  видане  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації від 28.02.2018 № 73  «Про  хід  виконання Закону України «Про протидію
захворюванню на туберкульоз» на території Чугуївського району».

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення профілактичних медичних оглядів у лютому 2018 року організовано виїзди
бригади  вузьких  фахівців  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка» в населені пункти району: смт Есхар, смт Малинівка, с.  Гракове,
с. Тернова. У склад бригади увійшли лікарі-фахівці:  отоларинголог, гінеколог, онколог,
невропатолог,  окуліст,  медична  сестра  вимірювання  очного  тиску.  Лікарями  було
оглянуто 183 особи, онкологічну патологію виявлено у 3 осіб. 

Відділом  охорони  здоров'я  районної  державної  адміністрації,  лікувальними
закладами району проводиться  інформаційна робота для повного охоплення пацієнтів
лікуванням  пільговими  медикаментами  в  рамках  реалізації  Урядової  програми
«Доступні ліки». 

Комунальним  підприємством  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  формується  щоденний
моніторинг  виконання  Урядової  програми  «Доступні  ліки»  у  районі  та  надається  до
Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації. Проводиться
робота  із  залучення  аптек  до  реалізації  вищеозначеної  програми.  Здійснюється
моніторинг  щодо  наявності  лікарських  засобів,  які  входять  до  реєстру;  кількості
отоварених  рецептів;  вартості  одного  рецепту.  Продовжується  робота  виїзних  бригад
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» в населені пункти
району з метою виявлення нових випадків захворювань. Сімейними лікарями районного
Центру ПМСД відвідуються нетранспортабельні особи та виписуються рецепти вдома. 

У лютому 2018 року проведено роботу з підготовки документів для конкурсного
відбору  інвестиційних  програм  і  проектів  регіонального  розвитку  в  2018  році  за
напрямом «Енергоефективність державних і комунальних медичних закладів».

Пенсійне забезпечення
Фінансування виплати пенсій та допоміг протягом звітного періоду проведено в

повному обсязі. Заборгованості немає. 
На обліку в управлінні перебуває 17147 пенсіонерів. Місячна потреба в коштах на

виплату пенсій на місяць 2018 року становить 35952,73 тис. грн. Середній розмір пенсії
становить 2460,19 грн. 

Борг по пільговим пенсіям станом на 01.03.2018 року:  Малинівський державний
машинобудівний завод – 2,6 тис.грн.
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Борг по страховим внесках  становить 54,8 тис. грн. 
Державні підприємства – 74,4% (Малинівський державний машинобудівний завод

-  40,8  тис.грн.),  відділ  ДВС  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції
Харківської області за заявою Чугуївського об’єднаного управління ПФУ Харківської
області направив  виконавчі листи на суму 40,8 тис. грн. до голови ліквідаційної комісії.

інші  –  25,6% (громадяни підприємці – 14,0  тис.грн.,)  борг  охоплено позовною
роботою на 100%. На  виконанні  у відділу державної виконавчої служби  Чугуївського
міськрайонного управління юстиції знаходяться виконавчі листи на суму 14,0 тис.грн.

Промисловість
Згідно з оперативними даними промислових підприємств, за  лютий   2018 року

обсяг  реалізованої  продукції  промислового  комплексу району (у  діючих цінах)  склав
156,36 млн. грн.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» –  на  14,97%, ТОВ «Бікорм» – на   101,9%, філія
«ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  –  на  143,9%,  ТОВ  «Малинівський
склозавод» – 12,33%, ТОВ «ТММ Енергобуд менеджмент» – в декілька разів.

Зниження обсягів виробництва спостерігалось на підприємствах – ТОВ «Лікеро –
горілчаний завод «ПРАЙМ» – на  73,8%, ТОВ «Зооветеринарний центр» –   на 23,55%,
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на  3,31%,   ДП «Новопокровський КХП» – на
18,82%. 

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

За попередніми даними обласної статистики (за січень 2018 року) підприємствами
Чугуївського району реалізовано промислової  продукції  на суму  190921,1 тис.  грн та
складає 1,2% до всієї реалізованої продукції Харківської області. 

Сільське господарство
За січень-лютий 2018 року з метою оновлення та переоснащення технологічного 

обладнання сільськогосподарські підприємства району закупили сільськогосподарської 
техніки на суму – 8423,8 тис. грн.

В галузі тваринництва по сільськогосподарських підприємствах району за січень –
лютий  2018  року  поголів’я  великої  рогатої  худоби  склало  8403  голови,  що  більше
показника минулого року на 175 голів, в тому числі корів – 3017 голів, менше показника
минулого року на 24 голови, свиней – 18706 голів, що на 21315 голів менше відповідно
до  показника  минулого  року,  птиці  –  129,1  тис.  голів,  що на  70,3  тис.  голів  більше
відповідного показника минулого року.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  в  січні  –  лютому
2018 року вироблено валової продукції у постійних цінах 2010 року на суму – 17,2 млн.
грн., або 65,8% від показника минулого року, в тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 6,6 млн. грн. (40,2%);
молока на суму – 9,7 млн. грн. (113,3%);
яйце – 0,9 млн. грн. (76,1%);
Виробництво м’яса  худоби та  птиці  (у живій вазі)  склало – 558,1 тонн,  що на

768,4 тонн менше відповідного показника минулого року, молока – 3911,8 тонн, що на
458,1 тонн або на 13,3% більше відповідного періоду минулого року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 1314 кг, що на 168 кг більше в
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порівнянні  з  минулим  роком.  Середньодобові  прирости  ВРХ  та  свиней  становлять
відповідно 559 та 368 гр. (126,5 %, 83,5%). За січень - лютий 2018 року було вироблено
яєць 2031,4 тис. шт, що на 638,3 тис. шт., або на 23,9% менше від показника минулого
року. Яйценосність курей – несучок складає 36 шт. (93,6%).

Середньомісячна  оплата  праці  по сільгосппідприємствам  району  станом  на
01  лютого  2018 року  становить  4936,27  грн.,  що  більше  ніж  у  минулому  році  на
1095,20 грн., або на 28,5%.

Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 28.02.2018 року введено в експлуатацію 1 ін-

дивідуальний житловий будинок загальною площею 108,6 кв.м. Також 2 забудовники
подали декларації на реєстрацію через центр надання адміністративних послуг до Де-
партаменту архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області.

Містобудівну документацію генеральний план смт Новопокровка розроблено на
85%, на 30% розроблені генеральні плани с. Волохів Яр та с.  Мосьпанове,  на 20% -
смт Введенка, с. Тернова, на 5% - с. Зарожне та с. Тетлега.

Розроблено 3 детальних плани територій для розміщення 4-х медичних амбула-
торій: 2 амбулаторії в смт Малинівка, 1 - в смт Введенка та 1- в с. Кам'яна Яруга.

Також 27 лютого 2018 року Кочетоцькій селищній раді видані містобудівні умови
і обмеження на реконструкцію системи теплопостачання житлових будинків по вул. Чу-
гуївська, вул. Гагаріна та вул. Літвінова, дитячого садка по вул. Літвінова, 47 та Чу-
гуєво-Бабчанського лісного коледжу по вул. Чугуївська 43, з улаштуванням котельні для
опалення, розташованої в районі житлових будинків №№ 20А, 22, 7А по вул. Гагаріна в
смт Кочеток. 

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

на  2018  рік»  у  лютому  2018  року  відділом  житлово-комунального  господарства,
будівництва  та  інфраструктури  районної  державної  адміністрації  (далі  -  відділом)
продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації  безперебійного  надання
житлово-комунальних та інфраструктурних послуг.

В  районі  продовжувався  осінньо-зимовий  період  2017-2018  років.  Протягом
звітного періоду житлово-комунальні та інфраструктурні послуги  надавались своєчасно
і  в  повному  обсязі.  Окремі  аварійні  ситуації  на  об’єктах  тепло-водопостачання  в
смт Кочеток, селищі Залізничне, а також в селах Зарожне і Гракове було усунено в стислі
терміни.

Проводився  моніторинг  фактичного  стану  виконання  селищними,  сільськими
радами  комплексу  заходів,  спрямованих  на  покращення  стану  транспортного
обслуговування населених пунктів району, стану розчистки, а також ліквідації снігових
заметів  на  дорогах  загального  користування  та  комунальної  власності;  підвищення
протипожежного  стану  об’єктів  житлово-комунальної  сфери  в  населених  пунктах
району, а також  заходів, спрямованих на зниження небезпеки та травматизму людей. 

Розчищення доріг від снігових заметів та своєчасна обробка доріг від ожеледиці
на  території  району  дорожно-транспортними  підприємствами  та  органами  місцевого
самоврядування  була  організована  на  належному  рівні.  Випадків  призупинення  руху
автотранспорту внаслідок негоди не було.

Питання  транспортного  забезпечення  продовжує  залишатися  на  постійному
контролі  відділу. Так  у  лютому  2018  року  до  Харківської  облдержадміністрації  було
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надано  пропозиції  щодо  включення  до  плану  фінансування  на  2018  рік  проведення
ремонту  автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  а  також
відновлення  та  проведення  ремонту  дорожньо-транспортної  інфраструктури  у
Чугуївському районі.

Протягом  звітного  періоду  продовжено  роботу  щодо  впровадження
енергоефективних та енергозберігаючих заходів, передбачених районними програмами:
«Програмою  стимулювання  ОСББ  Чугуївського  району  до  впровадження
енергоефективних заходів на 2015-2020 роки» та «Програмою відшкодування відсотків
за  кредитами,  отриманими  населенням  Чугуївського  району  на  впровадження
енергоефективних заходів на 2016-2020 роки». Разом з тим, протягом лютого нових угод
на пільгове «тепле» кредитування не  укладалось. 

На  сьогодні  в  районі  в  76  будинках  успішно  функціонує  46  ОСББ  загальною
площею  103,31  тис.  м2.  Робота  щодо  створення  нових  і  підтримки  успішного
функціонування існуючих ОСББ, а також удосконалення управління житловим фондом
району триває. 

З метою вирішення ряду питань  сфери благоустрою та екології   на сьогодні вже
визначено  об’єкти  комунальної  сфери,  які  будуть  будуватися  в  населених  пунктах
району протягом 2018 року.

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  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.

Відділом продовжувалася організаційна робота з головами сільських і селищних
рад,  керівниками установ,  організацій  усіх  форм власності,  депутатами і  населенням
щодо належного санітарного утримання територій. 

В районі продовжено безстрокову кампанію із забезпечення чистоти і порядку в
населених пунктах. З зазначеного питання працівниками відділу та органами місцевого
самоуправління було проведено виїзні перевірки сіл та селищ району. 

Виконувались роботи з ліквідації звалищ та вивозу сміття, очистки лісосмуг біля
населених пунктів та вздовж доріг та забезпечення належного санітарного утримання
території  населених  пунктів  району.  Продовжувалось  обстеження  джерел  питного
водопостачання  та  виконання  робіт  з  облаштування  водозаборів  та  артезіанських
свердловин  систем  водопостачання.   Відпрацьовано  ряд  звітних  та  контрольних
документів стосовно сфери благоустрою та екологічних питань. 

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» (Шаповалова Н.В.)
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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.
Чугуївським  ДЕП  за  лютий  місяць  було  використано  10,153  тис.  м3  посипкового
матеріалу.

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 1 грн. 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 8 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. 



10

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.03.2018  у  районі  налічується  224 заклади  торгівлі:

134 магазини, 74 торговельних павільйонів, 16 кіосків.
У районі працюють фірмові продовольчі магазини:  ДП «Новопокровський КХП»,

ТОВ «Слобожанський промкомбінат», які реалізують продукцію власного виробництва
за  цінами  товаровиробників.  Також реалізують  свою продукцію  11  павільйонів  ТОВ
«Українсько-словенського підприємства «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський»,
1  магазин торговельної  мережі  «Брусничка», 5  торговельних павільйонів  ТОВ Фірма
«ПОСАД» та 1 фірмовий кіоск Роганського м’ясокомбінату.

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

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

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

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

Ціни на  підприємствах  торгівлі  району  на  основні  продукти  харчування
знаходяться на рівні середньообласних. 

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі  району
становлять: хліб «Український» – 13,60 грн, батон із борошна вищого ґатунку –  9,50 грн,
хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 7,47 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» – 27,26
грн/л, бензин марки АI – 95 «Євро» – 27,76 грн/л, дизпаливо марки «Євро» – 25,51 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено ефективну діяльність Центру надання адміністративних послуг при

Чугуївській районній державній адміністрації.
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Протягом  лютого  2018  року  зареєстровано  412  звернень  щодо  надання
адміністративних  послуг:  10  –  Чугуївського  районного  відділу  ГУ  ДМС  України  в
Харківській області (далі – ДМС), 290 – Міськрайонне управління у Чугуївському районі
та  м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області  (далі  –
Держгеокадастр), 11 – Головне територіальне управління юстиції у Харківській області,
100 – власні послуги (відділ реєстрації районної державної адміністрації – 96: нерухоме
майно  –  80,  бізнес  –  16,  відділ  містобудування  та  архітектури  –  4)  1  –  документ
дозвільного характеру. 

Надано – 12 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних,  фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; 4 – інформаційні довідки з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано  388  результатів:  4  –  ДМС,  270  –  Держгеокадастр,  2  –  Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області,  112 – власні послуги (відділ
реєстрації районної державної адміністрації: бізнес – 18, нерухоме майно – 92, відділ
містобудування та архітектури – 2), 

Надано майже 450 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Освіта
Заробітна плата педагогічним працівникам навчальних закладів району виплачена

в повному обсязі. 
Заборгованості за енергоносії за лютий 2018 рік немає.
Здійснено  техогляд  та  страхування  шкільних  автобусів  на  загальну  суму

9,4 тис.грн. Відремонтовано шкільний автобус Новопокровського НВК на загальну суму
7,0 тис.грн.  

За послуги вивозу сміття сплачено кошти на загальну суму 0,6 тис.грн., за послуги
зв’язку сплачено кошти в розмірі 4,8 тис.грн.

За охоронні послуги сплачено кошти на загальну суму 7,2 тис.грн.
Придбані продукти харчування для учнів пільгових категорій навчальних закладів

району на суму 82,3 тис.грн.
Відремонтовано  та  встановлено  водогрійний  котел  системи  опалення

Великобабчанського НВК на загальну суму 15,0 тис.грн. 
Здійснено  ремонт  електродвигуна  системи  опалення  Введенського  НВК  на

загальну суму 1,3 тис.грн. 
Частково  відремонтовано  каналізаційну  систему  Новопокровського  НВК  на

загальну суму 43,4 тис.грн. 
Придбано водонагрівачі для Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів та Введенського НВК

на загальну суму 4,7 тис.грн.
Придбано  спеціальне  обладнання  для  логопедичного  пункту  Есхарівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 3,0 тис.грн.
Придбано електропилу для Чугуївського районного Будинку дитячої творчості на

загальну суму 2,2 тис.грн та будівельні матеріали для Центру туризму, краєзнавства та
екскурсій  учнівської  молоді  на  загальну  суму  
2,0 тис. грн.

Протягом лютого проходив ІІ етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук (написання контрольних робіт та захист робіт) на базі
закладів вищої освіти м.Харкова. На даний час підводяться підсумки.

Протягом лютого проходив ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін на базі на базі закладів вищої освіти м.Харкова. На даний час підводяться
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підсумки.
Протягом  лютого  працівниками  відділу  освіти  здійснені  виїзди  до  закладів

загальної середньої освіти з метою вивчення питання підготовки учнів та вчителів до
проходження ЗНО-2018.

Протягом місяця проходила реєстрація  випускників закладів  освіти району для
участі у ЗНО-2018.

Протягом лютого на базі  Центру туризму,  краєзнавства та  екскурсій учнівської
молоді  проведені  тренінги  щодо  підготовки  випускників  закладів  освіти  району  до
ЗНО-2018.

7  лютого  2018  року  у  відділі  освіти  районної  державної  адміністрації  під
головуванням  заступника  голови  районної  державної  адміністрації  Валентини
Волоцкової  проведена  робоча  нарада,  на  якій  розглядалися  питання  про  виконання
заходів щодо підвищення якості підготовки учнів закладів освіти району до ЗНО - 2018,
про  відкриття  інклюзивно-ресурсного  Центру  для  забезпечення  потреб  дітей  з
особливими  освітніми  потребами,  а  також  обговорювався проект  Положення  про
конкурсний відбір на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що перебуває
у  спільній  власності  територіальних  громад,  сіл,  селищ  Чугуївського  району.
Працівники відділу освіти звітували про відвідування уроків та проведення контрольних
робіт у закладах освіти району, внесли пропозиції щодо місця розташування районного
інклюзивно-ресурсного  Центру  та  до  складу  конкурсної  комісії  для  проведення
конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

08  лютого  у  приміщенні  музею-комплексу  імені  І.Ю.  Рєпіна  проведені
інтелектуальні ігри для старшокласників закладів освіти району «Що? Де? Коли?». 

 На базі  Кам’яноярузького НВК 10 лютого 2018 року були проведенні районні
змагання з лижних перегонів. Переможці нагороджені дипломами відповідних ступенів,
медалями та кубками. 

16 лютого 2018 року у малій залі районного Будинку культури відбулася І районна
конференція батьків.  Метою заходу було ознайомлення батьків Чугуївщини, діти яких
навчаються або збираються отримувати знання у шкільних закладах, з пріоритетними
напрямками  діяльності  освітньої  галузі  в  умовах  реформування.  Голова
райдержадміністрації  нагородив  Почесними  грамотами  і  оголосив  подяку
найактивнішим батькам за їх сприяння та ініціативу у вирішенні освітянських питань.

23 лютого у актовій залі відділу освіти проведена нарада заступників директорів з
навчально-виховної роботи закладів освіти району,  на якій розглядалися питання  про
проведення  тренінгів  щодо  підготовки  учнів  до  ЗНО,  про  проведення  атестації
педагогічних  працівників  у  2017/2018  навчальному  році,  про  підготовку  до
міжнародного дослідження PISA-2018.

27  лютого  2018  року  на  базі  Чугуївського  міськрайонного  Центру  зайнятості
проведена  нарада  керівників  закладів  освіти  району  за  участю  заступника  голови
районної державної адміністрації Волоцкової В.М. На нараді розглядалися питання про
підсумки  ІІ  етапу  моніторингових  досліджень  щодо  підготовки  учнів  до  ЗНО,  про
підготовку  закладів  освіти  району  до  впровадження  нового  Державного  стандарту
початкової школи, про організоване завершення 2017/2018 навчального року. 

 
Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства

Протягом січня-лютого 2018 року було проведено 8 рейдів-перевірок по виявлен-
ню бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують, відповід-
но графіку на 2018 рік .
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Дітей, які знаходились без догляду батьків не виявлено. Обстежено умови прожи-
вання дітей в 24 сім’ях пільгового контингенту, попереджено батьків про адміністратив-
ну відповідальність. З них 11 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Додатково (за потребою) здійснено виїзди: 27.02.2018 с. Зарожне – обстежено ро-
дину та влаштовано малолітню дитину до дитячого відділення Чугуївської центральної
районної лікарні через складні життєві обставини батьків, 12.02.2018        смт Малинів-
ка, обстежено умови проживання родин в СЖО та родини, яка вирішує спір про визна-
чення місця проживання дитини, 13.02.2018 смт Есхар, обстежено умови проживання 5
родин в складних життєвих обставинах, 27.02.2018 Чкалоська об`єднана територіальна
громада — обстежено 3 родини, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

На особистий прийом громадян в службу у справах дітей звернулось 33 особи,
прийнято 20 заяв з різних питань, що стосуються дітей. Всі звернення задовільнені.

Взято участь в 9 судових засіданнях: 
- 6 засідання відносно батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки;
- 3 засідання стосовно захисту житлових та майнових прав.

Проведено 8 оперативних нарад з працівниками служби з різних питань, що сто-
суються діяльності служби у справах дітей.

Протягом січня-лютого 2018 року за участю служби у справах дітей проведено та
взято участь у таких заходах:

08.01.2018 1  малолітня  дитина  влаштована  до дитячого  відділення Чугуївської
центральної лікарні у зв`язку із тим, що мати перебуває в складних життєвих обстави-
нах;

18.01.2018 — проведено семінар-нараду із сільськими, селищними головами та
секретарями місцевих рад, на який була запрошена начальник служби у справах дітей
Харківської обласної державної адміністрації Шевченко Ольга Вікторівна. Одним із ак-
туальних  питань,  яке  обговорювалось,  було  «Захист  прав  дітей  в  умовах  децен-
тралізації» та актуальність створення служб у справах дітей при об`єднаних територіаль-
них громадах району для забезпечення захисту прав та інтересів дітей на місцях;

18 січня 2017 року відбулась зустріч начальника служби у справах дітей райдерж-
адміністрації  Альхімович  О.А.,  волонтерів  з  України  та  представників  благодійного
фонду «Подих України», де були обговорені питання поточного будівництва будинку
для матері-виховательки та вихованців дитячого будинку сімейного типу, які прожива-
ють на теперішній час в м. Харків; 

29.01.2018 - відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини районної
державної адміністрації на якому було розглянуто 1 питань щодо соціально-правого за-
хисту прав дітей. Підготовлено рішення та 5 розпоряджень голови Чугуївської райдерж-
адміністрації;

29 січня 2018 відбулось чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини
Чугуївської районної державної адміністрації, на якій було розглянуто 18 різних питань,
що стосувались захисту прав та інтересів дітей. 

01 лютого 2018 відбулась передача малолітньої дитини, 2008 року народження,
яка перебувала в Чугуївській районній дитячій лікарні, до родини патронатного вихова-
теля з метою надання послуг з патронату над дитиною;

06.02.2018 2 дитини, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до дитячо-
го будинку сімейного типу (с. Леб`яже);

07.02.2018 — організовано та проведено нараду за участі  заступника голови Чу-
гуївської районної державної адміністрації Волоцкової В.М., начальника служби у спра-
вах дітей Харківської обласної державної адміністрації Шевченко О.В. із головами, се-
кретарями та уповноваженими у справах дітей Чкаловської та Малинівської селищної
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ради, де були надані рекомендації та роз`яснення на тему «Організаційно-правове забез-
печення щодо дотримання прав дітей в об`єднаних територіальних громадах у питаннях
організації роботи з питань дотримання прав дітей» та роботи комісії з питань захисту
прав дитини Чугуївської районної державної адміністрації»; 

27.02.2018  відбулось  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дітей  райдерж-
адміністрації, було розглянуто 13 питань, що стосувались: надання статусу дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, захисту житлових/майнових прав, реєстрація ново-
народженої дитини, батьки якої відмовились забирати її з пологового відділення та інші
питання;

27.02.2018 - 1 малолітня дитина, батьки якої перебувають в складних життєвих
обставинах, влаштована до дитячого відділення Чугуївської центральної лікарні, прово-
диться робота із влаштування ще 4 дітей до лікарні та центру реабілітації на час подо-
лання батьками складних життєвих обставин (с. Зарожне);

15.02.2018 начальником служби у справах дітей райдержадміністрації   Альхімо-
вич О.А., волонтерами з України та представників благодійного фонду «Подих України»
здійснено виїзд до смт Малинівка з метою перевірки стану будівництва будинку для ма-
тері-виховательки та вихованців дитячого будинку сімейного типу. Завершення будів-
ництва та заселення родини планується до 01.06.2018.

Протягом місяця надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування — 7 дітям.

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить на праві
власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського пі-
клування.  

Протягом  місяця  підготовлено  19  розпоряджень  голови  райдержадміністрації  з
питань, що стосуються захисту прав дітей.

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

дальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту: 
Протягом звітного періоду на території району проведено:
різдвяний турнір з міні-футболу між КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чу-

гуївської районної ради Харківської області» та «ДЮСШ Чугуївської міської ради»;
турнір з баскетболу серед юнаків, присвячений пам’яті В. Луценка (04-05.01.2018,

спортивна зала Волоховоярського НВК);
районний турнір з  волейболу серед вихованців КЗ «Дитячо-юнацька спортивна

школа Чугуївської районної ради Харківської області»;
фізкультурно-спортивний захід з лижних перегонів, присвячений  XXIII зимовим

Олімпійським іграм та воїну-інтернаціоналісту О. Михайлову;
фізкультурно-спортивний захід з волейболу (чоловіки), присвячений воїну-інтер-

націоналісту В. Луговському (11.02.2018, Малинівська гімназія, смт. Малинівка);
змагання з волейболу (чоловіки) за програмою районної Спартакіади 2018 року з

видів  спорту  серед  сільських  та  селищних  рад,  об’єднаних  територіальних  громад,
організацій,  сільськогосподарських  підприємств,  агрофірм,  підприємств,  установ,
закладів та спортивних клубів, присвячених 95-річниці утворення Чугуївського району
(24.02.2018, спортивна зала Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу, смт. Кочеток).

Збірні команди відділень з видів спорту КЗ  «Дитячо-юнацька спортивна школа
Чугуївської районної ради Харківської області» взяли участь в:
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регіональному  чемпіонаті  України  з  боксу  серед  юнаків  2004-2005  р.р.н.  (11-
13.01.2018,  легкоатлетичний манеж «ХТЗ»,  м.  Харків),  де  в  своїх  вагових категоріях
здобули: одне - І місце; три - ІІІ місця; одне - V місце;

відкритому  командному  чемпіонаті  Харківської  області  з  легкої  атлетики  у
приміщенні  серед  юнаків  та  дівчат  2001-2002  р.н.,  2003-2005  р.н.  (20-21.01.2018,
легкоатлетичний манеж «ХТЗ», м. Харків), де зайняли у фіналі чемпіонату: біг на 60 м -
одне ІV місце; стрибки у довжину з розбігу - одне ІV місце;

Всеукраїнському турнірі з боксу, присвяченому пам’яті майстра спорту СРСР М.
Токарєва серед юнаків 2006-2010 р.р.н. , де здобули 6 золотих та 1 срібну медалей;

кубку  Харківської  області  серед  чоловіків  та  жінок  (розділ  спортивне,  бойове
самбо) (27-28.01.2018, «КДЮСШ № 11», м. Харків);

чемпіонаті  Харківської  області  з  важкої  атлетики  серед  юнаків  2000  р.н.  і
молодше серед ДЮСШ, СДЮШОР та спеціалізованих спортивних шкіл (05.02.2018 -
09.02.2018, СК «Локомотив», м. Харків);

першості Харківської області з лижного туризму серед вихованців ДЮСШ 2003-
2004 р.р.н., 2005-2006 р.р.н.;

чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2004-2005 р.р.н. (12-17.02.2018);
чемпіонаті Харківської області з боротьби самбо серед кадетів 2002-2004 р.р.н. та

юнаків і дівчат 2005-2007 р.р.н. (24.02.2018, ДЮСШ №7, зал боротьби КДЮСШ №11,
м. Харків);

V відкритому обласному турнірі  «Побратими» з  боротьби  самбо  серед  юнаків
2004-2005р.р.н., 2006-2008 р.р.н. та дівчат 2006-2008 р.р.н;

у чемпіонаті Харківської області з військово-спортивного багатоборства у розділі
«Всестильовий бій» (17.02.2018, 25.02.2018 ДЮСШ №7, м. Харків).

Відділом у справах молоді та спорту проведено семінар-тренінг із студентами Чу-
гуєво-Бабчанського лісного коледжу на тему: «Розвиток підприємницьких ініціатив мо-
лоді».

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 участі закладів культури району у грантових проектах;
-  щодо  участі  працівників  культури  у  планових  семінарських  заняттях  щодо

підвищення кваліфікації;
- щодо організації і проведення районного урочистого заходу з нагоди відзначення

Міжнародного жіночого дня.
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. 
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Згідно  з  окремим  планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система»  до  Дня  вшанування  учасників  бойових  дій  на
території  інших  держав  та  річниці  Дня  виводу  радянських  військ  з  Афганістану
проведено ряд заходів, а саме:
 -  перегляд  документальних  фільмів  про  війну  в  Афганістані,  про  вивід  радянських
військ  з  Афганістану  «Війна  в  Афганістані»,  «Виведення  радянських  військ  з
Афганістану» (центральна районна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);
- героїко - патріотична година «Вже стільки років  проминуло, а біль у серці б’є і б’є»
(Кочетоцькі бібліотеки-філії №1 та №2);
 -  історичний інформ-дайджест для дітей та юнацтва «Війна у пам’яті – біль у серці»
(Кам’яноярузька бібліотека-філія);
-  година вшанування «Солдат війни не вибирає» (Новопокровська бібліотека-філія);
- зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами (Тернівська та Введенська бібліотеки – філії).

В бібліотеках-філіях комунального закладу «Чугуївська районна централізована
бібліотечна система» (згідно з окремим планом) організовано:
-  патріотична  години  з  учнями  старших  класів  «Герої  не  вмирають»  (центральна
бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);
-  тематичні години «Небесна сотня на варті» (Есхарівська бібліотека-філія);
-  обговорення  біля  книжкової  виставки  «Небесна  сотня  -  два  роки  безсмертя»
(Новопокровська бібліотека-філя); 
- година пам’яті До дня вшанування Небесної сотні «Небесна сотня – то в серці вогонь»
(Введенська бібліотека-філія).

В бібліотеках філіях комунального закладу «Чугуївська районна централізована
бібліотечна система» організовані книжкові виставки: 

-  до  Дня  визволення  населених  пунктів  району  від  німецько-фашистських
загарбників - «Шляхами мужності і слави», „Ваш подвиг в наших серцях ;

- до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці
Дня виводу радянських військ з Афганістану - "Війна відгриміла та пам’ять жива".

 -  до  річниці  вшанування  Героїв  Небесної  Сотні  -  «20  лютого-День  Героїв
Небесної  сотні»,  «Загиблим  в  Україні  присвячується»,  «Майдан.  Війна»,  «Слово
Майдану», «Маятник революції», «Революція гідності».

Протягом  звітного  періоду  (згідно  з  окремим  планом)  організовано  показ
документальних фільмів з підборки кіноклубу «Докудейс» до Дня визволення населених
пунктів  району  від  німецько-фашистських  загарбників та  до  Дня  виводу  радянських
військ з Афганістану (комп’ютеризовані бібліотеки-філії КЗ «ЧРЦБС»).

Протягом  звітного  періоду  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»  велась  робота  щодо  участі  в  обласному  конкурсі  міні-проектів  розвитку
територіальних громад «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» Харківської обласної ради.

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