
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за березень  2018 року     
 

Бюджет
За  підсумками  І  кварталу  поточного  року  бюджет  району  за  доходами

загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на 134,2 %,
надходження  складають  18376,1  тис.грн  при  плані  13692,9  тис.грн,  додатково
одержано  4683,2 тис.грн. 

Основні бюджетоутворюючі податки, а саме: податок на доходи фізичних осіб
виконаний на 110,8% (+ 821,9 тис.грн), єдиний податок на підприємницьку діяльність
та з сільгоспвиробників – на 138,6% (+876,1 тис.грн), податок на майно, в тому числі
плата за землю – на 183,3 % (+2000,1 тис.грн).

З державного бюджету в запланованому обсязі надійшли трансферти, а саме:
базова дотація в сумі 3 224,7 тис.грн,  додаткова дотація – 3 470,7 тис.грн,  освітня
субвенція – 8 334,9 тис.грн, медична субвенція – 5 994,5 тис.грн. 

З бюджетів м. Чугуєва, обласного бюджету, Печенізького району, Чкаловської
та  Малинівської  ОТГ  також  в  повному  запланованому  обсязі  надійшла  медична
субвенція на загальну суму 12047 тис.грн. 

Сільські  та  селищні  бюджети  отримали  з  районного  бюджету  цільову
субвенцію на утримання закладів дошкільної освіти та культури в обсязі потреби.

Всі сільські, селищні та районний бюджет за доходами виконані більше чим на
105%, крім Кам яноярузького сільського бюджету (104%), що дає право вносити зміни᾿
до бюджетів відповідно до ст. 78 Бюджетного Кодексу України.  

Доходи бюджету району проти минулого року  збільшились на 44,5%, або на
5657,9 тис.грн, в основному за рахунок збільшення надходжень  податку на майно в
1,7 рази,  на суму 1785,8 тис.грн,  податку на доходи фізичних осіб на 19% або на
1349,1 тис.грн, рентної плати за користування надрами – на 1267,9 тис.грн, єдиного
податку  з  сільгоспвиробників  –  на  53%  або  на  542,5тис.грн,  єдиного  податку  з
підприємців – на 23% або на 293 тис.грн.

Значне зростання доходів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
спостерігається в таких бюджетах: Новопокровський – в 2,6 рази (+1635,4 тис.грн за
рахунок збільшення надходжень орендної плати), Введенський – в 2,4 рази (+664,1
тис.грн за рахунок надходжень рентної плати за користування надрами)

Значним залишається  податковий борг до місцевих бюджетів району, станом
на 01.04.2018 складає  3959,9  тис.грн,  в  порівнянні  з  початком року  зменшився  на
73,0  тис.грн.  Заборгованість  по  Чкаловській  ОТГ  складає  593,6  тис.грн,  по
Малинівській – 424,3 тис.грн.

Найбільші борги рахуються по таких податках:
-  по  платі  за  землю  –  всього  1495,9  тис.грн,  в  тому  числі  найбільші  -

Малинівський  ДМЗ  –  284  тис.грн  (земельний  податок),  ТОВ  «Агросвіт»  –
244,1 тис.грн.(орендна плата), по орендній платі з фізичних осіб заборгованість всього
по району 160,4 тис.грн, по фізичних особах – 661,8 тис.грн.

- по податку на доходи фізичних осіб – всього борг 896,4 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 – 503,5 тис.грн,  в тому
числі  найбільші  ПРАТ  «Тепличний»  -  13,0  тис.грн,  по  фізичних  особах  –
377,8 тис.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 91,9%, при уточненому плані 135780,7тис.грн.
профінансовано 124745,1 тис.грн. 

Станом на 01.04.2018 р. по заробітній платі працівникам бюджетних установ
району заборгованість відсутня, по енергоносіях заборгованість складає 378,0 тис.грн.
по відділу освіти.

Праця та зайнятість населення

Станом на 01.04.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі немає.
Середньомісячна  заробітна  плата  по  району  за  ІV квартал  2017  рік  склала

6490,4  грн,  що  у  порівнянні  з  відповідним періодом  2016  року  складає  155,0  %.
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 374 безробітних
громадянина. з яких 137 осіб працевлаштовані Професійну підготовку пройшли 77
осіб. Рівень працевлаштування складає 36,6%. 

У  районі  створено  48  робочих  місць.  З  них:  юридичними  особами  –  14,
фізичними особами – 32, за договорами трудового найму працює – 2 чол.

Проведено 1 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населе-
ння, 1 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 3 засідання з легалізації
робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 3 засідання комісії з питань пога-
шення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог

Станом на  01.04.2018 нарахована  допомога  згідно  із  Законом України “Про
державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми” 1820  отримувачам  на  суму  394,6  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  16  отримувачам  на  суму  57,9  тис.грн,
профінансовано 57,9 тис.грн, заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  “Про  державну  соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім’ям”  235  сім’ям  на  суму  2392,7  тис.грн.
Профінансовано 2392,7 тис.грн, заборгованості немає.



Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги нарахована 49 чол. на
суму 28,4 тис.грн, профінансовано 28,4 тис.грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам
з  інвалідністю  нарахована  147  чол.  на  суму  661,8  тис.грн,  профінансовано
661,8 тис.грн, заборгованості немає.

Компенсація непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за особою з
інвалідністю  І  групи  та  престарілим  нарахована  34  чол.  на  суму  3,5  тис.грн,
профінансовано 3,5 тис.грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі,  яка проживає разом з особою з  інвалі-
дністю І  чи ІІ  групи внаслідок психічного розладу нарахована 35 отримувачам на
суму 221,2 тис.грн, профінансовано 221,2 тис.грн, заборгованості немає.

Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю нарахована
404 отримувачам на  суму 2126,9  тис.грн,  профінансовано  на  суму 2126,9  тис.грн,
заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування нарахована на суму 460,0 тис.грн, профінансовано на суму
460,0 тис.грн, з них: 10 прийомним сім’ям нараховано 246,7 тис.грн, профінансовано
246,7  тис.грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –  нараховано  213,3  тис.грн,
профінансовано – 213,3 тис.грн, заборгованості немає.

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

Всього домогосподарств в районі – 13278 
Станом  на  01.04.2018  звернулись  за  призначенням  субсидії  –  468

домогосподарства (3,5%). Призначено субсидій – 610 домогосподарствам (4,6%) на
суму 888,2 тис.грн, (у 2017 році – 1277 домогосподарств (9,6%),

За рішенням конфліктної  комісії  призначено:  субсидій – 124 сім’ям (20,3%),
допомог – 32 отримувачам.

На 01.04.2018 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 8963 домогосподарства (67,5%);
на тверде паливо – 49, у т.ч. 49 домогосподарств за 2017 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

1811,75 грн, що на 333,10 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,
учасників війни – 489.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.04.2018 послугами із санаторно-курортного лікування пільгову

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

Станом на 01.04.2018 року 33 інваліди отримали 50 направлень для забезпечен-
ня протезними виробами та технічними засобами реабілітації.

Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації має три відділення, чисельність



працюючих 79 чоловік, у тому числі соціальних робітників  44 чол., які працюють в
14 населених пунктах.

Станом на 01.04.2018 надана допомога 514 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 407 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) – 87 особам;
пунктом прокату – 0 чол.;
переміщеним особам із зони АТО – 3 чол.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.04.2018 призначено пільг за рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  3896,0  тис.грн,  заборгованість
складає – 4314,8 тис.грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку  в  управлінні  перебуває 422 громадянина постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 102 чол., 2 категорія - 79 чол., 3 категорія -
149 чол., вдови – 38 чол., діти - 54 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  182  громадянина,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 169,8 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  219  справ
одержувачів допомог.

Звірка з податковою інспекцією:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 65 справ.
Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 76 справ;
- обстеження внутрішньо переміщених осіб – 24 справи;
- допомога при народженні дитини – 2 справи;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 51 справа;
- обстеження заявника для призначення допомоги по догляду за інвалідом –

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

З початку року перевірено 661 особова справа одержувачів субсидії.
Повернуто коштів до бюджету по субсидіям — 2200,00 грн., по допомогам –

7240,79 грн.



Охорона здоров’я
Станом на 01.04.2018 року КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня імені

М.І. Кононенка» профінансовано на 14856,3 тис. грн  (97%). Централізовані заходи з
лікування хворих на цукровий діабет профінансовано на 744,7 тис. грн. (14,6%).

Станом на 01.04.2018 року КП «Чугуївський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області профінансовано
на  суму  3674,9  тис.  грн  (86,1%).  Відшкодування  вартості  лікарських  засобів  за
Урядовою програмою «Доступні ліки» становило 380,7 тис. грн. (100%). 

По КП Чугуївський районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  проведено  наступні  заходи,  а  саме:
відбулося  переведення  лікарів  та  медичних  сестер  з  центральної  амбулаторії
районного Центру ПМСД  до сільських амбулаторій району. 

У  березні  2018  року  сформовано  та  надано  до  Департаменту  економіки  і
міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації надано перелік
необхідних  документів  для  конкурсного  відбору  інвестиційних  програм  і  проектів
регіонального розвитку в 2018 році за напрямом «Енергоефективність державних і
комунальних медичних закладів»,  а саме: «Капітальний ремонт з заміною вікон на
енергозберігаючі та утеплення зовнішніх стін у лікувально-діагностичному відділенні
КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім. М.І. Кононенка»  по  вулиці
Гагаріна, 12 у м. Чугуїв, Чугуївського району, Харківської області».

З метою раннього виявлення туберкульозу в Чугуївському районі проводяться
профілактичні медичні огляди населення. У І кварталі 2018 року 
проведено флюорографічне обстеження 9707 особам (20,6%). 

З профілактичною метою оглянуто 2914 осіб, за аналогічний період 2017 року –
2616.

У І  кварталі  2018 року показник захворюваності  на туберкульоз на 100 тис.
населення становив 12,6 (виявлено 10 осіб), за аналогічний період 2017 року показник
становив 8,8 на 100 тис. населення ( виявлено 7 осіб). Захворюваність на туберкульоз
у фазі розпаду зафіксовано у 4 осіб, показник захворюваності на туберкульоз у фазі
розпаду на 100 тис. населення – 5,1, у 2017 році показник становив 5,1.

На  диспансерному  обліку  в  протитуберкульозному  кабінеті  районної  лікарні
знаходиться 66 хворих з активною формою туберкульозу, у 2017 році за цей же період
на диспансерному обліку знаходилося 70 осіб.

У І  кварталі  2018  року  проліковано  амбулаторно  17  хворих  на  туберкульоз,
направлено в протитуберкульозні санаторії 2 особи.

В районі працює 8 пунктів збору мокротиння, в січні 2018 року проведено 226
досліджень мокротиння, перевірено 148 осіб. Виявлено всього 7, вперше 6 осіб, які є
бактеріовиділювачами.

Фінансування  заходів  для  лікування  хворих  на  туберкульоз  з  державного
бюджету склало 47,1 тис. грн., видатки медичної субвенції – 0,2 тис. грн,  вартість
лікування на одного хворого – 718,65 грн.

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення профілактичних медичних оглядів в районі організовано виїзди бригади
вузьких фахівців КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка».
В 1 кварталі 2018 року здійснено виїзди в населені пункти: Есхар, Малинівка, Гракове,
Тернова, Кочеток, Новопокровка, Волохів Яр. Лікарями було оглянуто 386 осіб.



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. 

                                     Промисловість
За  даними обласної  статистики (за  січень-лютий 2018 року)  підприємствами

Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму 370050,6 тис. грн та
складає 1,2% до всієї реалізованої продукції Харківської області. 

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Бікорм» – на  186,9%, ТОВ «ТММ Енергобуд менеджмент» – 685,9%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  –   на  23,53%,  ДП  «Новопокровський  КХП»  –  на
34,6%. 

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.

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

технологічного  обладнання  сільськогосподарські  підприємства  району  закупили
сільськогосподарської техніки на суму – 20576,8 тис. грн.

В  галузі  тваринництва  по  сільськогосподарських  підприємствах  району  за
січень  –  березень 2018  року  поголів’я  великої  рогатої  худоби  склало
8566 голів, що більше показника минулого року на 197 голів, в тому числі корів – 3017
голів, менше показника минулого року на 71 голову, свиней – 18887 голів, що  в 3,5
рази більше до початку року, птиці – 124,6 тис. голів, що на 66,6 тис. голів більше
відповідного показника минулого року.

Згідно статистичних даних  сільгосппідприємствами району в  січні  –  березні
2018 року вироблено валової продукції у постійних цінах  2010 року на суму – 28,1
млн. грн., або 71,7% від показника минулого року, в тому числі:

- м’яса худоби та птиці на суму – 11,5 млн. грн. (48,0%);
- молока на суму – 15,3 млн. грн. (114,3%);
- яйце – 1,3 млн. грн. (71,9%);

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 957 тонн, що на
974,0 тонни менше відповідного показника минулого року, молока – 6146,9 тонн, що
на 767,4 тонни або на 14,3% більше відповідного періоду минулого року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 2063 кг, що на 284 кг більше в
порівнянні  з  минулим роком.  Середньодобові  прирости ВРХ та  свиней становлять
відповідно 561 та 468 гр.  (127,2%, 111,4%).  За   січень - березень 2018 року було
вироблено  яєць  2749,5  тис.  шт,  що  на  1075,6  тис.  шт.,  або  на  28,1%  менше  від
показника минулого року. Яйценосність курей – несучок складає 49 шт. (84,2%).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом на 01 
березня 2018 року становить 5020,06 грн., що більше ніж у минулому році на 1130,13 
грн, або на 29,1%.



Будівельна діяльність
У Чугуївському районі станом на 30.03.2018 року введено в експлуатацію 1

індивідуальний  житловий  будинок  загальною  площею  108,6  кв.м.  Також
2 забудовники подали декларації на реєстрацію через центр надання адміністративних
послуг до Департаменту 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.

Розроблені та затверджені 3 детальних плани територій для розміщення  4-х
медичних амбулаторій в населених пунктах:

- смт Введенка по вул. Олега Горбачова, 152;
- смт Малинівка по пров. Пушкіна, 2-В та пров. Молодіжному, 2-А;
- с. Кам'яна Яруга по вул. Польовій, 1-Б.
Робота по вказаній містобудівній документації виконана на 100%.

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

району  на  2018  рік»  у  березні  2018  року  відділом  житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації (далі - відділом)
продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації  безперебійного  надання
житлово-комунальних та інфраструктурних послуг, підвищення рівня розрахунків за
надані  послуги,  подальшого  розвитку  житлово-комунальних,  транспортних  та
автодорожніх  підприємств  району,  контролю  за  роботою  виконкомів  сільських,
селищних рад щодо виконання ними делегованих повноважень в  сферах житлово-
комунального господарства та  інфраструктури.

В  районі  продовжувався  осінньо-зимовий  період  2017-2018  років.  Протягом
звітного  періоду  житлово-комунальні  та  інфраструктурні  послуги   надавались
своєчасно і в повному обсязі.

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 дорожньо-транспортними підприємствами та органами місцевого
самоврядування була організована на належному рівні. Випадків призупинення руху
автотранспорту внаслідок негоди не було.

Згідно  з  «Планом  організаційних  і  практичних  заходів  щодо  безаварійного
пропуску осінньо-зимових дощових паводків льодоходу і весняної повені в районі у
2017-2018  роках»  у  звітному  періоді  відділом  разом  з  органами  місцевого
самоврядування було здійснено ряд заходів:

-  визначено  об’єкти  та  системи  житлово-комунального  господарства,  що
можуть  зазнати  негативного  впливу  природних  явищ,  та  розроблено  заходи  щодо
забезпечення  їх  сталого  функціонування  під  час  пропуску  льодоходу,  повені  та



паводків;
- уточнено розрахунок сил та засобів комунально-технічних спеціалізованих, а

також інженерних спеціалізованих служб цивільного захисту для проведення робіт з
ліквідації наслідків можливих паводків; 

- проведено  перевірку  стану  об’єктів  та  систем  житлово-комунального
господарства, що знаходяться у зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені, паводків
та  вжито  заходів  для  забезпечення їх  готовності  до  дій  у  разі  негативного впливу
природних явищ;

- здійснено  заходи  щодо  забезпечення  безперебійної  роботи  водозаборів
господарсько-питного  призначення,  водопровідно-каналізаційних  споруд  і  мереж,
систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для
відведення талої  та дощової  води населених пунктів в  умовах можливої  повені  та
паводків;

- уточнено  та  здійснюються  заходи  щодо  поповнення  та  освіження   на
підприємствах  житлово-комунального  господарства  матеріальних  резервів,
призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

-  у  разі  виникнення  випадків  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного характеру, вимушеного припинення енерго, тепло, та водопостачання, а
також травматизму людей, визначено алгоритм дій на місцях та порядок здійснення
доповіді  до  районної  та  обласної  державної  адміністрації,  а  також  іншим
відповідальним посадовим особам.

У зв’язку  з  реальними метеорологічними обставинами,  22.03.2018 відбулося
засідання районної КТЕБ, у роботі якого працівники відділу взяли участь. 

Також  відділом  було  підготовлено  проекти  договорів  про  автотранспортне
забезпечення  евакуаційних  заходів  на  території  району  у  разі  виникнення
надзвичайних  ситуацій  та  в  особливий  період  для  наступного  укладення  їх  з
автоперевізниками та дорожними підприємствами на території району. 

Питання  транспортного  забезпечення  продовжує  залишатися  на  постійному
контролі відділу. 

У звітному періоді задокументовано утворення ще 1-го ОСББ в смт Кочеток.
Таким  чином  на  сьогодні  в  районі  в  77  будинках  успішно  функціонує  47  ОСББ
загальною  площею  103,67  тис.  м2.  Робота  щодо  створення  нових  і  підтримки
успішного  функціонування  існуючих  ОСББ,  а  також  удосконалення  управління
житловим фондом району триває. 

Значна  увага  в  районі  приділяється  забезпеченню  реалізації  житлових  прав
мешканців  гуртожитків,   працюють  відповідні  постійні  комісії  при  виконкомах  та
наглядові ради. Так, відмічено факт передачі 1-го відомчого гуртожитку, який належав
комплексу  водопідготовки  «Донець»  відокремленого  підрозділу
КП «Харківводоканал» у комунальну власність Кочетоцької територіальної громади.

На даний час в Чугуївському районі у 6-х гуртожитках комунальної власності у
135  кімнатах  проживають  294  та  мають  право  на  приватизацію  своїх  кімнат  287
мешканців.  Станом  на  01.04.2018  приватизовано  42  кімнати,  в  яких  проживає  81
мешканець.  Порушень  прав  мешканців  гуртожитків  комунальної  власності  щодо
перешкоджанню оформленню приватизації їх помешкань не виявлено. 

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.)
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.

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. 

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.04.2018  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 – 9,75
грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 7,47 грн.

Відбулося  здешевлення  ціни  на  нафтопродукти.  Середні  ціни  по  району:
бензин марки АI-92 «Євро» – 26,50 грн/л, бензин марки АI – 95 «Євро» – 27,00 грн/л,
дизпаливо марки «Євро» – 24,95 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних  послуг

при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом  І  кварталу  2018  року  зареєстровано  1240  звернень  щодо  надання

адміністративних послуг: 30 – Чугуївського районного відділу ГУ ДМС України в
Харківській області  (далі  –  ДМС),  681 – Міськрайонне управління у Чугуївському
районі  та м.  Чугуєві  Головного управління Держгеокадастру у Харківській області
(далі  –  Держгеокадастр),  22  –  Головне  територіальне  управління  юстиції  у
Харківській  області,  506  –  власні  послуги  (відділ  реєстрації  районної  державної
адміністрації  –  497:  нерухоме  майно  –  439,  бізнес  –  58,  відділ  містобудування  та
архітектури – 9), 1 – документ дозвільного характеру. 

Надано – 20 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань; 20 – інформаційних довідок з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано  1179  результатів:  28  –  ДМС,  716  –  Держгеокадастр,  11  –  Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 423 – власні послуги (відділ
реєстрації районної державної адміністрації: бізнес – 51, нерухоме майно – 368, відділ
містобудування та архітектури – 4), 1 – документ дозвільного характеру.

Надано майже 1200 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.

Освіта
Учні закладів загальної середньої освіти району брали участь у ІІІ (обласному)

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, який проходив у м. Харкові. Переможцями
стали 19 учнів закладів освіти району. Район зайняв ІІ місце серед сільських районів
області.

Підведені  підсумки  І  етапу  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів Малої академії наук. На розгляд журі І етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук  України  було  подано  12
науково-дослідницьких робіт. Переможцями районного етапу конкурсу-захисту стали
6 учнів закладів освіти району, які взяли участь у ІІ (обласному) етапі.



Учні закладів освіти району та вчителі фізики, хімії, біології, російської мови,
німецької мови взяли участь у тренінгах по підготовці до зовнішнього незалежного
оцінювання випускників 2018 року, які були проведені на базі Чугуївського районного
Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

Працівниками відділу освіти здійснені виїзди до закладів загальної середньої
освіти з метою вивчення питання підготовки учнів та вчителів до проходження ЗНО-
2018.

Пройшла  реєстрація  випускників  закладів  освіти  району  для  участі  у
ЗНО - 2018.

31  березня  випускники  2018  року  взяли  участь  у  пробному  ЗНО,  яке
проходило в закладах освіти м. Чугуєва.

17.03.2018  відбувся  фінал  чемпіонату  Харківської  області  з  гри  "Що?  Де?
Коли?".  Від  Чугуївського  району  в  чемпіонаті  взяли  участь  переможці  районного
етапу інтелектуальної гри команда Новопокровського НВК. На чемпіонаті Харківської
області з гри "Що? Де? Коли?" команда Новопокровського НВК посіла І місце.

Також проводились тренінги для вчителів, які будуть працювати в 1-х класах у
2018/2019  навчальному  році  за  новим  Державним  стандартом.  У  тренінгах  брали
участь заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти району. 

Пройшла підготовка учнів до міжнародного дослідження PISA-2018.
15 березня у районному Будинку культури проведені майстер-класи у рамках

школи ділового етикету для лідерів учнівського самоврядування.  29.03.2018 року у
Чугуївському районному Будинку культури пройшов Бал весни для лідерів районного
учнівського самоврядування. Це захід, який присвячений закінченню навчання лідерів
районного  учнівського  самоврядування  в  Школі  ділового  етикету  та  врученню
сертифікатів. 

З  19  по  23  березня  вихованці  Чугуївського  районного  Будинку  дитячої
творчості брали участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу з квітникарства
та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна». 

23 березня вихованці позашкільних закладів освіти взяли участь в обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край». 

Протягом  місяця  вихованці  закладів  позашкільної  освіти  району  у  XIV
Відкритому фестивалі традиційної народної культури «Кроковеє коло».

Підсумки конкурсів будуть підведені та оголошені у квітні місяці.
Протягом  березня  проведені  екскурсії,  вікторини,  круглі  столи  для  учнів

закладів освіти району «Стежками рідного краю». 
21 березня 2018 на базі Чугуївської дитячо-юнацької спортивної школи згідно

умов Спартакіади «Спорт протягом життя» проведено районні спортивні змагання з
баскетболу. В змаганнях взяли участь юнаки 7-11 класів 5 закладів загальної середньої
освіти району (Введенський, Волохово-Ярський, Новопокровський, Тернівський НВК
та Есхарівська ЗОШ І-ІІІ  ступенів).  За результатами змагань переможцями стали: І
місце - команда Новопокровського НВК,  ІІ  місце -  команда Введенського НВК,  ІІІ
місце - команда Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

27  березня  до  Чугуївського  районного  Центру  туризму,  краєзнавства  та
екскурсій учнівської молоді завітали учасники інтелектуального конкурсу для учнів 4-
х класів «Чугуївщина – рідний край, ти люби його та вивчай!», присвяченого 95-ій



річниці заснування Чугуївського району. У конкурсі взяли участь юні ерудити з 15
районних шкіл (з них 2 ліцеї Малинівської ОТГ).

27  березня  2018  року  25  вихователів  закладів  дошкільної  освіти  району  і
Малинівської ОТГ взяли участь у тренінгу за програмою «Впевнений старт». Під час
тренінгу учасники ознайомилися з освітньою програмою «Впевнений старт», а також
з методичними посібниками для  вихователя,  учнів  та  батьків. Учасникам тренінгу
були представлені інтерактивні презентації, які чергувалися з руханками. Вихователі
мали можливість випробувати алгоритм організації життєдіяльності дітей старшого
дошкільного віку за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт».

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом  звітного  періоду  на  території  району  проводились  заходи  щодо

подальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту: 
-  за програмою районної Спартакіади 2018 року з масових видів спорту серед

сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад, організацій, сільсько-
господарських підприємств, агрофірм, підприємств, установ, закладів та спортивних
клубів, присвяченої 95-річниці утворення Чугуївського району (03.03.2018, Чугуєво-
Бабчанський лісний коледж, смт Кочеток);

-   районні  змагання  із  зимової  спортивної  рибалки  (10.03.2018,  ставок  с.
Кам’яна Яруга);

- відкритий VIII - й турнір з боксу «Олімпійські надії» серед вихованців відділе-
ння боксу дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  Збірна команда КЗ  «Дитячо-юнацька
спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  виборола:
вісімнадцять  -  І  місць;  два  -  ІІ  місця  та  зайняла  загальнокомандне  І  місце   (16-
17.03.2018, спортивна зала КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської район-
ної ради Харківської області» м. Чугуїв);

-  Х-у району Спартакіаду з масових видів спорту серед керівних працівників,
присвячену  95-річниці  утворення  Чугуївського  району.  За  підсумками  зага-
льнокомандні місця з 8 - ми масових видів спорту зайняли команди: органів місцевого
самоврядування - І місце; Чугуївської районної державної адміністрації - ІІ місце; збі-
рна команда медичних закладів району - ІІІ місце (24.03.2018, Чугуєво-Бабчанський
лісний коледж, смт Кочеток).

Збірні  команди  району,  спортсмени-аматори  та  вихованців  відділень  з  видів
спорту КЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської
області” взяли участь в:

-  відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з військово-спортивного бага-
тоборства  у  розділі  «Бойове  багатоборство»,  пам’яті  Максима  Бендерова.
(02-03.03.2018, м. Олександрія Кіровоградська обл.);

- відкритому Кубку Харківської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат
2003 рік народження і молодше, де здобули: в бігу на 300м. - І місце; стрибки з розбігу
в довжину — ІІІ місце (10.03.2018, легкоатлетичний манеж «ХТЗ», м. Харків);

- обласному фестивалі «Мама, тато, я — спортивна сім’я», де зайняли V місце; 
- (23.03.2018, спорткомплекс Харківського університету повітряних сил, м. Ха-

рків); 
- ІІ Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо присвяченому пам’яті заслужено-

го  тренера  України  Є.  Тешера  «Весна»  серед  юнаків  та  дівчат  2003-2007  років



народження. Вихованець відділення боротьби самбо КЗ «ДЮСШ Чугуївської район-
ної ради Харківської області» посів одне - ІІІ місце (25.03.2018, спортивний комплекс
Юридичної академії, м. Харків);

- ІІ-му етапі чемпіонату України серед пар та команд «формейшн» (діти, юнаки,
юніори та дорослі) (програма рок-н-рол, бугі-вугі) (30.03.-01.04.2018, МКДЦ  «Мир»
м.  Павлоград,  Дніпропетровська  обл.).  У  класі  «Б»  з  акробатичного  рок-н-ролу
спортсмени посіли ІІ місце, а у класі  «Юнаки з акробатичного рок-н-ролу»  спортс-
мени також посіли ІІ місце;

- зональних змаганнях з футзалу (чоловіки) за програмою обласної Спартакіади
з видів спорту серед районів області,  міст обласного значення та ОТГ (31.03.2018,
спортивний зал селищного будинку культури, смт Шевченкове). За підсумками трьох
ігор збірна команда району здобула ІІ місце та вийшла до фінальних змагань з футзалу
(чоловіки) за програмою обласної Спартакіади з видів спорту серед районів області,
міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

Культура
Відділ культури і туризму райдержадміністрації нараховує 19 клубних закладів,

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

- щодо організації та проведення районного заходу до Міжнародного жіночого
Дня;

- щодо організації та проведення вокального фестивалю «Голос Чугуївщини»;
-  щодо організації та проведення урочистого заходу з нагоди відзначення 95-ї

річниці Чугуївського району.
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. 

19.03.2018 - на розширеній нараді голови райдержадміністрації з заступниками
голови,  керівником  апарату,  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації та служб району, сільськими, селищними головами розглянуте
питання, що стосується галузі культури за темою: «Проведення заходів щодо охорони
пам’яток культурної спадщини на території місцевих рад».

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. 

21.03.2018 - участь працівників культури району у тренінгу «Написання заявок
на конкурси програми ЄС Креативна Європа» (м. Харків);

26-30.03.2018  -  участь  працівників  культури  району  у  короткотерміновому
навчально – тематичному  семінарі  з  підвищення  кваліфікації  методистів  районних
Будинків культури (комунальний заклад «Обласний організаційно-методичний центр
культури і мистецтва»);

28.03.2018  -  участь  бібліотечних  працівників  КЗ  «ЧРЦБС»  у  тренінгу  з



редагування  Вікіпедії  у  рамках  конкурсу  статей  «Культурна  спадщина  та  видатні
постаті краю».

Проведено  роботу  щодо  узагальнення  досвіду  роботи  виконкому
Великобабчанської  сільської  ради  з  питання  охорони  пам’яток  історії  та  культури,
збереження та використання культурного надбання.

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
05.03.2018 – організовано та проведено урочистий захід з нагоди Міжнародного

жіночого  дня  (привітання  жінок  –  медичних  працівників)  (Чугуївська  районна
лікарня);

6.03.2018 - урочистий захід з нагоди Міжнародного жіночого дня (КУ «ЧРБК»);
07.03.2018  -  урочистий  захід  до  Міжнародного  жіночого  Дня  для  особового

складу (жінок) військової частини А0501 (КУ «ЧРБК»);
13.03.2018  -  урочистий  захід  до  Дня  українського  добровольця  за  участю

представників добровольчого батальону «Харків»;
20.03.2018  –  організовано  та  проведено  попередній  перегляд  обласною

атестаційною комісією репертуару колективів Чугуївського району, які підтверджують
почесне звання «Зразковий», «Народний» у 2018 році.

23  березня  2018 в  комунальній  установі   «Чугуївський  районний  Будинок
культури» відбувся святковий ювілейний концерт, присвячений 10 - річчю зразкового
аматорського хореографічного колективу «Вікторія». 

За  роки  свого  існування  колектив  неодноразово  ставав  Лауреатом  багатьох
фестивалів  і  конкурсів  хореографічного  мистецтва  самих різних  рівнів,  недаремно
«Вікторія» з латині  перекладається як перемога! Саме так, відповідаючи своїй назві,
стрімко  і  переможно  колектив  увірвався  в  хореографічний  простір  Чугуївщини,
підкоривши серця глядачів своїм мистецтвом.

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

та оглядах, а саме:
03.03.2018 – участь зразкового колективу спортивного клубу «Наталії Черних» з

акробатичного  рок-н-ролу  у  І  Чемпіонаті  України  з  акробатичного  рок-н-ролу  (м.
Харків);

17.03.2018  -  участь  кращих  читців  бібліотек-філій  КЗ  «ЧРЦБС»  у
Регіональному огляді-конкурсі читців «Вічне слово Кобзаря» (м. Харків, ХООЦКМ);

17.03.2018 –  участь  театрального гуртка  комунальної  установи «Чугуївський
районний Будинок культури» “Tur de fors” у Регіональному конкурсі читців «Вічне
слово Кобзаря», присвяченого творчості Т.Г. Шевченка (м. Харків);

31.03.2018 – участь зразкового колективу спортивного клубу «Наталії Черних» з
акробатичного рок-н-ролу у ІІ Чемпіонаті України з акробатичного рок-н-ролу та буги
вуги (м. Павлоград).

Згідно  з  окремим  планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» організовано та проведено:

03.03.2018 -  За  участі  читачів  Чугуївської  центральної  районної  бібліотеки -
мовне свято «Так і  мови нема без народу і  народу без мови нема» до відзначення
Міжнародного  дня  рідної  мови  (Чугуївська  центральна  районна  бібліотека  КЗ



«ЧРЦБС»);
09.03.2018  -  літературну  годину  «Безсмертної  слави  поет»  (Центральна

бібліотека  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»);

31.03.2018 –  вікторину для читачів шкільного віку до Дня сміху «Вірю не вірю.
Перше квітня – брехня всесвітня» смт Есхар (КЗ «ЧРЦБС»);

30.03.2018 -  з читачами шкільного віку конкурс «Веселі читання» до Дня  сміху
(1 квітня) бібліотеки-філії КЗ «ЧРЦБС». 

Згідно  з  окремим  планом  в  бібліотеках-філіях  комунального  закладу
«Чугуївська районна централізована бібліотечна система» організовано та проведено
вікторини  «Мовознавство  для  допитливих» на  знання  української  мови,  конкурси
«Знайди приховані слова» та «Весела наша мова», до відзначення Міжнародного дня
рідної мови.

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

-  до  204-річчя  з  дня  народження  великого  українського  письменника  і
художника  Тараса  Григоровича  Шевченка  «Шевченкові  думи  переживуть  віки»,
«Тарас Шевченко: стежки до пізнання творчості»;

- до відзначення Міжнародного дня рідної мови «Рідна наша мова в житті для
нас основа»;

 - до Дня сміху «Гумористичні твори українських письменників», «Наберем в
долоні сміху – кинем дітлахам на втіху».

Протягом  звітного  періоду  (згідно  з  окремим  планом)  організовано  показ
документальних фільмів з підборки кіноклубу «Докудейс» щодо життя та творчого
шляху Великого письменника Тараса Шевченко до відзначення Шевченківських днів
(комп’ютеризовані  бібліотеки-філії  КЗ  «ЧРЦБС»), велась  робота  щодо  участі  в
обласному  конкурсі  міні-проектів  розвитку  територіальних  громад  «РАЗОМ  В
МАЙБУТНЄ» Харківської обласної ради.
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