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ВСТУП 

Програма економічного і соціального розвитку Чугуївського району                       

на 2018 рік (далі – Програма) підготовлена на основі поглибленого аналізу 

показників розвитку району за попередній період, визначає цілі, пріоритетні 

напрями соціально-економічного розвитку Чугуївського району на 2018 рік,      

а також заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення 

якості життя громадян. 

Програма розроблена відділом економічного розвитку і торгівлі 

Чугуївської районної державної адміністрації спільно з іншими структурними 

підрозділами районної державної адміністрації відповідно до Закону України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 

26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету» (зі змінами).  

Програму було розроблено з урахуванням норм:  

          Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; 

Закону України «Про засади державної регіональної політики»; 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015; 

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385; 

Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 05.03.2015 № 1151-VI; 

Стратегії соціально-економічного розвитку Чугуївського району до       

2020 року, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради Харківської 

області від 10.12.2010 року. 

У Програмі визначено заходи щодо розвитку провідних галузей 

виробничої та соціальної сфери у 2018 році відповідно до завдань, 

передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями та дорученнями 

голови Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Чугуївської 

районної ради, розпорядженнями та дорученнями голови Чугуївської районної 

державної адміністрації. 

Структуру Програми побудовано відповідно до вказаних пріоритетних 

напрямів розвитку. 

У частині І «Пріоритети та основні завдання соціально-економічного 

розвитку району на 2018 рік» Програми визначено поточну ситуацію, 

пріоритетні завдання на 2018 рік, спрямовані на вирішення проблемних питань, 

наведено районні, обласні та державні галузеві програми, що реалізуються в 

районі у відповідних галузях економіки і соціальної сфери. 

У частині ІІ Програми приведено основні прогнозні показники, які є 

критеріями реалізації пріоритетних завдань Програми. 
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Частина ІІІ Програми містить конкретні заходи щодо виконання 

пріоритетних завдань у відповідній сфері, заплановані на 2018 рік, та очікувані 

результати виконання цих заходів. 

У частині IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів 

на 2018 рік» наведено заходи, які не передбачені у чинних обласних та 

державних галузевих програмах, і фінансування яких буде здійснюватися з 

районного бюджету в рамках реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку Чугуївського району на 2018 рік. 

У частині V Програми «Капітальні вкладення на об’єкти соціально-

економічного значення у 2018 році» наведено перелік об’єктів, будівництво 

яких передбачено здійснювати в районі протягом 2018 року. Вказані об’єкти 

будуть фінансуватися за рахунок різних джерел, не заборонених 

законодавством. 

До VI частини Програми «Районні цільові програми та необхідні обсяги 

видатків на їх виконання у 2018 році» наведено перелік районних програм, які 

планується фінансувати за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, 

не заборонених законодавством. 

Координацію реалізації Програми здійснює Чугуївська районна державна 

адміністрація, її структурні підрозділи спільно з органами місцевого 

самоврядування. 

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до 

Програми затверджуються Чугуївською районною радою за поданням 

Чугуївської районної державної адміністрації. 
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Частина І. Пріоритети та основні завдання 

соціально-економічного розвитку району на 2018 рік 

 

1.1. Розвиток базових галузей економіки та інфраструктури 

життєзабезпечення 

1.1.1. Агропромисловий комплекс 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Протягом 2017 року районною державною адміністрацією вживалися 

заходи, спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки як району, так і 

області, підвищення конкурентоспроможності продукції аграрного сектора на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення соціальних проблем села. 

За підсумками 9 місяців 2017 року агропромисловий комплекс району 

зайняв третє місце в області по врожайності ранніх зернових та зернобобових 

культур (50,4 ц/га).  

Сільгосппідприємствами району за 9 місяців 2017 року вироблено валової 

продукції (у порівняних цінах 2010 року) на суму 278,9 млн. грн або 67,5% від 

показників минулого року, у тому числі: в галузі рослинництва –                              

197,5 млн. грн (109,1%); у тваринництві – 81,4 млн. грн (35,1%). 

Рослинництво: 

Показники урожайності ранніх зернових та зернобобових культур району 

завжди вищі за середні показники урожайності по області на 3-5%. 

Завдяки плідній праці аграріїв, впровадженню нових технологій обробки 

ґрунту, використанню високопродуктивних сортів насіння, а також нової 

техніки, у 2017 році сільськогосподарські підприємства району отримали 

добрий урожай ранніх зернових та зернобобових культур, який склав                                    

73,1 тис. тонн при середній урожайності 50,4 ц/га. Цей урожай є орієнтиром 

для отримання більш високих показників у 2018 році.  

Сільськогосподарськими підприємствами району, під урожай               

2018 року планувалось висіяти 11650 га озимих зернових культур. Посів 

проводився із застосуванням мінеральних добрив з розрахунку 120 кг/га. Високі 

показники врожайності можливі не тільки завдяки використанню 

високопродуктивного насіння, впровадженню наукових технологій 

вирощування сільськогосподарських культур, дотриманню оптимального 

співвідношення сівозмін, але й впровадженню сучасної техніки та обладнання.  
Впродовж 9 місяців 2017 проводилась робота по технічному та 

технологічному переоснащенню агропромислового виробництва. За січень-

вересень 2017 року сільгосптоваровиробники району придбали 

сільськогосподарську техніку та обладнання на загальну суму 84,1 млн. грн. 

Великі досягнення галузі рослинництва є міцним фундаментом галузі 

тваринництва, оскільки кормовиробництво, разом з високою генетикою породи, 

відіграє важливу роль у тваринництві.  
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Тваринництво: 

Молочне скотарство традиційно важлива й невід’ємна галузь сільського 

господарства, ступінь розвитку якої є однією з ознак прогресу у розвитку 

сільськогосподарської сфери в цілому. Молочній галузі відводиться важлива 

роль у забезпеченні молочною продукцією. Так, за 9 місяців 2017 року при 

поголів’ї корів 3006 голів було вироблено 16,9 тис. тонн молока, що на                     

4,1 тис. тонн більше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. 

ТОВ «Агросервіс» ЛТД продовжує впроваджувати інвестиційні проекти у 

галузі тваринництва, в листопаді 2017 року введено в експлуатацію сучасний 

корівник на 410 голів, та майданчик для молодняка на 520 голів. Впровадження 

даного інвестиційного проекту дасть можливість збільшити чисельність дійної 

череди, а також обсяги виробництва молока.  
У 2017 році сільськогосподарські підприємства району продовжують 

проводити розрахунки за оренду землі з власниками земельних часток (паїв).  

Станом на 01.10.2017 сума виплати орендної плати склала                      

52090,9 тис. грн, або 66,8% від загального розміру орендної плати. 

Середній розмір плати за 1 гектар орендованої землі відповідно до 

укладених договорів складає 1728,07 грн, що на 335,86 грн, або на 24,1%, 

більше ніж у 2016 році. 

Розмір плати за оренду земельних часток (паїв) за 9 місяців 2017 року у 

середньому по району складає 5,05% від вартості земельної ділянки                  

(у 2016 рік цей показник складав 4,14%). 

Слід відмітити, що виконання прогнозних показників економічного і 

соціального розвитку району на 2017 рік буде, у першу чергу, досягнуто за 

рахунок використання новітніх технологій при виробництві 

сільськогосподарської продукції, використання якісного посівного матеріалу, 

який забезпечить збільшення урожайності сільгоспкультур. Також буде 

проведено низку заходів у галузі тваринництва, що дасть змогу збільшити 

виробництво молока та м’яса і вийти на прогнозні показники. 

Одним із ключових факторів, що буде впливати на покращення 

виробничої діяльності сільгосптоваровиробників району, буде залучення 

інвестицій.  

У агропромисловому комплексі району заплановано проведення низки 

заходів, направлених на створення сприятливих умов для розвитку 

сільськогосподарських підприємств та ефективної їх діяльності. Відповідна 

робота буде проведена відносно оптимізації структури посівних площ 

сільськогосподарських культур та доведення їх до науково обґрунтованих. 

Основні проблеми: 
відсутність достатнього рівня фінансування державних цільових програм 

галузі рослинництва та тваринництва; 

зменшення поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах 

району; 
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високий рівень цін на матеріально-технічні ресурси, які споживаються у 

сільськогосподарському виробництві, низька інвестиційна привабливість 

сільськогосподарського виробництва, висока залежність від погодних умов 

залишаються основними факторами, що стримують зростання валового обсягу 

виробництва;  

нерозвинутий ринок фінансових послуг у агросекторі, зокрема 

обмежений доступ сільгоспвиробників до банківських кредитів (високі 

відсоткові ставки за користування кредитом); 

недостатній рівень захищеності внутрішнього ринку від засилля 

імпортної сільськогосподарської продукції, зокрема ввезення небувалої 

кількості низькосортних м’ясопродуктів, використання сухого молока замість 

натурального, що призвело до зниження конкурентоспроможності вітчизняної 

сільськогосподарської продукції, зниження інвестиційної привабливості 

аграрного сектору держави і до низьких закупівельних цін на тваринницьку 

продукцію;  

відновлення зрошувальної системи для поливу овочевих та інших 

сільськогосподарських культур. 
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва у 

середньому на 3% у порівнянні з 2017 роком;  

забезпечення виконання заходів, спрямованих на охорону земель, 

збереження і відтворення родючості ґрунтів, раціональне та ефективне 

використання земель сільськогосподарського призначення;  

оптимізації структури посівних площ сільськогосподарських культур та 

доведення їх до відповідності відносно оптимального співвідношення культур у 

сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах; 

подальше укріплення (зміцнення) матеріально-технічної бази 

сільськогосподарських підприємств, впровадження і наукове супроводження 

новітніх технологій виробництва продукції рослинництва і тваринництва, її 

промислової переробки;  

сприяння реалізації важливих інвестиційних проектів та демонстрація 

інвестиційних можливостей аграрного сектору району, шляхом проведення 

різних семінарів, презентацій, виставок; 

будівництво та введення в експлуатацію тваринницьких приміщень у 

ТОВ «Агросервіс» ЛТД, Агрофірмі ТОВ «Надія»; 

відновлення поголів’я свиней на ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»; 

будівництво другої черги фруктосховищ з регульованим газовим 

середовищем та установка автоматизованої лінії сортування яблук у                                   

ТОВ «Харківська фруктова компанія»; 

будівництво овочесховища у СФГ «Дружба» з регульованим 

температурним режимом та примусовою вентиляцією; 
підвищення розміру середньомісячної заробітної плати в галузі сільського 
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господарства на 6% у порівнянні з 2017 роком; 

збільшення виплат за оренду земельних ділянок (паїв) 

сільськогосподарськими підприємствами та доведення її рівня до 5,5% від 

загальної вартості земельних ділянок та подальше збільшення залежно від 

результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану 

орендаря; 

забезпечення цінової стабільності та товарної наповненості на 

продовольчому ринку області шляхом проведення ярмаркових та інших 

заходів. 

 

1.1.2. Промисловий комплекс 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Чугуївський район є одним із провідних промислових районів 

Харківської області за обсягом реалізованої промислової продукції. Обсяг 

реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2017 року склав                 

966,89 млн. грн. 

Зростання обсягів виробництва досягнуто на підприємствах:                               

ТОВ «Малинівський склозавод» – 46,6%, ТОВ «Зооветеринарний центр» –                    

на 4,61%, ПрАТ «Новопокровський завод ЗБК» – 71,91%.                                     

ПрАТ «Чугуївський молочний завод» – 1,54%. 

Зниження обсягів виробництва спостерігалось на підприємствах –                    

ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 15,33%, ТОВ «Лікеро – горілчаний 

завод «ПРАЙМ» – на 32,63%, філія «ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна 

компанія» – на 52,52%, ДП «Новопокровський КХП» – на 19,10%. 

Продукція, вироблена промисловими підприємствами району, 

експортувалася до таких країн, як: В’єтнам, Південна Корея, Ірак, ОАЕ, Оман, 

Кенія, Канада, Йорданія, Великобританія, Грузія, США, Ірландія, Казахстан та 

інші. 

Для збільшення обсягів попиту на продукцію промислові підприємства 

району планують у 2018 році розширити асортимент продукції та налагодити 

безперебійну систему збуту. 
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
підтримка промислових підприємств різних форм власності; 

сприяння випуску конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягів 

виробництва на підприємствах району; 

сприяння залученню інвестицій, створенню позитивного бізнес-іміджу 

району; 

активізація інноваційно-інвестиційної діяльності промислових 

підприємств; 

зростання енергоефективності виробництва, економія енергоресурсів в 

умовах високої вартості енергоносіїв. 
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1.1.3. Енергозабезпечення  

Стислий опис ситуації в галузі: 

З метою раціонального використання та економії паливно-енергетичних 

ресурсів щороку підприємства району затверджують енергетичні паспорти та 

погоджують норми витрат паливно-енергетичних ресурсів. 

Чугуївським віділенням ПАТ «Харківгаз» газифіковано 6 домоволодінь та 

встановлено 112 лічильників газу. Виконано технічні огляди та інші 

регламентні роботи на 73 газорегуляторних пунктах та 60 шафових 

регуляторних пунктах, які забезпечують газопостачання мешканців та 

комунально-побутових об’єктів Чугуївського району, проведено основні 

планові роботи по технічному обслуговуванню 905 км газових мереж. 

Чугуївською філією АК «Харківобленерго» проведено ремонт               

129 трансформаторних підстанцій, виправлено 202 опори, розчищено 65,7 км 

ліній електропередач. 

Проведено інвентарізацію об’єктів енергетики на наявність безхазяйних 

та тих, що належать абонентам, які його не використовують і не обслуговують 

належним чином. Відповідних об’єктів на території району не виявлено. 

Протягом 2017 року в Чугуївському районі проводилась робота щодо  

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів. 

Розроблено та затверджено рішенням Чугуївської районної ради 

Харківської області програми: Програма стимулювання об’єднань 

співвласників багатоповерхових будинків Чугуївського району до 

впровадження енергоефективних заходів на 2016-2020 роки, затверджена 

рішенням Чугуївської районної ради від 10.12.2015 року та Програма 

відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Чугуївського 

району на впровадження енергоефективних заходів на 2016-2020 роки, 

затверджена рішенням Чугуївської районної ради від 17.03.2016 року. 

Продовжено роботи з встановлення енергозберігаючих склопакетів у 

закладах освіти району: 154 одиниці на суму 258,6 тис. грн та проведено заміну 

дверей на енергозберігаючі: 21 одиниця на суму 73,8 тис. грн. 

Встановлено 7 енергозберігаючих вікон у закладах медицини та 

проведено заміну 40 дверей на енергозберігаючі. У населених пунктах району 

встановлено 216 енергозберігаючих ліхтаря вуличного освітлення. 

Заплановано продовження робіт щодо впровадження енергозберігаючих 

технологій у паливно-енергетичний комплекс району. 

Основні проблеми: 
незначні темпи фінансування підприємств району на технічне 

переоснащення та модернізацію; 

запровадження заходів з оновлення основних фондів стримується 

необхідністю значних капіталовкладень; 
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низький рівень енергоефективності та енергозбереження у виробничій та 

соціальних сферах; 

повільне виготовлення енергетичних паспортів та здійснення розрахунків 

питомих витрат на підприємствах, в організаціях, установах району. 
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
впровадження новітніх технологій і обладнання; 

переоснащення вуличного освітлення, що передбачає заміну ліхтарів 

вуличного освітлення на світлодіодні; 

ліквідація невиправданих втрат енергоносіїв; 

наскрізний облік і контроль використання енергетичних ресурсів; 

застосування альтернативних видів палива (деревина, солома, брикети, 

пілети), нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії; 

подальша модернізація та технічне переоснащення підприємств району з 

метою дотримання європейських енергетичних і екологічних нормативів; 

забезпечення використання скидного тепла електростанції. 
 

1.1.4. Транспорт, зв’язок та інформаційні технології 

Стислий опис ситуації в галузі: 

На території району організовано регулярне транспортне сполучення з 

усіма сільськими, селищними радами. На цей 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. 

Перевезення пасажирів здійснюється згідно із затвердженими 

маршрутами та графіками руху місцевого пасажирського транспорту, що за 

необхідністю коригується з метою підвищення якості обслуговування. 

Велика увага автоперевізниками району приділяється оновленню 

рухомого складу, було придбано: 3 автобуси марки «МАN», які обладнані для 

перевезення пасажирів з обмеженими можливостями та 3 автобуси         

«Богдан А-092». 

Протягом 9 місяців 2017 року послугами пасажирського транспорту 

скористалися майже 2114,8 тис. пасажирів, що складає 94,4% у порівнянні з 

2016 роком. 

Обсяг вантажних перевезень станом на 01.10.2017 рік склав 71,1 тис. 

тонн, що складає 90,1% у порівнянні з 2016 роком, вантажообіг становив       

12,3 млн. тонн/км, що складає 78,5% у порівнянні з 2016 роком. 

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

входять до складу Центру поштового зв’язку № 7 Харківської дирекції 

Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». 

Обслуговують 48,2 тис. мешканців, у тому числі 7,8 тис. пенсіонерів.                      

З 20 відділень почтового зв’язку тільки 8 рентабельні (42%). 
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Загальна кількість абонентів районного центру телекомунікацій № 325 

Харківської філії ПАТ «Укртелеком» по Чугуївському району станом на 

01.10.2017 року становить:  

фіксований телефонний зв’язок - 3312 осіб; 

провідне мовлення - 344 особи; 

мережа Інтернет - 1046 осіб. 

Послугами мережі Інтернет Харківської філії ПАТ «Укртелеком» 

користуються мешканці 4-х селищних (Есхарівської, Новопокровської, 

Малинівської, Кочетоцької) та Кам’яноярузької сільської рад. 

Мешканці інших сільських та селищних рад користуються безпровідною 

мережею Інтернет. 

Основні проблеми: 
недостатній рівень послуг провідного Інтернету в районі; 

неналежний рівень якості обслуговування пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах; 

не здійснюється відшкодування державою втрат доходів 

автоперевізникам від перевезень пільгового контингенту пасажирів; 

уповільнення темпів впровадження новітніх технологій та нових видів 

послуг зв’язку. 
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
забезпечення відшкодування у повній мірі підприємствам транспорту 

району втрат від перевезення пільгового контингенту пасажирів; 

підвищення безпеки перевезень пасажирів і вантажів; 

вжиття заходів щодо оптимізації мережі поштового зв’язку із 

вдосконалення системи поштових маршрутів; 

своєчасне і повне задоволення потреб господарства та населення в 

перевезеннях. 

 

1.1.5. Реформування житлово-комунального господарства 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Протягом 9 місяців 2017 року споживачі району були забезпечені 

житлово-комунальними послугами у необхідних обсягах. 

Рівень оплати споживачів за послуги теплопостачання станом на 

01.10.2017 склав 114,03%, у тому числі населення – 92,7%. Установи, що 

фінансуються з державного бюджету, за спожиті послуги розрахувались на рівні 

79,95%, а ті що фінансуються з місцевих бюджетів – на 100%. Рівень сплати 

інших споживачів склав 198,6%. 

По оплаті послуг водопостачання та водовідведення рівень розрахунків 

споживачів станом на 01.10.2017 склав 83,87%, у тому числі населення – 76%, 

установи що фінансуються з державного бюджету – 105,2%, з місцевих 

бюджетів – 86,92%, інші споживачі – 40,6%. 
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Загальна сума дебіторської заборгованості підприємств галузі станом на 

01.10.2017 склала 4300,0 тис. грн, з неї: заборгованість населення –                      

2752,0 тис. грн; бюджетних установ, що фінансуються з державного та місцевих 

бюджетів – 150,5 тис. грн; госпрозрахункових споживачів – 1190,1 тис. грн. У 

порівнянні з початком року дебіторська заборгованість зменьшилась на                 

25,1 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість склала 1710,5 тис. грн, у тому числі: за 

електроенергію – 15,8 тис. грн, інша заборгованість – 1694,7 тис. грн. У 

порівнянні з початком 2017 року кредиторська заборгованість збільшилась на 

229,9 тис. грн. 

З метою скорочення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості 

підприємствами галузі та місцевими органами влади вживається ряд заходів: 

проводиться роз’яснювальна робота щодо підвищення платіжної дисципліни 

споживачів, необхідності оформлення субсидій, робота з укладання договорів 

на реструктуризацію заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, 

претензійно-позовна робота зі злісними неплатниками. 

З початку 2017 року відповідними органами місцевого самоврядування 

прийнято 8 рішень щодо встановлення тарифів:  

на послуги водопостачання, водовідведення (5 рішень) – для споживачів 

смт Есхар, смт Кочеток, смт Малинівка, смт Новопокровка; 

на послуги теплопостачання (3 рішення) - для споживачів                                  

смт Кочеток, смт Чкаловське, смт Малинівка. 

Проведено значну роботу щодо реформування управління житловим 

фондом. 

У районі діють: Програма стимулювання об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Чугуївського району до впровадження 

енергоефективних заходів на 2016-2020 роки, затвердженна рішенням 

Чугуївської районної ради від 10.12.2015 року, (далі – Програма 

стимулювання), та Програма відшкодування відсотків за кредитами, 

отриманими населенням Чугуївського району на впровадження 

енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки, (затвердженна рішенням 

Чугуївської районної ради від 17.03.2016 року (далі – Програма 

відшкодування), що передбачають погашення частини суми кредиту, 

залученого об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (далі – 

ОСББ) та відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням на 

виконання енергоефективних заходів та на придбання енергоефективного 

обладнання або матеріалів згідно з Порядком використання коштів районного 

бюджету. 

Фінансування Програми стимулювання здійснюється за рахунок коштів, 

що виділяються з районного бюджету, виходячи з його можливостей на 

відповідний бюджетний період, та кредитних коштів, залучених ОСББ району 

для впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових 



 

 

 

14 

 

будинках.  

Фінансування Програми відшкодування здійснюватиметься за рахунок 

коштів, що виділяються з районного бюджету, виходячи з його можливостей на 

відповідний бюджетний період, та кредитних коштів, залучених населенням 

району для впровадження енергозберігаючих заходів. З початку 2017 року, 

згідно з інформацією, наданою територіальним відокремленим безбалансовим 

відділенням № 10020/0449 філії Харківського обласного управління                 

АТ «Ощадбанк» та Чугуївським відділенням ПД «Експортно-імпортного 

банку» по Чугуївському району станом на 01.10.2017 укладено 23 кредитні 

угоди на загальну суму 381,16 тис. грн. 

Дія зазначених програм може бути пролонгована до повного погашення 

зобов’язань за кредитами, отриманими протягом 2016-2020 років населенням 

Чугуївського району на впровадження енергозберігаючих заходів. Відповідні 

обсяги фінансування у такому разі будуть розраховані та затверджені 

додатково. 

У районі 176 багатоквартирних будинків, які під’єднано до систем 

централізованого опалення, з них будинкові прилади обліку теплової енергії 

встановлено на 31 багатоквартирному будинку.  

На підставі того, що будинкові прилади обліку теплової енергії 

недоцільно встановлювати на одноповерхових будинках та на будинках, де 

немає технічної можливості здійснити облаштування зазначеними приладами, а 

також на будинках, де більш 70% абонентів знаходиться на індивідуальному 

опалені, враховуючи результати проведення ґрунтовних консультацій з 

органами місцевого самоврядування та підприємствами, що здійснюють в 

районі надання послуг з теплопостачання. На сьогодні у районі доцільно 

здійснити обладнання будинковими приладами обліку тепла всього 4 будинки у 

смт Кочеток 2 од. ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» та 2 од.                            

КП «Обласний інформаційно-технічний центр». Рішенням Чугуївської районної 

ради виділено кошти в розмірі 40,0 тис. грн для облаштування лічильниками 

тепла вищезазначених будинків у смт Кочеток. Ще 40,0 тис. грн планується 

виділити з місцевого бюджету смт Кочеток. 

На виконання заходів, передбачених діючими  районними програмами: 

Питна вода Чугуївського району на 2006-2020 роки, затверджена 

рішенням Чугуївської районної ради від 27.01.2006 року; 

Природоохоронна Програма щодо покращення екологічного стану і 

раціонального використання природно-екологічного потенціалу Чугуївського 

району на 2012-2020 роки, затверджена рішенням Чугуївської районної ради від  

03.07.2012 року (зі змінами); 

Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням 

Чугуївського району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 

роки, затверджена рішенням Чугуївської районної ради від                      

17.03.2016 року; 

Програма стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних 



 

 

 

15 

 

будинків Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів на 

2016-2020 роки, затверджена рішенням Чугуївської районної ради                               

від 10.12.2015 року. 

 У сфері житлово-комунального господарства району виконувалися 

наступні заходи: 

проводились будівельні роботи щодо проведення капітального ремонту 

покрівлі територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Чугуївської районної державної адміністрації; освоєно 

коштів на виконання робіт у розмірі 809,0 тис. грн; 

проведенно реконструкцію водозабору в с. Стара Покровка з технічним 

переоснащенням свердловини № 1 та водонапірної башти; 

здійснено будівельні роботи щодо реконструкції башти Рожновського по                    

вул. Шкільній в с. Леб’яже;  

розроблено проектно-кошторисну документацію на виконання 

капітального ремонту теплових мереж по вул. Першотравневій та вул. Свободи 

в смт Чкаловське; 

рішенням IX сесії Харківської обласної ради VII скликання від 23.02.2017 

було виділено та профінансовано Чкаловській селищній об’єднаній 

територіальній громаді з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища 2500,00 тис. грн для закупівлі сміттєвозу, який було придбано у 

кінці жовтня 2017 року; 

сільськими, селищними радами виконано ремонт доріг комунальної 

власності на загальну суму – 665,0 тис. грн; 
за рахунок сільських, селищних рад, підприємств Малинівської промзони 

та коштів приватного підприємця, виконано ремонтні роботи на дорогах 

загального користування вартістю 7,8 млн. грн. 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
впровадження енергозберігаючих заходів в житлово-комунальному 

господарстві, модернізація комунальної теплоенергетики району; 

скорочення споживання підприємствами галузі енергетичних та 

матеріальних ресурсів для виробництва комунальних послуг, проведення 

модернізації та переоснащення житлово-комунального господарства; 

створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 

безумовне освоєння коштів, виділених з бюджетів всіх рівнів та 

обласного екологічного фонду, залучення інвестицій; 

продовження роботи щодо оснащення житлових будинків приладами 

обліку; 

скорочення понаднормових витрат води та теплової енергії в мережах;  

розвиток конкурентного середовища на ринку послуг з управління та 

утримання будинків, споруд, прибудинкових територій. 
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1.1.6. Охорона навколишнього природного середовища 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Керуючись основними напрямами Стратегії соціально-економічного 

розвитку Чугуївського району до 2020 року у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, розроблено та виконуються природоохоронні 

Програми, а саме: 

Питна вода Чугуївського району на 2006-2020 роки, затверджена 

рішенням Чугуївської районної ради від 27.01.2006 року; 

Програма раціонального поводження з твердими побутовими відходами 

на території Чугуївського району на 2015-2017 роки, затверджена рішенням 

районної ради від 20.02.2015 року; 

Природоохоронна Програма щодо покращення екологічного стану і 

раціонального використання природно-екологічного потенціалу Чугуївського 

району на 2012-2020 роки, затверджена рішенням Чугуївської районної ради від 

13.07.2012 року. 

Загальна мета зазначених Програм полягає в поліпшенні санітарно-

епідеміологічного стану території району, охороні водних ресурсів, 

атмосферного повітря, раціональному використанні й утилізації промислових 

та побутових відходів, охороні земельних ресурсів та забезпеченні здорових 

умов проживання населення.  

Станом на 01.10.2017 року в Чугуївському районі було проведено різні 

екологічні акції, такі як: «За чисте довкілля», «День благоустрою», кампанія із 

забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах, суботники, «Санітарні 

п’ятниці» тощо, у ході яких було проведено роботу по наведенню належного 

санітарно-екологічного стану територій парків, скверів, дитячих та спортивних 

майданчиків, кладовищ, братських могил, вулиць, доріг, тротуарів, зупинок 

міського транспорту, прибудинкових територій, лісосмуг та інших місць 

масового відвідування. 

Районною державною адміністрацією було проведено організаційну 

роботу з сільськими, селищними головами, керівниками установ, підприємств 

та організацій усіх форм власності щодо належного санітарного утримання 

підпорядкованих територій. Визначено та закріплено за підприємствами, 

організаціями, установами всіх форм власності територію, яка підлягає 

санітарному очищенню.  

Так було ліквідовано 168 стихійних звалищ, вивезено 1635,0 м3 

побутових відходів. Прибрано 364,0 тис. м2  прибудинкових територій,                    

12 парків, 6 скверів, 55 дитячих та 33 спортивних майданчика, 37 кладовищ, 

1862,0 тис. м2 прибудинкових територій, висаджено 810 дерев та                       

330 кущів. Постійно проводяться роботи щодо підтримання у належному 

санітарному порядку узбіччя доріг. Для участі у акції було залучено 12150 осіб. 

Для попередження виникнення нових стихійних звалищ твердих 

побутових відходів, у місцях де їх було прибрано, встановлювались 
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попереджувальні таблички, з населенням постійно проводиться робота щодо 

роз’яснення Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених 

пунктів», представниками адміністративних комісій проводяться рейди по 

виявленню порушників чинного законодавства. 

На території Чугуївського району забезпеченням благоустрою 

займаються: на території Чкаловської селищної об’єднаної територіальної 

громади – КП «Чкаловське ЖКЕУ-2013», Кочетоцької селищної ради –                                  

ФОП Ананьєв О.А., Малинівської селищної об’єднаної територіальної громади 

– КП «Малинівка», Есхарівської, Новопокровської селищних та Ка’яноярузької 

сільської рад – ФОП Кастєров С.О., Введенської селищної ради – КП 

«Господар». На території інших населених пунктів району роботу з 

благоустрою здійснюють виконавчі комітети сільських, селищних рад шляхом 

укладання договорів з районними організаціями та службами. Згідно з 

укладеними договорами побутові відходи вивозяться на полігон Чугуївського 

міського підпорядкування та на полігон, розташований у Шевченківському 

районі.  

Розмір та структура тарифу на послуги з вивозу твердих побутових 

відходів, які надаються ФОП Ананьєв О.А. споживачам смт Кочеток, були  

затверджені рішенням виконавчого комітету Кочетоцької селищної ради                

від 23.05.2017 № 43. Тарифи на вивіз побутового сміття у Кам’яноярузькій 

сільській раді, були затверджені рішенням XXV сесії Кам’яноярузької сільської 

ради VII скликання від 11.04.2017 року. Тарифи на вивіз побутового сміття в 

Малинівській селищній раді були затверджені рішенням XIX сесії Малинівської 

селищної ради VII скликання від 30.05.2017 року. Інші суб’єкти 

господарювання району ще продовжують роботу щодо перерахунку тарифів. 

З метою дотримання належного санітарного стану у                                          

смт Новопокровка було побудовано 16 майданчиків для збору твердих 

побутових відходів та придбано 10 контейнерів для твердих побутових відходів, 

Чкаловською селищною об’єднаною територіальною громадою було придбано 

68 контейнерів для сміття, Кам’яноярузькою сільською радою було придбано 4 

контейнери. Також,  ініціативна група с. Кам’яна Яруга стала переможцем 

обласного конкурсу міні-проектів «Разом в майбутнє» з проектом 

«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами 

шляхом облаштування майданчиків для збору твердих побутових відходів». 

Завдяки даному проекту в с. Кам’яна Яруга було побудовано 9 

сміттєзбиральних майданчиків. 

На виконання Закону України «Про відходи» сільськими та селищними 

радами розроблено та затверджено схеми санітарної очистки населених 

пунктів, а також правила благоустрою населених пунктів. 

Виконкомами сільських та селищних рад постійно проводиться 

роз’яснювальна робота з мешканцями району щодо недопущення створення 

стихійних звалищ побутового сміття. Вуличні комітети, місцеві депутати, 

члени виконкому, керівники організацій проводять роботу щодо підтримання у 
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належному санітарному стані закріплених територій. Проводиться робота щодо  

виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних об’єктів на території 

населених пунктів району. 

Система водопостачання Чугуївського району включає у себе                   

41 артезіанську свердловину, 152,5 км водопровідних мереж та 530 колодязів 

загального користування.  

З метою постачання споживачам району питної води належної якості, 

забезпечення сталої роботи водопостачальних підприємств та усунення 

можливого забруднення навколишнього природного середовища постійно 

проводиться моніторинг стану водних об’єктів, здійснюється хлорування 

водонапірних башт, їх очистка та дезінфекція, ремонт шахтних колодязів та 

інших громадських джерел децентралізованого питного водопостачання.  

ТОВ «Чугуївське районне ремонтно-експлуатаційне підприємство» 

здійснює послугу з централізованого водопостачання в  наступних селах 

району: Велика Бабка, Зарожне, Стара Покровка, Коробочкине, Леб’яже, 

Іванівка, Степове, Михайлівка, Волохів Яр. Протягом звітного періоду 

підприємством було: частково замінено окремі ділянки та проведено ремонт 

водопровідних мереж; проводилися роботи по реконструкції свердловин з 

заміною глибинних насосів; проведено хлорування водопровідних систем і 

водопровідних башт у селах; проводилося постійне обслуговування санітарної 

зони з покосом трави та вирубкою кущів. 

З метою забезпечення сталого водопостачання мешканцям села Стара 

Покровка рішенням IX сесії Харківської обласної ради VII скликання                           

від 23.02.2017 року було виділено 450 тис. грн для проведення робіт по 

реконструкції водозабору у с. Стара Покровка з технічним переоснащенням 

свердловини № 1 та водонапірної башти. Також цим рішенням було виділено 

субвенцію у розмірі 450 тис. грн для проведення реконструкції башти 

Рожновського по вул. Шкільній у с. Леб’яже. Ремонтні роботи завершено. 

Заходи, щодо сталого питного водопостачання споживачам району, 

поточного обслуговування та проведення ремонтних робіт, проводяться також 

комунальними водопостачальними підприємствами району. 

Так, КП «ВОДА ЕСХАРА», яке здійснює послуги з водопостачання та 

водовідведення на території Есхарівської селищної ради, було виконано 

наступні роботи: проведено заміну та ремонт запірної арматури ДУ 150 мм – 17 

од.; проведено обслуговування та опломбування приладів обліку холодної води 

– 395 од; відремонтовано перекачувальний насос 2-го підйому води; проведено 

заміну глибинного насосу ЕЦВ10-63-65 на 3-й артезіанській свердловині та 

ремонт резервного насосу ЕЦВ10-63-65; проведено очищення та хлорування 

водозабірника V-500 м3 та центрального колектора; проводилося постійне 

обслуговування санітарної зони з покосом трави та вирубкою кущів; проведено 

заміну стояків внутрішньобудинкової мережі холодного водопостачання в 

житлових будинках по вул. Горького, по вул. Б. Хмельницького та по вул. 152-ї 
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Стрілецької Дивізії; проводився моніторинг стану запірної арматури на 

дільниці артезіанських свердловин. 

На території Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади 

послуги з водопостачання здійснює КП «Чкаловське ЖКЕУ – 2013».  

Протягом 9 місяців 2017 року КП «Чкаловське ЖКЕУ – 2013» було: 

придбано та встановлено насоси «Водолій» у кількості 2 шт. за кошти 

Чкаловської селищної об ֹ’єднаної територіальної громади для артезіанських 

свердловин у с. Гаврилівка і с. Миколаївка; проведено заміну системи 

водопостачання у с. Нова Гнилиця протяжністю 1100,0 м.п. зі встановленням 

вузла обліку холодної води; придбано насос «Водолій 1-2-63» для артезіанської 

свердловини у с. Нова Гнилиця; придбано насос дренажний для каналізаційної 

насосної станції у селищі Дослідне; проведено ремонт та заміна лежаків 

холодного водопостачання у чотирьох багатоповерхових будинках смт 

Чкаловське; проведено заміну каналізаційних підвальних труб у 7-ми 

багатоповерхових будинках смт Чкаловське; придбано та встановлено для 

насосної станції 2-го підйому с. Леб’яже насос ЕЦВ 6-4-90 і насос ЕЦВ 8-40-60. 

На території Малинівської селищної об’єднаної територіальної громади 

послуги з водопостачання та водовідведення здійснює КП «Малинівка». 

Водопостачання здійснюється шляхом водозабору з двох артезіанських 

свердловин, які розташовані на вул. Соїча та вул. Богдана Хмельницького. 

Також, КП «Малинівка» – підприємство, яке відповідає за діяльність очисних 

споруд у смт Малинівка. 

Для забезпечення сталого водопостачання на території Малинівської 

селищної об’єднаної територіальної громади КП «Малинівка» було вжито 

наступні заходи: чистка, хлорування питних резервуарів водозабору по         

вул. Соїча та  по вул. Богдана Хмельницького; заміна насоса на артезіанській 

свердловині по вул. Богдана Хмельницького; заміна лежаків водопостачання у 

будинку по вул. Соїча, 2; заміна вводів водопостачання до будинків по вул. 

Соїча, 2 та по вул. Богдана Хмельницького, 4; заміна вузлів обліку води на 

артезіанських свердловинах по вул. Соїча та  вул. Богдана Хмельницького; 

ремонт вводу холодної води до будинку по  вул. Богдана Хмельницького, 8; 

технічний ремонт та обслуговування насосного обладнання по вул. Соїча та 

вул. Богдана Хмельницького; проводилась заміна аварійних 

внутрішньобудинкових мереж водопостачання, а також чистка та хлорування 

питних резервуарів водозаборів по вулицям Соїча та Богдана Хмельницького; 

проводилась заміна аварійних мереж водопостачання в будинках; постійно 

проводиться моніторинг якості централізованої питної води з колодязів та з 

джерел населеного пункту. 

Очисні споруди в смт Кочеток знаходяться на балансі Кочетоцького 

ВКПВКГ. Підприємством щомісяця проводиться виробничий               

лабораторний контроль за якістю очистки стічних вод, який виконується                

Чугуївським районним управлінням Головного управління                                 



 

 

 

20 

 

Держспродспоживслужби в Харківській області. Скид у водоймища відсутній.       

Технологічний регламент роботи очисних споруд забезпечений постійно. 

Підприємством було виконано наступні роботи: проведено заміну 

аварійних мереж водопостачання в будинках; замінено 230,0 м водопровідної 

мережі та відремонтовано 32 аварійні ділянки; капітально відремонтовано 4 

засувки; проводиться постійний моніторинг стану об’єктів системи 

водопостачання та водовідведення. 

Сільськими та селищними радами, комунальними підприємствами району 

постійно здійснюється контроль за станом водних об’єктів та прибрежно-                  

захисних смуг водойм. Для здійснення контролю за станом питної води 

укладаються угоди з Чугуївською міськміжрайонною філією державної 

установи «Харківський обласний лабораторний центр міністерства охорони 

здоров’я України», проводяться роботи з покращення якості питної води                  

шахтних колодязів громадського користування (викачується вода з колодязів, 

стінки та дно звільняють від мулу та грязі, хлорують). 

Інформування населення району про стан водних об’єктів, про 

надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров’я 

людей, якість питної води та питного водопостачання здійснюється шляхом 

надання роз’яснень виконавчими комітетами сільських, селищних рад, 

працівниками (закладів охорони здоров’я) на загальних зборах громадян, 

нарадах з керівниками підприємств, установ та організацій району, на 

засіданнях вуличних комітетів, шляхом вивішування оголошень на колодязях, 

дошках оголошень, інформаційних стендах та через засоби масової інформації. 

Безхазяйних систем і споруд водопостачання у Чугуївському районі не 

виявлено. Випадків обмеження, тимчасових заборон діяльності 

водопостачальних підприємств, через порушення ними вимог законодавства у 

сфері питної води і питного водопостачання, водного, земельного та іншого 

законодавства в Чугуївському районі, у звітному періоді не було. 

Господарча діяльність у зонах прибережних захисних споруд водойм 

обмежена. Сільськими та селищними радами, комунальними підприємствами, 

які обслуговують очисні споруди, постійно здійснюється контроль за 

санітарним станом прибережних захисних смуг водойм. 

Однією з найгостріших проблем у районі є стан поводження з твердими 

побутовими відходами (далі – ТПВ). 

Основними причинами виникнення такої ситуації у сфері охорони 

навколишнього природного середовища в частині поводження з ТПВ є: 

забруднення навколишнього природного середовища ТПВ та низькі 

темпи впровадження сучасних технологій утилізації або вторинного 

використання ТПВ; 

недосконалість правової та інституційної бази, недостатність фінансового 

забезпечення; 

відсутність у районі полігону ТПВ; 

недостатня чисельність автомобільного парку сміттєвозів. 
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На території Чугуївського району знаходиться 9 заказників, загальна 

площа яких складає 4134,67 га, що складає 3,6% від загальної території району 

(114866,0 га). 

На виконання рішення Чугуївської районної ради від 20.02.2015 року  

«Про внесення змін до Природоохоронної Програми щодо покращення 

екологічного стану і раціонального використання природно-екологічного 

потенціалу Чугуївського району на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням 

Чугуївської районної ради від 13.07.2012 року», з метою запобігання знищенню 

чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, органами місцевого самоврядування виконуються наступні 

заходи: 

з мешканцями населених пунктів району постійно проводиться 

роз’яснювальна робота щодо заборони на територіях заказників збору 

лікарських рослин;  

випасання та прогону худоби, проходу людей через природоохоронну 

територію, поза межами доріг, стежок, просік тощо; 

ведеться робота щодо дотримання в належному санітарно-екологічному 

стані територій об’єктів природно-заповідного фонду; 

ведеться контроль щодо недопущення проведення незаконних вирубок 

деревини чи іншої виробничої діяльності.  
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
впровадження екологічно безпечного механізму утилізації ТПВ; 

впровадження роздільного збирання ТПВ у всіх населених пунктах 

району; 

забезпечення сталого постачання питної води мешканцям району. 

 

1.1.7. Цивільний захист 

1.1.7.1. Поповнення місцевого матеріального резерву матеріальними 

цінностями 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Наявність запасів матеріально-технічних цінностей у резерві є елементом 

готовності органів управління і сил цивільного захисту району до реагування на 

надзвичайні ситуації, зокрема: проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт, надання невідкладної та термінової допомоги 

постраждалим, а також забезпечення проведення робіт з ліквідації 

надзвичайних ситуацій відповідними силами цивільного захисту. 

У місцевому матеріальному резерві, згідно із затвердженою 

Номенклатурою, накопичено матеріальних цінностей на суму 107,434 тис. грн.    

Станом на 01.10.2017 року проведена закупівля засобів забезпечення 

аварійно-рятувальних робіт на суму 34,494 тис. грн.   
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Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
поповнення місцевого матеріального резерву матеріально-технічними 

цінностями для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, і 

надання термінової допомоги постраждалому населенню. 

 

1.1.7.2. Упередження надзвичайних ситуацій, пожеж та створення 

нормальних умов для захисту життя і здоров’я населення 

Стислий опис ситуації в галузі: 

За результатами оцінки загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 

можливих їх наслідків на території Чугуївського району діють 43 потенційно 

небезпечних об’єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі ПНО (Перелік 

потенційно небезпечних об’єктів Чугуївського району Харківській області на 

2017 рік, від 11.10.2016), з них – 6 хімічно небезпечних об’єктів. При 

виникненні надзвичайних ситуацій на цих об’єктах може утворитися ряд 

небезпек для життєдіяльності населення району: 

хімічна небезпека: можливі аварії на хімічно небезпечних об’єктах 

комплексу водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу                           

КП «Харківводоканал» – хлоропереливних станціях «Кочеток» та «Есхар»; 

пожежна небезпека: можливі пожежі у хвойних лісонасадженнях                     

1-5 класу пожежонебезпеки Малинівського лісництва ДП «Чугуєво-

Бабчанський лісгосп», Чугуївського лісництва ДП «Новомосковський 

військовий лісгосп», Мохначанського лісництва ДП «Скрипаївське навчально-

дослідне лісове господарство ХНАУ ім. В.В. Докучаєва», Харківського 

обласного державного агролісомеліоративного підприємства 

«Харківоблагроліс»; можливі пожежі (вибухи) на об’єкті з засобами ураження 

військової частини А2467; 

гідродинамічна небезпека: можливість часткового затоплення 

(підтоплення) населених пунктів району: смт Кочеток, смт Малинівка,             

смт Новопокровка, смт Введенка, с. Стара Покровка при прориві греблі 

Печенізького гідровузлу; 

екологічна небезпека: наявність на території району двох ставків – 

накопичувачів із тваринницькими і госпфекальними стічними водами                       

ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на 1900 тис. м. куб.; 

геологічна небезпека: наявність у смт Кочеток двох зсувних ділянок 

(паспорт № 18, № 19). 

Важливим пріоритетом у роботі районної державної адміністрації              

було питання зі створення нормальних умов захисту життя і здоров’я громадян, 

об’єктів і населених пунктів Чугуївського району від пожеж, підтримання 

належного рівня пожежної безпеки на його території. Для належного рівня 
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матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів 

Чугуївського районного відділу Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (50-ї державної 

пожежно-рятувальної частини, 39-го державного пожежно-рятувального поста) 

надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету у обсязі                

38,700 тис. грн. 
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
залучення коштів з районного бюджету для забезпечення основних 

завдань пожежно-рятувальних підрозділів щодо локалізації пожеж на об’єктах 

підприємств та приватних садибах мешканців району, локалізації великих 

лісових пожеж на території лісокористувачів району, особливо у хвойних 

насадженнях, здійснення роботи щодо знищення виявлених на території району 

вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. 

 

1.1.7.3. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

Стислий опис ситуації в галузі: 

По території району протікають 2 середні та 7 малих річок. Головною 

річковою артерією є річка Сіверський Донець, яка перетинає район з північного 

сходу на південний захід і має загальну довжину у межах району 53 км. Також, 

на території району розташовано 33 ставки, з яких 16 здано в оренду приватним 

підприємцям, підприємствам та організаціям. Важливим пріоритетом у роботі 

районної державної адміністрації було запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій та нещасних випадків на водних об’єктах району, у тому числі 

пов’язаних із загибеллю людей, мінімізація їх наслідків; проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення району щодо правил 

поведінки на воді й кризі та надання першої медичної допомоги. Протягом               

9 місяців 2017 року виготовлено пам’ятки та листівки щодо попередження 

травматизму на воді у період купального сезону на суму 4,0 тис. грн.   
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та нещасних випадків на 

водних об’єктах району; 

забезпечення заходів, що здійснюються власниками (орендарями) пляжів, 

щодо проведення водолазного обстеження та очищення дна акваторій пляжів у 

місцях масового відпочинку населення;  

забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням району 

та навчання його правилам безпеки на воді (льоді). 
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1.1.8. Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Будівництво завжди було галуззю, що генерує розвиток всієї економіки, 

будучи матеріаломістким видом підприємницької діяльності. 

Станом на 01.10.2017 року по Чугуївському району введено в 

експлуатацію 9 індивідуальних житлових будинків загальною площею                   

1153,2 м2. Плановий показник введеного в експлуатацію індивідуального житла 

станом на 23 жовтня 2017 року становить 84%.  

Схема планування території Чугуївського району розроблена на 100%. 

Розпочато роботи по коригуванню генеральних планів у                                  

смт Новопокровка, смт Введенка, с. Тернова, с. Волохів Яр. 

Із районного бюджету було виділено кошти у сумі 20 тис. грн на 

підтримку районної Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішеням Чугуївської районної ради від 10.12.2015 року. 
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
закінчення розроблення Схеми планування території Чугуївського району 

в частині проведення державної експертизи та її затвердження на сесії 

Чугуївської районної ради; 

введення житла в експлуатацію загальною площею 1200 м2; 

завершення робіт по коригуванню генеральних планів у                                   

смт Новопокровка, смт Введенка, с. Тернова, с. Волохів Яр та забезпечення 

містобудівною документацією інших населених пунктів Чугуївського району. 
 
1.1.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення 

району є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у 

формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб 

населення у товарах і послугах.  

У районі налічується 224 заклади торгівлі, 134 магазини, 74 торговельні 

павільйони, 16 кіосків. 

Реалізують продукцію власного виробництва за цінами 

товаровиробників фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський КХП», 

ТОВ «Слобожанський продкомбінат». Також реалізують свою продукцію  11 

павільйонів ТОВ «Українсько-словенське підприємство «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, Ртищівка, Піщане, Степове, 

Миколаївка, Пушкарне, Гаврилівка, Світанок, Зауддя продовольчі товари та 
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товари першої необхідності, як правило на замовлення, постачають приватні 

підприємці, які здійснюють торговельну діяльність на території відповідних 

громад. 

Сфера громадського харчування налічує 51 підприємство: 1 ресторан,             

23 кафе, 1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень. Сфера побутового обслуговування 

населення району представлена різними видами послуг, а саме: ремонт 

телерадіоапаратури, послуги лазні, перукарські послуги, фото і відеозйомка, 

ритуальні послуги, ремонт взуття, ремонт та пошив одягу, виготовлення 

столярних (будівельних) виробів, технічне обслуговування та ремонт 

автомобілів, догляд за людьми похилого віку та інші. 

Діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутових 

послуг була спрямована на формування ефективної інфраструктури споживчого 

ринку, здатної забезпечити безперебійне постачання населення району 

необхідними товарами та послугами.  
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, здатного 

задовольнити потреби населення в якісних товарах і послугах, його показників 

та сучасної інфраструктури; 

забезпечення сталого розвитку сфери побутового обслуговування 

населення Чугуївського району; 

сприяння забезпеченню захисту прав споживачів; 

сприяння просуванню на споживчий ринок району товарів, що 

виробляються місцевими товаровиробниками. 

 

1.2. Забезпечення умов для стійкого економічного розвитку 

1.2.1. Інвестиційна діяльність 

1.2.1.1. Капітальні інвестиції  

Стислий опис ситуації в галузі: 

За останніми статистичними даними (за січень-червень 2017 року) обсяг 

капітальних інвестицій склав 126,9 млн. грн, що становить 1,9% до загальної суми 

капітальних інвестицій області, а також 2711,8 грн на одну особу населення 

району. 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
сприяння збільшенню обсягу інвестицій у модернізацію, технічне та 

технологічне переоснащення діючих підприємств району; 

сприяння розвитку інституційних механізмів інвестування, таких як 

державно-приватне партнерство та залучення інвесторів на умовах угод про 

розподіл продукції; 

робота щодо супроводу інвестиційних проектів відповідно до вимог 
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чинного законодавства України; 

покращення основних показників фінансово-господарської діяльності 

суб’єктів господарювання, перш за все, державного сектору економіки; 

сприяння підвищенню інвестиційної активності реального сектору 

економіки. 

 

1.2.1.2. Іноземні інвестиції 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району потребує 

мобілізації всіх існуючих ресурсів для залучення іноземних інвестицій в 

економіку району. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій згідно зі статистичними даними 

(станом на 01.07.2017 року) становив 72138,4 тис. дол. США (99,45% до 

показника минулого року) та на одну особу населення складав                    

1548,03 дол. США.  

Ведеться систематична робота щодо залучення фінансової допомоги у 

вигляді грантів для покращення соціально-економічного становища сіл та 

селищ району.  
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
розроблення механізмів щодо спрощення процедур, необхідних для 

початку реалізації інвестиційних проектів; 

стимулювання залучення інвестицій в оновлення основних фондів діючих 

та створення нових підприємств у пріоритетних галузях економіки району; 

збереження залученого іноземного капіталу та існуючих інвестиційних 

проектів; 

розроблення інвестиційних проектів. 
 

1.2.2. Зовнішньоекономічна діяльність 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Підприємства району беруть активну участь у зовнішньоекономічній 

діяльності. Зовнішньоторговельний оборот району за січень-серпень 2017 року 

(останні статистичні данні) становить 13,8 млн. дол. США. Загальний об’єм 

експорту становить 8,3 млн. дол. США, або 71,4% до показника минулого року, 

об’єм імпорту – 5,49 млн. дол. США, або 103,3% до показника минулого року. 

По експортним та імпортним операціям підприємства району 

співпрацювали з 27 країнами світу. 

Експорт товарів здійснювався до 19 країн світу. Експортерами є 

підприємства: 

ДП «Новопокровський КХП» (борошно – Білорусь, Китай, Грузія, Ізраїль, 

Туркменістан, Молдова, ОАЕ, крупа манна – Білорусь, Ізраїль, ОАЕ); 
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ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (алкогольні напої – Латвія, Литва, Ірак, 

Азербайджан, Ізраїль, Йорданія, ОАЕ, Вірменія, Казахстан); 

ТОВ «Малинівський склозавод» (пляшки для напоїв та спиртових 

продуктів – Білорусь, Китай, Грузія, Киргизстан, ОАЕ, Туркменістан, Молдова, 

Казахстан, Польща, Латвія, Литва, Словаччина, Румунія, Азербайджан). 

Протягом 9 місяців 2017 року до району імпортували товари з 8 країн 

світу. Імпортні операції проводились підприємствами: 

ТОВ «Малинівський склозавод» (запчастини для обладнання, 

формокомплекти – Білорусь, Китай, Франція, США, Німеччина, Хорватія, 

Польща, Чехія, Великобританія); 

ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (закупорювальний металополімерний пристрій, 

інгредієнти – Білорусь і Румунія). 

З метою покращення показників зовнішньої торгівлі керівниками 

промислових підприємств району вживаються заходи щодо розширення 

асортименту продукції на експорт та утримання позицій експортних поставок. 

Важливим джерелом надходження ресурсів інноваційного характеру та 

нарощування конкурентних переваг району є міжнародна технічна допомога 

(далі – МТД). 

Результатом проведеної роботи є залучення в економіку району коштів із 

бюджетів різних рівнів, а саме: прийнято участь в обласному конкурсі міні-

проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє», що дало змогу 

реалізувати 11 проектів на суму майже 2200 тис. грн. Проекти були реалізовані 

у: Чкаловській, Малинівській, Есхарівській, Новопокровській, Введенській 

селищних та Кам’яноярузькій, Волохово-Ярській, Мосьпанівській сільських 

радах, а також було придбано форму та спортивний інвентар для Комунального 

закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради 

Харківської області» та замінено вікна на металопластикові у Комунальному 

закладі охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня                           

ім. М.І. Кононенка».  

За кошти обласного бюджету реалізовано 7 проектів:  

чергову одиницю техніки – сучасний сміттєвоз отримала Чкаловська 

селищна об’єднана територіальна громада. Придбаний сучасний сміттєвоз на 

базі автомобіля  МАЗ об’ємом 18 куб. м дозволить вирішити питання вивозу 

твердих побутових відходів у громаді, яка налічує понад 12 тисяч населення; 

 реконструкція башти Рожновського по вул. Шкільна с. Леб’яже 

Чугуївського району Харківської області, придбано глибинний насос; 

реконструкція водозабору в с. Стара Покровка Чугуївського району 

Харківської області з технічним переоснащенням свердловини № 1 на 

водонапірній башті; 

зроблено капітальні ремонти: покрівлі будівлі територіального центру 

соціального обслуговування (надання) соціальних послуг Чугуївської районної 

державної адміністрації; внутрішніх приміщень шкільної їдальні Малинівської 
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ЗОШ І-ІІІ ступенів та капітальний ремонт її покрівлі; покрівлі Малинівської 

гімназії.  

Також реалізовано 2 проекти зі спільним фінансуванням обласного, 

районного та місцевого бюджетів: придбано шкільний автобус на суму                    

1450 тис. грн, 50% виділено з обласного бюджету і 50% з районного бюджету. 

У цьому році відкрито додаткову групу у Кам’яноярузькому НВК. Загальна 

сума 450 тис. грн, на ці кошти проведено ремонт внутрішніх приміщень та 

придбано меблі. 
Також у районі реалізовано 4 проекти МТД за рахунок чого отримано 

інвентар та обладнання  для проведення заходів у Новопокровському 

селищному Будинку культури, встановлено дитячий майданчик, встановлено 

вуличні тренажери, придбано обладнання для розвитку соціального 

підприємства «Пряничний будинок».  

Було подано сім проектів для участі у конкурсному відборі 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 

реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. 

Проекти розроблені структурними підрозділами районної державної 

адміністрації та спеціалістами сільських, селищних рад: «Будівництво 

пішохідного тротуару на правій стороні вул. Польова від перехрестя з            

вул. Матросова до перехрестя з вул. Інтернаціональна» в смт Малинівка 

Чугуївського району – 2486,429 тис. грн, «Реалізація комплексу заходів, 

спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Чкаловської селищної 

об’єднаної територіальної громади, як складової сталого соціально-

економічного розвитку» – 901,946 тис. грн, «Покращення матеріально-технічної 

бази інноваційного опорного начального закладу у межах нового освітнього 

округу Чкаловської ОТГ» – 1843,673 тис. грн, «Придбання шкільних автобусів 

для регулярного перевезення дітей та педагогічний колектив до місця навчання 

і додому в новому освітньому окрузі Чкаловської ОТГ» — 4000,0 тис. грн, 

«Капітальний ремонт покрівлі Есхарівського дошкільного навчального закладу 

(ясла - садок) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Есхар, 

вул. Щаслива, 2» — 860,25 тис. грн, «Будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу у смт Новопокровка Чугуївського району Харківської області по  

вул В.Вішталя, 9-А» — 18685,91 тис. грн, «Реконструкція очисних споруд у       

смт Малинівка (Корегування)» — 44429,911 тис. грн. Всі проекти пройшли 

перший відбірковий тур. 

 

 
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
створення та підтримка інформаційного середовища для підвищення 

обізнаності про продукцію підприємств району у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності та забезпечення пошуку потенційних партнерів за кордоном; 
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сприяння збільшенню експорту товарів промислових підприємств району; 

формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі; 

залучення міжнародної технічної допомоги. 
 

1.2.3. Розвиток малого та середнього бізнесу 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Станом на 01.10.2017 року в районі було зареєстровано 15 юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців – 128, створено 242 робочих місця, з них 

юридичними особами – 102, фізичними особами – 128, за договорами 

трудового найму працює 12 чоловік. 

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців 

за заявницьким принципом» протягом звітного періоду у районі 

спостерігається значна кількість скасування підприємницької діяльності 

фізичних осіб-підприємців. Припинили підприємницьку діяльність                        

195 фізичних осіб-підприємців за спрощеною процедурою, як наслідок 

скоротилася кількість робочих місць працівників, які працювали за угодами 

трудового найму.  
Для забезпечення надання якісних послуг підприємцям району та з метою 

спрощення оформлення документації у районі функціонує відділ з питань 

надання адміністративних послуг районної державної адміністрації. Для 

суб’єктів господарювання відділ з питань надання адміністративних послуг 

районної державної адміністрації надає 15 видів адміністративних послуг, до 

яких входить видача дозвільних документів. 

Відділ з питань надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації забезпечує щоденний прийом громадян, зручне і оперативне 

отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, 

максимальне спрощення організації та технології їх надання, відкритість і 

прозорість умов при розгляді звернень фізичних і юридичних осіб, вільний 

доступ суб’єктів звернення до інформації щодо стану розгляду звернень, 

рівність прав всіх суб’єктів звернення. 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
сприяння розвитку інфраструктури підтримки підприємництва; 

організація підготовки та перепідготовки кадрів для пріоритетних 

напрямів підприємницької діяльності; 

перегляд навчальних програм, дисциплін про основи підприємницької 

діяльності та організації малого підприємництва; 

забезпечення інформаційно-маркетингової підтримки підприємців. 
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1.2.4. Реформування системи надання адміністративних послуг 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській районній 

державній адміністрації (далі – ЦНАП) – це постійно діючий робочий орган, 

який здійснює свою діяльність згідно з Законом України «Про адміністративні 

послуги», актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими 

документами у сфері надання адміністративних послуг. 

ЦНАП діє за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та 

видача результатів здійснюється виключно через адміністраторів Центру. 

Станом на 01.10.2017 року в ЦНАП працює 3 адміністратора.  

З метою належної організації надання адміністративних послуг ЦНАП 

взаємодіє з територіальними органами виконавчої влади, які є суб’єктами 

надання адміністративних послуг.  

Через ЦНАП надається 41 послуга: 16 – послуги Чугуївської районної 

державної адміністрації та 25 – територіальних органів виконавчої влади. 

Станом на 01.10.2017 року зареєстровано 2995 звернень щодо надання 

адміністративних послуг: 117 – Чугуївського районного відділу                                  

ГУ ДМС України в Харківській області, 1141 – Міськрайонного управління у 

Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області, 1730 – власні послуги (відділ державної реєстрації 

районної державної адміністрації: нерухоме майно – 1507, бізнес – 198, відділ 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації – 25), 3 – 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області, 4 – 

документи дозвільного характеру. 

Видано 2654 результатів: 117 – ДМС, 1048 – Держгеокадастр, 1485 – 

власні послуги (відділ державної реєстрації районної державної адміністрації: 

бізнес – 187, нерухоме майно – 1282, архітектура – 15), 4 – документів 

дозвільного характеру. 

Надано більше 3500 консультацій щодо отримання адміністративних 

послуг. 

Станом на 01.10.2017 року до районного бюджету надійшло                            

199,3 тис. грн за надані адміністративні послуги. 

Вирішено ряд проблемних питань, щодо: розміщення архіву; 

облаштування 1 робочого місця комп’ютерною технікою; навчання 

адміністраторів ЦНАП щодо роботи в електронних реєстрах Міністерства 

юстиції України (Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців). 

З метою забезпечення якості надання адміністративних послуг фахівці 

ЦНАП постійно приймають участь у системі підвищення кваліфікації та 

інструктування адміністраторів. 

Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській районній 

державній адміністрації постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр 
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послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість 

обслуговування.  
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення 

оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень;  

оптимізація штатного розпису ЦНАП з метою збільшення кількості 

фахівців; 

оновлення матеріально-технічної бази, комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення; 

реалізація проектів з оптимізації процесу надання адміністративних 

послуг та забезпечення їх надання в електронному форматі, встановлення 

програмного забезпечення для подачі документів та отримання результатів 

адміністративних послуг в паперовій та/або електронній формі. 

 

1.2.5. Податково-бюджетна діяльність 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Станом на 01.10.2017 року доходи загального фонду місцевих бюджетів 

району (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 105,0%, 

надходження складають 54,7 млн. грн при уточненому плані 52,1 млн. грн 

(перевиконання 2,6 млн. грн). 

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без 

урахування трансфертів) найбільшу питому вагу займають: податок на доходи 

фізичних осіб – 59%, плата за землю – 19% та єдиний податок – 14%. 

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб складає                           

32,2 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року                     

(у співставних умовах) надходження збільшились на 9,6 млн. грн, або на 42,4%. 

Надходження плати за землю станом на 01.10.2017 року складають 

10,5 млн. грн, що на 1,8 млн. грн, або на 20,7%, більше, ніж у 2016 році. 

Обсяг податкового боргу до місцевих бюджетів станом на                     

01.10.2017 року збільшився з початку року на 75,8 тис. грн та становить 

3,8 млн. грн.  

Видаткова частина загального фонду бюджету району станом на 

01.10.2017 року виконана на 85,7%, при затвердженому з урахуванням змін 

плані 317,1 млн. грн, виконання складає 271,6 млн. грн. Заборгованість по 

заробітній платі працівникам та по енергоносіях, спожитих бюджетними 

установами, відсутня.  
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
забезпечення фінансової самостійності районного бюджету; 

стимулювання до нарощування власної ресурсної бази; 

забезпечення повноти та своєчасності збору платежів до державного 
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бюджету та бюджетів усіх рівнів; 

виконання запланованих у районному бюджеті видаткових призначень у 

повному обсязі. 

 

1.2.6. Управління майном спільної власності 

Стислий опис ситуації в галузі: 

У складі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чугуївського району налічується 30 суб’єктів спільної власності, які включають 

в себе заклади, підприємства, організації, установи. У Переліку об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району 

знаходиться 64 об’єкти. 

Станом на 01.10.2017 року діють 73 договори оренди. Надходження 

коштів за 9 місяців 2017 року до районного бюджету від орендної плати майна 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ району становить                   

188,2 тис. грн (всього від оренди отримано 430,3 тис. грн).  

Прогнозний показник надходження коштів від оренди майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району у 2018 році – 

500,0 тис. грн та надходження до районного бюджету – 250,0 тис. грн.  

У зв’язку зі створенням Чкаловської селищної об’єднаної територіальної 

громади були передані за рішенням Чугуївської районної ради суб’єкти та 

об’єкти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Чугуївського 

району, які розташовані на території даної громади, що призвело до зменшення 

Переліку суб’єктів та об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ Чугуївського району. 

На теперішній час створена Малинівська селищна об’єднана 

територіальна громада до якої також планується передати суб’єкти та об’єкти зі 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ Чугуївського району, які 

розташовані на території даної громади. 

У 2017 році було створене Комунальне підприємство «Чугуївський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної 

ради Харківської області шляхом реорганізації (перетворення) Комунального 

закладу охорони здоров’я «Чугуївський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області. 

04 вересня 2017 року зареєстровані дані в державній реєстраційній службі 

про перебування юридичної особи інформаційної газети «Вісник Чугуївщини» 

(код ЄДРПОУ 02476511) у стані припинення. 

Діяльність Чугуївської районної ради Харківської області щодо 

управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Чугуївського району спрямована на задоволення потреб територіальних громад, 

поповнення районного бюджету, отримання коштів від оренди 

балансоутримувачами. 
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Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
підвищення рівня наповнення доходної частини районного бюджету від 

використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ; 

фінансове забезпечення комунальних закладів району для виготовлення 

технічної документації на об’єкти нерухомості та земельні ділянки, де 

розташовані такі об’єкти. 

 

1.3. Підвищення стандартів життя 

1.3.1. Демографічна політика 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Загальна кількість населення Чугуївського району станом на                 

01.10.2017 року становить 48171 особа. Показники народжуваності та 

смертності населення становлять: народжуваність 4,8 на 1 тис. населення (у 

2016 році показник народжуваності становив 2,4 на 1 тис. населення), 

смертність – 12,5 на 1 тис. населення (у 2016 році показник смертності складав 

7,9 на 1 тис. населення), природний рух залишається від’ємним та становить у 

2017 році – 7,7%, у 2016 році становив – 7,9%. 

 

Демографічні показники Чугуївського району  

за 9 місяців 2014-2017 років (без урахування м. Чугуєва) 

 

 
 

 

Аналіз демографічної ситуації в районі свідчить про наявність 

демографічної кризи, на яку суттєво впливає стан здоров’я населення. Динаміка 

природного руху населення характеризується природним скороченням, тобто 

смертність переважає над народжуваністю, скорочення населення відбулося на 
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372 особи (народжено станом на 01.10.2017 року 229 осіб, померло – 601 

особа). Залишається тенденція до збільшення рівня смертності за рахунок 

серцево-судинних захворювань, злоякісних новоутворень, нещасних випадків 

від отруєнь та травм. 

Основними причинами смертності залишаються хвороби системи 

кровообігу, новоутворення, зовнішні причини смерті, які становлять 90,8% від 

усіх причин смерті. Структура померлих за 9 місяців 2017 року за причинами 

смерті в Чугуївському районі розподілена наступним чином: хвороби системи 

кровообігу – 79,4%, новоутворення – 10,9%, зовнішні причини смерті – 4,8%, 

хвороби органів травлення – 2,6%, хвороби органів дихання – 0,6%. 

 

Структура померлих за причинами смерті в Чугуївському районі 

станом на 01.10.2017 року 

 

 
 

Для поліпшення демографічного стану в районі вживаються заходи з 

реалізації Районної Програми розвитку лікувальних закладів Чугуївського 

району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради 

Харківської області від 14.07.2015 року (із змінами) (залучення коштів усіх 

рівнів бюджетів). 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
оснащення акушерсько-гінікологічного відділення КЗОЗ «Чугуївська 

центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»; 

утримання показника дитячої смертності на рівні 4,3%. 
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1.3.2. Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Стислий опис ситуації в галузі: 

У районі забезпечені умови для соціально-правового захисту кожної 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Перевага при 

влаштуванні дітей після отримання правового статусу дитини-сироти чи 

дитини, позбавленої батьківського піклування, надається сімейним формам 

виховання – передачі дитини на усиновлення, під опіку (піклування) до дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних сімей. Такий підхід дозволив 100% 

забезпечити влаштування дітей даної категорії до сімейних форм виховання. 

Все більша увага приділяється роботі з сім’ями, що перебувають у складних 

життєвих обставинах, і які залишаються постійним джерелом і витоком 

соціального сирітства.  

Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації 

разом з представниками управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації, відділів освіти, у справах молоді та спорту 

районної державної адміністрації, Чугуївського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, правоохоронних органів проведено 37 рейдів-

перевірок по населених пунктах району, з метою виявлення фактів 

бродяжництва, жебракування, дітей, які прогулюють заняття тощо. За 

результатами яких виявлено 30 дітей, які були повернуті батькам. Під час 

рейдів обстежено умови проживання 110 сімей, з них 15 сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах. Ініційовано притягнення до відповідальності 

4 батьків, які ухиляються від виконання своїх обов’язків. Всього за звітний 

період проведено 9 Днів правових знань, 29 тематичних лекцій та                             

67 профілактичних бесід з дітьми та підлітками. Охоплено понад 700 осіб, 

розповсюджено 400 буклетів, листівок та прес-релізів на різноманітну 

тематику. 

На території району мешкає 8011 дітей віком 0-18 років. На даний час із 

118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на первинному обліку служби у справах дітей районної державної 

адміністрації, 115 дітей, або 97,5%, виховуються у сімейних формах виховання, 

що більше, у порівнянні з минулим роком. З даного питання у районі  

спостерігається постійна позитивна динаміка.  

Одним із головних показників соціально-правового захисту дітей                          

є збереження для них сімейного оточення: станом на 01.10.2017 рік правовий 

статус дитини, що залишилася без батьківського піклування, на території 

району отримали 15 дітей, всі діти влаштовані до сімейних форм виховання.  

На території району створено і функціонує 2 дитячих будинки сімейного 

типу та 10 прийомних сімей, в яких разом виховується 28 дітей. Протягом            

2017 року до дитячого будинку сімейного типу влаштовано 3 дитини.  

Але пріоритетним правом кожної дитини залишається усиновлення. У 

районі усиновлено громадянами України 3 дитини, іноземними громадянами – 
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2 дитини. До закладів інтернатного типу станом на 01.10.2017 року не було 

влаштовано жодної дитини.  
Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 

забезпечення першочергового права кожної дитини на виховання в сім’ї; 

забезпечення пріоритетності національного усиновлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; 

влаштування щорічно не менш 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на обліку служби у справах дітей 

районної державної адміністрації, під опіку (піклування) фізичних осіб, до 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; 

своєчасне виявлення дітей, які виховуються у сім’ях, що перебувають у 

складних життєвих обставинах; сприяння передачі таких сімей під соціальний 

супровід Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді з метою збереження для дитини біологічного оточення; 

продовження проведення комплексних профілактичних заходів «Діти 

вулиці» разом із правоохоронними органами та сільськими, селищними радами  

з метою своєчасного виявлення дітей, які потребують соціального захисту та 

допомоги. 
 

1.3.3. Зайнятість населення та ринок праці 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Рівень зайнятості населення району віком 15-70 років склав 70,0%, рівень 

безробіття – 0,92%. 

Стабільному положенню на ринку праці району сприяє послідовна робота 

з охоплення безробітних заходами активної політики зайнятості 

(працевлаштування, залучення до громадських та інших робіт тимчасового 

характеру, проходження професійного навчання). До активних форм зайнятості 

станом на 01.10.2017 року залучено 1194 особи, за 2016 рік – 1264 особи. 

Чисельність працевлаштованих безробітних громадян склала 501 особу, 

професійним навчанням охоплено 274 безробітних, до громадських та інших 

робіт тимчасового характеру залучено 416 безробітних. 

Питання створення нових робочих місць визнано в роботі керівництва 

району одним із пріоритетних. З метою реалізації цього напрямку роботи 

постійно проводиться моніторинг провідних підприємств району (філія «ТЕЦ» 

ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», ТОВ «Малинівський склозавод», 

ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний 

завод – плюс», ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»,                                 

ДП «Новопокровський КХП», ТММ «Енергобуд менеджмент» та інші). 

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації впродовж 2017 року проведено 82 бесіди з роботодавцями, 12 

семінарів (залучено 119 осіб). Упродовж 2017 року в районі створено 242 нових 
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робочих місця, з них: юридичними особами – 102, фізичними – 128, за 

договорами трудового найму – 12. 

У 2017 році за працевлаштування незайнятих громадян 8 роботодавцям 

виплачено компенсацію єдиного внеску на загальну суму 58,1 тис. грн.  

З метою сприяння зайнятості населення району та регулювання процесів 

на ринку праці в районі здійснюються заходи з виконання Програми зайнятості 

населення Чугуївського району на період до 2017 року, затвердженої рішенням 

Чугуївської районної ради від 30.01.2014 року (зі змінами). 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
повернення офіційно незайнятих громадян до економічно доцільної 

діяльності шляхом сприяння у працевлаштуванні, проходженні професійного 

навчання, участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру; 

активізація роботи зі стимулювання роботодавців до створення нових 

робочих місць шляхом виплати компенсації фактичних витрат у розмірі 

єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних осіб, зокрема недостатньо 

конкурентоспроможних на ринку праці; 

сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, 

самозайнятості, у першу чергу, жителів сільської місцевості; 

активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, у 

тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, та роботодавців щодо послуг, 

які надає Державна служба зайнятості, наявних вакансій та законодавчо 

передбачених соціальних гарантій на випадок безробіття; 

удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення 

мотивації зацікавленності молоді до оволодіння робітничими професіями. 

 

1.3.4. Грошові доходи населення та заробітна плата 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів є 

одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення. 

У складних економічних обставинах на підприємствах району вдається 

зберегти позитивну динаміку зростання заробітної плати. За останніми 

статистичними даними середньомісячна заробітна плата одного штатного 

працівника за І півріччя 2017 року склала 5175 грн і у порівнянні з відповідним 

періодом минулого року зросла на 1715 грн, або на 42,8%.  

Питання своєчасної виплати заробітної плати на підприємствах району 

визначено в роботі керівництва як одне з пріоритетних. На протязі останніх 

років у районі мала місце заборгованість із заробітної плати працівникам 

комунального підприємства «Есхарівське ЖКЕУ-2011». З метою вивчення 

питань фінансово-бюджетної дисципліни, причин виникнення заборгованості 

на данному підприємстві, було створено спеціальну комісію та проведено 

позапланову перевірку підприємства. За результатами перевірки складено акт, 
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який передано до Чугуївського відділу поліції ГУ НП України в Харківській 

області для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

На теперішній час реорганізоване підприємство «ЕЖКЕУ-2011» не має будь-

яких дозволів на здійснення діяльності та фактично не здійснює виробничу 

діяльність.  

Районною державною адміністрацією, крім цього, вживалися інші заходи 

щодо виправлення ситуації на підприємстві, зокрема неодноразово надавалася і 

фінансова допомога. У серпні цього року, завдяки спільним зусиллям усіх гілок 

влади району, заборгованість із заробітної плати на КП «Есхарівське ЖКЕУ-

2011» була погашена в повному обсязі. 
З метою здійснення контролю за станом погашення заборгованості із 

заробітної плати, станом фінансово-економічної діяльності житлово-

комунальних підприємств району, виплати пенсій та надходження до 

Пенсійного Фонду України страхових внесків, сплати єдиного соціального 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з початку 

поточного року проведено 9 засідань районної комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат. 

У районі щомісячно здійснюється моніторинг щодо виявлення 

працівників, які отримують заробітну плату нижчу за розмір прожиткового 

мінімуму для працездатної особи. Питання відповідності рівня заробітної плати 

чинному законодавству розглядаються на засіданнях районної комісії з питань 

легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості.  

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах району; 

дотримання умов галузевих угод та колективних договорів у частині 

оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати та 

впровадження скороченого робочого часу; 

запобігання фактам неофіційних трудових відносин. 

 

1.3.5. Соціальне забезпечення 

Стислий опис ситуації в галузі: 

 

У районі розроблена та розповсюджена по населеним пунктам району 

інформаційна листівка «Шлях переселенця», в якій поширена інформація про 

організації, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам, працює 

«гаряча лінія» за номером телефону Чугуївського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. У співпраці з громадськими та волонтерськими 

організаціями внутрішньо переміщені особи залучаються до участі у семінарах 

та тренінгах щодо можливостей відкриття власної справи, шляхів 

працевлаштування та отримання доходів тощо. 
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За сприянням районної державної адміністрації була створена 

міськрайонна громадська організація учасників проведення антитерористичної 

операції. Для зазначеної категорії осіб проводяться зустрічі за участю 

керівництва району, представників служб та структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, надаються інформаційні, юридичні, медичні та інші  

послуги. 

На базі Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді створений інформаційно-консультаційний (ресурсний) центр для 

сімей/осіб з числа внутрішньо переміщених, учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей. Послугами інформаційно-ресурсного центру 

скористалось 27 осіб зазначеної категорії.  

У районі створена районна комісія з питань надання одноразової 

грошової допомоги звільненим у запас (демобілізованим) 

військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та членам 

сімей померлих під час участі в антитерористичній операції. За період                    

2015-2017 років отримали одноразову грошову допомогу 110 осіб на суму                 

550 тис. грн. 

Станом на 01.10.2017 року у районі 8750 сімей користуються субсидією 

для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, 362 сім’ї – на 

тверде паливо та скраплений газ. У цілому це становить 65,9% від загальної 

кількості сімей району.  

У 2017 році середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги 

складає 92,14 грн, на тверде паливо та скраплений газ – 2844,00 грн. 

Станом на 01.10.2017 року субсидії нараховані на загальну суму                     

60,1 млн. грн.  

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
забезпечення соціально-психологічної підтримки учасників 

антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організація 

надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб; 

забезпечення своєчасного призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам; 

забезпечення своєчасного призначення житлових субсидій, встановлених 

строків їх призначення та перепризначення на наступний період. 

 

1.3.6. Охорона праці 

Стислий опис ситуації: 

З метою створення належних, безпечних умов праці на підприємствах, в 

установах та організаціях району та вдосконалення системи управління 

охороною праці в районі реалізуються заходи з поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища в Харківській області на 2016-2020 роки, які 

включені до комплексної Програми соціального захисту населення Харківської 
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області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради       

від 17.12.2015 № 15-VIІ. 

Проводилась постійна робота з підтримання в актуальному стані переліку 

підприємств та організацій району, де є робочі місця зі шкідливими умовами 

праці. Здійснювався постійний контроль за наданням працівникам, зайнятим на 

роботах із шкідливими умовами праці, пільг та компенсацій, за термінами 

проведення атестації робочих місць.  

На даний час атестація проведена на 24 підприємствах, атестовано        

423 робочих місця, що складає 99,5%. Залишається 2 підприємства, де не 

проведено атестацію (Агрофірма «Лебежанська» ТОВ, ПАТ «Мосьпанівське»). 

Організовано навчання та підвищення кваліфікації 134 посадових осіб та 

спеціалістів підприємств, організацій та установ з питань охорони праці, що 

складає 76% від запланованого (за планом 176). 

На фінансування заходів з охорони праці у 2017 році підприємствами 

району витрачено 3304,78 тис. грн, у тому числі на 1 працюючого – 615 грн.  

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
реалізація заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища в Чугуївському районі; 

забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі 

шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх 

форм власності, своєчасного та якісного проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. 

 

1.3.7. Охорона здоров’я 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Станом на 01.10.2017 року мережа закладів охорони здоров’я району включає 

три заклади охорони здоров’я, а саме, КЗОЗ «Чугуївська центральна районна 

лікарня ім. М.І. Кононенка» (далі – районна лікарня), КП «Чугуївський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської 

області (далі – центр первинної медико-санітарної допомоги), КП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чкаловської селищної ради. 

Продовжується втілення медичної реформи первинної ланки у 

Чугуївському районі з урахуванням світового досвіду розвитку медицини.  

У рамках реформування первинної ланки медицини вперше в Україні у 

Чугуївському районі проведено масовий захід «Ярмарок здоров’я». На 

районному заході «Ярмарок здоров’я» відбулося просування вільного та 

свідомого вибору сімейного лікаря населенням. Пацієнти змогли вільно обрати 

свого сімейного лікаря, маючи достатньо інформації для зваженого вибору, 

сімейні лікарі отримали необхідні знання на тренінгах та семінарах. 

В усіх населених пунктах Чугуївського району проведено обговорення 

проходження реформування первинної ланки. 



 

 

 

41 

 

У рамках реалізації заходів з децентралізації у Чкаловській селищній 

об’єднаній територіальній громаді з 01.07.2017 року створено КП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чкаловської селищної ради. 

Одним із етапів проходження реформування в районі КЗОЗ «Чугуївський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради 

Харківської області реорганізовано в комунальне підприємство. Такі кроки 

перетворення медичного закладу спрямовані в рамках реалізації розпорядження 

Кабінету Міністрів  України від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції 
реформи фінансування системи охорони здоров’я». Згідно цього нормативного акту 

державні гарантії в сфері надання медичних послуг повинні бути приведені у 

відповідність з економічними можливостями суспільства шляхом визначення 

державного гарантованого пакета медичної допомоги, що базується на 

пріоритетах охорони здоров’я, враховує поточний економічний стан і 

можливості держави.  

На даний час районний бюджет додатково направив  кошти на 

забезпечення працівників центру первинної медико-санітарної допомоги 

комп’ютерним обладнанням у сумі 150,0 тис. грн для закупівлі комп’ютерної 

техніки для приєднання амбулаторій до електронної системи охорони здоров’я 

e-Health. 

У районній лікарні вжито заходи, які удосконалюють якість медичної 

допомоги, наближають її до пацієнта. Районною лікарнею здійснено 

оптимізацію структурних підрозділів, а саме функціонує відділення екстреної 

невідкладної медичної допомоги, оптимізовано отоларингологічне, шкіряно-

венерологічне відділення.            

Протягом 2017 року у лікувальних закладах Чугуївського району 

відбувається реалізація міжнародних проектів, які дають змогу капітально 

відремонтувати патологоанатомічне відділення, відділення екстреної 

невідкладної медичної допомоги. На оплату проектно-кошторисної 

документації для проведення капітального ремонту паталогоанатомічного 

відділення районної лікарні, на реконструкцію відділення екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги – 370,0 тис. грн. 

Вже реалізовано міні-проект «Лікарня майбутнього», завдяки чому у 

стаціонарних відділеннях районної лікарні встановлено енергозберігаючі 

віконні блоки.  

Для створення умов прийому пацієнтів завершено капітальний ремонт 

протитуберкульозного кабінету, який оснащено рентгенівською установкою 

«Мадіс», вартість цієї установки становить 1275,0 тис. грн. 

Додатково з районного бюджету на завершення капітального ремонту 

протитуберкульозного кабінету виділено 300,1 тис. грн. Загалом на проведення 

капітального ремонту витрачено 1100,0 тис. грн. 

Станом на 01.10.2017 року районна лікарня отримала новий 

мамографічний апарат вартістю 4900,0 тис. грн для проведення діагностики 

онкологічних захворювань у жінок.  



 

 

 

42 

 

Станом на 01.10.2017 року зареєстровано зростання середньої заробітної 

плати медичних працівників сфери охорони здоров’я району на 50,8% до 4472,5 грн             

(за 9 місяців 2016 року – 2965,0 грн). 

Станом на 01.10.2017 року, по району на галузь «Охорона здоров’я» 

фактично виділено 60417,8 тис. грн або 72,2% від запланованих видатків, що на 

17205,0 тис. грн більше у порівнянні з 2016 роком (за 9 місяців 2016 року –                 

43212,8 тис. грн). 

Станом на 01.10.2017 року збільшились фактичні видатки у розрахунку на 

одного жителя району до 882,8 грн, проти 542,9 грн у 2016 році.  
Кількість лікарняних ліжок в районній лікарні складає 210 ліжок. 

Проведено оптимізацію ліжкового фонду, у порівнянні з 2016 роком ліжковий 

фонд зменшився на 110 ліжок. 

Проблемні питання сфери охорони здоров’я:   
погіршення стану здоров’я населення, збільшення рівня смертності 

населення, зріст онкологічної захворюваності та захворюваності на 

туберкульоз; 

недостатній рівень фінансування сфери охорони здоров’я, що потребує 

залучення додаткового фінансування; 

застаріле медичне обладнання в лікувальних закладах району, яке 

вичерпало свій термін експлуатації та потребує оновлення; 

низький технічний стан спеціального медичного автотранспорту. 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
розвиток системи надання первинної медико-санітарної допомоги та 

другого рівня надання медичної допомоги шляхом поліпшення матеріально-

технічної бази, укомплектування медичними кадрами, продовження 

реформування первинної ланки; 

забезпечення розвитку акушерсько-гінекологічної служби                               

районної лікарні; 

забезпечення надання медичної допомоги хворим на онкологічну 

патологію; 

залучення фінансової допомоги бюджетів всіх рівнів для розвитку 

лікувальних закладів району; 

забезпечення ефективного використання коштів, що виділяються 

закладам охорони здоров’я за рахунок автономізації закладів охорони здоров’я 

та їх фінансової самостійності; 

продовження реалізації проектів в районній лікарні щодо проведення 

капітального ремонту патологоанатомічного відділення та реконструкції 

відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги; 

підтвердження статусу «Лікарня – доброзичлива до дитини» для районної 

лікарні. 
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1.3.8. Підтримка дітей та молоді 

Стислий опис ситуації в галузі: 

З метою проведення заходів щодо виконання завдань Уряду та 

Харківської обласної державної адміністрації з питань роботи з молоддю в 

рамках національно-патріотичного виховання, популяризації традицій духовно-

культурної самобутності українського народу в районі реалізується Програма 

розвитку фізичної культури та спорту, формування здорового способу життя та 

національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, затверджена 

рішенням Чугуївської районної ради від 13.12.2016 року. 

Загальна кількість молоді віком від 14 до 18 років – 1959 осіб, від 18 до  

35 років – 12707 осіб.  

На території району діють: Чугуївська районна організація Народної 

демократичної ліги молоді; Спілка молодих державних службовців 

Чугуївського району; Українська соціал-демократична молодь; Чугуївська 

ланка пласту національної скаутської організації України; Малинівська 

громадська організація «Наше майбутнє». У них нараховується 283 особи із 

числа молоді. 

У кожному загальноосвітньому навчальному закладі району створено 

учнівські організації самоврядування, в яких налічується 3930 осіб. 

Молодь району активно залучається до проведення: 

благодійних акцій: «Напиши листа солдатові», «Подаруй частинку свого 

серця», акції зі збору речової допомоги військовослужбовцям, які перебувають 

у зоні АТО; 

спортивних  змагань: «Богатир Чугуївщини», спартакіади серед 

допризовної молоді, «Нумо хлопці!», «Козацькі розваги», фестиваль дружин 

юних пожежних рятівників, участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»), тощо; 

культурно-розважальних заходів: «Барви Слобожанщини», «Молодіжний 

лідер року». 

Серед основних заходів: відзначення Дня соборності України; 

вшанування пам’яті героїв Крут; відзначення Дня Конституції України; Дня 

незалежності України; Дня пам’яті та примирення України; Всеукраїнської 

акції, спрямованої на формування ціннісних орієнтирів і громадянської 

свідомості, конкурси, вікторини на теми: «Україна – Батьківщина. Я її мала 

частина», конкурс дитячого малюнка «Я малюю Україну», уроки мужності, 

лекції, бесіди, засідання «круглих столів», вечори пам’яті за темами: «За волю 

України ви життя віддали», «Кривава ціна миру».  

Актуальним напрямом виховної роботи залишається формування в учнів 

навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино 

правильний вибір на користь здорового способу життя,  підвищення рівня їх 
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інформованості з питань профілактики правопорушень, тютюнокуріння, 

алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

У закладах освіти організована профорієнтаційна робота із 

старшокласниками: проходять виховні години, зустрічі з представниками 

вищих навчальних закладів: Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій – Національний університет цивільного захисту України, 

Національна  Академія національної гвардії України.  

За підтримки губернатора Харківської області учні 10-11 класів взяли 

участь у профорієнтаційному заході, який відбувся у Східному управлінні 

національної гвардії України. 

З метою підтримки діяльності дитячих оздоровчих закладів на території 

Чугуївського району, створення сприятливих умов для забезпечення 

відпочинку та оздоровлення дітей, зміцнення матеріально-технічної бази                

КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської 

районної ради Харківської області на території району реалізується Програма 

організації оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки, затверджена 

рішенням Чугуївської районної ради від 13.12.2016 року (зі змінами).  

За період літньої оздоровчої компанії різними формами відпочинку 

оздоровились 4599 осіб (у 2015 — 4262 особи, у 2016 — 4415 осіб), що складає 

99,7% (у 2015 — 98,18%, у 2016 — 99,1% ) від загальної кількості дітей віком 

від 7 до 17 років, у тому числі 3134 дитини (100%), які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

У закладах відпочинку з денним перебуванням  відпочило 1556 осіб, що 

складає 36% (у 2015 — 1368 осіб, 31,5%; у 2016 — 1595 осіб, 36,1%). 

За три табірні зміни КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий 

табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області прийняв на 

оздоровлення 453 особи (у 2015 — 432 особи, у 2016 — 367 осіб).  

Через Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної  

державної адміністрації за кошти обласного бюджету в 16 закладах                      

оздоровлення та відпочинку (у 2015 — 12 закладах, у 2016 — 17 закладах), що 

знаходяться на території Харківської області та за її межами, оздоровилось              

153 особи (у 2015 — 132 особи, у 2016 — 162 особи).  
Решта дітей району оздоровилась у дитячих оздоровчих закладах за 

рахунок підприємств, організацій, батьківських коштів. 

На фінансування оздоровчої кампанії було використано: 

з місцевого бюджету – 460,13 тис. грн, (у 2015 – 265,65 тис. грн, у 2016 – 

445,36 тис. грн) з них: на функціювання закладів відпочинку з денним 

перебуванням – 260,0 тис. грн (у 2015 – 168 тис. грн, у 2016 – 229,04 тис. грн); 

на придбання путівок для 37 дітей (у 2015 – 32, у 2016 – 32), які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки в КП «Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради 

Харківської області витрачено 147,63 тис. грн (у 2015 – 97,7 тис. грн, у                      
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2016 році – 124, 32 тис. грн); 

на розвиток матеріально-технічної бази КП «Чугуївський районний 

дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської 

області – 52,5 тис. грн. 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 

продовження роботи щодо підвищення соціальної активності молоді, 

національно-патріотичного виховання, творчого розвитку особистості, 

створення умов для її інтелектуального самовдосконалення; 

створення умов для формування у молоді соціально-позитивних форм 

поведінки і навичок, які ґрунтуються на здоровому способі життя; 

збереження повноцінно функціонуючої мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку на території району; 

забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, в закладах оздоровлення та відпочинку з 100% охопленням; 

забезпечення належної організації літнього оздоровлення та відпочинку 

дітей, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування 

дітей в закладах оздоровлення та відпочинку, недопущення скорочення 

кількості дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок 

коштів місцевого бюджету та за рахунок інших джерел, незаборонених 

законодавством. 

 

1.3.9. Фізична культура і спорт 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Спорт і фізична культура  є невід’ємною частиною виховного процесу 

дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення.  

Одним із головних напрямів та завдань Програми розвитку фізичної  

культури та спорту, формування здорового способу життя та національно-

патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 

Чугуївської районної ради від 13.12.2016 року – є зміцнення здоров’я, 

підвищення фізичних і функціональних можливостей людського організму, 

забезпечення збільшення обсягу рухової активності, відродження трудового 

потенціалу, надання послуг населенню району в організації та проведенні 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, створення умов для 

забезпечення занять фізичною культурою та спортом, розвитку дитячо-

юнацького спорту. 

На території району діяльність у галузі «Фізична культура і спорт» 

здійснюють: відділи у справах молоді та спорту, освіти районної державної 

адміністрації, комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа 

Чугуївської районної ради Харківської області», комунальне підприємство – 

районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Чугуївської 
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районної ради Харківської області, громадські організації  спортивної 

направленості «Ірімі», «Рись» та районна федерація з футболу,  2 спортивних 

клуба в селищах Новопокровка та Есхар.  

Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед населення 

району  проводиться у 22 спортивних залах та 5 залах з тренажерним 

обладнанням,  на 25 футбольних полях,  майданчиках з синтетичним 

покриттям, 25 майданчиках з тренажерним обладнанням, 12 стрілецьких тирах, 

60 спортивних майданчиках, що включають волейбольні, баскетбольні 

площадки та гімнастичні містечка.  
На цих спортивних об’єктах працюють: 14 тренерів-викладачів,                        

31 вчитель фізичної культури, інструктор-методист, інструктор з фізичної 

культури Новопокровської селищної ради, 2  інструктори громадських 

організацій  спортивної направленості. 

Для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного 

відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу 

життя, підготовки спортсменів для резервного спорту на території району 

функціонує комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа 

Чугуївської районної ради Харківської області» (далі – ДЮСШ), в якій 

займається 1018 вихованців. 

У своїй структурі ДЮСШ має 6 відділень олімпійських видів спорту: 

легкої атлетики, баскетболу, футболу, волейболу, боксу, лижних гонок та           

3 відділення неолімпійських видів спорту: самбо, тейквандо (ІТФ), гирьовий 

спорт – працює 69 навчально-тренувальних груп. 

У 2017-2018 навчальному році додатково відкриті відділення хортингу, 

дві групи відділень самбо, одна група відділення волейболу та дві групи   

баскетболу.  

За 9 місяців 2017 року вихованці відділень ДЮСШ взяли активну участь 

у змаганнях різного рівня: Чемпіонаті Харківської області з боксу, боротьби 

самбо, волейболу, легкої атлетики, футболу, гирьового спорту, лижних гонок; 

чемпіонаті України з боксу серед юніорів 2001-2002 років народження; 

Чемпіонаті Європи серед молоді з боротьби самбо.  

Роботу з населенням району проводить комунальне підприємство – 

районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», який був 

створений рішенням Чугуївської районної ради від 29.12.2011 року. 

З метою пропаганди фізичної культури і спорту, залучення населення до 

активного відпочинку та здорового способу життя кожного року на території 

району проводяться понад 100 різноманітних фізкультурно-масових заходів, в 

яких приймає участь понад 2,5 тис. учасників, а саме: в районній Спартакіаді з 

десяти видів спорту серед колективів фізичної культури організацій, агрофірм, 

сільських та селищних рад, спортивних клубів; галузевих Спартакіадах серед 
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державних службовців, педагогічних та медичних працівників, силових 

структур та серед допризовної молоді; в багатоборстві «Богатир Чугуївщини». 

У змаганнях з лижних перегонів присвячених пам’яті воїна – 

інтернаціоналіста Олександра Михайлова, турнірах з волейболу: пам’яті 

олімпійського чемпіона  Юрія Венгеровського та воїна-інтернаціоналіста 

Віктора Луговського. А також у спортивно-масових заходах приурочених до 

професійних та державних календарних свят. 

У рамках Всеукраїнської акції «За здоровий спосіб життя» серед 

відпочиваючих у закладах відпочинку та оздоровлення, що знаходяться на 

території району проводяться різноманітні спортивні естафети та конкурси, 

футбольні турніри. 

Збірні команди району взяли участь у фінальних змаганнях за програмою 

обласної Спартакіади з 12 видів спорту, за підсумками якої посіли ІІІ місце       

(за підсумками 2016 року – ІІІ місце, у 2015 році – ІV місце) та обласної 

Спартакіади з 5 масових  видів спорту, за підсумками 2017 року — посіли           

ІІ місце (у 2016 році – І місце, у 2015 році – І місце). 

У районі розвиваються неолімпійські види спорту. Так, зареєстровані та 

діють: Чугуївський районний осередок федерації військово-спортивного 

багатоборства Харківської області «Рись»; громадська Чугуївська районна 

організація «ІРІМІ»; Чугуївська районна спілка радіоаматорів «Радіохвиля». 

З метою популяризації фізичної культури та спорту, олімпійського руху 

та пропаганди здорового способу життя, залучення коштів для розвитку галузі 

«Фізична культура і спорт» другій рік поспіль ДЮСШ бере участь в обласному 

конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє».  

Завдяки проекту юні спортсмени відділення лижні гонки отримали                   

15 комплектів сучасних лиж; відділеня футболу, волейболу, баскетболу та 

боксу отримали три комплекти футбольної форми для трьох вікових груп, 

спортивне обладнання для відділення боксу (шоломи, перчатки, груші,             

10 комплектів спортивної форми) та м’ячи (футбольні, баскетбольні, 

волейбольні). 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 

збереження мережі спортивних закладів, що знаходяться на території 

району, збільшення кількості дітей та молоді, залучених до занять фізичною 

культурою та спортом; 

залучення молодих спеціалістів до роботи в сфері фізичної культури та 

спорту; 

здійснення підготовки вихованців комунального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області» до 

тренувань та змагальних навантажень, необхідних для досягнення високих 

спортивних результатів; 

забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки спортсменів району для 
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участі в змаганнях різних рівнів з олімпійських та неолімпійських видів спорту, 

пропагування серед населення району здорового способу життя; 

створення умов для якісної діяльності комунального підприємства – 

районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 

збереження та розвиток матеріально-технічної бази сфери фізичної 

культури та спорту; 

збільшення обсягів фінансування галузі за рахунок залучення коштів з 

усіх джерел, не заборонених законодавством. 

Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на території 

Новопокровської селищної ради; 

установка майданчика із гімнастичним обладнанням в с. Велика Бабка; 

установка майданчика із тренажерним обладнанням в с. Мосьпанове; 

установка майданчика із синтетичним покриттям в с. Стара Гнилиця. 

 

1.3.10. Освіта 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Станом на 01.10.2017 року в районі функціонує 14 закладів дошкільної 

освіти усіх типів, серед яких: 4 дошкільні навчальні заклади (29 груп) та                   

13 дошкільних груп при 10 НВК (с. Волохів Яр, с. Кам’яна Яруга,                             

смт Введенка, смт Новопокровка, с. Зарожне, с. Мосьпанове, с. Велика Бабка,                 

с. Тернова, с. Стара Гнилиця, с. Гракове). У 42 групах виховується 920 дітей.  

Станом на 01.10.2017 року охоплення всіма формами дошкільної освіти 

дітей від 3-х до 6-ти років у районі становить 967 осіб (90%), із них в міській 

місцевості – 718 осіб (93%), в сільській місцевості – 249 осіб (82,7%), у тому 

числі ДНЗ – 815 дітей (міська місцевість – 643 особи, сільська місцевість –                   

172 особи), групи при ЗОШ – 47 осіб (міська місцевість – 20 осіб, сільська –                 

27 осіб), соціально-педагогічний патронат – 105 осіб (міська – 55 осіб, сільська 

– 50 осіб).  

Показник охоплення дітей старшого дошкільного віку (2011 року 

народження) різними формами дошкільної освіти в районі становить 100%.  

Дошкільні заклади та групи укомплектовані спеціалістами, які дають 

дітям знання, вміння та навички відповідно до вікових особливостей 

(дотримуючись чинних програм виховання).    

У Чугуївському районі налічується 15 закладів загальної середньої освіти. 

Кількість учнівського контингенту складає 2881 особу. У порівнянні з минулим 

роком мережа закладів загальної середньої освіти зменшилася у зв’язку з 

утворенням Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади (далі – 

ОТГ). До комунальної власності Чкаловської ОТГ зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району передані Чкаловський, 

Леб’язький, Коробочкинський, Іванівський навчально-виховні комплекси, 

Новогнилицька ЗОШ І-ІІ ступенів та Базаліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
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У районі функціонує 1 заклад нового типу – Малинівська гімназія.  
За підсумками участі закладів загальної середньої освіти району в 

обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад команда району здобула 

22 перемоги, що на 9 перемог більше, ніж в минулому навчальному році та 

посіла 3 місце серед сільських районів області.  

Найкращих результатів у районному етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад досягли команди Новопокровського НВК, Малинівської гімназії, 

Есхарівської та Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

За результатами участі команди району в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України переможцями обласного етапу стали 7 учнів 

району (в минулому році – 5 учнів). Найбільш результативним по кількості 

переможців обласного етапу є Новопокровський, Кам’яноярузький НВК, 

Старопокровська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Чугуївський районний Центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.  

На міжнародних та Всеукраїнських конкурсах художньо-естетичного та 

туристично-краєзнавчого напрямків юні таланти Чугуївщини  

здобули 50 перемог. 

У поточному навчальному році у районі відкрито 5 класів, які працюють 

за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» та 7 інклюзивних класів.  

Введена 1 ставка логопеда у Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

У районі функціонує 3 заклади позашкільної освіти, де у поточному 

навчальному році у 154 гуртках виховується 3052 вихованця. 

Проводиться відповідна робота стосовно підтримки внутрішньо 

переміщених осіб із Донецької, Луганської областей. У закладах загальної 

середньої освіти району навчається 37 осіб, у закладах дошкільної освіти 

виховуються 2 особи із Донецької, Луганської областей. 

У поточному навчальному році безкоштовним підвозом до місць 

навчання та у зворотньому напрямку забезпечено 543 учня та 57 педагогічних 

працівників. У перевезенні задіяні 8 шкільних автобусів, які знаходяться на 

балансі відділу освіти районної державної адміністрації. Придбано шкільний 

автобус за рахунок співфінансування (725,0 тис. грн – обласний бюджет,              

725,0 тис. грн – районний бюджет). Підвіз учнів та вчителів забезпечено на 

100%. Станом на 01.10.2017 року для зміцнення матеріально-технічної бази 

закладів освіти району залучено 6 млн. грн, із них: 

2,3 млн. грн – коштів обласного бюджету; 

1,2 млн. грн – районного бюджету; 

690,0 тис. грн – сільських та селищних бюджетів; 

895,0 тис. грн – спонсорської допомоги; 

965,0 тис. грн – батьківських коштів. 

Найбільш вагомими здобутками є: 
оснащення навчальних кабінетів природничо-математичного напрямку на 

загальну суму 711,0 тис. грн; 
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проведення капітального ремонту внутрішніх приміщень шкільної їдальні 

Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (820,0 тис. грн – кошти обласного бюджету); 

відкриття додаткової дошкільної групи у Кам’яноярузькому НВК на                   

25 місць (250,0 тис. грн – кошти районного бюджету). 

Усі заклади освіти району забезпечені комп’ютерною технікою. У 

закладах освіти району 247 комп’ютерів, 206 з яких використовується в 

освітньому процесі, 25 – в управлінській діяльності. У кожній школі є 

комп’ютерний клас, а у Новопокровському, Введенському, Старогнилицькому  

НВК, Малинівській гімназії, Есхарівській, Старопокровській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

– по 2. Всі заклади освіти району підключені до мережі Інтернет. Кількість 

дітей на 1 комп’ютер складає 12 учнів. В освітньому процесі використовується                         

23 мультимедійних комплекси та 40 телевізорів.  

Заклади освіти району у поточному навчальному році взяли активну 

участь у проектній діяльності.  

Вони – учасники 18-ти проектів, із них:  

4 – міжнародних; 

3 – всеукраїнських; 

11 – регіональних. 

Було продовжено реалізацію заходів районної соціальної Програми 

розвитку освіти на період до 2017 року, затвердженої рішенням Чугуївської 

районної ради від 25.10.2013 року. 

Проблемні питання галузі освіти. 
Існує нагальна потреба у заміні шкільного автобусу у зв’язку із значним 

терміном його експлуатації.  

Потребує оновлення технологічне обладнання на харчоблоках закладів 

освіти.  

Для якісної організації освітнього процесу, проведення лабораторних та 

практичних робіт з предметів природничих дисциплін потрібно забезпечити 

навчальні кабінети необхідним обладнанням.  

Комп’ютерні класи закладів загальної середньої освіти району (Волохово-

Ярський, Граківський, Мосьпанівський, Тернівський навчально-виховні 

комплекси, Кочетоцька, Малинівська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів) не 

поповнювалися комп’ютерною технікою з 2005 року. Техніка застаріла і 

потребує оновлення.  

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
покращення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок усіх 

джерел фінансування; 

залучення інвестицій у заклади освіти району шляхом участі у проектах 

різних рівнів; 

продовження оновлення комп’ютерної техніки у закладах освіти району 

та у відділі освіти районної державної адміністрації; 
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продовження забезпечення закладів освіти необхідним спортивним 

обладнанням та інвентарем; 

забезпечення навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти з 

предметів природничо-математичних дисциплін необхідним обладнанням. 

забезпечення якості гурткової роботи закладів позашкільної освіти 

району. 
 

1.3.11. Культура і туризм 

Стислий опис ситуації в галузі: 

Мережа закладів культури району нараховує 45 об’єктів (19 клубних 

закладів, 26 бібліотек): 

19 клубних закладів у тому числі комунальна установа «Чугуївський 

районний Будинок культури» Чугуївської районної ради Харківської області 

(далі – ЧРБК) (також на території району знаходиться Кочетоцький 

профспілковий Будинок культури, що не входить до мережі 

закладів культури району); 

19 бібліотек-філій що входять до комунального закладу «Чугуївська 

районна централізована бібліотечна система». 

7 публічних бібліотек, що розташовані на території Чкаловської ОТГ. 

На території Чугуївського району налічується 175 пам’яток культурної 

спадщини, з них: археології – 146, історії – 29. 

З районного бюджету фінансується тільки ЧРБК та комунальний заклад 

«Чугуївська районна централізована бібліотечна система», решта закладів (за 

виключенням Кочетоцького профспілкового клубу) фінансуються за рахунок 

місцевих бюджетів. 

Крім того, у ЧРБК, а також у приміщеннях центральної районної 

бібліотеки, бібліотек-філій районної централізованої бібліотечної системи, 

виконано ряд енергозберігаючих заходів, а саме: встановлено металопластикові 

вікна, утеплено підлогу, замінено двері, встановлено енергозберігаючі 

електрообігрівачі.  

Комунальний заклад «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система» Чугуївської районної ради Харківської області, ЧРБК постійно 

приймають участь у різних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і 

грантах. Так, ЧРБК одержав перемогу в обласному конкурсі міні-проектів  

«Разом в майбутнє» з проектом «Теплі мрії наших дітей» в результаті чого 

придбано  26 металопластикових вікон. Також завдяки грантовим перемогам у 

районі комп’ютеризовано 9 бібліотек, де почали надаватися нові послуги для 

користувачів з вільним, безкоштовним доступом до мережі Інтернет, що 

сприяло перетворенню бібліотек на інформаційно-культурні центри для 

населення: відкрились безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для 

населення; започатковано проект з надання безкоштовних скайп – консультацій 

населенню з юридичних питань у рамках співпраці з Чугуївською 
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правозахисною групою та безпосередньо з Центром правових та політичних 

досліджень «ДУМА».  

Протягом поточного періоду 4 колективи здобули почесне звання 

«зразковий». Таким чином, серед вокально-хореографічних колективів                  

11 мають почесне звання: 5 «народних», 6 «зразкових». 

Силами працівників культури району ведеться робота щодо туристичної 

привабливості району. Визначено об’єкти культурної спадщини Чугуївського 

району, які є пріоритетними для відвідування їх туристами – це храм 

Володимирської ікони Божої Матері (пам’ятка архітектури), могила відомого 

філософа М.Я. Грота (пам’ятка історії), музей води в смт Кочеток, пам’ятник 

Т.Г. Шевченку, курган на могилі Я. Острянина, пам’ятник «Попандопуло». 

Розроблено карту туристичних маршрутів, зібрано загальні відомості про 

район, розроблено науково-довідковий матеріал відносно селищ Кочеток та 

Малинівка, ілюстрований матеріал (фотофіксація), підготовлено історичну 

довідку про діяльність і розвиток всіх галузей району, відзнятий 

презентаційний фільм «Слобожанський діамант», який зайняв перше місце 

серед презентаційних фільмів Харківщини.  

Аналіз туристичного потенціалу району дозволяє виділити подієвий 

туризм. Окрім знаних фестивалів «Весілля в Малинівці – плюс», «Осінній та 

Зимовий Есхар», Чугуївською районною державною адміністрацією спільно з 

Чугуївською районною радою Харківської області започатковано проведення 

відкритого фестивалю естрадно-вокального і розмовного жанру «Голос 

Чугуївщини», який був  спрямований на підтримку і популяризацію 

професійної та самодіяльної вокальної творчості, розмовного жанру на 

території регіону та розвиток мистецьких зв’язків Слобожанщини. Окрім 

аматорів району в заході взяли участь аматори інших районів Харківської 

області. Також, започатковано проведення фестивалю винограду 

«Слобожанське гроно», який збирав виноградарів з усієї Харківської області. 

Дебютне проведення фестивалю продемонструвало відвідувачам 

різноманітність сортів, які вирощуються на території Слобожанщини, 

розважило глядачів робота майстер-класів виготовлення вина, меду, сиру, 

різноманітні конкурсно-розважальні програми та дегустація продукції. Також у                 

2017 році Чугуївською районною державною адміністрацією започатковано 

проведення Фестивалю Європейської культури в Чугуївському районі. 

Проведено День польської культури в рамках Фестивалю Європейської 

культури в Чугуївському районі. 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних 

питань на 2018 рік: 
переведення закладів культури району на системи альтернативного 

опалення; 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району. 



 

 

 

53 

 

Частина ІІ  

Основні прогнозні показники на 2018 рік 

 

Агропромисловий комплекс 

Показники 
Одиниці 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

(01.10.17) 

2018 рік 

(прогноз) 

2018 рік до 

2017 року 

(%) 

1. Валова продукція сільського господарства (в порівняльних цінах 2010 року) 

Сільськогосподарсь

кі підприємства 
млн. грн 652,4 278,9 381,9 106,2 

2. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції 

Сільськогосподарські підприємства 

Зерно тонн 132270 85605 126000 105,0 

Цукрові буряки тонн 0 0 0 0 

Соняшник тонн 51991 24757 38640 104,9 

Соя тонн 3344 1255 1764 105,1 

Картопля тонн 0 0 0 0 

Овочі тонн 14667,3 3156 13860 104,8 

Плоди і ягоди тонн 919 581 1260 105,3 

М’ясо 

(виробництво) 
тонн 18928,6 3042,3 4178,1 103,3 

Молоко тонн 17779,4 16949,6 23277,5 102,9 

Яйця тис. шт. 13522,6 7449,2 10230,8 103,4 

 

Промисловість 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

(01.10.17) 

2018 рік 

прогноз 

Обсяг реалізованої промислової продукції млн. грн 1974,3 966,89 966,89 
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Капітальні інвестиції 

 

Показники Одиниці 

виміру 

2016 рік 

 

2017 рік 

(01.10.17) 

2018 рік 

прогноз 

Капітальні інвестиції млн. грн 327,616 126,919 126,919 

Обсяг капітальних інвестицій на одну 

особу населення наростаючим підсумком з 

початку року 

грн 7005,0 2711,8 2711,8 

 

Іноземні інвестиції 

 

Показники Одиниці 

виміру 

2016 рік 

 

2017 рік  

(01.10.17) 

2018 рік 

прогноз 

Постійне населення району осіб 46880 46600 46600 

Обсяг прямих іноземних інвестицій тис. дол. 

США 

72535,8 72138,4 72138,4 

Темп зростання (зменшення) обсягу 

прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), відсотків до 

обсягу на початок року 

% 93,96 100,0 100,0 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) у розрахунку на 

одну особу населення наростаючим 

підсумком з початку інвестування, доларів 

США 

дол. 

США 

1547,26 1548,03 1548,03 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

(01.10.17) 

2018 рік 

прогноз 

Зовнішньоторговельний оборот млн. дол. 

США  
21,1 13,8 13,8 

Темп зростання (зменшення) обсягу 

експорту товарів, відсотків до відповідного 

періоду попереднього року 

% 74,8 65,4 100,0 
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Розвиток малого та середнього бізнесу 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

(01.10.17) 

2018 рік 

прогноз 

Зареєстровано нових фізичних осіб-

підприємців 
осіб 103 138 140 

Створено нових робочих місць од. 152 256 155 

 

Податково-бюджетна діяльність 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 
2016 рік 

2017р 

(01.10.17) 

2018 рік 

прогноз 

Доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів з державного бюджету) 
млн. грн 58,2 54,7 74,0 

Видатки місцевих бюджетів, всього  млн. грн 228,5 271,6 441,4 

 

Управління майном спільної власності 

 

Показники  

 

Одиниця 

виміру  
2016 рік  

2017 рік  

(01.10.17) 

2018 рік 

прогноз 

Кількість відчужених  об’єктів 

комунальної власності  
одиниць  - 1 2 

Надходження коштів від відчужених 

об’єктів комунальної власності 
тис. грн - 310,0 300,0 

Кількість укладених договорів оренди 

майна комунальної власності 
одиниць 79 73 70 

Надходження орендної плати за 

використання майна комунальної 

власності (100%) 

тис. грн 565,5 430,3 500,0 

Перерахування коштів отриманих від 

оренди до бюджету району (50%) 
тис. грн 127,1 188,2 250,0 
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Охорона здоров'я 

 

Показники Одиниця 

виміру 

2016  

рік 

2017 рік 

(01.10.17) 

 

2018 рік 

Забезпеченість лікарями загальної 
практики сімейної медицини 

лікарів на 10 

тис. 

населення 

8,2 8,5 10,8 

Забезпеченість медичними сестрами      
загальної практики сімейної медицини 

осіб на 

10 тис. 

населення 

14,2 14,7 19,1 

Кількість лікарняних ліжок одиниць 320 295 210 

Забезпеченість цілодобовими лікарняними 
ліжками 

ліжок на 10 

тис. 

населення 

40,1 37,0 26,3 

Забезпеченість денними лікарняними 
ліжками 

ліжок на 10 

тис. 

населення 

21,9 22,11 22,11 

 

Підтримка дітей та молоді 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

(01.10.17) 
2018 рік 

Забезпечення максимального завантаження 

працюючих дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку (завантаження змін від 
загальної потужності закладів) 

% 81,5 100 100 

Розвиток молодіжного-громадського руху 

(створення громадських організацій) 5 5 5 6 
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Фізична культура і спорт 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017рік 

(01.10.17) 
2018 рік 

Кількість населення, яке охоплене всіма 

видами фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи 

тис чол. 4330 4347 4350 

Мережа закладів фізкультури та спорту, 

всього, у т.ч. 
одиниць 6 6 6 

ДЮСШ одиниць 1 1 1 

Спортивні клуби 

(юридично зареєстровані) 
одиниць 4 4 4 

Центри фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» 
одиниць 1 1 1 

 

Освіта 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 
2016 рік 

2017 рік 

(01.10.17) 

2018 рік 

прогноз 

Заклади загальної середньої освіти 

(мережа/чисельність у них учнів) 

одиниць 21 15 12 

тис. осіб 3953 2881 2150 

Заклади дошкільної освіти  

(мережа/ чисельність у них дітей) 
одиниць 18 14 13 

тис. осіб 1215 920 735 

Кількість комп’ютерів у закладах 

загальної середньої освіти  
одиниць 343 247 202 

Кількість закладів загальної середньої 

освіти - користувачів INTERNET  
одиниць 21 15 12 

Кількість освітянських автобусів, що 

здійснюють перевезення учнів та вчителів 
одиниць 7 8 7 

 

Культура і туризм 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 
2016 рік 

2017 рік  

(01.10.17) 

2018 рік  

прогноз 

Кількість: клубів одиниць 19 19 19 

музеїв одиниць - - - 
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бібліотек одиниць 26 26 26 

шкіл естетичного виховання одиниць - - - 

в них дітей осіб - - - 

 

Частина ІІІ  

Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2018 році 

 

№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

Агропромисловий комплекс 

І. Розвиток галузі рослинництва 

1.1. Дотримання нормативів 

оптимального 

співвідношення культур у 

сівозмінах при вирощуванні 

сільськогосподарських 

рослин 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Забезпечення цільового 

використання земель 

сільськогосподарського 

призначення  

1.2. Сприяння збереженню і 

нарощуванню овочевої 

галузі в рослинництві 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення валового 

виробництва овочів для 

забезпечення продовольчої 

безпеки району та області 

1.3. Збільшення площ посіву 

кормових культур для 

нарощення кормової бази 

галузі тваринництва 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Забезпечення галузі 

тваринництва кормами 

1.4. Збільшення площ 

зрошувальних земель 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення валового 

виробництва 

сільськогосподарських 

культур та зменшення 

впливу природно-

кліматичних умов факторів 

1.5. Збільшення валового 

виробництва 

сільськогосподарських 

культур 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Забезпечення продовольчої 

безпеки району та області 

ІІ. Розвиток галузі тваринництва  

2.1 Сприяння збільшенню 

чисельності поголів’я корів 

у сільськогосподарських 

підприємствах району та 

закупівлі племінного 

поголів’я телиць та нетелів 

для поновлення стада 

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення в районі 

поголів’я великої рогатої 

худоби 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

2.2 Забезпечення інтенсивного 

використання 

високопродуктивних 

спеціалізованих молочних 

порід вітчизняної селекції  

Протягом року, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення обсягів 

виробництва молока, 

забезпечення продовольчої 

безпеки як району, так і 

області в цілому 

2.3 Впровадження технології 

інтенсивного вирощування 

молодняку на м’ясо з 

метою одержання 

середньодобових приростів 

не менше 450-500 гр 

Протягом року, 

управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення обсягів 

виробництва м’яса, 

забезпечення 

продовольчої безпеки як 

району, так і області 

2.4 Сприяння збереженню і 

нарощуванню чисельності 

поголів’я свиней, 

породного генофонду та 

використання нових 

високопродуктивних 

спеціалізованих порід, 

типів і ліній 

Протягом року, 

управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Збільшення обсягів 

виробництва свинини, та 

збільшення 

конкурентоспроможності 

продукції  

2.5 Розширення та 

поглиблення селекційно-

племінної роботи з 

високопродуктивними 

кросами птиці, 

адаптованими до умов 

України 

Протягом року, 

управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Стабілізація та 

нарощування поголів’я 

птиці 

Промисловий комплекс 

1 Інформаційно-методичне 

забезпечення, 

стимулювання 

інноваційно-інвестиційної 

діяльності промислових 

підприємств (бізнес-

форуми, семінари, тренінги 

тощо) 

 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Активізація інноваційно-

інвестиційної діяльності 

промислових 

підприємств, поліпшення 

іміджу району 

2 Сприяння участі 

промислових підприємств 

району у виставкових та 

ярмаркових заходах  

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Активізація 

маркетингової роботи 

підприємств, зростання 

обсягів залучених 

інвестицій 

Реформування житлово-комунального господарства 

1. Сприяння створенню 

об’єднань співвласників 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

Формування 

конкурентного 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

багатоквартирних будинків 

(ОСББ) 

 

господарства, будівництва 

та інфраструктири 

районної державної 

адміністрації, сільські,  

селищні ради 

середовища на ринку 

обслуговування житла 

2. Сприяння реконструкції 

систем централізованого 

водо-, теплопостачання та 

водовідведення 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

районної державної 

адміністрації, сільські, 

селищні ради 

Підвищення надійності та 

ефективності 

функціонування систем 

централізованого тепло-, 

водо- постачання та 

водовідведення населених 

пунктів району, 

покращення якості питної 

води 

3. Сприяння модернізації та 

реконструкції об’єктів 

ЖКГ, впровадженню 

новітніх 

енергозберігаючих 

технологій  

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

районної державної 

адміністрації, сільські, 

селищні ради 

Скорочення споживання 

енергетичних ресурсів, 

підвищення надійності 

функціонування 

обладнання 

4. Сприяння вирішенню на 

державному рівні питань 

відшкодування 

підприємствам галузі 

заборгованості з різниці в 

тарифах для населення та 

різниці в ціні на 

природний газ для 

бюджетних та інших 

споживачів 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

районної державної 

адміністрації 

Зменшення 

заборгованості   

підприємств галузі за 

енергоносії 

5. Сприяння фінансуванню 

інвестиційних проектів на 

капітальний ремонт 

житлових будинків  

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

районної державної 

адміністрації 

Приведення житлового 

фонду у належний 

технічний стан та 

забезпечення його 

надійної експлуатації 

6. Сприяння оснащенню 

житлового фонду 

приладами обліку 

холодної, гарячої води та 

теплопостачання 

Протягом року, відділ 

житлово-комунального 

господарства, будівництва 

та інфраструктури 

районної державної 

адміністрації 

 

 

Поліпшення ефективності 

використання ресурсів 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

Охорона навколишнього середовища 

1. Поліпшення санітарно-

епідеміологічного стану 

території району, охорони 

водних ресурсів, 

атмосферного повітря, 

раціонального 

використання й утилізації 

промислових та побутових 

відходів, охорони 

земельних ресурсів та 

забезпечення здорових 

умов проживання 

населення 

Протягом року, сільські, 

селищні ради 

Наведення належного 

санітарного порядку у 

населених пунктах району 

2. Вирішення питання щодо 

виділення коштів з 

фінансування робіт щодо 

ремонту та реконструкції 

систем централізованого 

водозабезпечення та 

водовідведення 

Протягом року, районна 

державна адміністрація, 

сільські, селищні ради 

Забезпечення споживачів 

якісною питною водою та 

повне очищення стічних 

вод  

3. Продовження роботи щодо 

ліквідації та недопущення 

стихійних звалищ у 

населених пунктах району 

Протягом року, районна 

державна адміністрація, 

сільські, селищні ради 

Дотримання належного 

санітарного порядку в 

населених пунктах 

району 

4. Проведення заходів 

щорічної всеукраїнської 

акції з благоустрою  

«За чисте довкілля» 

Протягом року, районна 

державна адміністрація, 

сільські, селищні ради 

Покращення благоустрою 

населених пунктів району 

Поповнення районного матеріального резерву матеріальними цінностями 

1 Придбання матеріальних 

цінностей для місцевого  

матеріального резерву з 

метою здійснення 

запобіжних заходів у разі 

загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій, 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру та їх 

наслідків, проведення 

невідкладних 

відновлювальних робіт 

Протягом року, сектор 

цивільного захисту 

районної державної 

адміністрації 

Своєчасне та в повному 

обсязі накопичення 

місцевого матеріального 

резерву забезпечить 

здійснення запобіжних 

заходів у разі загрози 

виникнення надзвичайних 

ситуацій, ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та 

природного характеру та 

їх наслідків, проведення 

невідкладних 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

згідно з Номенклатурою та 

обсягами матеріального 

резерву 

відновлювальних робіт та 

зменшення фінансових 

витрат 

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

1. Друкування плакатів, 

буклетів, листівок і 

розповсюдження їх серед 

населення 

Протягом року, сектор 

цивільного захисту 

районної державної 

адміністрації 

Своєчасне забезпечення 

виконання запобіжних 

заходів у разі загрози 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом 

1. Зменшення кількості 

об’єктів незавершеного 

будівництва, у т. ч. 

виробничого призначення; 

проведення заходів щодо 

визначення подальшого 

використання даних 

об’єктів; 

сприяння введенню в 

експлуатацію об’єктів з 

великим ступенем 

будівельної готовності 

Протягом року, 

відділ містобудування та 

архітектури районної 

державної адміністрації 

Сприяння збільшенню 

введених об’єктів в 

експлуатацію 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

1. Проведення роботи щодо 

актуалізації та уточнення 

бази даних підприємств 

торгівлі, ресторанного 

господарства та 

побутового 

обслуговування населення  

Щомісяця, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Оновлення бази даних 

підприємств торгівлі та 

ресторанного  господарст

ва та побутового 

обслуговування 

населення 

2. Проведення нарад і 

співбесід з керівниками 

торговельних мереж, 

визначення та 

впровадження шляхів 

збільшення обороту 

роздрібної торгівлі 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації  

Поліпшення показників 

розвитку споживчого 

ринку 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

3. Проведення аналізу 

товарної насиченості на 

підприємствах торгівлі та 

на ринках, своєчасне 

визначення продукції, якої 

не вистачає на споживчому 

ринку, вжиття заходів 

щодо задоволення попиту 

населення на основні 

споживчі товари 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Задоволення потреб 

населення району в 

споживчих товарах 

4. Сприяння наповненню 

ринку товарами місцевого 

виробництва 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації 

Задоволення потреб 

населення району в 

споживчих товарах 

5. Сприяння розвитку виїзних 

форм торговельного 

обслуговування мешканців 

віддалених населених 

пунктів району 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації  

Задоволення потреб 

населення району в 

споживчих товарах 

6. Сприяння проведенню 

перевірок якості 

торговельного та 

побутового обслуговування 

населення району 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

комісії з питань захисту 

прав споживачів при 

виконкомах сільських, 

селищних рад  

Підвищення рівня 

обслуговування населення 

району 

7. Моніторинг цінової 

ситуації на продовольчому 

ринку району 

Щомісяця, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

комісії з питань захисту 

прав споживачів при 

виконкомах сільських, 

селищних рад  

Аналіз цін на основні 

продовольчі товари 

8. Забезпечення участі 

підприємств району у 

загальнодержавних, 

обласних, районних 

виставкових заходах і 

ярмарках 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

керівники підприємств 

району 

Збільшення обсягів 

обороту роздрібної 

торгівлі 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

9. Створення презентаційної 

експозиції Чугуївського 

району на Національному 

Сорочинському ярмарку 

Серпень 2018 року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

керівники підприємств 

району 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції виробників 

Чугуївського району 

10. Створення презентаційної 

експозиції Чугуївського 

району на Великому 

Слобожанському ярмарку 

Вересень 2018 року, 

відділ економічного 

розвитку і торгівлі 

районної державної 

адміністрації, керівники 

підприємств району 

Підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції виробників 

Чугуївського району. 

Забезпечення населення  

Харківської області 

продукцією врожаю 2018 

року за демпінговими 

цінами 

Цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг 

1. Проведення всебічного й 

територіального (у розрізі 

населених пунктів району) 

аналізу закупівельних, 

оптово-відпускних і 

роздрібних цін на основні 

споживчі товари та 

факторів впливу на ціни 

Щодекади, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Забезпечення стабільних 

цін на основні товари і 

послуги 

2. Визначення факторів 

впливу на підвищення цін 

на основні споживчі 

товари, проведення роботи, 

у межах повноважень, 

щодо приведення рівня цін 

до економічно 

обґрунтованих  

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Забезпечення стабільних 

цін на основні товари і 

послуги 

3. Проведення нарад і 

співбесід з керівниками і 

власниками підприємств, 

які виробляють основні 

споживчі товари, та 

торговельних мереж щодо 

недопущення 

необґрунтованого 

зростання цін на товари і 

послуги та збереження 

стабільної цінової ситуації 

на споживчому ринку 

району 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

Забезпечення стабільних 

цін на основні товари і 

послуги  
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

4. Організація проведення у 

населених пунктах району 

продовольчих ярмарків за 

участю безпосередньо 

виробників 

сільськогосподарської 

продукції за цінами, нижче 

середніх по області 

Протягом року у вихідні 

та передсвяткові дні, у 

терміни, затверджені 

розпорядженням голови 

районної державної 

адміністрації, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі, управління 

агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації  

Створення конкурентного 

цінового середовища з 

метою забезпечення 

стабільних цін на основні 

товари і послуги 

Іноземні інвестиції 

1. Оновлення інвестиційних 

пропозицій від району 

Щокварталу, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Висвітлення 

інвестиційних 

можливостей району 

2. Моніторинг і участь у 

проектах (програмах) 

міжнародної технічної 

допомоги 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

Вирішення економічних і 

соціальних проблем 

територіальних громад 

3. Створення «інвестиційної 

карти» району 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

Висвітлення 

інвестиційних 

можливостей району 

шляхом відображення 

географічного  положення 

об’єктів інвестицій з 

оточуючою 

інфраструктурою, 

детальних відомостей про 

вільні земельні ділянки як 

майданчики для 

потенційних інвесторів 

Зовнішньоекономічна діяльність 

1. Забезпечення участі 

підприємств району у 

виставково-ярмаркових 

заходах в Україні та за її 

межами 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Підвищення 

інвестиційного іміджу та 

конкурентоспроможності 

товаровиробників району 

2. Підготовка та проведення 

презентаційних та 

представницьких заходів, 

формування позитивного 

іміджу району 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі, відділ культури і 

туризму районної 

державної адміністрації 

Формування позитивного 

іміджу району, залучення 

інвестицій 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

3. Активізація залучення 

міжнародної технічної 

допомоги для забезпечення 

підвищення 

конкурентоспроможності 

пріоритетних галузей 

економіки району 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

Розвиток місцевого 

самоврядування та 

покращення умов життя 

населення району 

Розвиток малого та середнього бізнесу 

1. Методичне забезпечення 

органів місцевого 

самоврядування, сприяння 

розробленню та 

здійсненню ними заходів 

щодо розвитку малого і 

середнього 

підприємництва 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

 

Створення нормативних 

та організаційно-

економічних засад для 

розвитку малого 

підприємництва в районі 

2. Надання професійно-

консультативних послуг 

особам, що вирішили 

започаткувати 

підприємницьку 

діяльність, та 

новоствореним суб'єктам 

малого підприємництва. 

Організація навчань, 

тренінгів, круглих столів, 

семінарів для малого 

підприємництва 

Протягом року, відділ 

економічного розвитку і 

торгівлі районної 

державної адміністрації 

Збільшення кількості 

діючих суб’єктів малого 

підприємництва. 

Налагодження 

зворотнього звязку між 

районною державною 

адміністрацією та 

представниками 

підприємницьких кіл 

Надання якісних адміністративних послуг 

1. Забезпечення ефективної 

роботи щодо надання 

адміністративних послуг 

населенню району  

Протягом року, відділ з 

питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації  

Спрощення процедури 

оформлення 

адміністративних послуг 

та отримання документів 

дозвільного характеру для 

суб’єктів господарювання 

та жителів району  

2. Проведення моніторингу 

роботи відділу з питань  

надання адміністративних 

послуг  

Щомісяця протягом року, 

відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

Удосконалення роботи 

Центру надання 

адміністративних послуг 

3. Проведення моніторингу 

стану дотримання чинного 

законодавства у сфері 

Протягом року, відділ з 

питань надання 

адміністративних послуг 

Оптимізація системи 

надання адміністративних 

послуг  
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

надання адміністративних 

послуг  

районної державної 

адміністрації  

4. Підвищення кваліфікації 

адміністраторів центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом  року, відділ з 

питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

Підвищення рівня 

професійної підготовки 

фахівців центру надання 

адміністративних послуг 

5. Оновлення матеріально-

технічної бази центру 

надання адміністративних 

послуг, комп’ютерної 

техніки та програмного 

забезпечення 

Протягом року, відділи з 

питань надання 

адміністративних послуг 

та державної реєстрації 

районної державної 

адміністрації 

Забезпечення сучасних 

умов праці 

адміністраторів в процесі 

надання адміністративних 

послуг 

Податково-бюджетна діяльність 

1. Проведення моніторингу 

виконання встановлених 

завдань щодо мобілізації 

доходів до місцевих 

бюджетів; аналіз тенденцій 

щодо наповнення доходної 

частини місцевих 

бюджетів та вишукування 

додаткових джерел 

надходжень; проведення 

моніторингу стану 

погашення 

підприємствами, 

установами та 

організаціями району 

податкового боргу до 

місцевих бюджетів; 

активізація претензійно-

позовної роботи з 

ліквідації заборгованості зі 

сплати податків та зборів 

Протягом року, фінансове 

управління районної 

державної адміністрації, 

сільські, селищні ради 

Забезпечення виконання 

показників доходної 

частини, затвердженої 

органами місцевого 

самоврядування 

Управління майном спільної власності 

1. Оформлення документів 

про  право власності на 

об’єкти нерухомого майна 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ району  

Протягом року, 

виконавчий апарат 

Чугуївської районної ради  

Отримання технічних 

паспортів на об’єкти 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селищ району та 

свідоцтв про право 

власності, для 

подальшого законного 

використання та 



 

 

 

68 

 

№ 

з/п 
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виконання заходів 

Очікуваний результат 

здійснення операцій з 

майном 

2. Оформлення документів 

про  право власності на 

земельні ділянки які 

знаходяться під  об’єктами 

нерухомого майна спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ району 

Протягом року, керівники 

підприємст, установ, 

організацій комунальної 

власності, виконавчий 

апарат Чугуївської 

районної ради 

 

Отримання технічної 

документації  на земельні 

ділянки, свідоцтв про 

право власності  на 

земельні ділянки  які 

знаходяться під об’єктами 

нерухомого майна 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селищ району 

3. Виявлення безхозних 

об’єктів (нежитлові 

приміщення, інженерні 

мережі та інше) та 

приймання їх до спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ району  

Протягом року, сільські, 

селищні ради, виконавчий 

апарат Чугуївської 

районної ради  

Приймання до спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ району 

та збільшення 

надходжень коштів до 

районного бюджету 

4. Здійснення контролю за 

ефективним 

використанням майна та 

попередженням фактів 

порушень його 

використання  

Протягом року, керівники 

підприємств, установ, 

організацій комунальної 

власності, відповідна 

постійна комісія районної 

ради, виконавчий апарат 

Чугуївської районної ради 

Посилення контролю за 

використанням майна та 

збільшення надходжень 

коштів до районного 

бюджету 

5. Вивчення питання щодо 

переведення спільної 

(сумісної)  власності 

територіальних громад сіл, 

селищ Чугуївського району 

у спільну (часткову) 

власність територіальних 

громад сіл, селищ 

Чугуївського району 

 Протягом року, 

виконавчий апарат 

Чугуївської районної ради 

Визначення часток майна 

спільної (сумісної) 

власності територіальних 

громад сіл, селищ 

Чугуївського району для 

об’єднаних 

територіальних громад 

селищ Чугуївського 

району 

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

1. Забезпечення двічи на рік 

обстеження умов 

проживання та виховання 

дітей у сім’ях, що 

перебувають у складних 

життєвих обставинах 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Покращення умов 

утримання та виховання 

дітей, попередження 

вилучення дітей із сімей, 

збереження для кожної 

дитини родинного 

оточення 
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2. Продовження проведення 

комплексних 

профілактичних заходів 

«Діти вулиці» 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Вилучення дітей із 

несприятливого 

середовища, надання 

дітям комплексної 

соціальної допомоги 

3. Проведення спільно з 

відділом освіти районної 

державної адміністрації, 

органами місцевого 

самоврядування, 

правоохоронними 

органами Всеукраїнської 

акції-рейду «Урок» для 

своєчасного виявлення та 

влаштування до навчально-

виховних закладів дітей, 

батьки яких не приділяють 

належної уваги вихованню, 

утриманню та навчанню 

дітей 

Серпень-жовтень 2018 

року, служба у справах 

дітей районної державної 

адміністрації 

Забезпечення умов для 

навчання дітей, 

подолання проблем та 

складнощів у сім’ях 

4. Інформування 

Чугуївського районного 

центру соціальних служб 

для сімї, дітей та молоді 

про сім’ї, що перебувають 

у складних життєвих 

обставинах та в яких 

виховуються діти для 

взяття під соціальний 

супровід 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Робота із сім’ями для 

подолання складних 

життєвих обставин,  

попередження 

соціального сирітства  

5. Проведення заходів, 

спрямованих на правове 

виховання неповнолітніх  

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Зменшення кількості 

сімей, в яких скоюється 

насильство, правова 

освіта неповнолітніх  

6. Забезпечення пріорітету 

національного 

усиновлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

у тому числі шляхом 

проведення широкої 

інформаційної кампанії  

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Зменшення кількості 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

своєчасне влаштування їх 

до сімей громадян 

України 

7. Передача дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

під опіку/піклування 

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення умов для 

виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

фізичних осіб в умовах сім’ї 

8. Забезпечення проведення 

заходів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

які виховуються в 

прийомних сім’ях та 

дитячих будинках 

сімейного типу району  

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення умов для 

адаптації дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

в суспільство, 

формування їх 

громадської позиції 

9. Забезпечення заходів щодо 

соціального захисту дітей, 

які опинились в складних 

життєвих обставинах  

Протягом року, служба у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Забезпечення 

перебування дітей, які 

опинились в складних 

життєвих обставинах, у 

дитячому відділенні КЗОЗ 

«Чугуївська центральна 

районна лікарня                                       

ім. М.І. Кононенка» 

Зайнятість населення та ринок праці 

1. Забезпечення проведення 

активної політики 

зайнятості населення та 

надання соціальних послуг 

особам, які звертаються до 

служби зайнятості за 

сприянням у 

працевлаштуванні, шляхом 

участі в оплачуваних 

громадських роботах 

офіційно незайнятих 

громадян, професійного 

навчання, удосконалення 

методів профорієнтаційної 

роботи з молоддю та з 

внутрішньо переміщеними 

особами  

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

спільно з Чугуївським 

міським районним 

центром зайнятості  

Підвищення рівня 

працевлаштування 

безробітних та 

профадаптації молоді на 

ринку праці 

2. Активізація роботи щодо 

стимулювання 

роботодавців до створення 

нових та збереження 

існуючих робочих місць, 

розвитку підприємницької 

ініціативи та 

самозайнятості серед 

безробітних 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

спільно з Чугуївським 

міським районним 

центром зайнятості  

Створення за рахунок 

різних джерел 

фінансування нових 

робочих місць 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

1. Підвищення ефективності 

роботи районної комісії з 

питань погашення 

заборгованості із 

заробітної плати 

(грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

Зменшення чисельності 

працівників, які 

отримують заробітну 

плату на рівні або менше 

мінімальної, 

недопущення виникнення 

заборгованості із 

заробітної плати на 

підприємствах району 

2. Продовження проведення 

моніторингу стану оплати 

праці на підприємствах, в 

установах і організаціях 

району 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

Своєчасне виявлення 

порушень трудового 

законодавства 

Охорона праці 

1. Забезпечення соціального 

захисту працюючих, 

зайнятих на роботах зі 

шкідливими умовами праці 

на підприємствах, в 

установах та організаціях 

усіх форм власності, 

якісного проведення 

атестації робочих місць за 

умовами праці 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації 

Своечасне проведення 

атестації робочих місць зі 

шкідливими умовами 

праці 

Соціальне забезпечення 

1. Проведення соціально-

профілактичної роботи, 

спрямованої на запобігання 

потраплянню в складні 

життєві обставини сімей, 

дітей та молоді 

Протягом року, 

Чугуївський районний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Підвищення рівня 

культури сімейних 

стосунків і 

відповідальності батьків 

за виконання 

батьківських обов’язків 

2. Здійснення соціального 

супроводу сімей, дітей, та 

молоді, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах і потребують 

сторонньої допомоги 

Протягом року, 

Чугуївський районний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Покращення умов 

утримання та виховання 

дітей, попередження 

вилучення дітей із сімей, 

збереження для кожної 

дитини родинного 

оточення 

3. Забезпечення соціального 

супроводження прийомних 

родин та дитячих будинків 

сімейного типу 

Протягом року, 

Чугуївський районний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Забезпечення умов для 

виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

в умовах сім’ї 

4. Забезпечення проведення 

заходів з питань 

формування усвідомленого 

батьківства, попередження 

соціального сирітства, 

запобігання насильства в 

сім’ї, пропаганди 

здорового способу життя  

Протягом року, 

Чугуївський районний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

Підвищення рівня 

обізнаності населення з  

питань відповідального  

батьківства, 

попередження 

соціального сирітства, 

запобігання насильства в 

сім’ї, пропаганди 

здорового способу життя 

5. Проводення заходів до: 

Тижня планування сім’ї,  

Міжнародного дня захисту 

дітей, Міжнародного дня 

сім’ї, Міжнародного дня 

інвалідів, Міжнародного 

дня волонтерського руху,  

Міжнародного дня 

боротьби за ліквідацію 

насилля по відношенню до 

жінок, Дня Святого 

Миколая 

Протягом року, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення районної 

державної адміністрації  

Підвищення освітньо 

виховного рівня дітей, 

сімей та молоді  

Охорона здоров’я 

1. Залучення фінансової 

допомоги бюджетів всіх 

рівнів для розвитку 

лікувальних закладів 

району  

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

Покращення якості та 

доступності надання 

медичної допомоги 

2. Проведення поточних 

ремонтів приміщень в 

лікувальних закладах 

району 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації  

Покращення умов 

перебування пацієнтів у 

лікувальних закладах  

3. Придбання  медичного 

обладнання для КЗОЗ 

«Чугуївська центральна 

районна лікарня                           

ім. М.І. Кононенка»: 

1) Кювез для 

новонароджених –                        

3 одиниці вартістю                   

200,0 тис. грн за                            

одиницю.  

Загальна вартість                    

600,0 тис. грн. 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

Наближення якісної 

медичної допомоги 

дитячому населенню  
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

2) Монітор пацієнта 

палатний «G3C» –                        

3 одиниці вартістю               

50,0 тис. грн за одиницю. 

Загальна вартість                   

150,0 тис. грн. 

3) Дихальна апаратура ІВЛ 

«Бріз» – 2 одиниці 

вартістю 285,0 тис. грн. 

Загальна вартість                     

570,0 тис. грн. 

Всього 1320,0 тис. грн 

4. Оснащення відділення 

екстреної (невідкладної) 

медичної допомоги: 

1) Монітор пацієнта 

палатний «G3C»                    

6 одиниць вартістю                    

50,0 тис. грн за одиницю. 

Загальна вартість             

300,0 тис. грн. 

2) Дихальна апаратура  

ІВЛ «Бріз» - 6 одиниць 

вартістю 285,0 тис. грн 

Загальна вартість 

1710,0 тис. грн.  

Всього 2100,0 тис. грн 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

 

Наближення якісної 

медичної допомоги 

населенню  

5. Оновлення санітарного 

транспорту, 2 одиниці  (1 

од. – районна лікарня, 1 од. 

– Центр ПМСД). Загальна 

сума 500,0 тис. грн 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

Своєчасне надання 

медичної допомоги  

6. Придбання медичного 

обладнання для                          

КП «Чугуївський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради 

Харківської області: 

1) Портативний УЗД 

сканер для виїзних бригад 

лікарів – 260,0 тис. грн. 

2) Кардіологічне 

обладнання – 50,0 тис. грн. 

Загальна сума 310,0 тис. 

грн 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

Наближення якісної 

медичної допомоги 

населенню  
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

7. Програмне забезпечення 

для електронного 

документообігу                        

КП «Чугуївський районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради 

Харківської області. 

Загальна вартість 380,0 

тис. грн 

Протягом року, відділ 

охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

Покращення надання 

медичної допомоги 

Підтримка дітей та молоді 

1. 

 

 

Забезпечення роботи 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку, включаючи 

проведення капітального 

ремонту та модернізації, 

поточного ремонту, 

покращення матеріально-

технічної бази 

Протягом року, відділи 

освіти, у справах молоді 

та спорту районної 

державної адміністрації 

 

Збереження мережі 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку. Забезпечення 

відповідності послуг з 

оздоровлення дітей 

прийнятим державним 

соціальним стандартам 

Фізична культура і спорт 

1. Збереження комунального 

закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області» та 

збільшення кількості дітей, 

залучених до занять 

фізичною культурою та 

спортом; 

збільшення кількості 

штатних тренерів-

викладачів з видів спорту, 

що культивуються в  

комунальному закладі 

«Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області», 

залучення молодих 

спеціалістів до роботи у 

сфері фізичної культури та 

спорту 

Протягом року, 

комунальний заклад 

«Дитячо-юнацька 

спортивна школа 

Чугуївської районної ради 

Харківської області», 

відділ у справах молоді та 

спорту районної 

державної адміністрації 

 

 

Забезпечення збереження 

та розвитку системи 

підготовки дитячо-

юнацького спорту, 

доведення до 28% 

показника охоплення 

дітей, підлітків та молоді, 

які займаються у                             

спортивних групах 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

2. Будівництво, ремонт та 

реконструкція спортивних 

споруд на території 

населених пунктів району 

та загальноосвітніх 

навчальних закладів, 

будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу на 

території Новопокровської 

селищної ради; 

установка майданчика із 

гімнастичним обладнанням 

у с. Велика Бабка; 

установка майданчика із 

тренажерним обладнанням 

у с. Мосьпанове; 

установка майданчика із 

синтетичним покриттям у               

с. Стара Гнилиця 

Протягом року, відділи 

освіти, у справах молоді 

та спорту районної 

державної адміністрації 

Збереження існуючої 

спортивної бази та 

проведення будівництва, 

капітального ремонту з 

метою забезпечення 

населення спортивними 

спорудами, які 

відповідають державним 

будівельним нормам 

3. Проведення інвентаризації 

спортивних споруд та 

об’єктів, що знаходяться на 

території населених 

пунктів району та 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Протягом І-ІІ кварталів 

2018 року, відділ у 

справах молоді та спорту 

районної державної 

адміністрації 

Визначення потреб у їх 

подальшому обладнанні 

та облаштуванні 

 

Освіта 

1. Забезпечення подальшого 

вдосконалення та розвитку 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти району 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Забезпечення належних 

умов для навчання та 

виховання дітей у 

закладах дошкільної, 

загальної середньої та 

позашкільної освіти 

2. Залучення інвестицій 

району у заклади освіти 

шляхом участі у проектах 

різних рівнів    

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Покращення матеріально-

технічної бази закладів 

загальної середньої освіти 

району, реалізація заходів 

з енергозбереження, 

оснащення кабінетів з 

природничо-

математичних дисциплін   

3. Розширення мережі 

закладів (груп) дошкільної 

освіти 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Надання якісної 

дошкільної освіти, 

забезпечення потреб 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

населення у дошкільній 

освіті дітей 

4. Формування мережі 

профільної старшої школи, 

з урахуванням інтересів 

школярів, їхніх батьків, 

перспектив здобуття 

подальшої освіти, 

кадрових, матеріально-

технічних, інформаційних 

ресурсів школи 

Вересень 2018 року, 

відділ освіти районної 

державної адміністрації 

Надання якісної загальної 

середньої освіти, з 

урахуванням інтересів 

школярів та їхніх батьків 

5. Проведення районних 

предметних олімпіад, 

учнівських турнірів, 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів 

– членів Малої академії 

наук України та якісної 

підготовки до участі в 

обласних етапах 

інтелектуальних конкурсів 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Всебічна підтримка 

обдарованої учнівської 

молоді 

 

6. Якісна підготовка учнів 

закладів загальної 

середньої освіти району до 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Надання якісної загальної 

середньої освіти 

7. Розширення мережі 

інклюзивних класів. 

Забезпечення всебічного 

розвитку, психологічної 

допомоги дітям з 

особливими освітніми 

потребами. Створення 

умов для успішної 

адаптації дітей з 

особливими потребами в 

освіті до навколишнього 

середовища 

Протягом року, відділ 

освіти районної державної 

адміністрації 

Надання якісної загальної 

середньої освіти дітям з 

особливими освітніми 

потребами 

Культура і туризм 

1.  Проведення культурно-

мистецьких заходів, 

спрямованих на 

збереження, відродження 

та розповсюдження 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації 

Надання населенню 

якісних культурних і 

мистецьких послуг на 

селі, запобігання 

подальшій руйнації 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

надбань традиційної 

культури району 

будівель закладів 

культури 

2. Проведення районного 

огляду-конкурсу народної 

творчості за участю 

аматорських колективів та 

народних майстрів, 

самодіяльних художників 

району 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації 

Збереження культурних 

традицій  

3. Організація належного 

святкування державних 

свят, відзначення 

пам’ятних дат 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації 

Збереження культурних 

традицій  

4. Проведення роботи щодо 

якісного та кількісного 

комплектування фондів 

бібліотек-філій Чугуївської 

районної централізованої 

бібліотечної системи 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації 

Впровадження сучасних 

інформаційних 

технологій у закладах 

культури району 

5. Сприяння здійсненню 

комп’ютеризації бібліотек-

філій Чугуївської районної 

централізованої 

бібліотечної системи 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації 

Впровадження сучасних 

інформаційних 

технологій у закладах 

культури району 

6. Поліпшення стану 

матеріально-технічної бази 

бібліотек-філій Чугуївської 

районної централізованої 

бібліотечної системи 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації 

Покращення матеріально-

технічної бази закладів 

культури району 

7. Здійснення заходів щодо 

відновлення роботи 

недіючих опалювальних 

систем у приміщеннях 

закладів культури району  

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

Забезпечення 

функціонування закладів 

культури району, 

відновлення матеріально-

технічної бази об’єктів 

клубного типу на селі 

8. Сприяння проведенню 

капітальних ремонтів та 

зміцненню матеріально-

технічної бази закладів 

культури району 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Покращення матеріально-

технічної бази закладів 

культури району 

9. Участь у міжнародних та 

вітчизняних 

спеціалізованих 

туристичних салонах, 

виставках, ярмарках, 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації, органи 

місцевого 

Створення єдиної 

електронної бази даних 

про об’єкти культурної 

спадщини; забезпечення 

повноти та доступності 
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№ 

з/п 

Заходи з реалізації 

завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання заходів 

Очікуваний результат 

конференціях, семінарах 

 

самоврядування інформації про об’єкти 

культурної спадщини 

10. Розроблення нових 

туристичних маршрутів 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

Розвиток туристичного 

потенціалу району 

11. Оформлення документації 

на пам’ятки історії, 

археології виявлені на 

території району 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

Розвиток туристичного 

потенціалу району 

12. Проведення на високому 

рівні фестивалів на 

території району 

Протягом року, відділ 

культури і туризму 

районної державної 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування 

Розвиток інвестиційного 

та туристичного 

потенціалу району 
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Частина ІV 

Прогнозна сума видатків  

на фінансування окремих заходів на 2018 рік 

 

Наведено заходи, які не передбачені у чинних обласних та державних 

галузевих програмах, і фінансування яких буде здійснюватися з районного 

бюджету в рамках реалізації Програми економічного і соціального розвитку 

Чугуївського району на 2018 рік. 

 

2.1. Фінансування оновлення матеріально-технічної бази відділу з питань 

надання адміністративних послуг та відділу державної реєстрації 

Чугуївської районної державної адміністрації 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

заходу 

 

Сума 

видатків на 

фінансування, 

тис.грн 

 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Навчання адміністраторів та реєстраторів  8,0 Відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

районної державної 

адміністрації 

2. Отримання захищених носіїв ключової 

інформації та підключення до Єдиного 

державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб-підприємців  

3,0 Відділ державної 

реєстрації районної 

державної адміністрації  

3. Технічне обслуговування державних 

реєстрів технічним адміністратором  

5,0 Відділи з питань надання 

адміністративних послуг 

та державної реєстрації 

районної державної 

адміністрації 

4. Виготовлення штампів, печаток та іншої 

печатної продукції  

5,00 Відділи з питань надання 

адміністративних послуг 

та державної реєстрації 

районної державної 

адміністрації 

 Всього  21,0  
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2.2. Фінансування заходів щодо інформаційно-комунікаційного, 

матеріально-технічного забезпечення та прозорості бюджетного процесу у 

Чугуївському районі  

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

заходу 

 

Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн 

 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Фінансування заходів інформаційно-

комунікаційного та матеріально-

технічного забезпечення процесу 

формування і виконання місцевих 

бюджетів Чугуївського району 

15,0 Фінансове управління 

районної державної 

адміністрації 

2. Фінансування заходів з проведення 

капітального ремонту даху службового 

приміщення  Чугуївського управління 

Державної казначейської служби 

України Харківської області з метою 

поліпшення умов обслуговування 

розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів 

90,0 Фінансове управління 

районної державної 

адміністрації 

 Всього 105,0  

 

2.3. Фінансування  окремих заходів у сфері цивільного захисту 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Сума видатків 

на виконання, 

тис. грн 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Надання субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету для забезпечення 

основних завдань пожежно-рятувальних 

підрозділів: 50-ої державної пожежно-

рятувальної частини, 39-го державного 

пожежного рятувального посту 

Чугуївського районного відділу 

Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій 

у Харківській області щодо локалізації 

пожеж, здійснення роботи зі знищення 

виявлених на території району 

вибухонебезпечних предметів часів 

Другої світової війни 

38,7 Чугуївська районна 

державна адміністрація 

2. Друкування плакатів, буклетів, листівок  

для проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення 

4,0 Чугуївська районна 

державна адміністрація 
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№ 

з/п 
Назва заходів 

Сума видатків 

на виконання, 

тис. грн 

Головний розпорядник 

коштів 

району щодо правил поведінки на воді й 

кризі та надання першої медичної 

допомоги  

3. Обладнання у навчальних закладах 

району інформаційних куточків із 

розміщенням матеріалів щодо правил 

безпечної поведінки на воді (льоду) та 

правил надання першої медичної 

допомоги потерпілим 

6,0 Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

4. Забезпечення постійної готовності 

районної системи оповіщення та зв’язку: 

2,0 Чугуївська районна 

державна адміністрація 

4.1.1Експлуатаційно-технічне 

обслуговування апаратури оповіщення та 

зв’язку  

1,0  

4.2. Забезпечення зміни телефонних 

номерів абонентів на стійки 

циркулярного виклику згідно з 

Переліком керівного складу цивільного 

захисту Чугуївського району, що 

підлягає оповіщенню зі стійки 

циркулярного виклику  

1,0 

5. Забезпечення лабораторного дослідження 

існуючих засобів індивідуального захисту 

(противогазів) на можливість 

продовження термінів їх подальшого 

використання  

1,1 Чугуївська районна 

державна адміністрація 

6. Підготовка та подання документації 

Північно-східному регіональному центру 

страхового фонду документації для 

виготовлення документів страхового 

фонду по об’єктам закладів освіти 

району: 

3,42 

 

Відділ освіти районної 

державної адміністрації 

6.1. Кам’яноярузький навчально-

виховний комплекс Чугуївської районної 

ради Харківської області  

0,8 

6.2. Малинівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради 

Харківської області  

0,9 
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№ 

з/п 
Назва заходів 

Сума видатків 

на виконання, 

тис. грн 

Головний розпорядник 

коштів 

6.3. Старопокровська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Чугуївської районної 

ради Харківської області  

1,02 

6.4. Есхарівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Чугуївської районної ради 

Харківської області  

0,7 

7. Придбання матеріально-технічних 

цінностей та засобів до місцевого 

матеріального резерву на виконання 

заходів, спрямованих для запобігання і 

ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій 

61,0 

(згідно з річним 

графіком) 

Чугуївська районна 

державна адміністрація 

 Всього 116,22  

 

2.4. Фінансування матеріально-технічного забезпечення лікувальних 

закладів району  

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Сума видатків 

на виконання, 

тис. грн 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Оновлення санітарного транспорту:         

2 одиниці (1 од. – районна лікарня, 1 од. – 

Центр ПМСД).  

Загальна сума 500,0 тис. грн. 

500,0 

Відділ охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

2. Придбання медичного обладнання для 

КП «Чугуївський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради Харківської 

області:  

1) Портативний УЗД сканер для виїзних 

бригад лікарів – 260,0 тис. грн 

2) Кардіологічне обладнання –                   

50,0 тис. грн 

310,0 

Відділ охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

3. Програмне забезпечення для 

електронного документообігу                    

КП «Чугуївський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради Харківської 

області 

380,0 

Відділ охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

4. Придбання  медичного обладнання для 150,0 Відділ охорони здоров’я 
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КЗОЗ «Чугуївська центральна районна 

лікарня ім. М.І. Кононенка»: 

Монітор пацієнта палатний «G3C»          

3 одиниці вартістю 50,0 тис. грн за 

одиницю 

районної державної 

адміністрації 

5. Придбання  медичного обладнання для 

КЗОЗ «Чугуївська центральна районна 

лікарня ім. М.І. Кононенка»: 

Дихальна апаратура ІВЛ «Бріз» -             

2 одиниці вартість 285,0 тис. грн 

570,0 

Відділ охорони здоров’я 

районної державної 

адміністрації 

 Всього: 1910,0  

 

2.5. Фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей 

 

№ 

з/п 

Назва заходів Сума видатків 

на 

фінансування, 

тис. грн 

Головний розпорядник 

коштів 

1. Придбання путівок для дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, в КП «Чугуївський районний 

дитячий оздоровчий табір «Орлятко» 

Чугуївської районної ради Харківської 

області (40 шт.) 

 

165,0 

Чугуївська районна 

державна адміністрація  

2. Установка пожежної сигналізації в        

КП «Чугуївський районний дитячий 

оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської 

районної ради Харківської області 

300,0 Чугуївська районна 

державна адміністрація  

3. Обробка деревини вогнезахисною 

сумішшю  

40,0 Чугуївська районна 

державна адміністрація 

 Всього 505,0  
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Частина V 

Капітальні вкладення 

на об’єкти соціально–економічного значення у 2018 році. 

 

Наведено перелік об’єктів, будівництво, реконструкцію, яких 

передбачено здійснювати в районі протягом 2018 року. Вказані об’єкти будуть 

фінансуватися за рахунок різних джерел, не заборонених законодавством. 

 
 

 

№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

 

 

 

 

 

 

 

Р
ік

 п
о

ч
а

т
к

у
 і

 з
а

к
. 

р
о
б

іт
 

 

Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 по галузі «Освіта»:  

 1. 
 

Капітальний ремонт покрівлі 

Новопокровського навчально-

виховного комплексу 

Чугуївської районної ради 

Харківської області, за адресою:  

вул. Гагаріна, буд. 32  

смт Новопокровка, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 329,422 329,422 329,422 Відділ освіти  

районної 

державної 

адміністрації 

 

 2. Ремонт майданчика для 

спортивних ігор із заміною 

спортивного обладнання у 

Введенському НВК,                    

смт Введенка, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 290,00 290,00 290,00 Введенська 

селищна рада 

 

 3. Облаштування спортивної зали 

дитячого садочку смт Есхар, 

Чугуївський район, Харківська 

область 

2018 0 295,00 295,00 295,00 Есхарівська 

селищна рада 

 

 4. Капітальний ремонт із заміною 

технологічного обладнання та 

меблів у шкільній їдальні 

Кам’яноярузького НВК,                 

с. Кам’яна Яруга, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 290,00 290,00 290,00 Кам’яноярузь

ка сільська 

рада 
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№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

 

 

 

 

 

 

 

Р
ік

 п
о

ч
а

т
к

у
 і

 з
а

к
. 

р
о
б

іт
 

 

Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 5. Ремонт та заміна застарілого 

спортивного обладнання у 

Великобабчанському НВК, с. 

Велика Бабка, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 299,00 299,00 299,00 Великобабчан

ська сільська 

рада 

 

 6. Заміна технологічного 

обладнання та меблів у шкільній 

їдальні Есхарівської ЗОШ, смт. 

Есхар, Чугуївський район, 

Харківська область 

2018 0 298,00 298,00 298,00 Есхарівська 

селищна рада 

 

 7. Ремонт спортивної зали у 

Зарожненському НВК,                  

с. Зарожне, Чугуївський район, 

Харківська область 

2018 0 285,00 285,00 285,00 Зарожненська 

сільська рада 

 

 8. Облаштування внутрішнього 

подвір’я Мосьпанівського НВК, 

с. Мосьпанове, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 268,00 268,00 268,00 Мосьпанівськ

а сільська 

рада 

 

 9. Ремонт приміщення музею та 

створення належних умов для 

збереження та розширення 

експозиції творів народно-

прикладного мистецтва у 

Новопокровському НВК, смт 

Новопокровка, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 254,00 254,00 254,00 Новопокровсь

ка селищна 

рада 

 

 10. Ремонт системи опалення у 

Тернівському НВК, с. Тернова,  

Чугуївський район, Харківська 

область 

2018 0 285,00 285,00 285,00 Введенська 

селищна рада 
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№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

 

 

 

 

 

 

 

Р
ік

 п
о

ч
а

т
к

у
 і
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а

к
. 

р
о
б

іт
 

 

Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 11. Благоустрій внутрішнього 

подвір’я та заміна огорожі 

Граківського НВК, с. Гракове, 

Чугуївський район, Харківська 

область 

2018 0 260,00 260,00 260,00 Граківська 

сільська рада 

 

 12. Створення системи 

багаторівневого вертикального 

саду із використанням рухомих 

стелажів та фіто освітлення на 

базі Чугуївського районного 

будинку дитячої творчості 

Чугуївської районної ради 

Харківської області 

2018 0 270,00 270,00 270,00 Відділ освіти 

Чугуївської 

районної 

державної 

адміністрації 

 

 по галузі «Житлово-комунальне господарство»:  

 1 Капітальний ремонт житлового 

будинку по вул. Роганська, буд. 

3 в с. Роздольне 

Новопокровської селищної ради 

Чугуївського району Харківської 

області 

2018 0 1567,8 0,0 1567,8 

Новопокров 

ська селищна 

рада 

 

 2 Очисні споруди біологічної 

очистки стічних вод (нове 

будівництво) за адресою: 

Харківська область, Чугуївський 

район, смт Новопокровка, вул. 

Садова 

2018 0 3719,57 0,0 3719,57 

Новопокров 

ська селищна 

рада 

 

 3 Технічне переоснащення 

системи теплопостачання з 

установкою модульних котелень 

на твердому паливі в смт 

Чкаловське Чугуївського району 

Харківської області 

(коригування) 

2014-

2018 

35 28543,441 17625,540 17625,54

0 
Департамент 

капітального 

будівництва 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 
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№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

 

 

 

 

 

 

 

Р
ік

 п
о

ч
а

т
к

у
 і

 з
а

к
. 

р
о
б

іт
 

 

Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 4. Проект реконструкції 

багатоповерхового житлового 

будинку № 17 по                                  

вул. Молодіжній, смт Есхар, 

Чугуївського району, 

Харківської області 

2018 0 3384,4 0,0 3384,4 
Есхарівська 

селищна рада 

 

 5. Проект реконструкції 

багатоповерхового житлового 

будинку № 7 по вул. Кірова,  смт 

Есхар, Чугуївського району, 

Харківської області 

2018 0 1719,401 1719,401 1719,401 Есхарівська 

селищна рада 

 

 6. Капітальний ремонт покрівель 

житлових будинків в смт Есхар 

Чугуївського району Харківської 

області: вул. Кірова, буд. 3 

2018 0 185,396 185,396 185,396 Есхарівська 

селищна рада 

 

 7. Капітальний ремонт покрівель 

житлових будинків в смт Есхар 

Чугуївського району Харківської 

області:пров. Миру, буд. 1 

2018 0 198,876 198,876 198,876 Есхарівська 

селищна рада 

 

 8. Проект реконструкції квартир   

№ 9, 10, 11, 17 

багатоповерхового житлового 

будинку № 8 по вул. Перемоги, 

смт Есхар, Чугуївського району, 

Харківської області 

2018 0 402,22 402,22 402,22 Есхарівська 

селищна рада 

 

 9. Реконструкція системи 

теплопостачання житлових 

будинків по вул. Чугуївська, 

Гагаріна, Литвинова, дитячого 

садка по вул. Литвинова, 47, 

Чугуево-Бабчанського лісного 

коледжу по вул. Чугуєвська, 43, з 

улаштуванням котельні для 

2018 0 10250,00 10250,00 10250,00 Департамент 

капітального 

будівництва 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 
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№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 
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 п
о

ч
а

т
к

у
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а

к
. 

р
о
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іт
 

 

Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

опалення, розташованої в районі 

житлових будинків №№ 20А; 22; 

7А по вул. Гагаріна в смт 

Кочеток 

 10. Капітальний ремонт покрівель 

житлових будинків в смт Есхар 

Чугуївського району Харківської 

області: вул. 152 стрілкової 

дивізії, буд. 4 та 4А. 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Есхарівська 

селищна рада 

 

 11. Капітальний ремонт системи 

водопосточання смт Есхар, 

Чугуївський район, Харківська 

область 

2018 0 1500,00 1500,00 1500,00 Есхарівська 

селищна рада 

 

 12. Впровадження роздільної 

системи збору відходів з метою 

вирішення проблем екологічної 

безпеки Новопокровської 

територіальної громади 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Новопокровсь

ка селищна 

рада 

 

 по галузі «Охорона здоров’я»:  

 

 

1. Капітальний ремонт відділення 

екстреної невідкладної допомоги 

комунального закладу охорони 

здоров’я «Чугуївська центральна 

районна лікарня 

  ім. М.І. Кононенка» 

2018 0 5500,0 5500,0 5500,0 Департамент 

капітального 

будівництва 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 2. Капітальний ремонт 

патологоанатомічного відділення 

комунального закладу охорони 

здоров’я «Чугуївська центральна 

районна лікарня                        ім. 

М.І. Кононенка» 

 

2018 0 2600,0 2600,0 2600,0 Департамент 

капітального 

будівництва 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 
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№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 
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Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 3. 
 

Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі 

стаціонарного відділення 

комунального закладу охорони 

здоров’я «Чугуївська центральна 

районна лікарня                          

ім. М.І. Кононенка» 

(відділення екстреної 

невідкладної медичної 

допомоги) за адресою: м. Чугуїв, 

вул. Гвардійська, буд. 52  

2018 0 1896,9 189,9 1896,9 Департамент 

капітального 

будівництва 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 4. Капітальний ремонт та 

оснащення 2 палат для учасників 

АТО та членів їх сімей 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Відділ 

охорони 

здоров’я 

Чугуївської 

районної 

державної 

адміністрації 

 

 5. Будівництво 4 амбулаторій у        

с. Кам’яна Яруга,                       

смт  Малинівка (2 од) та              

смт Введенка 

2018 0 Сума 

уточнюється 

Сума 

уточнюєть

ся 

Сума 

уточнює

ться 

Відділ 

охорони 

здоров’я 

Чугуївської 

районної 

державної 

адміністрації 

 

 6. Капітальний ремонт амбулаторії 

загальної практики сімейної 

медицини смт Новопокровка, 

Чугуївський район, Харківська 

область 

 

 

 

 

2018 0 1200,00 1200,00 1200,00 Новопокровсь

ка селищна 

рада 
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№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

 

 

 

 

 

 

 

Р
ік

 п
о

ч
а

т
к

у
 і

 з
а

к
. 

р
о
б

іт
 

 

Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 по галузі «Фізична культура і спорт»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу за 

адресою: вул. В.Вішталя,              

9-а, смт Новопокровка, 

Чугуївський район, Харківська 

область 

2018 0 18685,91 18685,91 18685,91 Департамент 

капітального 

будівництва 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 2. Оснащення спортивно-

оздоровчого комплексу 

тренажерним обладнанням у с. 

Волохів Яр, Чугуївський район, 

Харківська область 
 

2018 0 300,00 

 

300,00 300,00 Волохів’ярськ

а сільська 

рада 

 

 

 3. Установка майданчика із 

тренажерним обладнанням у 

с. Кам’яна Яруга, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 300,0 

 

300,0 300,0 Кам’яноярузь

ка сільська 

рада  

 

 4. Установка майданчика із 

синтетичним покриттям у 

с. Стара Гнилиця, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 1500,0 1500,0 1500,0 Управління у 

справах 

молоді та 

спорту 

Харківської 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 5. Покращення матеріально-

технічної бази КЗ «ДЮСШ» 

Чугуївської районної ради 

Харківської області 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Відділ освіти 

Чугуївської 

районної 

державної 

адміністрації 
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№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

 

 

 

 

 

 

 

Р
ік

 п
о

ч
а

т
к

у
 і

 з
а

к
. 

р
о
б

іт
 

 

Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 6. Установка майданчика із 

тренажерним обладнанням у 

смт Новопокровка, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 

 

0 300,00 300,00 300,00 Новопокровсь

ка селищна 

рада 

 

 7. Створення спортивно-

оздоровчого центру для дітей 

шкільного та дошкільного віку у 

смт Малинівка, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 

 

0 300,00 300,00 300,00 Новопокровсь

ка селищна 

рада 

 

 по паливно-енергетичній галузі:  

 1. Газифікація села Стара Гнилиця 

Чугуївського району Харківської 

області (ІІ черга) 

2010-

2018 

30 2605,54 2085,54 2085,54  Малинівська     

ОТГ 

 

 по галузі «Культура і розвиток туризму»: 
 

 1. Капітальний ремонт гурткових 

кімнат та санітарних вузлів у 

Есхарівському Будинку 

Культури 

2018 0 295,00 295,00 295,00 Есхарівська 

селищна рада 

 

 2. Облаштування подвір’я Свято-

Троїцького Храму, с. Гракове, 

Чугуївський район, Харківська 

область 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Граківська 

сільська рада 

 

 3. Створення музею військових 

поселень 19 сторіччя на базі 

аракчеєвських будівель у               

с Коробочкине, Чугуївський 

район, Харківська область 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Чкалівська 

селищна рада 

 

 4. Туристичні маршрути смт 

Малинівки у концепції розвитку 

туризму Чугуївщини 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Малинівська 

селищна рада 
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№ 

з/п 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об’єктів  

(згідно з експертизою), його 

місцезнаходження, вид робіт 

 

 

 

 

 

 

 

Р
ік

 п
о

ч
а

т
к

у
 і

 з
а

к
. 

р
о
б

іт
 

 

Ступін

ь 

будівел

ьної 

готовн

ості  

об’єкті

в на 

01.01.18

% 

Кошторисна вартість 

об’єктів, тис. грн 
 

Обсяг 

фінансу 

вання  

у 2018 р, 

тис. грн 

 

Розпорядни

к коштів 

  

 

Разом 

Залишок 

на 

01.01.18 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 5. Придбання сценічних костюмів, 

освітлення сцени КУ 

«Чугуївський районний будинок 

культури» 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Відділ 

культури і 

туризму 

Чугуївської 

районної 

державної 

адміністрації 

 

 6. Створення молодіжного центру 

розвитку у смт Есхар на базі           

КУ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна 

система» 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Відділ 

культури і 

туризму 

Чугуївської 

районної 

державної 

адміністрації 

 

 7. Капітальний ремонт приміщення 

для занять гуртковою роботою у 

Новопокровському будинку 

культури, смт. Новопокровка, 

Чугуївський район, Харківська 

область 

2018 0 300,00 300,00 300,00 Новопокровсь

ка селищна 

рада 

 

 

 

 8. Оновлення велосипедного парку 

соціальних робітників 

Територіального центру 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Чугуївської районної державної 

адміністрації 

2018 0 253,00 253,00 253,00 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Чугуївської 

районної 

державної 

адміністрації 
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Проекти подані до державного фонду регіонального розвитку на 2018 рік 

№ 

з/

п 

Найменування об’єктів 

(згідно з експертизою), 

його місцезнаходження, 

вид робіт 

Рік 

почат

ку 

робіт 

Ступінь 

будівельної 

готовності 

об’єктів на 

01.01.18,% 

Коштор

исна 

вартість 

об’єктів, 

тис. грн 

Обсяг 

софінансування, 

тис. грн 

Розпорядник 

коштів 

1. Будівництво пішохідного 

тротуару на правій 

стороні вулиці Польова 

від перехрестя з вулицею 

Матросова до перехрестя 

з вулицею 

Інтернаціональна в 

селищі Малинівка 

Чугуївського району 

2018 0 2486,42 10% 248,64 

 

Малинівська 

ОТГ 

2. Реконструкція очісних 

споруд у смт Малинівка 

(корегування) 

2018-

2020 

0 44429,91 10% 4442,99 Малинівська 

ОТГ 

3. Реалізація комплексу 

заходів, спрямованих на 

зміцнення матеріально-

технічної бази 

Чкаловської селищної 

об’єднаної 

територіальної громади 

як складової сталого 

соціально-економічного 

розвитку 

2018 0 901,94 10% 270,58 

 

Чкаловська 

ОТГ 

4. Покращення 

матеріально-технічної 

бази інноваційного 

опорного начального 

закладу у межах нового 

освітнього округу 

Чкаловської ОТГ 

2018 0 1843,67 10% 553,10 Чкаловська 

ОТГ 

5. Придбання шкільних 

автобусів для 

регулярного перевезення 

дітей та педагогічного 

колективу  до місця 

навчання і додому в 

новому освітньому 

округу Чкаловської ОТГ 

2018 0 4000,0 10% 800,0 Чкаловська 

ОТГ 

6. Капітальний ремонт 2018 0 860,25 10% 146,25 Есхарівська 
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покрівлі Есхарівського 

дошкільного навчального 

закладу (ясла - садок) за 

адресою: Харківська 

область, Чугуївський 

район, смт Есхар,               

вул. Щаслива, буд 2 

 селищна 

рада 

7. Будівництво 

фізкультурно-

оздоровчого комплексу у 

смт Новопокровка 

Чугуївського району 

Харківської області по 

вул В.Вішталя, 9-А 

 

2018 0 18685,91 

 

10% 1868,59 Новопокровс

ька селищна 

рада 
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Частина VI. Районні цільові програми та необхідні обсяги видатків на їх виконання у 2018 році 

 Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Фінансування 

на 2018 рік, 

тис. грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена програма 

держав. місцев

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Природоохоронна Програма щодо 

покращення екологічного стану і 

раціонального використання 

природно-екологічного потенціалу 

Чугуївського району на 2012-2020 

роки 

2012-2020 63943,0 Обсяг 

цільового 

фінансування в 

стадії 

уточнення 

+ + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.07.2012 (ХХІV сесія 

VІ скликання) 

2.  Районна Програма «Обдарована 

молодь на 2016-2020 роки» 

2016-2020 250,0 50,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

21.04.2016 (VІІ сесія VІІ 

скликання) 

3.  Програма розвитку туристсько-

краєзнавчого руху у Чугуївському 

районі на 2016-2020 роки  

2016-2020 519,6 107,25 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

21.04.2016 (VІІ сесія VІІ 

скликання) 

4.  Програма розвитку культури і туризму 

на 2015-2018 роки в Чугуївському 

районі 

2015-2018 2784,0 708,5 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

11.11.2014 (ХLVIII сесія  

VІ скликання) 
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 Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Фінансування 

на 2018 рік, 

тис. грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена програма 

держав. місцев

ий 

5.  Районна Програма «Питна вода 

Чугуївського району на  

2006-2020 роки» 

2006-2020 Загальний обсяг 

фінансування не 

визначено 

Обсяг цільового 

фінансування в 

стадії уточнення  

+ - Рішення Чугуївської 

районної ради від 

27.01.2006 (ХХХ сесія ІV 

скликання) 

6.  Програма розвитку бібліотечної 

справи Чугуївського району на  

2015-2018 роки 

2015-2018 976,5 236,5 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.03.2015 (LІV сесії                   

VI скликання) 

7.  Програма розвитку архівної справи у 

Чугуївському районі на 

 2016-2018 роки 

2016-2018 122,9 6,3 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

10.12.2015 (І сесії VІI 

скликання) 

8.  Програма стимулювання об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків Чугуївського району до 

впровадження енергоефективних 

заходів на 2016-2020 роки 

2016-2020 1000,0 200,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 10.12.2015 (І сесії 

VІI скликання) 
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 Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Фінансування 

на 2018 рік, 

тис. грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена програма 

держав. місцев

ий 

9.  Програма «Власний дім» на 2016-2020 

роки  

2016-2020 250,0 50,0 + + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 10.12.2015 (І сесії 

VІI скликання) 

10.  Програма відшкодування відсотків за 

кредитами, отриманими населенням 

Чугуївського району на впровадження 

енергозберігаючих заходів на 2016-

2020 роки 

2016-2020 1 000,0 200,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради 

від 17.03.2016 (VІ сесія 

VІІ скликання) 

11.  Програма розвитку лікувальних 

закладів району на 2015-2023 роки  

2015-2023 17887,6 1755,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 14.07.2015 (LVІІ 

сесії VI скликання) 

12.  Програма розроблення (оновлення) 

містобудівної документації у 

Чугуївському районі на 2016-2020 

роки 

2016-2020 12000,0 50,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 10.12.2015 (І сесії 

VІI скликання) 

13.  Програма розвитку місцевого 

самоврядування в Чугуївському 

районі на 2016-2020 роки 

2016-2020 748,602 195,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.12.2016 (ХVІ сесії 

VIІ скликання) 
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 Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Фінансування 

на 2018 рік, 

тис. грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена програма 

держав. місцев

ий 

14.  Програма поповнення матеріально-

технічними цінностями та засобами 

місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на 2016-2018 

роки 

2016-2018 138,13 61,00 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

21.04.2016 (VІІ сесії VІІ 

скликання)   

15.  Місцева цільова Програма розвитку 

цивільного захисту на 2017-2018 роки 

2017-2018 111,72 55,22 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від      

13.12.2016 (ХVІ сесії 

VІІ скликання)   

16.  Програма фінансового забезпечення 

функціонування Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської 

області для реалізації повноважень, 

делегованих їй Чугуївською районною 

радою на 2018 рік 

2018 1462,0 1462,0 - - Рішення Чугуївської 

районної ради  

від 20.12.2017 (ХXXII 

сесії VІI скликання) 
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 Назва програми 

Рік початку 

і закінчення 

програми 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

тис. грн 

Фінансування 

на 2018 рік, 

тис. грн 

За рахунок 

якого бюджету 

буде 

здійснюватися 

фінансування 

Ким та коли 

затверджена програма 

держав. місцев

ий 

17.  Програма фінансового забезпечення 

відзначення свят та проведення 

заходів у Чугуївському районі на   

2018 рік  

2018 140,0 140,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

18.07.2017 (ХXVІ сесії  

VIІ скликання) 

18.  Районна програма «Організація 

оздоровлення та відпочинку дітей на 

2017-2020 роки» 

2017-2020 4865,3 614,7 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.12.2016 (ХVI сесії  

VIІ скликання) 

19.  Програма розвитку фізичної культури 

та спорту, формування здорового 

способу життя та національно-

патріотичного виховання молоді на 

2017-2021 роки   

2017-2021 в межах 

асигнувань, 

передбачених в 

районному 

бюджеті, 

субвенцій сіл та 

селищ. 

- - - Рішення Чугуївської 

районної ради від 

13.12.2016 (ХVI сесії VIІ 

скликання) 

20.  Програма «План дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини у 

Чугуївському районі на період      

2017-2021 років» 

 

2017-2021 220,0 40,0 - + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

22.11.2016 (ХV сесії VIІ 

скликання) 
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21.  Районна програма «Cоціальна  підтри

мка сімей, дітей та молоді на 2017-

2021 роки» 

 

2017-2021 300,0 60,0 50,0 10,0 Рішення Чугуївської 

районної ради від 

22.11.2016 (ХV сесії VIІ 

скликання) 

22.  Програма територіальної оборони 

Чугуївського району Харківської 

області на 2018-2019 роки 

 

2018-2019 450,0 195,0 - - Рішення Чугуївської 

районної ради від 

20.12.2017 (ХХХІІ сесії 

VIІ скликання) 

23.  Програма правової освіти населення 

Чугуївського  району Харківської 

області на  2016-2020  роки 

2016-2020 не передбачено -  - - Рішення Чугуївської 

районної ради від 

11.02.2016 (ІV сесії VIІ 

скликання) 

24.  Програма соціального захисту 

населення Чугуївського району на 

2017-2020 роки 

2017-2020 у межах потреби у межах 

потреби 

+ + Рішення Чугуївської 

районної ради від 

16.09.2016 (ХІІІ сесія VII 

скликання)  
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25.  Програма проведення заходів 

допризовної підготовки, 

патріотичного виховання молоді, 

призову громадян району на військову 

службу, ведення військово-облікової 

роботи, мобілізаційної підготовки та 

мобілізації людських та транспортних 

ресурсів у 2018 році 

2018 107,0 107,0   Рішення Чугуївської 

районної ради від 

22.08.2017 (XXVIII сесія 

VI скликання) 

26.  Програма фінансової підтримки 

діяльності Чугуївської районної 

організації ветеранів України на             

2018 рік 

2018     Рішення Чугуївської 

районної ради від 

22.08.2017 (XXVIII сесія 

VI скликання) 

 

 

 

             Голова 

районної ради                                                                               А.Бабієць 

 
 


