
Про виконання пріоритетних напрямів економічного і соціального
розвитку Чугуївського району за 2015 рік

Упродовж  2015 року  увага  керівництва  та  структурних  підрозділів
районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування  була
зосереджена на подолання назрілих проблем розвитку району у промисловості,
сільському  господарстві,  соціальній  сфері,  бюджеті  та  інших  галузях
господарського комплексу.

Важливим фактором, що безпосередньо впливає на економічний розвиток
району - є результат роботи промислового комплексу. 

Так,  за  даними промислових підприємств за  2014 рік обсяг  виробленої
продукції  промислового  комплексу  району  (у  діючих  цінах)  склав
1215,3 млн. грн, що на 15% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Промислові  підприємства  району  приймають  участь  у  виставкових
заходах,  спрямованих  на  просування  товарів  вітчизняного  виробництва  на
внутрішньому та  зовнішньому ринках. “ТММ-Енергобуд” брав  участь  у  XІІІ
міжнародній  спеціалізованій  виставці  та  конференції  “Енергетика  в
промисловості — 2015”, котра відбулася 22-24 вересня 2015 року у м. Києві.

У  2015  році  завершено  встановлення  нового  турбогенератора
ст. № ТГ - 5, обладнання виробництва КНР, електрична потужність 50 МВт.

Підприємства району приймають активну участь у зовнішньоекономічній
діяльності.  Так,  за  підсумками  2015  року  зовнішньоторговельний  оборот у
районі склав  28,23 млн. дол. США, що на 104,6% більше, ніж за аналогічний
період  2014  року. Перевага  експорту  над  імпортом  забезпечила  позитивне
експортно-імпортне сальдо у сумі 8,52 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів
склав 18,37 млн. дол. США або 191,4% у порівняні до відповідного періоду 2014
року,  обсяг  імпорту –  9,85 млн.  дол.  США  або  234,5%  у  порівняні  до
відповідного періоду минулого року.  По експортним та імпортним операціям
підприємства району співпрацювали з 27 країнами світу.

Оборот  роздрібної  торгівлі  у  районі  (за  останніми  даними  обласної
статистики січень-червень 2015 року)  зменшився  проти відповідного  періоду
минулого року у порівняних цінах на 11,3% і складає 98,6 млн. грн. Питома вага
району у загальному обороті роздрібної торгівлі області складає 0,25%. 

У  межах  повноважень,  районною  державною  адміністрацією  постійно
здійснюється контроль за ціновою ситуацією, тарифами та обсягами продажу
товарів  на  споживчому  ринку  району.  Відділом  економічного  розвитку  і
торгівлі районної державної адміністрації щодекадно проводиться моніторинг
цін на основні продукти харчування та щотижнево – моніторинг цін на хліб,
хлібобулочні вироби та нафтопродукти. Ціни на основні продукти харчування
порівнюються  з  середньообласними  і,  у  вигляді  результатів  моніторингів,
постійно  доводяються  керівництву  районної  державної  адміністрації,  голові
районної  координаційної  ради  із  забезпечення  стабільної  цінової  ситуації  на



ринку продовольчих товарів. Координаційною радою із забезпечення стабільної
цінової  ситуації  на  ринку  продовольчих  товарів  постійно  розглядаються
питання  щодо  цінової  ситуації  на  основні  продукти  харчування,  овочеві
культури,  оцінки дієвості та ефективності проведених заходів, направлених на
стабілізацію цінової ситуації у районі, обсягів та створення умов для реалізації
на ринку продукції сільськогосподарських підприємств та власних подвір’їв.

З  метою  виходу  на  ринок  безпосередньо  товаровиробників  району  у
вихідні та святкові дні у районі проводяться ярмарки з продажу продовольчих
товарів  та  сільськогосподарської  продукції,  метою  якої  є  наповнення
споживчого ринку якісними продовольчими товарами місцевих виробників за
цінами,  що  не  перевищують  середньообласні. За  2015  рік  підприємствами
району проведено або взято участь у 141 ярмарці, реалізовано продукції на суму
1327,7 тис.  грн.  До ярмаркової  діяльності  залучались:  ДП “Новопокровський
комбінат  хлібопродуктів”,  ПрАТ  “Чугуївський  молочний  завод”,  які
реалізовували  продукцію  власного  виробництва  за  цінами,  нижчими  від
середніх по області.

При  районній  державній  адміністрації  функціонує  центр  надання
адміністративних  послуг  (далі –  Центр). Протягом  2015  року  зареєстровано
2987  звернень  щодо  надання  адміністративних  послуг:  1467  –  Чугуївського
районного відділу ГУ ДМС України в Харківській області (далі – ДМС); 1269 –
Управління Держгеокадастру у Чугуївському районі Харківської області (далі –
Держгеокадастр); 14 – власні адміністративні послуги; 9 – дозвільні документи,
228 – Реєстраційної служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції
Харківської області (далі – реєстраційна служба).

Видано  2784  результатів:  1552  –  ДМС,  1259  –  Держгеокадастру,  14  –
власні адміністративні послуги; 9 – дозвільні документи, 225 – реєстраційної
служби.

Надано майже 1600 консультацій.
Завдяки плідній праці аграріїв, впровадженню нових технологій обробки

ґрунту,  використанню  високопродуктивних  сортів  насіння,  а  також  нової
техніки  у  2015  році  сільськогосподарські  підприємства  отримали  добрий
урожай. Збір зернових склав 118,9 тис. тонн при середній урожайності 45,5ц/га
з площі більш ніж 26 тис. га. Цей урожай є орієнтиром для отримання більш
високих показників у 2016 році. 

За підсумками роботи 2015 року агропромисловий комплекс району по
всім показникам сільськогосподарського виробництва займає лідируючі позиції
в області. 

Сільгосппідприємствами  району  вироблено  валової  продукції
(у порівняних цінах 2010 року) на суму 599,6 млн. грн або 111,6% у порівнянні
до показників минулого року, у т.ч.: 

у галузі рослинництва – 256,5 млн. грн (87,7%);
у галузі тваринництві – 343,1 млн. грн. (140,1%).



З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання
господарствами району за 2015 рік закуплено сільськогосподарської техніки на
суму 132,3 млн. грн.

Станом  на  01.01.2016  у  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам
району  поголів’я  великої  рогатої  худоби  склало  6672  голів,  що  більше
показника минулого року на 951 голову, у т.ч. корів – 2035 голів, що на рівні
минулого року, при поголів’ї корів 2035 голів було вироблено 13,9 тис. тонн
молока,  що  на  659,9  тонн  менше  у  порівнянні  з  2014  роком,  проте  зросла
продуктивність корів, надій молока від 1 середньої корови збільшився на 1,4%,
або на 92 кг і становить 6871 кг молока проти 6779 кг у 2014 році. 

Поголів’я  свиней  склало  –  118596  голів  (ПАТ  “Агрокомбінат
“Слобожанський” – 115541 голів),  збільшення поголів’я  свиней відбулось на
3,6%), що на 4079 голів більше відповідно до показника минулого року. 

Поголів’я птиці становить – 134,7 тис. голів, що на 2,1 тис. голів більше
відповідного показника минулого року.

Збільшилось виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) на 49,0%
або на 7862,2 тонн та склало 23920 тонн. Зменшилося виробництво молока на
659,9 тонн та складає 13981,8 тонн.  Середньодобові прирости великої рогатої
худоби та свиней становлять відповідно 529 та 490 гр. (110,4%, 81,7%). Було
вироблено яєць 15802,4 тис. шт., що менше на 2778,9 тис. шт. або становить
85,0% від показника минулого року. Яйценосність курей – несучок складає 216
шт. (100%).

Станом  на  01.01.2016  року  за  оренду  земельних  ділянок  згідно  з
договорами  оренди  майнових  та  земельних  часток  (паїв)  сплачено
52464,5 тис. грн, що становить 100%. 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку є покращання транспортно-
експлуатаційного  та  технічного  стану  існуючих  доріг,  підвищення  рівня  їх
облаштування,  безпеки  та  економічності  перевезень,  приведення  їх  у
відповідність до сучасних вимог.

На  території  району  організовано  регулярне  транспортне  сполучення  з
усіма  сільськими,  селищними  радами  (19).  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.  

Чугуївським  районом  електричних  мереж  АК  “Харківобленерго”
проведено  ремонт  107  трансформаторних  підстанцій,  замінено  68  дефектних
опор та 4 км. проводу.

Проведено інвентаризацію 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  2015  року  у  районі  проводилась  робота  по  впровадженню
енергоефективних та енергозберігаючих заходів.



Сільськими,  селищними  радами  було  замінено  або  встановлено  395
енергозберігаючих ліхтарів вуличного освітлення у населених пунктах району.

Замінено 30 вікон, 6 дверей, системи опалення у приміщеннях дитячого
садку та будівлях сільських, селищних рад.

За рахунок бюджетів сільських, селищних рад у 2015 році на ремонт та
утримання комунальних доріг було направлено 1150 тис. грн.

У бюджетній сфері проведено заміну: 72 ламп на енергозберігаючі, 127
вікон,  2  дверей,  утеплено  трубопроводи  усіх  теплових  пунктів  навчально-
виховних  комплексів  (НВК),  капітально  відремонтовано  1  покрівлю  НВК,
частково  1,  переведено  2  котла  опалення  на  твердопаливні  та  2  котла  -  на
електроопалення.

Велика  увага  автоперевізниками  району  приділяється  оновленню
рухомого складу, було придбано: 2 автобуси марки “МАN”,  які обладнані для
перевезення  пасажирів  з  обмеженими  можливостями  та  4  автобуси  “Богдан
А-092”.

За  11  місяців  2015  року  (останні  дані  обласної  статистики)  послугами
пасажирського  транспорту  скористалися  майже  2335,9  тис  пасажирів,  що
складає 107,6% відповідно до аналогічного періоду 2014 року.

Обсяг  вантажних  перевезень  за  січень-листопад  2015  року  склав
148 тис.  тонн,  що складає  86,5%,  ніж за  аналогічний період  минулого  року,
вантажообіг  становить 86,5 млн.  тонн/км,  що складає 81,4% у порівнянні  до
відповідного періоду 2014 року.

Подальшого  реформування  та  розвитку  набуває  житлово-комунальне
господарство та інфраструктура району. 

Водопостачання  району  здійснюється  3  комунальними  та  1  приватним
житлово-комунальним  підприємством  через  5  водонасосних  станцій  з  41
артезіанської  свердловини.  Крім  того,  на  території  району  діє  530  шахтних
колодязів.  Довжина  мереж  централізованого  водопостачання  району  досягає
153 км. 

Для  покращення  якості  питної  води  постійно  проводиться  моніторинг
стану водних об’єктів, здійснюється хлорування водонапірних башт, їх чистка
та  дезінфекція,  ремонт  шахтних  колодязів  та  інших  громадських  джерел
децентралізованого питного водопостачання. Чугуївською районною санітарно-
епідеміологічною станцією проводяться  планові  та  позачергові  відбори  води
для  лабораторного  аналізу  на  придатність  води  для  вживання  мешканцями
району. Також перевіряються якості стоків, що надходять до річок Тетлега, Уди,
Гнилиця, з очисних споруд селищ Кочеток, Есхар, Малинівка.

Підприємством  “Есхарівське  ЖКЕУ-2011”,  яке  здійснює  послуги  з
водопостачання  та  водовідведення  на  території  Есхарівської  селищної  ради
виконувалось  хлорування  та  чистка  прийомного  резервуара  на  артезіанських
свердловинах,  проводились  роботи  по  поточному  ремонту
внутрішньобудинкових мереж та артезіанських свердловин.



На виконання проекту Технічне переоснащення системи теплопостачання
з  установкою  4  модульних  котелень  на  твердому  паливі  у  смт  Чкаловське
розпочато будівництво (переобладнання) комплексу з 4 котелень на твердому
паливі. Наразі побудовано першу котельню. 

З  метою  дотримання  належного  санітарного  стану  у  смт  Есхар  було
придбано 2 машини: сміттєвоз з боковим завантаженням на шасі МАЗ вартістю
1863,0 тис. грн та вакуумна машина на шасі КРАЗ вартістю 1976,4 тис. грн. 

У смт Есхар облаштовано 7 майданчиків  для збору твердих побутових
відходів, закуплено 40 нових контейнерів для ТПВ та 30 вуличних урн на суму
90,0 тис. грн. В с. Кам’яна Яруга придбано 40 контейнерів для ТПВ.

Виконання  заходів,  спрямованих  на  активізацію  роботи  по  створенню
нових і підтримку успішного функціонування існуючих ОСББ у районі триває,
ведеться роз’яснювальна робота серед населення щодо необхідності проведення
житлових  реформ,  їх  значення,  пропаганда  досвіду  існуючих  об’єднань. На
даний  час  у  районі  функціонує  40  ОСББ, які  знаходяться  у  селах:  Іванівка
(13  будинків),  Коробочкине  (11  будинків),  Леб’яже  (9  будинків),  Базаліївка
(1будинок),  Дослідне  (Чкаловської  селищної  ради)  (4  будинки),  селищах  -
Кочеток (5 будинків), Новопокровка (1 будинок) та Чкаловське (14 будинків).
Разом: 58 будинків, загальною площею 56,37 тис.м2.

На  території  Чкаловської  селищної  та  Коробочкинської  сільської  ради
проводилися  розвідувальні  роботи  ГПУ  “Шебелинкагазвидобування”  ПАТ
“Укргазвидобування” з пошуку запасів природного газу. 

Значна  увага  приділялась  підтриманню  стабільності  роботи  та
покращенню фінансово-економічного стану житлово-комунальних підприємств
району.  Продовжувався  моніторинг  діючих  тарифів  на  надання  житлово-
комунальних  послуг  щодо  відповідності  рівню  економічно  обґрунтованих
витрат на їх виробництво. Надавалися рекомендації щодо усунення виявлених
недоліків, та недопущення їх у подальшому. 

Вживалися  інші  можливі  заходи  щодо  забезпечення  своєчасності
розрахунків  за  спожиті  енергоносії  та  надані  ЖК  послуги  установами  та
організаціями, що фінансуються з державного бюджету. 

Станом на 01.01.2016 (за оперативними даними підприємств, що надають
послуги  з  водопостачання  та  водовідведення)  загальний  борг  склав
2,09 млн. грн, з них населення – 1,35 млн. грн, а інші споживачі – 701,7 тис. грн.

Заробітна  плата  на  підприємствах  житлово-комунального  господарства
району  виплачується  вчасно,  у  строки,  встановлені  законодавством.
Заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати  на  підприємствах  житлово-
комунального  господарства  району  відсутня,  за  виключенням  підприємства
“Есхарівське  ЖКЕУ-2011”,  яка  складає  383,0  тис.  грн.  Виконання  його
знаходиться під жорстким контролем райдержадміністрації.

З  метою  подальшого  розвитку  економіки  району,  враховуючи  високий
рівень  урбанізації  та  впровадження  інвестиційних  проектів  необхідне



розроблення  схеми  планування  території  району  та  генеральних  планів
населених пунктів. Районною державною адміністрацією у 2015 році на 100%
було  завершено  розроблення  містобудівної  документації  “Схема  планування
території  Чугуївського  району”.  Затвердження  схеми  планування  території
району заплановано на III квартал 2016 року.

Протягом 2015 року  були розпочаті  роботи  по оновленню генеральних
планів у населених пунктах, у яких змінилась планувальна структура, в першу
чергу у: смт Новопокровка, смт Чкаловське, с. Кам'яна Яруга. У цих населених
пунктах на 100% були виконані топографо-геодезичні роботи та розпочато збір
вихідних даних для проектування.

Розроблено детальний план території для розміщення існуючого полігону
твердих відходів,  площею 4,3287 га  на території  Есхарівської  селищної  ради
Чугуївського району Харківської області.

У  2015  році  за  рахунок  Харківського  обласного  фонду  підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі  сільському забудовнику було
оформлено кредит у сумі 100 тис. грн для реконструкції житлового будинку, що
розташований за адресою: с. Стара Гнилиця, вул. Шевченка, буд. 17.

По району у 2015 році  за  рахунок коштів індивідуальних забудовників
було введено в експлуатацію 36 індивідуальних житлових будинків загальною
площею  4402,2  кв. м.  Плановий  показник  введеного  в  експлуатацію
індивідуального житла, який був доведений Харківською обласною державною
адміністрацією виконано на 176%. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника  за січень-
вересень 2015 року (останні дані обласної статистики) склала  3123 грн, що на
16,1%  більше,  ніж  за  відповідний  період  2014  року. Рівень  законодавчо
встановленої  мінімальної  заробітної  плати  та  прожитковий  мінімум  для
працездатної  особи перевищує на 1745 грн або 126,6%. За рівнем заробітної
плати район посів 12 місце, за темпами росту - 14.

Забезпечується ефективність зайнятості населення, навантаження на одне
робоче  місце  на  кінець  2015  року  склало  12  осіб.  Протягом  2015  року
чисельність  безробітних  складала1174  особи,  з  яких  -  47%  –  жінки,  34%  –
молодь  віком  до35  років.  Надано  профорієнтаційні,  профінформаційні  та
профконсультаційні послуги 1170 безробітним.

Поліпшенню ситуації  із  зростання  зайнятості  та  скорочення  безробіття
сприяло,  зокрема,  збільшення  обсягів  наданих  соціальних  послуг  службою
зайнятості  шукачам  роботи  і  роботодавцям  та  підвищення  ефективності  цих
послуг. Основною проблемою працевлаштування безробітних є невідповідність
професійно-кваліфікаційного складу шукаючих роботу заявленим вакансіям. 

У звітному періоді ринок праці району не мав негативної динаміки. За
послугами до  центру  зайнятості  звернулося  1750  осіб,  працевлаштовано  971
особа,  з  яких  мали статус  безробітного  –  584  особи.  Професійну  підготовку
пройшли 359 осіб з числа безробітних.



Виконуються заходи щодо удосконалення системи освіти та збереження
мережі  дошкільних  навчальних  закладів  району.  У  районі  функціонують  4
дошкільні  навчальні  заклади  (далі  –  ДНЗ)  та  28  дошкільних  груп  при  14
навчально-виховних комплексах (далі – НВК), де виховується 1225 дітей. 

У районі запроваджено створення електронної системи обліку дітей, які
потребують влаштування в ДНЗ.

Показник охоплення дітей старшого дошкільного віку різними формами
дошкільної освіти по району на початок 2015/2016 навчального року становить
100%.

У 2015/2016 навчальному році  повністю збережена  мережа навчальних
закладів  району,  яка  у  повній  мірі  задовольняє  потреби  населення  району  у
здобутті повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

У  3  позашкільних  навчальних  закладах  (Чугуївський  районний  Центр
дитячої  та  юнацької  творчості,  Чугуївський  районний  Будинок  дитячої
творчості,  Чугуївський  районний  Центр  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської молоді) функціонують 174 гуртка, у яких виховуються 3320 дітей,
що на  11 дітей  більше,  ніж у  2014/2015 навчальному році.  Охоплення дітей
позашкільною  освітою  в  позашкільних  навчальних  закладах  району  складає
100%.

У районі налічується 21 загальноосвітній навчальний заклад (далі – ЗНЗ),
де навчаються 3930 учнів (у минулому навчальному році – 21 ЗНЗ, 3895 учнів). 

Для  вирішення  проблеми  підвозу  439  учнів  та  49  педагогічних
працівників до шкіл у сільській місцевості задіяно 7 одиниць автотранспорту,
які  знаходяться  на  балансі  відділу  освіти  Чугуївської  районної  державної
адміністрації. Підвіз учнів та вчителів забезпечено на 100%.

Велика увага у районі приділяється підвищенню якості загальносередньої
освіти.  У  навчальних  закладах  району  343  комп’ютери,  301  з  яких
використовується  у  навчальному  процесі,  42  –  в  управлінській  діяльності.
Кількість  комп’ютерних  класів  складає  39  одиниць.  21  загальноосвітній
навчальний заклад  району (100%) має комп’ютерні класи, 13 закладів - по 2
класи, Новопокровський та Чкаловський НВК – по 3.  Навантаження на один
комп’ютер складає 11 учнів.

Всі загальноосвітні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет за
сучасними технологіями.

Кожен загальноосвітній навчальний заклад має свій веб-сайт.
12  загальноосвітніх  навчальних  закладів  забезпечені  мультимедійним

обладнанням.
У  всіх  навчальних  закладах  проведено  поточні  ремонти  будівель  та

споруд за бюджетні, спонсорські та батьківські кошти. 
Вперше за 30 років за  кошти місцевого бюджету проведена вогнегасна

обробка дерев'яних конструкцій горищ у Тернівському НВК та Малинівській
ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 35,2 тис. грн.



За ініціативи голови районної державної адміністрації 3 навчальні заклади
(Введенський  НВК,  Новопокровський  НВК  та  Малинівська  гімназія  були
включені до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області
на 2016 рік з капітального ремонту покрівель даних закладів).

Есхарівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  та  Новопокровський  НВК  включені  до
Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2016 рік.
Планується переоснащення систем опалення, обладнання лінгафонного кабінету
та облаштування паркану навколо подвір’я (Новопокровський НВК).

На  виконання  Програми  “Розвиток  місцевого  самоврядування  в
Харківській  області  на  2012-2016  роки”  Новопокровський  НВК  став
переможцем обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад
“Разом у майбутнє”. Результатом участі у проекті є капітальний ремонт покрівлі
на суму 103,1 тис. грн.

Два навчальних заклади (Малинівська гімназія та Мосьпанівський НВК)
стали переможцями проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН
“Місцевий  розвиток,  орієнтований  на  громаду”.  В  рамках  цього  проекту
встановлено металопластикові вікна на суму 85,0 тис. грн.

Проведені електровимірювальні роботи в закладах освіти району на суму
61,9 тис. грн. 

Відремонтовано шкільний автотранспорт, який здійснює підвезення учнів
та вчителів до навчальних закладів району на загальну суму 67,0 тис. грн.

Протягом 2015 року проведено капітальний ремонт покрівлі Кочетоцької
ЗОШ І-ІІІ ступенів (73,2 тис. грн).

Замінені вікна на металопластикові:
Введенський НВК – 80,0 тис. грн;
Волохово-Ярський НВК – 50,0 тис. грн;
Кам'яноярузький НВК – 137,0 тис. грн;
Придбано для навчальних закладів району:
пральна машинка (Новопокровський НВК)
м'ясорубка (Мосьпанівський НВК);
компресор (Кочетоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів);
холодильник, водонагрівач, м'ясорубка (Великобабчанський НВК);
пилосмок (Старогнилицький НВК).
Для  забезпечення  безперебійної  роботи  навчальних  закладів  у  період

надзвичайних ситуацій у осінньо-зимовий період за кошти місцевого бюджету
придбано 3 електрогенератори (100,0 тис. грн).

За  кошти  місцевого  бюджету  проведено  оздоровлення  дітей  під  час
літньої  оздоровчої  кампанії  у  пришкільних  таборах  відпочинку  з  денним
перебуванням (58,2 тис. грн).

У КП “Дитячий оздоровчий табір “Орлятко” оздоровлені діти пільгових
категорій на загальну суму 97,6 тис. грн.



Для  забезпечення  якісного  харчування  дітей  у  навчальних  закладах
району виділено кошти з районного бюджету на загальну суму 321,0 тис. грн.   

З  метою  належної  підготовки  навчальних  закладів  до  2015/2016
навчального  року  з  місцевого  бюджету  виділено  99,7  тис.  грн  (підготовка
систем опалення, придбання деталей твердопаливних котлів та вогнегасників).
Проведена перезарядка вогнегасників на загальну суму 17,0 тис. грн.

За  сприяння  районної  державної  адміністрації  та  з  метою  зміцнення
матеріально-технічної бази навчальних закладів району проводиться робота по
залученню благодійних та спонсорських коштів. У 2015 році за позабюджетні
кошти були придбані меблі на загальну суму 73,3 тис. грн (Зарожненський НВК,
Іванівський  НВК,  Коробочкинський  НВК,  Старогнилицький  НВК,
Новопокровський НВК, Тернівський НВК). Придбано комп’ютерну техніку на
загальну  суму  50,4  тис.  грн  (Іванівський  НВК,  Коробочкинський  НВК,
Старогнилицький  НВК,  Новопокровський  НВК,  Тернівський  НВК,
Мосьпанівський НВК, Кам’яноярузький НВК, Малинівська гімназія). Придбано
музичну  апаратуру  для  Коробочкинського  НВК  на  27,0  тис  грн.  Придбано
пральну  машину  та  дитячий  павільйон  для  Старогнилицького  НВК  на  суму
17,0 тис. грн. Проведена заміну вікон на металопластикові у Чкаловському НВК
на  24,7  тис.  грн.  Придбано  спортінвентар  на  загальну  суму  15,4  тис.  грн  у
Коробочкинський  НВК,  Тернівський  НВК,  Базалаївську,  Малинівську
ЗОШ І-ІІІ ст., Новогнильцьку ЗОШ І-ІІ ст. 

З метою збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження
культурних і  національних традицій протягом навчального року проводиться
ряд заходів з національно-патріотичного виховання згідно з планами роботи на-
вчальних закладів.

Одним  із  головних  напрямів  у  виконанні  визначених  завдань  є
вдосконалення роботи щодо 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.

Фінансування  заходів  у  сфері  фізичної  культури  і  спорту  у  2015  році
здійснювалась в рамках виконання  районної  Програми “Соціальна підтримка
розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки”.

Станом  на  01.01.2016  року  всіма  видами  фізкультурно-оздоровчої  та
спортивної роботи охоплено 4319 осіб.  Для створення сприятливих умов для
занять фізичною культурою і  спортом в районі розташовано 162 спортивних
споруди.

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
КЗ “Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської
області в якій займається 1010 вихованців. 



У своїй структурі  спортивна школа  має 6 відділень олімпійських видів
спорту: легкої атлетики, баскетболу, футболу, волейболу, боксу, лижних гонок
та  4  відділення  неолімпійських  видів  спорту:  самбо,  скелелазіння,  гирьовий
спорт,  таеквандо  (ІТФ) (у  2015  році  відкрити  додатково  3  відділення
неолімпійських видів спорту: скелелазіння, гирьовий спорт, таеквандо).

Працює 69 навчально–тренувальних груп (у 2015 році на 2 навчально–
тренувальні групи більше ніж у 2014 році).

Роботу  з  населенням  району  проводить  комунальне  підприємство-
районний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.

Згідно  з  календарним  планом  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивних
заходів  в  районі  проведені  різноманітні  заходи  за  програмою  районної
Спартакіади з (10) видів спорту серед колективів фізичної культури організацій,
підприємств,  сільськогосподарських підприємств,  установ, закладів,  сільських
та селищних рад, спортивних клубів; VІІІ районну Спартакіаду з масових видів
спорту  серед  державних  службовці;  галузеві  спартакіади  серед  медичних  та
педагогічних  працівників;  змагання  з  лижних  гонок  на  Кубок  голови
Чугуївської районної державної адміністрації; турнір з волейболу, присвячений
пам’яті  воїна-інтернаціоналіста  В.  Луговського;  змагання  з  багатоборства
“Богатир  Чугуївщини”  та  допризовної  молоді,  а  також  понад  30  районних
спортивно-масових  заходів  приурочених  до  професійних,  державних
календарних свят.

У районі має своє місце розвиток неолімпійських видів спорту.  
Чугуївський  районний  осередок  федерації  військово-спортивного

багатоборства Харківської області “Рись”;
Громадська  Чугуївська  районна  організація  “ІРІМІ”;

Чугуївська районна спілка радіоаматорів “Радіохвиля”;
Спілка  від  Харківської  обласної  організації  Всеукраїнської  громадської

організації “Українська федерація спортивного та традиційного ушу”.
Спортивні клуби:
Фізкультурно-оздоровчий  клуб  “Заря”  (на  території  селища

Новопокровка);
клуб шахів “Есхар” (смт Есхар).
На  території  району  за  період  літньої  оздоровчої  кампанії  різними

формами відпочинку оздоровились 4262 особи, що складає 98,18% від загальної
кількості дітей віком від 7 до 17 років (4341), у тому числі 3412 дітей (100%), які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

На  виконання  районної  Програми  “Організація  оздоровлення  та
відпочинку  дітей” до закладів  оздоровлення  та  відпочинку  по безкоштовним
путівкам  було  направлено  132  дитини,  які  потребували  особливої  уваги  та
підтримки.

На фінансування оздоровчої кампанії було використано:



з місцевого бюджету - 265,65 тис. грн, з них: на функціювання закладів
відпочинку з денним перебуванням - 168 тис. грн, 

на придбання путівок для 30 дітей,  які потребують особливої соціальної
уваги  та  підтримки в  КП  “Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
“Орлятко” - 97,65 тис. грн.

Залучено  позабюджетних  коштів  —  понад  6,0  млн.  грн  (придбання
путівок  до  дитячих  закладів  оздоровлення  за  рахунок  підприємств,
сільгосппідприємств, організацій та відпочинок з батьками).

На  території  району проживає  7765  неповнолітніх,  з  них  перебуває  на
обліку служби: 113 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(32 дитини-сироти і 81 дитина, позбавлена батьківського піклування), 13 дітей,
які  виховуються  у  7  сім'ях,  де  батьки  не  виконують  своїх  батьківських
обов'язків. 

На  неповнолітніх,  які  перебувають  на  обліку  служби,  заведені  особові
справи та інформацію внесено до Єдиного електронного банку даних “Діти”,
зміна даних якого перевіряється та уточнюється протягом кожного тижня. 

Протягом 2015 року  було  проведено  98 рейдів-перевірок  по населених
пунктах району з метою виявлення фактів бродяжництва, жебракування, дітей,
які  прогулюють  заняття  тощо.  Виявлено  118  дітей,  з  них  7  дітей  були
влаштовані  до  медичного  закладу  району,  7  дітей  були  влаштовані  до
Чугуївського міського центру соціально-психологічної реабілітації, 104 дитини
повернуті  батькам.  Неповнолітніх,  які  бродяжать  і  жебракують  не  виявлено,
обстежено умови проживання дітей у 176 сім'ях пільгового контингенту.

Підготовлено  матеріали  та  подано  до  суду  3  позовних  заяв  про
позбавлення батьківських прав 5 батьків відносно 3 дітей. Ще по 2 позовним
заявам службі було повідомлено у зв'язку із внесенням змін до Закону України
“Про судовий збір”.

В рамках рейду “Урок”,  протягом вересня-жовтня,  проводились заходи
щодо виявлення дітей, які не приступили до занять та прогулюють навчання.
Протягом вересня виявлено 4 неповнолітніх. За результатами рейдів 6 батьки
притягнуті до адміністративної відповідальності. Надана допомога речами, які
були у вжитку 12 сім’ям, 5 сім’ям - канцелярським приладдям. 

У районі працює КЗОЗ “Чугуївський центр первинної медико-санітарної
допомоги” Чугуївської  районної  ради Харківської  області  (далі  –  Центр).  До
структури  Центру  входять  14  амбулаторій  загальної  практики  сімейної
медицини, 14 фельдшерсько-акушерських пунктів. Районна лікарня розрахована
на 290 стаціонарних ліжок.

Станом  на  01.01.2016  по  КЗОЗ  “Чугуївський  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги”  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  (далі  –
Центр) фактично профінансовано 16,25 млн. грн, що склало 99,5% від плану
фінансування на 2015 рік. Профінансовано заробітної плати з нарахуваннями



працівникам  Центру  13,31  млн.  грн,  комунальні  послуги  –  1,52  млн.  грн,
медикаменти – 290,4 тис. грн.

Станом на 01.01.2016 по КЗОЗ  “Чугуївська центральна районна лікарня
імені М.І. Кононенка” профінансовано 43,32 млн. грн, що становило 99,8% від
плану фінансування на 2015 рік. Заробітна плата з нарахуваннями працівників
районної  лікарні  слала  34,35  млн.  грн,  комунальні  послуги  –  5,13  млн.  грн,
медикаменти  –  1,63  млн.  грн.  Для  забезпечення  хворих  на  цукровий  діабет
препаратами інсуліну було профінансовано 1,71 млн. грн.

За  ініціативою  голови  районної  державної  адміністрації  у  2015  році
відділом  охорони  здоров'я  районної  державної  адміністрації  підготовлено  та
розроблено   районну  Програму  розвитку  лікувальних  закладі  району
на  2015-2023  роки. Для  покращення  медичного  забезпечення  дітей  району
розроблено та прийнято у грудні 2015 року районну Програма “Здоров'я дітей
Чугуївщини” на 2016-2017 роки”.

У  2015  році  потребувало  оперативного  лікування  з  приводу  катаракти
17  осіб,  прооперовано  –  8.  В  реєстр  на  зубопротезування  у  2015  році  було
внесено 362 ветерани,  запротезовано  40 осіб на загальну суму 25,2 тис.  грн.
В обласний госпіталь для інвалідів та ветеранів війни м. Харкова у 2015 році
було направлено та проліковано 103 особи.  Оздоровлено санаторно-курортно
11 осіб.

КЗОЗ “Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка” у 2015
році  було  отримано  86  слухових  апаратів  за  рахунок  обласної  програми
“Здоров'я Слобожанщини на 2015 рік”. Слуховими апаратами були забезпечені
наступні  пільгові  категорії:  інваліди  Великої  Вітчизняної  війни;  учасники
Великої  Вітчизняної  війни;  діти  Великої  Вітчизняної  війни.  Отримання слух
апаратів  було здійснено  відповідно до  діючого  реєстру  осіб,  які  потребують
слухопротезування.

З метою сталого функціонування Центру додатково з районного бюджету
виділено 259,0 тис. грн. Завдяки цьому було проведено закупівлю туберкуліну
для  проведення  туберкулінодіагностики  дитячому  населенню,  закупівлю
паливо-мастильних  матеріалів  для  перевезення  хворих  на  процедуру
гемодіалізу, закупівлю будівельних матеріалів, проведено оплату за використані
енергоносії. 

У 2015 році проведено капітальний ремонт приміщень дільниці сімейної
медицини в мікрорайоні Авіатор м. Чугуєва. З метою створення умов прийому
дітей  до  першого  року  життя  за  рахунок  залучених  коштів  проведено
капітальний ремонт кімнати здорової дитини Центру.

За  рахунок  залучених  коштів  проведено  косметичний  ремонт
фельдшерсько-акушерського  пункту  с.  Петровське,  ФАП  підключено  до
електропостачання. Завдяки додатковим коштам районного бюджету проведено
переобладнання  системи  опалення  амбулаторії  загальної  практики  сімейної
медицини с. Леб’яже на електричне. За рахунок спонсорських коштів проведено



ремонт покрівлі ФАПу в с. Михайлівка. З метою удосконалення онкологічної
допомоги  мешканцям  району  за  рахунок  коштів  районного  бюджету
проводиться  ремонт та  обладнання  аптеки,  де  будуть  зберігатися  наркотичні
препарати. В осінньо-зимовий період було організовано роботу пунктів обігріву
на базі лікувальних закладів району.

У  2015  році  до  лікувальних  закладів  району  за  амбулаторно-
поліклінічною  допомогою  звернулося  1237  осіб,  тимчасово  переміщених  з
Донецької та Луганської областей. Для медичного обслуговування цієї категорії
осіб витрачено 459,5 тис. грн.

У районі налічується 19 клубних закладів, 27 бібліотек. 
Протягом  2015  року  4  колективи  здобули  почесне  звання  “зразковий”.

Таким  чином,  серед  вокально-хореографічних  колективів  9  мають  почесне
звання:  4  “народних”,  5  “зразкових”.  Підтвердив  своє  почесне  звання
“народний аматорський колектив” вокальнохореографічний ансамбль “Бояничі”
КУ “Чугуївський районний Будинок культури”.

Аматори району взяли участь у обласному огляді-конкурсі “Слобожанські
передзвони” де посіли призове місце.

Чугуївщина проводить фестивалі авторської пісні,  що виходять за межі
районного  заходу,  адже  збирають  учасників  країн  близького  зарубіжжя.  Це
фестивалі авторської пісні “Осінній Есхар” і “Зимовий Есхар”. 

У 2015 році районною державною адміністрацією, Чугуївською районною
радою започатковано проведення відкритого фестивалю естрадно-вокального і
розмовного  жанру  “Голос  Чугуївщини”.  Захід  спрямований  на  підтримку  і
популяризацію  професійної  та  самодіяльної  вокальної  творчості,  розмовного
жанру  на  території  регіону  та  розвиток  мистецьких  зв'язків  Слобожанщини.
Також започатковано проведення фестивалю винограду “Слобожанське гроно”. 

У  районі  комп’ютеризовано  9  бібліотек,  де  почали   надавалися  нові
послуги  для  користувачів  з  вільним,  безкоштовним  доступом  до  мережі
Інтернет,   відкрились  безкоштовні  курси  комп’ютерної  грамотності  для
населення. Започатковано проект з надання безкоштовних скайп – консультацій
населення  з  юридичних  питань,  в  рамках  співпраці  з  Чугуївською
правозахисною групою та  безпосередньо  з  Центром правових  та  політичних
досліджень “ДУМА”. 

Покращено  матеріально-технічну  базу  КЗ  “Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система”.  Придбано за рахунок коштів районного
бюджету  телевізор,  принтер  МФУ,  мультимедійне  обладнання  (проектор  та
екран),  2  джерела  безперебійного  живлення  на  загальну  суму  32  тис.  грн.
У читальній залі було проведено додаткове освітлення. У Леб’язькій бібліотеці-
філії проведено капітальний ремонт. У Новопокровській бібліотеці проводиться
поточний ремонт.



У  2015  році  КУ  “Чугуївський  районний  Будинок  культури”  одержала
перемогу в обласному гранті “Разом в майбутнє”, “Теплі мрії наших дітей” в
результаті чого придбано 26 метало-пластикових вікон.

На  території  Чугуївського  району налічується  179 пам’яток  культурної
спадщини, з них: археології  – 146; історії – 33. Правопорушень (руйнування,
пошкодження пам’яток) на території району протягом 2015 року не було.

На  утримання,  ремонт,  реставрацію  пам’яток  культурної  спадщини,
благоустрій  прилеглих  до  них  територій,  сільськими,  селищними  радами
виділяються кошти та залучаються додаткові спонсорські кошти. Всього було
використано понад 40 тис. грн (бюджетних та спонсорських коштів). 

Відремонтовано  та  переоснащено  системи  опалення  у  трьох  будинках
культури  (Новопокровський,  Чкаловський,  Леб'язький)  на  загальну  суму
407  тис.  грн.  У  Новопокровському  та  Леб'язькому  будинках  встановлена
індивідуальна  система  опалення.  До  Базаліївського  сільського  будинку
культури придбано теплогенератор.

Проведено 23 поточних ремонти у закладах культури району на загальну
суму 206,0 тис. грн, проведено 12 поточних ремонтів 12. Освоєно 17,45 тис. грн.

На теперішній час за рахунок спеціального фонду місцевих бюджетів та в
рамках  енергозбереження  проводяться  роботи  у  КУ  “Чугуївський  районний
будинок  культури”,  та  трьох  селищних  будинках  культури  на  загальну
суму 874,16 тис грн.

У  2015  році  Новопокровський  селищний  будинок  культури  отримав
перемогу  у  гранті  щодо  покращення  умов  перебування  внутрішньо
переміщених осіб та отримав кошти у розмірі 32 тис. євро (25 тис. євро - для
проведення  капітального  ремонту  приміщення  будинку  культури  та  заміну
системи  опалення;  7  тис.  євро  -  для  покращення  матеріально-технічної  бази
закладу культури). Завершено капітальний ремонт покрівлі, проводиться робота
щодо переоснащення системи опалення, ремонт глядацької зали та приміщення
тренажерної зали.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації                        Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ


