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ВСТУП

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Чугуївського  району
на  2016  рік  (далі  –  Програма)  підготовлена  на  основі  поглибленого  аналізу
показників  розвитку  району  за  попередній  період,  визначає  цілі,  пріоритетні
напрями  соціально-економічного  розвитку  Чугуївського  району  на  2016  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  2016  рік»  від

25.12.2015;
- Стратегії  сталого  розвитку  «Україна  –  2020»,  затвердженої  Указом

Президента України від 12 січня 2015 року № 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  березня  2015  року
№1151-VI;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №213-р «Про
затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році»;

-  постанови Кабінету  Міністрів  України від  05 серпня 2015 року № 558
«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016
рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на
2017-2019 роки».

- Стратегії  соціально-економічного розвитку Чугуївського району до 2020
року, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради від 10.12.2010.

У Програмі визначено заходи щодо розвитку провідних галузей виробничої
та  соціальної  сфери  у  2016  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 2016 рік» Програми визначено поточну ситуацію, пріоритетні
завдання  на  2016  рік,  спрямовані  на  вирішення  проблемних  питань,  наведено
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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.

Частина  ІІІ  Програми  містить  конкретні  заходи  щодо  виконання
пріоритетних завдань у відповідній сфері, заплановані на 2016 рік, та очікувані
результати виконання цих заходів.

У частині IV «Прогнозна сума видатків на фінансування окремих заходів на
2016 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 2016 рік.

У  частині  V Програми «Капітальні  вкладення  на  об’єкти  соціально-
економічного значення у 2016 році» наведено перелік об’єктів, будівництво яких
передбачено здійснювати в районі  протягом 2016 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 2016 році» наведено перелік районних програм, які
планується фінансувати за рахунок коштів районного бюджету.

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 2016 рік

1.1.     Розвито  к  базових  галузей  економіки  та  інфраструктури

життєзабезпечення

1.1.1. Агропромисловий комплекс

Стислий опис ситуації в галузі:

Протягом  2015  року  районною  державною  адміністрацією  вживалися
заходи, спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки як району, так і області,
підвищення  конкурентоспроможності  продукції  аграрного  сектору  на
внутрішньому та зовнішньому ринках, вирішення соціальних проблем села.

За підсумками роботи 2015 року агропромисловий комплекс району за всіма
показниками  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% в порівнянні до показників
минулого року, в тому числі: в галузі рослинництва – 256,5 млн. грн (87,7%); в
тваринництві – 343,1 млн. грн (140,1%).

Рослинництво:
Показники урожайності сільськогосподарських культур району завжди вищі

за середні показники урожайності по області на 8-10%.
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. 

Сільськогосподарськими  підприємствами  району,  під  урожай  2016  року,
посіяно озимих культур на площі 12845 га, з них на зерно – 10953 га. Погодні
умови  сприяють  нормальному  розвитку  посівів.  Для  прискорення  розвитку
озимих культур в ранній період вегетації буде застосовано підживлення азотними
добривами  по  мерзло-талому  ґрунту.  З  відновленням  активної  вегетації
планується  провести  повторне  підживлення  на  всіх  площах.  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.

Протягом 2015 року проводилась робота по технічному та технологічному
переоснащенню  агропромислового  виробництва.  За  результатами  роботи  2015
року,  сільгосптоваровиробники  району  придбали  25  одиниць
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сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 132,3 млн. грн, що
на 111,5 млн. грн, або в 6 разів більше, ніж у минулому році на відповідну дату.

Великі  досягнення  галузі  рослинництва  є  міцним  фундаментом  галузі
тваринництва, оскільки кормовиробництво, разом з високою генетикою породи,
відіграє досить важливу роль у тваринництві. 

Тваринництво:
Молочне скотарство – традиційно важлива й невід’ємна галузь сільського

господарства,  ступінь  розвитку  якої  є  однією  з  ознак  прогресу  в  розвитку
сільськогосподарської сфери в цілому. Молочній галузі відводиться важлива роль
у забезпеченні молочною продукцією. Так, за 2015 рік при поголів’ї корів 2035
голів було вироблено 13,9 тис. тонн молока, що на 659,9 тонн менше в 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.

ТОВ  «Агросервіс»  ЛТД  впроваджує  інвестиційні  проекти  в  галузі
тваринництва,  в  2015  році  були  введені  в  експлуатацію  перші  3  об’єкти
будівництва молочного комплексу на 1200 голів корів, з яких 2 приміщення для
утримання корів на 320 голів кожний та сучасна автоматизована доїльна зала. У
2016  році  планується  збудувати  ще  2  корівника  на  320  та  240  голів  корів.
Впровадження  данного  інвестиційного  проекту  дасть  можливість  вдвічі
збільшити чисельність дійної череди, а також обсяги виробництва молока.

Відбулося  збільшення  поголів’я  свиней  на  3,6%,  і  станом  на  01.01.2016
становить 118596 голів (ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» – 115541 голова).
Збільшилось  виробництво  основних  продуктів  тваринництва:  м’яса  (реалізація
худоби та птиці на забій у живій вазі) – на 35,7% (251526 ц), яєць – (15802,4 тис.
шт.). 

Забезпечується  цільове  та  ефективне  використання  коштів  державного
бюджету, які спрямовуються на підтримку галузі тваринництва. 

У 2015 році  сільськогосподарські  підприємства  проводили розрахунки за
оренду  землі  з  власниками  земельних  часток  (паїв).  Загальна  кількість
орендодавців землі у сільськогосподарських підприємствах за 2015 рік становить
9604 особи. 

Загальний розмір орендної плати за договорами оренди земельних ділянок
(паїв) за 2015 рік складає 52464,5 тис. грн, що на 33,4% більше минулорічного
показника.

Станом  на  31.12.2015  сума  виплати  орендної  плати  склала
52464,5 тис. грн, або 100% від загального розміру орендної плати (у 2014 році на
відповідну дату показник становив 98,9%).

Середній  розмір  плати  за  1  гектар  орендованої  землі  відповідно  до
укладених договорів складає 1199,13 грн, що на 338,9 грн, або на 39,4%, більше у
порівнянні з минулим роком (у 2014 році – 860,15 грн).

Розмір плати за оренду земельних часток (паїв) у 2015 році в середньому по
району складає 4,16% від вартості земельної ділянки (у 2014 році цей показник
складав 3,83%).

Слід  відмітити,  що  виконання  прогнозних  показників  економічного  і
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соціального  розвитку  району  на  2016  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. 

В  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.

Буде  подовжено  реалізацію  завдань  Уряду  та  заходів,  передбачених
Програмою  розвитку  овочівництва,  картоплярства  та  переробної  галузі  в
Харківській області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Харківської
обласної ради від 01.03.2012 № 354-VI.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 
проблемних питань на 2016 рік:

збільшення  виробництва  продукції  рослинництва  і  тваринництва  в
середньому на 10% у порівнянні з 2015 роком; 

забезпечення  виконання  заходів,  спрямованих  на  охорону  земель,
збереження  і  відтворення  родючості  ґрунтів,  раціональне  та  ефективне
використання земель сільськогосподарського призначення; 

оптимізаця  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  другої  черги  тваринницьких
приміщень в ТОВ «Агросервіс» ЛТД;

підвищення розміру середньомісячної заробітної плати в галузі сільського
господарства та доведення її до рівня середньої по області;

збільшення  виплат  за  оренду  земельних  ділянок  (паїв)
сільськогосподарськими підприємствами та доведення її рівня до 5% від загальної
вартості  земельних  ділянок  та  подальше  збільшення  залежно  від  результатів
господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря;
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сприяння  функціонуванню  сільськогосподарської  дорадчої  служби  по
наданню  суб’єктам  господарювання  у  сільській  місцевості  та  сільському
населенню практичних послуг з економічно-виробничих та юридичних питань;

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, який за підсумками 2015
року склав 1,8 млрд. грн (2% від загального обсягу реалізації по області), що на
18,4% більше, ніж за відповідний період 2014 року. На одну особу населення цей
показник становить 38,9 тис. грн.

За  підсумками  2015  року  обсяг  виробленої  продукції  промислового
комплексу району (у діючих цінах) склав 1215,3 млн. грн, що на 15% менше, ніж
за 2014 рік.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі  на
підприємствах:  ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»  –  на  43,5%,
ПрАТ «Чугуївський  молочний  завод»  –  на  52,5%,  у  виробництві  неметалевих
виробів – ТОВ «Малинівський склозавод» – на 38,4%, у фармацевтичній галузі –
ТОВ «Зооветеринарний  центр»  –  на  15,4%,  у  будівельній  галузі  –
ПрАТ «Новопокровський  завод  ЗБК»  –  на  18,5%,  у  переробній  галузі  –
ТОВ «Бікорм» – майже втричі збільшив виробництво продукції завдяки переходу
на альтернативні види палива.

Але зниження обсягів виробництва спостерігається на підприємствах: ТОВ
«Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» – на 41%, ДП «Новопокровський КХП» – на
24,8%, ПрАТ «KGS&Co» – на 17,3%, ПрАТ «ТММ Енергобуд» – на 35,6%, філія
«ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – на 12,5%.

Станом  на  01.01.2016  підприємство  ТОВ  НВ  фірма  «Інтерфакт  ЛТД»
законсервоване.

Промислові підприємства району приймали 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.

Протягом  2015  року  активізована  робота  із  реконструкції  та  оновлення
основних  фондів  існуючих  підприємств.  Так,  на  філії  «ТЕЦ»  ТОВ
«ДВ Нафтогазовидобувна  компанія»  завершено  встановлення  нового
турбогенератора  ст.  №  ТГ  -  5,  обладнання  виробництва  КНР,  електрична
потужність 50 Мвт.

На  ТОВ  «Бікорм»  проведено  реконструкцію  газової  котельні  з
будівництвом прибудови до автоматизованої котельні, підприємство перейшло на
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альтернативні види палива.
Спеціалістами  ПрАТ  «ТММ-Енергобуд»  у  повному  обсязі  виконано

замовлення  на  постачання  турбінних  трубопроводів  для  енергоблоку  №2
Ленінградської АЕС-2. Також підприємство почало постачання трубопроводів для
енергоблоку ДП «Білоруська АЕС».

Для  збільшення  обсягів  попиту  на  продукцію  промислові  підприємства
району  планують  у  2016  році  розширити  асортимент  продукції  та  налагодити
безперебійну систему збуту.

Основними ризиками у 2016 році розглядаються,  насамперед, погіршення
ситуації  на  сході  України,  значне  підвищення  вартості  енергоносіїв,  питання
щодо  постачання  вугілля  на  філію  «ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна
компанія»,  висока  вартість  залучення  кредитних  ресурсів,  низька
конкурентоспроможність продукції.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 
проблемних питань на 2016 рік:

підтримка промислових підприємств різних форм власності;
сприяння  випуску  конкурентоспроможної  продукції,  збільшенню  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.

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.

У  2015  році  філією  «ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»
введено в експлуатацію змонтований турбогенератор ТГ-5. Основним завданням
підприємства  на  цей  рік  є  проведення  ремонтів  основного  електро-  та
теплогенеруючого обладнання та допоміжного обладнання.

Протягом  2015  року  на  територіях  Чкаловської  селищної  ради  та
Коробочинської  сільської  ради  проводилися  розвідувальні  роботи  ГПУ
«Шебелінкагазвидобування»  ПАТ «Укргазвидобування» з  пошуку  запасів
природного газу.

Чугуївським  управлінням  газового  господарства  ПАТ «Харківгаз»
газифіковано 13 домоволодінь та встановлено 24 лічильника газу.

Чугуївським  районом  електричних  мереж  АК «Харківобленерго»
проведено ремонт 107 трансформаторних підстанцій, замінено 68 дефектних опор
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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  в  Чугуївському  районі  проводилась  робота  по
впровадженню енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

Розроблена  та  затверджена  рішенням  Чугуївської  районної  ради  від
10.12.2015  Програма  стимулювання  об’єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів на 2016
–  2020  роки.  Програмою  передбачено  повернення  з  районного  бюджету  10%
суми кредиту на відповідні енергоефективні заходи.

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

Проведено  технічне  переоснащення  системи  теплопостачання  з
установкою 1  модульної  котельні  на  твердому  паливі,  на  скважинах  замінено
насоси на енергоефективні.

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.

За  рахунок  впровадження  енергозберігаючих  технологій  в  навчальних
закладах району здійснено перехід на котельні з використанням альтернативних
видів палива, що дозволило у 2015 році скоротити споживання природного газу на
90 тис. м. куб.

Районною  державною  адміністрацією  подано  проект  «Енергозберігаючі
технології у сільському господарстві Чугуївського району» на регіональну комісію
з  оцінки  та  забезпечення  проведення  попереднього  конкурсного  відбору
інвестиційних  програм  та  проектів  регіонального  розвитку,  що  можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

У  2016  році  заплановано  продовження  робіт  щодо  впровадження
енергозберігаючих технологій у паливно-енергетичний комплекс району.

Пріоритетні завдання та заходи щодо їх виконання на 2016 рік:
впровадження новітніх технологій і обладнання;
переоснащення  вуличного  освітлення,  яке  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.
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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 (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, і забезпечують потреби
у пасажирських перевезеннях мешканців району.

Перевезення пасажирів здійснюється згідно із затвердженими маршрутами
та  графіками  руху  місцевого  пасажирського  транспорту,  що  за  необхідністю
коригуються з метою підвищення якості обслуговування.

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

Протягом січня-листопада 2015 року послугами пасажирського транспорту
скористалися майже 2 335,9 тис.  пасажирів,  що складає 107,6% за аналогічний
період 2014 року.

Обсяг  вантажних  перевезень  за  січень-листопад  2015  року  склав
148 тис. тонн, що є 86,5% за аналогічний період 2014 року, вантажообіг становить
86,5  млн.  тонн/км,  що  складає  81,4%  у  порівнянні  з  відповідним  періодом
2014 року.

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».

Загальна  кількість  абонентів  районного  центру  телекомунікацій  №  325
Харківської  філії  ПАТ  «Укртелеком» по  Чугуївському  району  за  2015  рік
становить:

фіксований телефонний зв’язок – 3744 особи;
провідне мовлення  – 664 особи;
по мережі Інтернет – 1030 осіб.
Послугами  мережі  Інтернет  Харківської  філії  ПАТ  «Укртелеком»

користуються  мешканці  4  селищних:  Есхарівської,  Малинівської,
Новопокровської, Кочетоцької та Кам’яноярузької сільської рад.

Мешканці інших сільських та селищних рад користуються  безпровідною
мережею Інтернет.

Пріоритетні завдання та заходи щодо їх виконання на 2016 рік:
забезпечення  відшкодування  у  повній  мірі  підприємствам  транспорту

району втрат від перевезення пільгового контингенту пасажирів;
підвищення технологічного рівня галузі телекомунікацій;
вжиття  заходів  щодо  оптимізації  мережі  поштового  зв’язку  із

вдосконалення системи поштових маршрутів;
механізація  та  автоматизація  виробничих  процесів  на  всіх  ланках

технологічного процесу;
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створення  автоматизованої  інформаційно-технологічної  системи
поштового зв’язку.

1.1.5. Реформування житлово-комунального господарства

Стислий опис ситуації в галузі:

Протягом звітного періоду  споживачі  району були забезпечені  житлово-
комунальними послугами у необхідних обсягах.

Рівень оплати споживачів за послуги теплопостачання у 2015 році станом
на 30.12.2015 склав 86,23 %, у тому числі  населення – 86,16 %. Установи,  що
фінансуються з державного бюджету, за спожиті послуги розрахувались на рівні
74,84 %, а ті що, фінансуються з місцевих бюджетів, – на 139,81 %. Рівень сплати
інших споживачів склав 15,79 %.

По оплаті  послуг  водопостачання  та  водовідведення  рівень  розрахунків
споживачів у 2015 році склав 97,0%, у тому числі населення – 99,8%, установи, що
фінансуються з державного бюджету, – 201,8%, з місцевих бюджетів – 99,4%, інші
споживачі – 91,2%.

Загальна сума дебіторської заборгованості  підприємств галузі  станом на
01.01.2016  склала  4205,0  тис. грн,  з  неї:  заборгованість  населення  –
2712,0 тис. грн; бюджетних установ, що фінансуються з державного та місцевих
бюджетів, – 45,2 тис.  грн;  госпрозрахункових  споживачів  –  425,6  тис. грн;  по
пільгах та субсидіях – 318,1 тис. грн; інша поточна заборгованість – 704,1 тис. грн.
У  порівнянні  з  початком  року  дебіторська  заборгованість  збільшилась  на
1645,6 тис. грн.

Кредиторська  заборгованість  склала  4892,8 млн. грн,  у  тому  числі:  за
електроенергію – 607,4 млн. грн (12,4%), природний газ – 1305,7 млн. грн (26,7%),
інші енергоносії – 1137,7 млн. грн (23,3%), інша заборгованість – 1842,0 млн. грн
(37,6%). У порівнянні з початком 2015 року кредиторська заборгованість на кінець
року збільшилась  на 3738,9 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  2015  року  відповідними органами місцевого  самоврядування
прийнято 16 рішень щодо встановлення тарифів: 

-  на  послуги  водопостачання,  водовідведення  (11  рішень)  –  для
споживачів:  смт  Новопокровка,  с.  Стара  Покровка,  с.  Леб’яже,  с.  Іванівка,
с.  Михайлівка,  с.  Петрівське,  с.  Волохів  Яр,  с.  Зарожне,  с. Велика  Бабка,
с. Коробочкине, смт Есхар;

- на послуги теплопостачання (5 рішень) - для споживачів: смт Кочеток,
смт Чкаловське, смт Малинівка, с. Леб’яже, с. Іванівка.

У районі продовжується робота щодо створення об’єднань співвласників
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багатоквартирних будинків (ОСББ). 
Станом на 25.12.2015 в районі у 58 житлових будинках загальною площею

56,37 тис. м2  налічується 40 ОСББ.  У поточному році обласний план зі створення
в районі 2 об’єднань було виконано.

Разом  з  тим,  головними  причинами,  що  стримують  процес  створення
ОСББ, залишаються небажання мешканців багатоквартирних будинків брати на
себе  відповідальність  за  утримання  власного  житла  через  низький  рівень
платоспроможності та незадовільний технічний стан житлового фонду.

Позитивний  фактор,  який  на  даний  час  може  посприяти  зростанню
кількості  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  –  це  Державна
цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010-2015  роки,  яку  було  доповнено  у  2015  році  окремим  заходом  щодо
стимулювання  ОСББ/ЖБК  до  впровадження  енергоефективних  заходів  шляхом
відшкодування  частини  суми  кредиту,  залученого  на  придбання
енергоефективного обладнання та/або матеріалів. Постановою Кабінету Міністрів
України від 11 листопада 2015 року № 929 подовжено строк виконання зазначеної
програми на 2016 рік.

Також на виконання Закону України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку» та з метою стимулювання та підтримки
ОСББ,  у  Чугуївському  районі  розроблено  «Програму  стимулювання  об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків Чугуївського району до впровадження
енергоефективних  заходів  на  2016  –  2020  роки».  Програмою  передбачено
залучення  кредитних  коштів  та  відшкодування  з  районного  бюджету  частини
кредиту  на  придбання  енергоефективного  обладнання,  матеріалів,  проведення
енергоефективних заходів.

Крім  того,  в  смт  Чкаловське  розпочато  будівництво  (переобладнання)
комплексу з 4 котелень на твердому паливі. Наразі побудовано першу котельню.
Розпорядник коштів - Департамент капітального будівництва Харківської обласної
державної адміністрації. На інших котельнях комунальної власності на території
Чугуївського району, які орендують  Харківські підприємства: ХОКП «Дирекція
розвитку інфраструктури території» та ТОВ «Котельні лікарняного комплексу»,
постійно  виконуються  заходи  щодо  дотримання  суворої  економії  споживання
природного газу.

З  метою  виконання  Програми  державної  підтримки  термомодернізації
житлових будівель в Україні  на початку опалювального періоду  було проведено
семінар  стосовно  стану  проведення  роз’яснювальної  роботи  серед  населення,
спрямованої  на  популяризацію  механізмів  державної  підтримки  населення  на
утеплення будинків  в   Чугуївському  районі,  а  також  умов  і  перспективи
впровадження енергоефективних заходів у житловому секторі району. 

Зазначена Програма підтримки на сьогодні є одним з основних позитивних
факторів,  що  на  даний  час  може  посприяти  зростанню  кількості  об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків.

З  метою  оптимізації  обсягів  ресурсоспоживання  та  впровадження
енергозберігаючих  заходів  в  житловому  фонді,  продовжуються  роботи  з
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оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії. 
Станом на 25.12.2015 в районі в багатоповерхових будинках встановлено та

обліковується 30 засобів обліку тепла. 
Враховуючи можливості теплонадаючих підприємств на території району та

місцевих органів самоврядування, а також недоцільність встановлення будинкових
приладів обліку тепла на одноповерхових будинках та будинках, де більше 75%
помешкань  переведено  на  індивідуальне  опалення,  до  кінця  2016  року
заплановано завершити основні завдання з порушеного питання: оснащення ще
59 житлових  будинків  будинковими  приладами  обліку  теплової  енергії  (100%
виконання планових показників). 

На  виконання  в  районі  заходів  з  енергоефективності,  за  рахунок
Державного фонду регіонального розвитку передбачено фінансування наступних
проектів: 

реконструкція системи водопостачання північної частини с. Коробочкине
(у 2016 році – 5224,96 тис. грн);

технічне  переоснащення  системи  теплопостачання  з  установкою
4 модульних котелень на твердому паливі в смт Чкаловське Чугуївського району
(коригування).  (Роботи  розпочалися  у  2014  році,  на  виконання  робіт
передбачалося виділення всього 26807,09 тис. грн,  з них на завершення робіт у
2016 році  заплановано виділення 7101,82 тис. грн).

У  сфері  житлово-комунального  господарства  району  буде  продовжено
реалізацію заходів, передбачених діючими обласними та районними програмами:

Питна  вода  Чугуївського  району  на  2006-2020  роки, (затверджена
рішенням 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 районної ради від 13.07.2012
року (зі змінами);

Програма  стимулювання  об’єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження
енергоефективних  технологій  на  2016-2020  роки»,  (затверджена  рішенням
Харківської обласної ради від 29.10.2015 № 1333-VI).

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 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



16

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.

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 районної ради від 27.01.2006);

«Програма раціонального поводження з твердими побутовими відходами на
території  Чугуївського  району  на  2015-2017  роки»  (затверджена  рішенням
районної ради від 20.02.2015);

«Природоохоронна  Програма  щодо  покращення  екологічного  стану  і
раціонального  використання  природно-екологічного  потенціалу  Чугуївського
району на 2012-2020 роки» (затверджена рішенням районної ради від 13.07.2012).

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. 

Проводилася  постійна  робота  щодо  належного  санітарного  утримання
територій. Адміністративними комісіями, створеними сільськими та селищними
радами,  виконується  робота  з  недопущення  створення  нових  звалищ.  Для
належного підтримання санітарного порядку територій населених пунктів активно
проводяться суботники, «санітарні п'ятниці» та інші екологічні акції.

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

Встановлено  в  смт  Есхар  7  майданчиків  для  збору  твердих  побутових
відходів та 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.

У рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля»
ліквідовано 85 стихійних звалищ, прибрано 12 парків, 6 скверів, 55 дитячих та
33 спортивних  майданчика.  Постійно  підтримуються  в  належному  санітарному
порядку  37  кладовищ,  23  братські  могили  та  меморіальні  комплекси.
Впорядковано  457  км  доріг,  2,28  тис.м2 квітників,  8,56  тис.м2 берегів  водойм,
24 зупинки транспорту. У виконанні заходів, передбачених акцією, взяли активну
участь 130 підприємств,  організацій,  установ Чугуївського району різних форм
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власності. До проведення заходів акції залучалась громадськість, студентська та
учнівська молодь.

На  території  Чугуївського  району  забезпеченням  благоустрою  та
централізованим  вивозом  побутового  сміття  займаються  місцеві  житлово-
комунальні підприємства. На території інших населених пунктів, де відсутні такі
підприємства, цю роботу здійснюють виконавчі комітети сільських та селищних
рад шляхом укладання договорів з районними організаціями і службами. У всіх
населених пунктах району розроблено та погоджено з Чугуївським міжрайонним
управлінням Головного управління Держсанепідемслужби у Харківській області
схеми централізованого вивезення твердих побутових відходів.

Згідно  з  укладеними  договорами  побутові  відходи  вивозяться  на  полігон
Чугуївського  міського  підпорядкування  та  на  полігон,  розташований  у
Шевченківському районі. 

Водопостачання  району  здійснюється  3  комунальними  та  1  приватним
житлово-комунальним  підприємством  через  5  водонасосних  станцій  з
32 артезіанських  свердловин.  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.

Протягом  2015  року  в  Чугуївському  районі  для  забезпечення  сталого
водопостачання  було  придбано  17  нових  глибинних  насосів  для  артезіанських
свердловин  в  смт  Малинівка,  смт  Есхар,  смт  Чкаловське,  с.  Іванівка,
с.  Леб’яже, с.  Коробочкине, с.  Велика Бабка,  с.  Волохів Яр. Проведено ремонт
водонапірних  башт  Рожновського  у  селах  Іванівка,  Леб’яже,  Стара  Покровка,
замінено  1,79  км  мереж  водопостачання.  Очищено,  прохлоровано  та
відремонтовано громадські колодязі в смт Новопокровка, с. Леб’яже. 

Найчастіше населення району користується природними джерелами питної
води  громадського  користування,  які  знаходяться  на  території:  Кочетоцької
селищної  ради  (2  джерела),  Есхарівської  селищної  ради  (3  джерела),
Зарожненської  сільської  ради  (2  джерела),  Великобабчанської  сільської  ради
(1 джерело), Юрченківської сільської ради (2 джерела), Кам’яноярузької сільської
ради (3 джерела). Протягом 2015 року територія навколо джерел утримувалась у
належному  санітарно-екологічному  стані.  Джерела  були  розчищені,  зруби
відремонтовані та пофарбовані.

Для  сталої  роботи  очисних  споруд  в  осінньо-зимовому  періоді
2015  року  комунальними  підприємствами,  які  відповідають  за  їх  роботу,  було
вжито наступні заходи: промивку каналізаційних стоків; технічне обслуговування
занурювальних  фекальних  насосів;  чистку  резервуарів;  ремонт  насосів,
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каналізаційних  колодязів,  окремих  ділянок  каналізаційних  колекторів,  запорної
арматури  на  очисних  спорудах;  утеплення  стін  технологічних  приміщень
каналізаційних систем.

На теперешній час закінчується розробка проектів: «Реконструкція очисних
споруд  в  смт  Малинівка»  (коригування),  «Реконструкція  очисних  споруд  в
смт Есхар» (коригування).

Згідно із затвердженими графіками проводиться аналіз стоків Чугуївським
міжрайонним  управлінням  Головного  управління  Держсанепідслужби  в
Харківській області (відповідно до укладеного договору).

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.

Усі очисні споруди району, через значний знос, потребують реконструкції,
але на сьогоднішній день, передбачити в місцевому бюджеті кошти на реалізацію
зазначених  робіт  немає  можливості.  Бюджет  району  на  2015  рік  був  не
забезпечений у повній мірі у видатках на утримання об’єктів соціальної сфери,
незабезпеченість  складала  6,8  млн.  грн.  Тому  відділом  житлово-комунального
господарства  та  будівництва районної  державної  адміністрації  було направлено
листа  до  Департаменту  житлово-комунального  господарства  та  розвитку
інфраструктури  обласної  державної  адміністрації  щодо  виділення  коштів  з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на проведення
у 2016 році реконструкції очисних споруд Чугуївського району.

Однією з найгостріших проблем в районі є стан поводження з твердими
побутовими відходами.

Основними  причинами  виникнення  складної  ситуації  у  сфері  охорони
навколишнього середовища в частині поводження з відходами є:

забруднення навколишнього природного середовища відходами та низькі
темпи впровадження сучасних технологій утилізації або вторинного використання
твердих побутових відходів;

недосконалість правової та інституційної бази, недостатність фінансового
забезпечення.

відсутність у районі полігону твердих побутових відходів;
недостатня чисельність автомобільного парку сміттєвозів;
наявність стихійних звалищ у населених пунктах району.
На  території  Чугуївського  району  знаходиться  9  заказників,  загальна

площа яких складає 4134,67 га, що складає 3,6% від загальної території району
(114866 га).

Рішенням  районної  ради  від  20.02.2015  «Про  внесення  змін  до
Природоохоронної  Програми  щодо  покращення  екологічного  стану  і
раціонального  використання  природно-екологічного  потенціалу  Чугуївського
району на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13.07.2012»
було  передбачено  спеціальні  заходи,  спрямовані  на  запобігання  знищенню  чи
пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного
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фонду, на виконання яких органами місцевого самоврядування, на територіях рад
яких знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду:

постійно  проводиться  з  мешканцями  населених  пунктів  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 санітарно-екологічного стану територій
об’єктів природно-заповідного фонду;

ведеться  контроль  щодо  недопущення  проведення  незаконних  вирубок
деревини чи іншої виробничої діяльності. 

В грудні 2015 року районна державна адміністрація розробила заходи щодо
проведення  роботи  з  розширення  існуючих  та  створення  нових  територій  та
об’єктів природно-заповідного фонду.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі  та вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

відновлення і покращення гідрологічного режиму річок району;
впровадження  екологічно  безпечного  механізму  утилізації  побутових

відходів;
впровадження  роздільного  збирання  твердих  побутових  відходів  у  всіх

населених пунктах району;
створення та розширення існуючої мережі природно-заповідного фонду.

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.

На  цей  час  у  місцевому  матеріальному  резерві,  згідно  із  затвердженою
Номенклатурою,  накопичено  матеріальних  цінностей  на  суму  81,569 тис. грн.
Графік  накопичення  запасів  місцевого  матеріального  резерву  у  2015  році
виконаний  на  37%.  Протягом  поточного  року  придбано  матеріально-технічні
засоби та ПММ на суму  –  30,25 тис. грн, (мініелектростанція  EVO SSA9000E,
7/8 кВт – 1 од., бензин А92 – 320 л, дизпаливо – 310 л, масло напівсинтетичне –
2 л).
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Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних
питань на 2016 рік:

поповнення  місцевого  матеріального  резерву  матеріально-техничними
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:

На сьогодні на території району діють 34 потенційно небезпечних об’єкти, з
яких  –  5  хімічно  небезпечні.  При  виникненні  надзвичайних  ситуацій  на  цих
об’єктах та  наявному комплексі  небезпечних виробництв  може створитися  ряд
небезпек для життєдіяльності населення району:

хімічна  небезпека:  можливі  аварії  на  хімічно  небезпечних  об’єктах
комплексу  водопідготовки  «Донець»  відокремленого  підрозділу
КП  «Харківводоканал» –  хлороперелівної  станції  «Кочеток»,  об’єкті  І  ступені
хімічної небезпеки; хлороперелівної станції «Есхар», об’єкті ІІ ступені хімічної
небезпеки;

пожежна небезпека: можливі пожежі в 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: с. Базаліївка, с. Леб’яже, 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  зі  тваринницькими  і  госпфекальними  стічними  водами
ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на 1900 тис. м. куб.;

геологічна  небезпека:  наявність  в  смт  Кочеток  двох  зсувних  ділянок
(паспорт № 18, № 19).

Важливим  пріоритетом  у  роботі  районної  державної  адміністрації  у
2015 році 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  матеріально-технічного  забезпечення  аварійно-рятувальних  підрозділів
Чугуївського районного відділу Головного управління Державної служби України
з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області (50-ї  державної  пожежної
рятувальної  частини,  39-го  державного  пожежного  рятувального  поста)  надана
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субвенція з місцевого бюджету державному бюджету в обсязі 22,950 тис. грн.

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних
питань на 2016 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  розташовано  33  ставки,  з  яких  16  здано  в  оренду  приватним
підприємцям,  підприємствам  та  організаціям.  Важливим  пріоритетом  у  роботі
районної  державної  адміністрації  у  2015  році  було  запобігання  виникненню
надзвичайних ситуацій та нещасним випадкам на водних об’єктах району, у тому
числі  пов’язаним  із  загибеллю  людей,  мінімізація  їх  наслідків;  проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо правил поведінки на
воді й кризі та надання першої медичної допомоги. 

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних
питань на 2016 рік:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та нещасним випадкам 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. 

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  1  січня  2016  року  по  Чугуївському  району  введено  в
експлуатацію  36  індивідуальних  житлових  будинків  загальною  площею
4402,2 кв. м. Плановий показник введеного в експлуатацію індивідуального житла
у 2015 році становить 176%.

Схема планування території Чугуївського району розроблена на 100%.
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Розпочато роботи по коригуванню генеральних планів у населених пунктах:
смт Новопокровка, смт Чкаловське, с. Кам’яна Яруга.

Розроблено 1 детальний план території для розміщення існуючого полігону
твердих відходів, площею 4,3287 га на території Есхарівської селищної ради за
межами  населеного  пункту  с.  Соцзмагання  Чугуївського  району  Харківської
області.

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

Пріоритетні завдання щодо розвитку галузі та вирішення проблемних
питань на 2016 рік:

закінчення розроблення Схеми планування території Чугуївського району в
частині  проведення  державної  експертизи  та  її  затвердження на  сесії  районної
ради;

введення житла в експлуатацію загальною площею 2550 кв. м.;
оновлення  генеральних  планів  смт  Новопокровка,  смт  Чкаловське,

с. Кам’яна Яруга, с. Зарожне та забезпечення містобудівною документацією інших
населених пунктів Чугуївського району;

розроблення  детального  плану  території  на  відведення  земельної  ділянки
площею 2,0000 га Базаліївській сільській раді.

1.1.9. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг

Стислий опис ситуації в галузі:

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення є
важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у формуванні
загального  економічного  потенціалу  району,  забезпеченні  потреб  населення  в
товарах і послугах. 

Оборот роздрібної торгівлі в Чугуївському районі за підсумками 2015 року
зменшився  проти  відповідного  періоду  минулого  року  у  порівняних  цінах  на
38,9%  і  складає  154,2  млн.  грн.  Питома  вага  району  у  загальному  обороті
роздрібної торгівлі області складає 0,3%. 

Станом  на  01.01.2016  торговельну  мережу  району  представляють
214 підприємств  торгівлі,  з  них:  135  магазинів,  64  торговельні  павільйони,
15 кіосків.  Кількість  об’єктів  торгівлі  у  порівнянні  до  відповідного  періоду
2015 року залишалася без значних змін. 

Так,  у  районі  працюють  фірмові  продовольчі  магазини:
ДП «Новопокровський КХП», ТОВ «Слобожанський продкомбінат» та магазини
ПАТ АК «Слобожанський»,  які  реалізують продукцію власного виробництва  за
цінами  товаровиробників.  Також  реалізують  свою  продукцію  11  павільйонів
ТОВ «Українсько-словенського  підприємства  «Хлібопекарський  комплекс
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«Кулиничівський», 1  магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних
павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  2  фірмових  кіоски  Роганського
м’ясокомбінату. 

Для  розширення  мережі  реалізації  основних  продовольчих  товарів,
створення цінового конкурентного середовища  та насичення споживчого ринку
сільськогосподарською продукцією за цінами виробників в районі були створені
сприятливі умови для проведення продовольчих ярмарків. До ярмаркової торгівлі
залучаються  підприємства  району,  а  також  сільгосптоваровиробники,  які
реалізують власну продукцію за цінами нижчими середніх по області. Всього у
2015  році  підприємствами  району  було  проведено  141  ярмарок,  реалізовано
продукції  на  суму  1327,7  тис.  грн.  Також  у  2015  році  було  започатковано
проведення фестивалю «Слобожанське гроно». Фестиваль об’єднав виноградарів
всієї Харківської області. Вони продемонстрували свої досягнення, а також мали
змогу розширити свої зв’язки й знайти нових партнерів та ринки збуту продукції.
У рамках фестивалю відбувся семінар «Сучасні технології виноградарства». Гості
фестивалю  дізналися  про  все,  пов'язане  з  вирощуванням  винограду  та  його
переробкою, а також мали нагоду взяти участь у вижиманні соку та дегустації
винограду  й  вина.  У  програмі  фестивалю  були:  майстер-класи,  робота
виставкових  павільйонів  національних  меншин,  які  традиційно  вирощують  цю
культуру, конкурси на найсмачніший виноград, найкрасивіше та найбільше гроно,
найкраще домашнє вино, різноманітні розваги та музика.

Сфера громадського харчування району налічує 49 підприємств: (21 кафе,
1 буфет,  2  кафетерії,  25 їдалень).  Сфера побутового обслуговування населення
району представлена 106 пунктами, які надають 13 видів послуг, а саме: ремонт
телерадіоапаратури,  послуги  лазні,  перукарські  послуги,  фото  і  відео  зйомка,
прокат  CD,  DVD дисків,  ритуальні  послуги,  ремонт  взуття,  ремонт  та  пошив
одягу, ремонт та виготовлення меблів, виготовлення столярних виробів, технічне
обслуговування та ремонт автомобілів, догляд за людьми похилого віку, пункт з
переробки сільськогосподарської продукції.

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 Програми щодо розвитку галузі та заходи щодо
їх виконання на 2016 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
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виробляються місцевими товаровиробниками.

1.1.10. Цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг

Стислий опис ситуації в галузі:

Цінова ситуація на споживчому ринку району в 2015 році значною мірою
залежала від стрімкого падіння курсу гривні на початку року, зростання цін на
природний газ,  електроенергію,  підвищення тарифів  на  комунальні  послуги та
інших факторів.

Районна  державна  адміністрація,  органи  місцевого  самоврядування
постійно  приділяють  увагу  недопущенню  необґрунтованого  підвищення  цін,
дотриманню  рекомендованих  торговельних  надбавок  на  основні  продовольчі
товари, здійснюють діалог з керівниками торговельних підприємств і ринків.

Для  розширення  мережі  реалізації  основних  продовольчих  товарів,
створення цінового конкурентного середовища у районі були створені сприятливі
умови для проведення продовольчих ярмарків за участю сільгоспвиробників. 

Складні  внутрішньополітичні  процеси  у  країні  протягом  2015  року
негативно  вплинули на  цінову  ситуацію продовольчих товарів  на  споживчому
ринку  району  через  зростання  оптово-закупівельних  цін  для  підприємств
роздрібної торгівлі.

У порівнянні з початком 2015 року (05.01.2015) на підприємствах торгівлі
району відзначається зростання цін на: борошно пшеничне (+57,0%),  макаронні
вироби  (+59,02%),  крупу  гречану  (+99,45%),  крупу  манну  (+44,19%),  рис
(+32,30%),  птицю-кури  випотрошені  (+44,16%),  ковбасу  варену  І  ґатунку
(+1,86%), молоко жирністю 2,5% у поліетиленових пакетах (+32,46%), сметану
жирністю  20%  (+31,72%),  масло  вершкове  (+25,44%),  сир  кисломолочний
жирністю  9%  (+27,27%),  яйця  курячі  (+75,76%),  цукор-пісок  (+83,33%),  олію
соняшникову рафіновану (+79,91%), сіль (+42,68%). 

Ціни  на  хлібобулочні  вироби  збільшились: хліб  із  борошна  пшеничного
І ґатунку (соціальний хліб) на 69,01%, хліб житньо-пшеничний – на 64,67%. 

Спостерігалось збільшення ціни на нафтопродукти: бензин АІ-92 (+ 4,64%),
бензин марки АІ-95 (+ 8,19%), бензин марки АІ-95 Преміум (+ 4,15%). Здешевіло
дизпаливо (- 6,27%).

Значне  підвищення  тарифів  на  енергоносії,  зростання  цін  на  паливо-
мастильні матеріали, збільшення видатків на транспортні перевезення призвело
до  зростання  цін  на  основні  продовольчі  товари  на  підприємствах  торгівлі.
Ураховуючи  цінову  ситуацію,  яка  склалася  на  продовольчому  ринку  району,
районною  державною  адміністрацією  було  проведено  ряд  цільових  заходів,
спрямованих на стабілізацію цінової ситуації:

проведено  наради  з  керівниками  торгових  мереж  та  крупних  магазинів
продовольчого  профілю з  питання  забезпечення  стабільної  цінової  ситуації  на
споживчому ринку району та недопущення необґрунтованого зростання  цін на
основні продукти харчування;

проведена  робота  із  закладами  торгівлі  щодо  співпраці  із
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місцевими товаровиробниками,  а  саме ПАТ  «Агрокомбінат «Слобожанський»,
ДП «Новопокровський  КХП»,  ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»,
ПрАТ «Чугуївський  молочний  завод»,  з  метою  насичення  споживчого  ринку
продукцією за цінами товаровиробників.

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

проведення  роботи  щодо  всебічного  аналізу  рівня  цінової  ситуації  та
запобігання необґрунтованого підвищення цін на споживчому ринку району;

забезпечення  проведення  постійного  діалогу  влади  і  бізнесу  з  метою
досягнення домовленостей щодо стабільних цін на основні товари і послуги;

сприяння  роботі  зі  створення  конкурентного  цінового  середовища  та
вільного  доступу  до  продукції  місцевих  виробників,  у  тому  числі  виробників
сільгосппродукції;

сприяння роботі із створення соціальних магазинів у районі;
підготовка та проведення ярмаркової діяльності;
забезпечення виконання вимог щодо встановлених граничних торговельних

надбавок на основні продукти харчування.

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 січень-вересень 2015 року підприємствами та організаціями Чугуївського
району  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  освоєно  152,579  млн. грн
капітальних інвестицій, що складає 138% до відповідного періоду 2014 року, на
одну особу – 3,3 тис. грн. 

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 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
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.
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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.

Станом на 01.10.2015 обсяг прямих іноземних інвестицій у районі становив
85,2 млн.  дол.  США,  що  на  34,7%  менше  обсягів  інвестицій,  порівняно  з
аналогічним  періодом  минулого  року  та  на  одну  особу  населення  складає
1,84 тис. дол.  У  цілому  зменшення  прямих  інвестицій,  з  урахуванням  його
переоцінки, утрат капіталу, курсової різниці, у січні – вересні 2015 року складало
23,8 млн. дол. (у січні – червні 2014 року – 72,2 млн. дол.).

Підприємства району мали прямі інвестиції з 7 країн світу, з яких найбільш
значні  обсяги  прямих  іноземних  інвестицій  вкладені  нерезидентами  Франції,
Кіпру,  Великобританії,  Віргінських  островів,  Російської  Федерації,  Панами,
Швейцарії, Польщі та Нідерландів.

Найбільші обсяги по прямих інвестиціях у районі були на підприємствах
таких  видів  економічної  діяльності  як:  виробництво  гумових  і  пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво хімічних речовин
і хімічної продукції; металургійне виробництво, виробництво готових металевих
виробів, крім виробництва машин і устаткування.

Ці  інвестиції  надійшли  на  підприємства: ПАТ  «Агрокомбінат
Слобожанський»,  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»,  ТОВ  «Харківський  лікеро-
горілчаний  завод-плюс»,  ПрАТ  «KGS&Co»,  ТОВ  «Малинівський  склозавод»,
ТОВ «Бікорм».

Ведеться  систематична  робота  щодо  залучення  фінансової  допомоги  у
вигляді грантів для покращення соціально-економічного становища сіл та селищ
району.  Результатом проведеної роботи є залучення в економіку району майже
2,8 млн. грн з бюджетів різних рівнів. 

Закладено  міцний  фундамент  у  розвиток  економіки  району  на  2016  рік.
Подано 8 проектів,  що можуть бути реалізовані у 2016 році за рахунок коштів
державного  фонду  регіонального  розвитку.  Проекти  спрямовані  на  розвиток
економіки району у галузях: охорона здоров'я, житлово-комунальне господарство,
енергозбереження та енергоефективність, освіта, культура і туризм. 

Пріоритетними  заходами  сьогодні  є  створення  комунальної  установи  –
«Агенція  місцевого  розвитку». Дана  установа  буде  займатися  питаннями
енергозбереження та енергоефективності, а також залученням прямих іноземних
інвестицій, грантів міжнародної технічної допомоги, коштів бюджетів всіх рівнів
в економіку району. Реалізація даного проекту дозволить максимально скоротити
споживання природного газу і таким чином зменшить негативний вплив зовнішніх
чинників, таких як припинення постачання природного газу, підвищення тарифів і
т.д.,  тобто  підвищити  енергетичну  та  економічну  незалежність  Чугуївського
району в цілому. Крім того матимемо значний позитивний екологічний ефект, так
як  використовуватимемо  як  паливо  щепу  енергетичної  верби,  а  розробка  і
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впровадження  проектів  дасть  змогу  залучити  максимальну  кількість  коштів  з
різних джерел та покращить інвестиційний клімат району в цілому.

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

підвищення  ефективності  процесу  відбору  інвестиційних  (проектних)
пропозицій Харківської області у різних галузях економіки та їх реалізації;

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 приймають активну участь у зовнішньоекономічній
діяльності. Так, за підсумками 2015 року зовнішньоторговельний оборот у районі
склав 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  складає
18,37 млн. дол. США або 191,4% у порівнянні до відповідного періоду 2014 року,
обсяг імпорту – 9,85 млн. дол. США або 234,5% у порівнянні до відповідного
періоду  минулого  року.  По експортним  та  імпортним  операціям  підприємства
району співпрацювали з 27 країнами світу.

Експорт  товарів  здійснювався  до  19  країн  світу.  Експортерами  є
підприємства: 

ПрАТ «KGS & Co» (алюмінієві ковпачки – Росія, Молдова, Грузія);
ДП «Новопокровський КХП» (борошно –  Білорусь, Китай, Грузія, Ізраїль,

Туркменістан, Молдова, ОАЄ, крупа манна – Білорусь, Ізраїль, ОАЄ, пшениця –
ОАЄ);

ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (алкогольні напої – Латвія, Литва, Ірак, Азербайджан,
Ізраїль, Йорданія, ОАЕ, Вірменія, Казахстан);

ТОВ «Малинівський склозавод» (пляшки для напоїв та спиртових продуктів
–  Росія,  Білорусь,  Китай,  Грузія,  Киргизстан,  ОАЄ,  Туркменістан,  Молдова,
Казахстан, Польща, Латвія, Литва, Словакія, Румунія, Азербайджан).

Найбільшу  долю  у  загальному  обсязі  експорту  району  має  ТОВ
«Малинівський склозавод» – 51,9%.

У звітному періоді до району імпортували товари з 8 країн світу. Імпортні
операції проводились підприємствами:

ПрАТ «KGS & Co» (алюмінієвий лист,  запчастини,  фарби,  лак  -  Англія,
Німеччина, Італія, Польща);
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ТОВ  «Малинівський  склозавод»  (запчастини  для  обладнання,
формокомплекти –  Білорусь, Росія, Китай, Франція, США, Німеччина, Хорватія,
Польща, Чехія, Великобританія);

ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ» (закупорювальний металополімерний пристрій,
інгредієнти - Білорусь і Росія, Румунія).

Найбільшу  долю  в  загальному  обсязі  імпорту  району  має  ТОВ
«Малинівський склозавод» – 85,8%.

З  метою  покращення  показників  зовнішньої  торгівлі  керівниками
промислових  підприємств  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).

З  метою  залучення  МТД  до  Чугуївського  району  та  підвищення  рівня
впровадження  проектів/програм  міжнародних  донорських  організацій
Чугуївською районною державною адміністрацією проводиться робота за такими
напрямами:

налагодження співробітництва з міжнародними донорськими організаціями;
координація участі у проектах/програмах МТД в районі;
підвищення ефективності залучення МТД.
У  2015  році  було  прийнято  участь  у  проектах  (програмах)  міжнародної

технічної  допомоги,  проведено  роботу  щодо залучення  фінансової  допомоги у
вигляді грантів для покращення соціально-економічного становища сіл та селищ
району, а саме:

підписана  угода  про  партнерство  щодо  реалізації  у  районі  проекту
ПРООН  «Місцевий  розвиток,  орієнтований  на  громаду».  Загальна  вартість
проектів  становить  1,2  млн.  грн.  Проекти  були  здійснені  у  Новопокровській,
Есхарівській, Малинівській селищних та Мосьпанівській сільській раді. 

підписана  угода  для  участі  в  обласному  конкурсі  міні-проектів  розвитку
територіальних громад «Разом в майбутнє», проекти реалізовані у Малинівській,
Новопокровській селищних, Кам’яноярузькій сільській радах та КУ «Чугуївський
районний Будинок культури», із обласного бюджету отримано 500 тис. грн.

проект  «Всебічна  стабілізаційна  підтримка  для  ВПО  та  постраждалого
населення  в  Україні»  реалізується  у  Новопокровській  селищній  раді,  загальна
вартість проекту 25 тис. євро та 10 тис. доларів США.

Було подано вісім заявок 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 по галузям: охорона
здоров’я,  житлово-комунальне  господарство,  енергоефективність,  паливно-
енергетична, культура і туризм, освіта та у соціальній сфері. Всі районні проекти
включені у Програму економічного і соціального розвитку Харківської області на
2016 рік,  на загальну суму фінансування  за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку 11,7 млн. грн.  
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Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

створення  та  підтримка  інформаційного  середовища  для  підвищення
обізнаності  продукції  підприємств  району  у  сфері  зовнішньоекономічної
діяльності та забезпечення пошуку потенційних партнерів за кордоном;

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  01.01.2016 у  районі  було  зареєстровано  109  фізичних  осіб-
підприємців,  юридичних – 57,  створено 208 нових робочих місць,  з  них 42 по
договору трудового найму.  Всього по району зареєстровано 547 юридичних та
1150 фізичних осіб-підприємців.

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.  Станом  на  01.01.2016  припинили  підприємницьку  діяльність  2
юридичні особи та 306 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  центр  надання
адміністративних  послуг.  Для  суб’єктів господарювання  центр  надання
адміністративних послуг надає 15 видів адміністративних послуг, до яких входить
видача дозвільних документів.

Центри надання адміністративних послуг забезпечують 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  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 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;
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забезпечення інформаційно-маркетингової підтримки підприємців.

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.

Станом  на  01.01.2016  в  ЦНАПі  працює  4  адміністратора.  У  зв’язку  з
прийняттям  Закону  України  від  12.02.2015  №191-VІІІ  «Про  внесення  змін  до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  умов  ведення  бізнесу
(дерегуляція)»  адміністраторами  отримано  електроні  особисті  цифрові  підписи
для роботи в Державних електронних реєстрах суб’єктів надання послуг. Також
відповідно  до  цього  закону  та  актів  Кабінету  Міністрів  України  Центр
підключений до електронних реєстрів Міністерства юстиції України: Державного
реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно;  Єдиного  державного  реєстру
юридичних та фізичних осіб-підприємців.

З 05.01.2015 в приміщенні ЦНАПу розміщено 1 державного кадастрового
реєстратора  Управління  Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської
області (далі – Держгеокадастр), яким на підставі узгодженого рішення надаються
9  послуг  Держгеокадастру,  визначених  розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України від 16 травня 2014 № 523-р. 

З  метою  належної  організації  надання  адміністративних  послуг  ЦНАП
взаємодіє з територіальними органами виконавчої влади, які є суб’єктами надання
адміністративних послуг. 

Станом  на  01.01.2016  загальна  кількість  адміністративних  послуг,  що
надаються через ЦНАП (у т.ч. документів дозвільного характеру), 32. 

Участь у роботі ЦНАПу приймають 9 суб’єктів надання адміністративних
послуг, кількість послуг між якими розподілено наступним чином: 8 – Чугуївське
міськміжрайонне  управління  Головного  управління  Держсанепідслужби  у
Харківській області (25%), 7  – Чугуївський районний відділ ГУ ДМС України в
Харківській  області  (21,9%)  (далі  –  ДМС),  3  –  сектор  містобудування  і
архітектури  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  (9,3%),  3  –
Держгеокадастр (9,3%),  3  – управління ветеринарної  медицини в Чугуївському
районі  Головного  управління  ветеринарної  медицини  в  Харківській  області
(9,3%), 2 – реєстраційна служба Чугуївського міськрайонного управління юстиції
Харківської області  (далі – реєстраційна служба) (6,2%), 2 – служба у справах
дітей Чугуївської районної державної адміністрації (6,2%), 2  – відділення ДАІ з
обслуговування  Чугуївського  та  Печенізького  районів  (м.  Чугуїв)  ГУМВС
України  в  Харківській  області  (6,2%),  1  –  відділ  освіти  Чугуївської  районної
державної адміністрації (3,1%), 1  –  Чугуївський районний відділ ГУ Державної
служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області (3,1%).
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На  кожну  адміністративну  послугу  суб’єктами  надання  адміністративних
послуг розроблені інформаційні та технологічні картки.

Протягом  2015  року  зареєстровано  2987  звернень  щодо  надання
адміністративних  послуг:  1467  –  ДМС, 1269  –  Держгеокадастру,  14  –  власні
адміністративні послуги, 9 – дозвільні документи, 228 – реєстраційна служба.

Видано 2784 результатів: 1552 – ДМС, 1259 – Держгеокадастру, 14 – власні
адміністративні послуги, 9 – дозвільні документи, 225 – реєстраційної  служби.
Надано майже 1600 консультацій.

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  створено
сторінку «Центр надання адміністративних послуг», на якій можна ознайомитись
з  інформацією  щодо  функціонування  Центру,  переліком  послуг,  а  також  з
інформацією суб’єктів надання адміністративних послуг.

З  метою  забезпечення  якості  надання  адміністративних  послуг  фахівці
ЦНАПу приймали участь  у системі  підвищення кваліфікації  та  інструктування
адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг, яка складається з трьох
організаційно-методичних  рівнів,  що  проводилась  Харківською  обласною
державною адміністрацією:

практичні  заняття  та  консультації  з  представниками  суб’єктів  надання
адміністративних послуг безпосередньо на робочих місцях;

навчання  (більшість  з  яких  проводяться  у  режимі  відео-конференції)  для
керівників та ключових співробітників Центрів надання адміністративних послуг
на обласному рівні за участю провідних фахівців територіальних органів суб’єктів
надання  адміністративних  послуг  та  представників  профільного  департаменту
обласної державної адміністрації;

короткотермінові  курси з  підвищення кваліфікації  для адміністраторів  на
базі Харківського регіонального інституту державного управління Національної
академії  державного  управління  при  Президентові  України,  в  рамках  яких
працівники  проходять  навчання  основам  психології  та  безконфліктного
спілкування, ділового українського мовлення, менеджменту тощо.

Центр  надання  адміністративних  послуг  при  Чугуївській  районній
державній  адміністрації  постійно  удосконалює  свою роботу,  розширює  спектр
послуг,  забезпечує  комфортне  перебування  відвідувачів  та  високу  якість
обслуговування. 

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

підготовка  пропозицій  щодо  приведення  окремих  положень  нормативно-
правових актів центральних органів виконавчої влади, які є суб’єктами надання
адміністративних  послуг,  у  відповідність  із  Законом  України  «Про
адміністративні послуги» для впровадження надання на території району послуг,
затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р
«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через
центри надання адміністративних послуг» у повному обсязі;

оптимізація штатного розпису Центру надання адміністративних послуг з
метою збільшення кількості фахівців ЦНАПу;
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організація роботи Центру надання адміністративних послуг за принципом
«фронт-офісу»;

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:

За  підсумками  2015  року  до  Зведеного  бюджету  району  (за  даними
податкової  інспекції)  надійшло  909,73  млн.  грн,  що  менше  на  0,3%  (-  2,32
млн. грн)  ніж за  минулий рік.  Виконання доведеного  завдання  складає  118,4%
( +141,11 млн. грн).

Збір до Місцевих бюджетів складає 69,98 млн. грн, що більше на 4,44 млн.
грн  збору  минулого  року,  темп  росту  складає  107,9%.  Виконання  доведених
індикативних показників складає 107,9% (+ 5,09 млн. грн).

Збір податків до Державного бюджету зменшився на 0,8% (- 6,76 млн. грн)
проти минулого року і складає 839,75 млн. грн. Завдання доведених індикативних
показників по забезпеченню збору платежів до Державного бюджету виконано на
119,3% (+36,01 млн. грн).

Станом  на  01.01.2016 заборгованість  до  Зведеного  бюджету  по  району
складає  8,94 млн. грн,  до Державного бюджету – 6,47 млн. грн,  до місцевого
бюджету – 2,47 млн. грн.

У  порівнянні  з  початком  2015  року  податковий  борг  за  грошовими
зобов’язаннями до Зведеного бюджету зменшився на 602,3 тис. грн, у т.ч.:

до Державного бюджету зменшився на 616,6 тис. грн.
до місцевого бюджету збільшився на 14,3 тис. грн. 
За  2015  рік  заходами  примусового  стягнення  мобілізовано  до  Зведеного

бюджету 60,67 млн. грн. 
За  підсумками  2015  року  доходи  загального  фонду  місцевих  бюджетів

району  (без  урахування  міжбюджетних  трансфертів)  виконано  на  109,3%,
надходження складають 56,62 млн. грн при плані 51,81 млн. грн (+ 4,81 млн. грн).

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без
урахування трансфертів) у 2015 році найбільшу питому вагу займають: податок на
доходи фізичних осіб – 54,7%, плата за землю – 16,0% та єдиний податок – 17,3%.

Обсяг  надходжень  податку  на  доходи  фізичних  осіб  складає  
30,98 млн. грн. У порівнянні з 2014 роком (у співставних умовах) надходження
збільшились на 1,78 млн грн, або на 6,1%.

Надходження плати за землю в 2015 році складають 9,05 млн. грн, що на
2,81 млн грн, або на 45,1%, більше ніж у 2014 році.
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У зв’язку зі змінами в бюджетному законодавстві, з 01.01.2015 надходження
єдиного податку зараховуються до загального фонду та в 2015 році складають
9,81 млн грн, що більше ніж у 2014 році на 6,35 млн грн, або на 83,6%.

Обсяг  податкового  боргу  до  місцевих  бюджетів  станом  на  01.01.2016
зменшився з початку року на 0,33 млн. грн та становить 1,75 млн. грн. 

Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2015 рік виконана
на 99%, при затвердженому з урахуванням змін плані 252,34 млн. грн виконання
складає 248,63 млн. грн.  Заборгованість  по заробітній платі  працівникам та по
енергоносіях, спожитих бюджетними установами, відсутня. 

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

забезпечення фінансової самостійності районного бюджету;
стимулювання до нарощування власної ресурсної бази;
забезпечення  повноти  та  своєчасності  збору  платежів  до  державного  та

бюджетів всіх рівнів;
виконання  запланованих  в  районному  бюджеті  видаткових  призначень  у

повному обсязі.

1.2.6.   Управління майном   спільної     власності

Стислий опис ситуації в галузі:

За  останніми  даними  Чугуївської  районної  ради  у  спільній  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  району  знаходяться  39  суб’єктів  спільної
власності та включено до переліку 84 об’єкти.

Станом  на  01.02.2016  рік  зареєстровано  та  діє  80  договорів  оренди.
Надходження коштів за 2015 рік до районного бюджету від оренди майна спільної
власності територіальних громад сіл, селищ району склали  137,3 тис.грн (всього
від оренди отримано 546,3 тис. грн). 

Здійснена приватизація 2 об’єктів та надійшло до районного бюджету від
відчуження майна спільної  власності  територіальних громад сіл,  селищ району
242,2 тис. грн. 

Прогнозний  показник  надходження   коштів  від  оренди  майна  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  Чугуївського  району  у  2016  році
складає 541,4 тис. грн.

З  метою  ефективного  та  раціонального  використання  майна  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  району,  яке  задовольняє  спільні
потреби  цих  громад,  було  визначено  основні  напрями  управління  майном,
зокрема,  прийнято  низку  нормативно-правових  документів,  проведено  аналіз
фінансово-господарської  діяльності  комунальних  підприємств  та  установ,
систематизовано та поставлено на облік об’єкти спільної власності.
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Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

підвищення  рівня  наповнення  доходної  частини  районного  бюджету  від
використання об’єктів власності територіальних громад сіл, селищ;

фінансування  районних  комунальних  закладів  на  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:

Питання поліпшення демографічної ситуації та покращення стану здоров’я
населення є одним із найголовніших у роботі всіх гілок влади, але демографічний
стан  в  Чугуївському районі  залишається  складним. Від  початку  року  в  районі
народилось  770  дітей  (м.  Чугуїв  –   420,  в  сільській  місцевості  –  350),  за
аналогічний  період  2014  року  –  824  немовляти  (м.  Чугуїв  –427,   в  сільській
місцевості – 397).

За  статистичними  даними,  станом  на  01.01.2016  у  Чугуївському  районі
проживає  79,8 тис. осіб:  74,7%  складає  міське  населення  і  25,3%  –  сільське.
Скорочення у відсотках у порівнянні з початком 2015 року складає 0,17%. 

Зменшення чисельності населення району відбулось за рахунок природного
скорочення (138 осіб).

Природний рух населення характеризувався зменшенням народжуваності на
6,5% (за цей період народилося на 54 дитини менше ніж за відповідний період
2014 року). У той же час приріст смертності становив 9,3% (кількість померлих
збільшилась на 125 осіб), в результаті чого на 0,17%, або на 138 осіб, збільшився
показник природного скорочення населення.

Для  поліпшення  демографічного  стану  в  районі  вживаються  заходи  з
реалізації районної програми  «Здоров’я дітей Чугуївщини» на 2016-2017 роки»,
затвердженої рішенням  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  від
22.12.2015.

Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі та вирішення 
проблемних питань на 2016 рік:

покращення стану здоров’я населення;
формування позитивного іміджу сім’ї, відповідального батьківства та 

материнства;
більш повне задоволення освітніх, культурних потреб населення.
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1.3.2. Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей

Стислий опис ситуації в галузі:

У районі  постійна увага приділяється роботі з сім’ями, що перебувають у
складних життєвих обставинах, і які залишаються постійним джерелом і витоком
соціального  сирітства.  Завдяки  комплексному  підходу  у  питаннях  соціально-
правового захисту дітей, підтримці сімей з дітьми кількість дітей, що залишилися
без батьківського піклування, в районі  поступово зменшується. Протягом 2015
року  в  Місцевому  банку  даних  сімей,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах, знаходилось 125 сімей, в них виховується 339 дітей. Даній категорії
сімей  надано  2259 соціальних послуг,  спрямованих на  допомогу  у  розв’язанні
складних життєвих обставин. Відповідно до рішення Чугуївської районної ради
від  20.01.2015  «Про  визначення  вартості  харчування  дітей  дошкільних
навчальних закладів, учнів 1-4 класів та пільгового контингенту загальноосвітніх
закладів  району  в  2015  році»  усі   діти  з  сімей,  які  перебувають   у  складних
життєвих обставинах, харчуються безкоштовно в шкільних їдальнях, у тому числі
діти  із  родин  вимушених  переселенців  та  діти  із  сімей  учасників  проведення
антитерористичної операції.   

Протягом  2015  року  проводилась  робота,  спрямована  на  забезпечення
соціального  супроводження  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного
типу.   Наразі  в  районі  функціонує  8  прийомних  сімей  і  4  дитячих  будинки
сімейного типу, в яких виховується 32 дитини і 5 осіб  із  числа дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.  З  метою  підвищення  рівня
виховного  потенціалу  прийомних  батьків  та  батьків-вихователів  при
Чугуївському  районному  центрі  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
працює «Школа прийомних батьків».  

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

своєчасне  виявлення  дітей,  які  виховуються  у  сім’ях,  що  перебувають  у
складних життєвих  обставинах;  сприяння  передачі  таких  сімей  під  соціальний
супровід центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою збереження
для дитини біологічного оточення;

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

1.3.3. Зайнятість населення та ринок праці

Стислий опис ситуації в галузі:

Рівень  зайнятості  населення  за  2015  рік  по  району  залишився  на  рівні
2014 року і склав 71 %. 

Рівень безробіття населення станом на 01.01.2016 склав 0,88%, що є на рівні
попереднього року (станом на 01.01.2015 - 0,87 %).

Стабільному положенню на ринку праці району сприяє послідовна робота з
охоплення  безробітних  заходами  активної  політики  зайнятості
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(працевлаштування,  залучення  до  громадських  та  інших  робіт  тимчасового
характеру, проходження професійного навчання). До активних форм зайнятості за
січень  -  грудень  2015  року  залучено  1479 осіб,  за  січень-грудень  2014  року  –
1961 особа).  Чисельність  працевлаштованих  безробітних  громадян  у  2015  році
склала  584 особи;  професійним  навчанням  охоплено  359 безробітних;  до
громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 536 осіб.

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»
та інші). Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації (далі - Управління) впродовж 2015 року  проведено моніторинг на
56  підприємствах  району,  71  бесіда  з  роботодавцями  (32  -  Чугуївським
міськрайцентром зайнятості, 39 - управлінням), 1 «круглий стіл» із залученням 16
роботодавців, 8 нарад (залучено 79 осіб), 22 семінари, у тому числі 3 - спільно
міськрайцентром зайнятості та управлінням (залучено 261 особа).

У 2015 році в районі створено 208 нових робочих місць, з них: юридичними
особами -  57,  фізичними -  109; за договорами трудового найму -  42.  Завдання
Програми зайнятості населення щодо створення нових робочих місць виконано на
86,7 %.

У 2015 році за працевлаштування громадян виплачено компенсацію єдиного
внеску 11 роботодавцям на загальну суму 125,9 тис.грн. Власну справу за рахунок
отримання  виплати  допомоги  по  безробіттю  одноразово  започаткували
14 безробітних, сума виплат склала 169,1 тис.грн.

З метою сприяння зайнятості населення 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 (зі змінами).

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 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;

активізація інформаційно - роз‘яснювальної роботи серед населення, у тому
числі серед внутрішньо переміщених осіб, та роботодавців щодо послуг, які надає
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державна  служба  зайнятості,  наявних  вакансій  та  законодавчо  передбачених
соціальних гарантій на випадок безробіття;

удосконалення методів профорієнтаційної роботи з  молоддю, підвищення
мотивації заінтересованості 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.

На  багатьох  підприємствах  району  збережено  позитивну  динаміку
зростання  заробітної  плати.  Так,  середньомісячна  заробітна  плата  одного
штатного  працівника  за  січень-вересень  2015  року  (останні  статистичні  дані)
становить 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  вона  перевищує  на  1745  грн  або  126,6%.  За
рівнем заробітної плати район посів 12 місце, за темпами росту - 14.

Станом на 01.01.2016 заборгованість із виплати заробітної плати в районі
існує  на  комунальному  підприємстві  Есхарівської  селищної  ради  «Есхарівське
ЖКЕУ-2011»  в  сумі  383,0  тис.  грн.  У  порівнянні  з  початком  2015  року
заборгованість  зменшено  на  117,1  тис.  грн.   Заборгованість  існує  перед  72
працівниками за жовтень-листопад 2015 року. 

Причинами  наявності  боргів  із  заробітної  плати  та  єдиного  соціального
внеску  є  несвоєчасна  сплата  коштів  споживачами  за  надані  послуги  та
необгрунтовані  тарифи  на  комунальні  послуги  протягом  поточного  року.
Керівництвом  Есхарівського  ЖКЕУ  -  2011  на  підставі  рішення  виконкому
Есхарівської  селищної  ради  з  01.07.2015  було  введено  скореговані  тарифи  на
водопостачання та водовідведення. Згідно з рекомендаціями комісії від 12.10.2015
контракт з керівником Есхарівського ЖКЕУ-2011 розірвано.

Вивчення підприємства-боржника з питань додержання законодавства про
працю  проведено  17  березня  2015  року.  Матеріали  проведеного  вивчення
передано до Головного управління державної служби з питань праці в Харківській
області.  Щомісяця  інформація  щодо  своєчасної  виплати  заробітної  плати  на
підприємствах району надається до Чугуївської місцевої прокуратури Харківської
області. Виконком Есхарівської селищної ради надавав підприємству допомогу на
виплату заробітної плати: січень 2015 — 50,0 тис. грн, квітень 2015 - 419 тис. грн,
серпень 2015 - 200 тис. грн.

У районі щомісячно здійснюється моніторинг щодо виявлення працівників,
які  отримують  заробітну  плату  нижчу  за  розмір  прожиткового  мінімуму  для
працездатної особи. При проведенні обстежень підприємств усіх форм власності з
питань  додержання  законодавства  про  працю  особлива  увага  приділяється
впровадженню неповної  зайнятості  та  її  відповідності  чинному  законодавству.
Керівники підприємств, де рівень заробітної плати не відповідає вимогам чинного
законодавства та керівники підприємств - боржників із заробітної плати звітують
на засіданнях районної комісії  з  питань погашення заборгованості  із заробітної
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плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат,
яких у 2015 році проведено 12. Питання своєчасної виплати заробітної плати в
2015 році розглянуто на засіданні районної тристоронньої соціально-економічної
ради та колегії районної державної адміністрації.

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

погашення заборгованості з виплати заробітної плати;
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  2014  році  в  районі  розпорядженням  голови  райдержадміністрації
створено Координаційний штаб з питань прийому, тимчасового розміщення дітей
та  сімей  з  дітьми,  які  переїжджають  з  Луганської  та  Донецької  областей».
Спеціалістами постійно  надаються   послуги зазначеній  категорії  сімей.  Так,  із
червня  2014  року  до   Координаційного  штабу  звернулося  більше  1000  осіб
зазначеної  категорії.  Послуги  надавались  з  питань  тимчасового  розміщення,
влаштування дітей на навчання, лікування, отримання пенсій,  працевлаштування,
можливості  отримання  гуманітарної  допомоги,  надавалась  перша  психологічна
допомога. У районі розроблена та розповсюджена по населеним пунктах 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  налагодження  співпраці  з  громадськими  та  волонтерськими
організаціями залучаються внутрішньо переміщені особи до участі у семінарах та
тренінгах щодо можливостей відкриття власної справи, шляхів працевлаштування
та  отримання доходів тощо.  

За сприянням районної державної адміністрації у 2015 році 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.

У серпні 2015 року за сприянням голови  районної державної адміністрації
шість дітей, батьки яких є  учасниками АТО,  побували на екскурсії в Румунії. 

У 2015 році 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. Станом на 01.01.2016  послугами
інформаційно-ресурсного центру скористалось 43 особи зазначеної категорії. 
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Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

забезпечення  соціально-психологічної  підтримки  учасників
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання
їм допомоги з урахуванням визначених потреб.

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 поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2012-2016 роки.

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. 

Станом на 01.01.2016 атестація проведена на 28 підприємствах, атестовано
477  робочих  місць,  що складає  97,5% від  потрібного  (за  планом 489  робочих
місць). 

Завдяки проведеній роботі в січні 2015 року проведено атестацію робочих
місць за умовами праці в Чугуївській районній лікарні державної ветеринарної
медицини  -  атестовано  8  робочих  місць.  На  даний  час  залишається
неатестованими 10 робочих місць на ПрАТ «KGS &  Co» та 2 робочих місця у
відділі освіти районної державної адміністрації.

Організовано навчання та підвищення кваліфікації  200 посадових осіб та
спеціалістів  підприємств,  організацій  та  установ  з  питань  охорони  праці,  що
складає 97,6% від запланованого (за планом 205).

На  фінансування  заходів  з  охорони  праці  у  2015  році  підприємствами
району витрачено 1693 тис. грн ( у 2014 році - 884,3 тис. грн) 

Завдяки  проведеним  заходам,  рівень  виробничого  травматизму  в  районі
залишився на рівні 2004 року. 

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

реалізація заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища в Чугуївському районі на 2012-2016 роки;

забезпечення  соціального  захисту  працюючих,  зайнятих  на  роботах  з
шкідливими умовами праці  на підприємствах,  в  установах та  організаціях усіх
форм власності,  своєчасного та якісного проведення атестації робочих місць за
умовами праці.
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1.3.7. Охорона здоров'я

Стислий опис ситуації в галузі:

Станом на 01.01.2016 мережа закладів охорони здоров’я району включає:
комунальний заклад охорони здоров’я «Чугуївський  районний  центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області (далі
–  Центр)  та  комунальний  заклад  охорони  здоров’  я  «Чугуївська  центральна
районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  (далі  –  районна  лікарня).  До  структури
Центру  входять  13  амбулаторій  загальної  практики  сімейної  медицини,  14
фельдшерсько-акушерських  пунктів  та  1  дільниця  сімейної  медицини  в  м.
Чугуєві. В структуру районної лікарні входять 8 стаціонарних відділень, з них 1
відділення – в смт Печеніги. Районна лікарня розрахована на 320 ліжок, з них 30
ліжок знаходяться в стаціонарному відділенні смт Печеніги.

За  ініціативою голови  районної  державної  адміністрації  в  2015  році  для
поліпшення демографічного  стану,  поліпшення показників  здоров’  я  населення
підготовлено  та  розроблено  районну  Програму  розвитку  лікувальних  закладів
району на 2015-2023 роки, районну Програму «Здоров’я дітей Чугуївщини» на
2016-2017 роки.

Завдяки реалізації заходів Програми розвитку лікувальних закладів району
на  2015-2023  роки  вдалося  укріпити  матеріально-технічну  базу  закладів,
удосконалити  якість  та  наблизити  доступність  медичного  обслуговування  до
населення.

На виконання заходів  цієї Програми  було залучено додаткові кошти, як з
районного бюджету, бюджету м. Чугуєва, так і спонсорські. 

Додатково  з  районного  бюджету  у  2015  році  виділено  974,5  тис.  грн.
Завдяки  такому  фінансуванню  продовжувався  капітальний  ремонт
протитуберкульозного  відділення  районної  лікарні,  на  дані цілі  витрачено
428,0  тис.  грн.  Для  забезпечення  населення,  особливо  осіб  внутрішньо
переміщених  з  Луганської  та  Донецької  областей,  демобілізованих
військовослужбовців,  учасників  АТО  додатково  виділено  160,0  тис.  грн  на
закупівлю  рентгенівської  та  флюороплівки,  медикаментів  для  надання
невідкладної допомоги, стоматологічні та пломбувальні матеріали. 

За кошти районного бюджету та спонсорські кошти здійснено переведення
амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Леб'яже та фельдшерсько-
акушерського  пункту  с.  Петрівське  на  альтернативне  електричне  опалення.
Очікувана  економія  бюджетних  коштів  через  зміну  системи  опалення  буде
становити орієнтовано 69,0 тис. грн.

Для удосконалення надання онкологічної допомоги населенню проводиться
ремонт  кімнати  зі  зберігання  наркотичних  засобів,  для  цього   з  районного
бюджету Центром отримано 65,0 тис. грн.

Завдяки  додатковому  фінансуванню  у  2015  році  організовано  та
проводиться  транспортування  хворих  на  гемодіаліз  в  нефрологічний  центр
м. Харкова санітарним транспортом Центру із супроводженням хворих медичним
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працівником.  На процедуру  гемодіалізу  транспортується 7  хворих на  хронічну
ниркову недостатність.

З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз додатково з районного
бюджету  виділено  50,0  тис.  грн  на  придбання  туберкуліну  для  проведення
туберкулінодіагностики  серед  дітей.  Завдяки  цьому  охоплено
туберкулінодіагностикою 98,8% дитячого населення (у 2014 році – 55,4%). 

Для  забезпечення  дітей,  які  страждають  на  орфанні  захворювання,
спеціальним  харчуванням  та  медикаментами  додатково  з  бюджету  м.  Чугуєва
отримано 50,0 тис. грн. та закуплено необхідні препарати.

У 2015 році завдяки залученню додаткових коштів 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  комунального  закладу  охорони  здоров’я  «Чугуївський  районний  центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради Харківської
області.

За  рахунок  спонсорських  коштів  проведено  ремонт  покрівлі  амбулаторії
загальної  практики  сімейної  медицини  в  смт  Чкаловське  та  ФАПу  в
с. Михайлівка.

За  рахунок  коштів  благодійної  допомоги  проведено  капітальний  ремонт
фізіотерапевтичного відділення.

Протягом  2015  року  в  стаціонарних  відділеннях  районної  лікарні
проводився капітальний ремонт палат за європейськими стандартами. Лікувальні
заклади  району  в  2015  році  співпрацювали  з  благодійною  організацією
«Благодійний  фонд  «Мирний  дім»,  отримано  інвалідні  візки,  засоби  особистої
гігієни для хворих з сфінктерними порушеннями. У 2016 році завдяки допомоги
цього  фонду  отримано  сучасне  гінекологічне  крісло  з  приладом  для
кольпоскопічного дослідження. 

Завдяки благодійній допомозі в районній лікарні розпочав функціонувати
лікувальний  басейн,  де  дітям  проводиться  гідрокінезотерапія.  Для  цього  були
залучені спонсорські кошти та допомога міжнародних фондів.

 Пріоритетні завдання Програми щодо розвитку галузі  та вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

подальша модернізація  сфери охорони здоров’я району та удосконалення
надання медичної допомоги відповідно до вимог норм чинного законодавства;

посилення  контролю  за  ефективним  та  раціональним  використанням
бюджетних коштів;

проведення роботи щодо зміцнення матеріально-технічного стану закладів
охорони здоров’я, оновлення медичного обладнання, санітарного транспорту та
впровадження енергозберігаючих технологій;

посилення  співпраці  з  громадськими  організаціями  та  представниками
волонтерського руху у частині організації надання медичних послуг населенню
району;
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надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та учасникам
бойових дій.

1.3.8. Підтримка дітей та молоді

Стислий опис ситуації в галузі:

З  метою  створення  сприятливих  умов  для  забезпечення  відпочинку  та
оздоровлення  дітей,  збереження  та  підтримки  діяльності  дитячих  оздоровчих
закладів на території Чугуївського 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
направлено 132 дитини, які потребують особливої уваги та підтримки.

З  02  по  19  червня  поточного  року   шістнадцять  закладів  відпочинку  з
денним  перебуванням,  що  розташовані  на  базі  загальноосвітніх  навчальних
закладів району, прийняли на відпочинок 1368 осіб, КП «Чугуївський районний
дитячий оздоровчий табір «Орлятко» за три табірні зміни оздоровив 432 дитини.

З метою проведення заходів стосовно виконання завдань Уряду та обласної
державної  адміністрації  з  питань  роботи  з  молоддю  в  рамках  національно-
патріотичного  виховання,  на  території  району  проходять заходи  до  дня
Державності України (лекції, переставна виставка плакатів), акції «Повертайтеся
живими!»,  «Напиши листа солдатові», з нагоди Міжнародного дня миру, до Дня
скорботи і влаштування пам’яті жертв війни в Україні лінійка-реквієм; тренінги на
тему «Як ми вміємо спілкуватися».

На фінансування оздоровчої кампанії  було використано:
з місцевого бюджету — 265 тис. 650 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» — 97,7 тис. грн.

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

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

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;
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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;

продовження  роботи  щодо  підвищення  соціальної  активності  молоді,
національно-патріотичного виховання, творчого розвитку особистості, створення
умов для її інтелектуального самовдосконалення.

1.3.9. Фізична культура і спорт

Стислий опис ситуації в галузі:

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
здійснювалось  в  рамках  виконання  районної  Програми  «Соціальна  підтримка
розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки», затвердженої рішенням
районної ради від 28.10.2011.

Станом на 31.12.2015 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 комунальний
заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської
області», в якій займається 1010 вихованців.

Навчально-тренувальний  процес  у  дитячо-юнацькій  спортивній  школі
здійснюють  28 тренерів-викладачів, з них 12 штатних.

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, скелелазання, гирьовий спорт,
таеквандо  (ІТФ) (у  2015  році  додатково  відкриті  3  відділення  неолімпійських
видів спорту: скелелазання, гирьовий спорт, теквандо).

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

Протягом  2015  року  вихованці  комунального  закладу  «Дитячо-юнацька
спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»   на
Всеукраїнських змаганнях (з боксу, таеквандо) посіли 2 — І місця, 2 — ІІ місця,
1 — ІІІ місце; на обласних змаганнях (боксу, волейболу, легкої атлетики, боротьби
самбо,  таеквандо, гирьового спорту): 24 — І місця, 23 — ІІ місця, 16 — ІІІ місця.

Протягом  навчального  2014-2015  року  комунальний  заклад  «Дитячо-
юнацька  спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»
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підготувала  чемпіонів  та  призерів  України  -  2  особи,  області  –  24  особи,
кандидатів у майстри спорту України - 1 особу, юнацьких розрядів – 54 вихованця.

Роботу з населенням району проводить комунальне підприємство-районний
центр  фізичного  здоров’я  населення  «Спорт  для  всіх»,  який  був  створений
рішенням районної ради від 29.12.2011.

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 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.

Збірні команди району взяли участь у фінальних змаганнях за програмою
обласної Спартакіади з (12) видів спорту (за підсумками 2014 року — V місце,  у
2015 році - ІV місце) та обласної Спартакіади з масових (5) видів спорту  (2014
році — І місце,  у 2015 році — І місце).

У  районі  має  своє  місце  розвиток  неолімпійських  видів  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»;
Спілка  від  Харківської  обласної  організації  Всеукраїнської  громадської

організації «Українська федерація спортивного та традиційного ушу».
Спортивні клуби:
Фізкультурно-оздоровчий клуб «Заря» (на території смт Новопокровка);
Клуб шахів «Есхар» (смт Есхар);
Вихованці  Есхарівського  осередку  федерації  військово-спортивного

багатоборства Харківської області  «Рись» з гідністю захищали честь району на
Чемпіонаті Миру та посіли: 17 — І місць, 11 — ІІ місць, 9 — ІІІ місць;

На Чемпіонаті України вибороли: 11 — І місць, 5 — ІІ місць, 8 — ІІІ;
На обласних змаганнях в розділі «Бойове двоборство»: 22 — І місць, 12 — ІІ

місць, 14 — ІІІ.
Юні спортсмени району беруть участь захищаючи честь району у відкритих

чемпіонатах області, Чемпіонаті України з Кікбоксингу, Кємпо-Карате и Кобудо,
міждународних радіозмаганнях.

Футбольна команда «Старт» Чугуївського району брала участь у чемпіонаті
Харківської області з футболу сезону 2015 серед аматорських команд.

З  місцевого  бюджету  на  галузь  «фізична  культура  і  спорт»  виділено  та
використано 1285,6 тис.грн, залучено позабюджетних коштів - 32 тис. грн.
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Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

збереження  мережі  спортивних  закладів,  що  знаходяться  на  території
району,  збільшення  кількості  дітей  та  молоді,  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 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;

пропагування серед населення району здорового способу життя;
створення  умов  для  якісної  діяльності  комунального  підприємства  -

районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;
забезпечення на рівні сучасних вимог підготовку  спортсменів району для

участі в змаганнях різних рівнів з олімпійських та не олімпійських видів спорту,
збереження та розвиток матеріально-технічної бази сфери;
збільшення  обсягів  видатків  з  бюджетів  усіх  рівнів  та  позабюджетного

фінансування сфери фізичної культури.

1.3.10. Освіта

Стислий опис ситуації в галузі:

У 2015 році  в  районі  функціонувало 18 дошкільних навчальних закладів
усіх  типів,  з  них  14  –  у  складі  навчально-виховних  комплексів  «Дошкільний
навчальний  заклад  –  загальноосвітній  навчальний  заклад»  (с.  Волохів  Яр,
с. Іванівка, с. Коробочкине, с. Кам’яна Яруга, смт Введенка, смт Новопокровка,  
с.  Зарожне,  с.  Мосьпанове,  с.  Велика  Бабка,  с.  Тернова,  смт  Чкаловське,  
с. Леб’яже,  с. Стара Гнилиця, с. Гракове). У 57 групах виховується 1225 дітей
(для порівняння у 2014 році - 57 груп, 1215 дітей). 

Охоплення всіма формами дошкільної освіти дітей від 3-х до 6-ти років у
районі становить  1351 одиницю (93%), із них в міській місцевості – 909 дітей
(93,1%),  в  сільській  місцевості  –  442 одиниці  (92,3%),  в  тому числі  дошкільні
навчальні заклади – 1107 дітей (міська місцевість – 812 дітей, сільська місцевість
– 295 дітей), групи при загальноосвітніх школах – 83 дитини (міська місцевість –
42 дитини, сільська – 41 дитина), соціально-педагогічний патронат – 161 дитина
(міська – 55 дітей, сільська – 106 дітей).  

Показник  охоплення  дітей  старшого  дошкільного  віку  (2009-2010  роки
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
програми виховання). 
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Завантаженість  дошкільних  навчальних  закладів  (чисельність  дітей  у
розрахунку на 100 місць) становить 100 дітей, у тому числі у міській місцевості –
100, сільській місцевості – 101.

У Чугуївському районі налічується 21 загальноосвітній навчальний заклад.
Попередня кількість учнівського контингенту складає 3930 тис. осіб (станом на
01.09.2014  –  21  загальноосвітній  навчальний  заклад,  3895  тис.  учнів).  У
порівнянні  з  минулим  роком  мережа  загальноосвітніх  навчальних  закладів
збережена.

У  районі  функціонує  1  навчальний  заклад  нового  типу  –  Малинівська
гімназія. 

Близько  60%  школярів  району  щорічно  залучаються  до  участі  у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

Найвищих  результатів  у  районному  етапі  Всеукраїнських  учнівських
олімпіад  досягли  команди:  Малинівської  гімназії,  Новопокровського  НВК,
Чкаловського НВК, Волохово-Ярського НВК, Коробочкинського НВК.

Команда учнів навчальних закладів району в кількості 49 осіб взяла участь у
обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 15 навчальних предметів.
У порівнянні з минулим роком рейтинг виступу команди району підвищився на
9 позицій. 

Найбільшу  кількість  учасників  залучили  до  конкурсу  науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України Новопокровський,
Леб’язький,  Введенський НВК та Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Переможці районного етапу конкурсу (16) взяли участь у обласному етапі
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Вісім із них стали переможцями.
Кількість переможців обласного етапу в порівнянні з минулим роком збільшилась
на 15%.

Найбільш результативні показники участі  у науково-дослідницькій роботі
мають учні  Малинівської  гімназії,  Новопокровського НВК (по 2 переможці  на
обласному  рівні),   по  1  переможцю  мають  Леб’язький,  Великобабчанський,
Волохово-Ярський  навчально-виховні  комплекси,  Малинівська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів.

У 2014/2015 навчальному році  керівники гуртків  Чугуївського районного
Центру туризму, краєзнавства та екскурсій підготували 4 переможців обласного
етапу  конкурсу,  Чугуївський  районний  Будинок  дитячої  творчості  –  2-х
переможців. 

Із  220  випускників  11-х  класів  13  нагороджені  золотими  та  срібними
медалями (з них: золотими – 9, срібними – 4). 

У  районі  функціонує  3  позашкільні  навчальні  заклади,  де  у  2015/2016
навчальному році у  174 гуртках виховується 3320 вихованців.

У  174  гуртках,  які  працюють  від  позашкільних  навчальних  закладів,
виховується 54 дитини  із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Спостерігається  позитивна  динаміка  збільшення  учнів,  які  охоплені
позашкільною освітою.

Проводиться  відповідна  робота  стосовно  підтримки  внутрішньо
переміщених  осіб  із  Донецької,  Луганської  областей.  У  загальноосвітніх
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навчальних  закладах  району  навчається  39  осіб,  у  дошкільних  навчальних
закладах виховуються 17 осіб із Донецької та Луганської областей.

У 2015/2016 навчальному році безкоштовним підвозом до місць навчання та
у зворотному напрямку забезпечено 439 учнів та 49 педагогічних працівників. У
перевезенні  задіяні  7  шкільних  автобусів,  які  знаходяться  на  балансі  відділу
освіти районної державної адміністрації. Підвіз учнів та вчителів забезпечено на
100%.

У  навчальних  закладах  району  343  комп’ютери,  301  з  яких
використовується  в  навчальному  процесі,  42  –  в  управлінській  діяльності.
Кількість   комп’ютерних  класів  складає  39  одиниць.  Двадцять  один
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 офіційний веб-сайт.
Забезпечені мультимедійним обладнанням 12 загальноосвітніх навчальних

закладів 
У  2016  році  буде  продовжено  реалізацію  заходів  районної  соціальної

Програми  розвитку  освіти  на  період  до  2017  року,  затвердженої  рішенням
Чугуївської районної ради від 25.10.2013.

 
Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення

проблемних питань на 2016 рік:
удосконалення та розвиток мережі навчальних закладів району;
розвиток мережі профільних класів;
покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів за рахунок усіх

джерел фінансування;
підтримка учнівської обдарованої молоді;
розширення мережі гуртків у віддалених сільських школах;
оновлення комп’ютерної техніки у навчальних закладах та у відділі освіти

районної державної адміністрації;
забезпечення навчальних закладів необхідним спортивним обладнанням та

інвентарем.

1.3.11. Культура і туризм

Стислий опис ситуації в галузі:

Мережа  закладів  культури  нараховує  45  об’єктів  (19  клубних  закладів,
26 бібліотек-філій):

19  клубних  закладів,  в  тому числі  комунальна  установа   «Чугуївський
районний  Будинок  культури»  (також  на  території  району  знаходиться
Кочетоцький  профспілковий  Будинок  культури,  що  не  входить  до  мережі
закладів культури району);
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  26  бібліотек-філій,  що  входять  до  комунального  закладу  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система».

На території району знаходиться 168 пам’яток культурної спадщини, з них:
археології – 130, історії – 33, архітектури – 4, монументального мистецтва – 1. 

З  районного  бюджету  фінансується  тільки  комунальна  установа
«Чугуївський районний Будинок культури» та комунальний заклад «Чугуївська
районна централізована  бібліотечна  система»,  решта закладів  (за  виключенням
Кочетоцького  профспілкового  клубу)  фінансуються  за  рахунок  місцевих
бюджетів.  Крім  того,  у  районному будинку  культури,  а  також у приміщеннях
центральної  районної  бібліотеки,  бібліотек-філій  районної  централізованої
бібліотечної  системи,   виконано  ряд  енергозберігаючих  заходів,  а  саме:
встановлено металопластикові вікна, утеплено підлогу з покладанням лінолеуму,
замінено двері, встановлено енергозберігаючі електрообігрівачі. 

Комунальний  заклад   «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»  та  комунальна  установа  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»
постійно приймають участь у різних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і
грантах.  Так,  у  серпні  2015 року  комунальна установа «Чугуївський районний
Будинок культури» одержала перемогу в обласному конкурсі «Разом в майбутнє»,
«Теплі  мрії  наших  дітей»   в  результаті  чого  придбано  26  метало-пластикових
вікон.  Також  завдяки  грантовим  перемогам  в  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  населення  з  юридичних  питань,  в  рамках
співпраці  з  Чугуївською  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 9 - мають
почесні звання: 4 «народних», 5 «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.
Це відроджений фестиваль обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля в
Малинівці  -  плюс»,  який  з  кожним роком  збирає  все  більшу  кількість  людей
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(учасників та глядачів) та вже став візитною карткою району.    А також фестивалі
авторської  пісні  «Зимовий  Есхар»  та  «Осіній  Есхар»,  які  виходять  за  межі
районного заходу, адже збирають учасників країн близького зарубіжжя. 

Пріоритетні  завдання  Програми  щодо  розвитку  галузі  та  вирішення
проблемних питань на 2016 рік:

переведення  закладів  культури  району  на  системи  альтернативного
опалення;

поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району.
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Частина ІІ 
Основні прогнозні показники на 2016 рік

Агропромисловий комплекс

Одиниці
виміру

2013 рік 2014 рік 2015 рік
2016 рік

(прогноз)
2016 рік до

2015 року (%)

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

Сільськогосподарські 
підприємства

млн. грн 463,2 537,2 599,6 601,2 100,2

2. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

Сільськогосподарські підприємства

Зерно тонн 112262 146362 118928,7 119300 100,3

Цукрові буряки тонн 0 0 0 0

Соняшник тонн 34217 40195,7 45401 43200 95,2

Соя тонн 1345 2733,7 1457 1800 123,5

Картопля тонн 0 75,0 0 0 0

Овочі тонн 24678 16356,9 11279,3 10245 90,8

Плоди і ягоди тонн 0 2,1 528,6 795 150,4

М’ясо(виробництво) тонн 13448,8 16057,8 23920,0 23050 96,4

Молоко тонн 15962,9 14641,7 13981,8 14853 106,2

Яйця тис. шт. 18198 18581,3 15802,4 15800 99,9

Промисловість

Показники
Одиниці
виміру

2014 рік 2015 рік 2016 рік

(січень-
жовтень)

(січень-
жовтень)

прогноз

Обсяг реалізованої промислової продукції 
у розрахунку на одиницю населення

млн. грн 1268,4 1501,2 1694,2

Внутрішня торгівля

Одиниці
виміру

2014 рік 2015 рік 2016 рік

звіт звіт прогноз

Темп зростання (зменшення) обороту 
роздрібної торгівлі до відповідного 
періоду попереднього року

% 111,1 88,8 100

Обсяги товарів, які реалізовані 
підприємствами торгівлі одному 
мешканцю району в середньому за рік

тис. грн 2,4 2,1 4,2
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Капітальні інвестиції

Показники Одиниці
виміру

2014 рік
(січень-
червень)

2015 рік
(січень-
червень)

2016 рік
прогноз

Населення району осіб 46650 46579 46579

Капітальні інвестиції млн. грн 110,5 152,6 153,1

Обсяг капітальних інвестицій (крім 
інвестицій з державного бюджету) у 
розрахунку на одну особу населення 
наростаючим підсумком з початку року

грн 2369,20 3275,70 32287,80

Іноземні інвестиції

Показники Одиниці
виміру

2014 рік
(січень-
червень)

2015 рік
(січень-
червень)

2016 рік
прогноз

Населення району осіб 46650 46579 46579

Обсяг прямих іноземних інвестицій тис.дол.
США

142200,0 86138,2 90000,0

Темп зростання (зменшення) обсягу 
прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу), відсотків до 
обсягу на початок року

% 70,3 60,6 104,5

Обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) у розрахунку на 
одну особу населення наростаючим 
підсумком з початку інвестування, доларів
США

дол.
США

3048,23 1849,29 1932,20

Зовнішньоекономічна діяльність

Показники
Одиниці
виміру

2014 рік 2015 рік 2016 рік

звіт звіт прогноз

Зовнішньоторговельний оборот млн. дол.
США 

13,8 28,2 28,2

Темп  зростання  (зменшення)  обсягу
експорту  товарів,  відсотків  до
відповідного періоду попереднього року

% 46,2 204,6 100,0
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Розвиток малого та середнього бізнесу

Показники
2014 рік 2015 рік 2016 рік

звіт звіт прогноз

Кількість фізичних осіб-підприємців 1349 1150 1152

Зареєстровано нових фізичних осіб-
підприємців 87 109 110

Створено нових робочих місць 91 208 210

Податково-бюджетна діяльність

Показники
Одиниці
виміру

2014 рік 
2015 рік 2016 рік 2016 рік у

% до 2015
року

    звіт прогноз

Доходи місцевих бюджетів 
бюджетів (без трансфертів з 
державного бюджету)

тис. грн 56241,4 64410,9 66246,2 102,8

Видатки місцевих бюджетів 
бюджетів, всього

тис. грн 205844,1 258404,9 268933,4 104,1

Управління майном спільної власності

Показники Одиниця
виміру

2014
рік

2015 рік 2016 рік 2015 рік у
% до 2014

року
звіт прогноз 

Кількість відчужених об’єктів 
комунальної власності

одиниць 4 2 - -

Надходження коштів від 
відчужених об’єктів комунальної 
власності

тис. грн 269,8 242,2 - -

Кількість укладених договорів 
оренди майна комунальної 
власності

одиниць 84 80 81 422,7

Надходження орендної плати за 
використання майна комунальної 
власності

тис. грн 406,9 546,3 541,4 655,78

Надходження коштів до  бюджету 
за використання майна комунальної
власності

тис. грн 173,7 137,3 250,2 526,37

Охорона здоров'я

Показники Одиниця
виміру

2014
рік

2015 рік 2016 рік 2016 рік у
% до 2015

року
Забезпеченість  лікарями  загальної
практики сімейної медицини

лікарів  на
10  тис.
населення

8,5 7,9 8,2 103,8
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Забезпеченість  медичними
сестрами  загальної  практики
сімейної медицини

чоловік
на 10 тис.
населення

13,4 14,2 14,2 100,0

Кількість лікарняних ліжок одиниць 320 320 320 100,0
Забезпеченість  цілодобовими
лікарняними ліжками

ліжок  на
10  тис.
населення

36,3 40,1 40,1 100,0

Забезпеченість  денними
лікарняними ліжками

ліжок  на
10  тис.
населення

20,9 21,9 21,9 112,0

Підтримка дітей та молоді

Показники
Одиниця
вимиру

2014 2015 2016

Забезпечення максимального завантаження 
працюючих дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку (завантаження змін від 
загальної потужності закладів)

% 100 96 100

Фізична культура і спорт

Показники
Одиниця
вимиру

2014 2015 2016 %

Кількість  населення,  яке
охоплене  всіма  видами
фізкультурно-оздоровчої і
спортивної роботи

тис чол. 4213 4319 4330 103,1

Мережа  закладів
фізкультури  та  спорту,
всього,  у т.ч.

одиниць 7 6 6 100,0

ДЮСШ одиниць 2 1 1 100,0
Спортивні клуби
(юридично зареєстровані)

одиниць 4 4 4 100,0

Центри  фізичного
здоров’я  населення
«Спорт для всіх»

одиниць 1 1 1 100,0

Освіта

Показники
Одиниця
виміру

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2016 рік
у % до

2015 рокузвіт фактично прогноз
Загальноосвітні  навчальні
заклади  (мережа/чисельність  у
них учнів)

одиниць 21 21 21 100

тис. осіб 3895 3930 3964 99,4

Дошкільні  навчальні  заклади
(мережа/  чисельність  у  них
дітей)

одиниць 18 18 18 100

тис. осіб 1215 1225 1225 100
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Кількість  комп’ютерів  у
загальноосвітніх школах

одиниць 343 343 353 103

Кількість  загальноосвітніх
навчальних  закладів  -
користувачів INTERNET

одиниць 21 21 21 100

Кількість  освітянських
автобусів,  що  здійснюють
перевезення учнів та вчителів

одиниць 7 7 7 100

Культура і туризм

Показники
Одиниці
виміру

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2016 рік у
% до 2015

року
звіт очікуване прогноз

Кількість: клубів одиниць 19 19 19 100
музеїв одиниць - - 1 -
бібліотек одиниць 26 26 26 100
шкіл естетичного виховання одиниць - - - -
в них дітей осіб - - - -

Частина ІІІ 
Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2016 році

№

з/п
Заходи з реалізації завдання

Термін виконання та
відповідальні за

виконання заходів
Очікуваний результат

Агропромисловий комплекс
1. Розвиток галузі рослинництва

1.1. Дотримання  нормативів
оптимального  співвідношення
культур  у  сівозмінах  при
вирощуванні сільськогосподарських
рослин

Протягом року,
управління  агро-
промислового  розвитку
районної  державної
адміністрації

Забезпечення  цільового
використання  земель
сільськогосподарського
призначення 

1.2. Сприяння  збереженню  і
нарощуванню  овочевої  галузі  в
рослинництві

Протягом року,
управління  агро-
промислового  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  агро-
промислового  розвитку
районної  державної
адміністрації

Забезпечення  галузі
тваринництва кормами

1.4. Збільшення  площ  зрошувальних
земель

Протягом року,
управління  агро-
промислового  розвитку
районної  державної
адміністрації

Збільшення  валового
виробництва
сільськогосподарських
культур  та  зменшення
впливу  природно-
кліматичних умов 

1.5. Збільшення  валового  виробництва
сільськогосподарських культур

Протягом року,
управління  агро-

Забезпечення
продовольчої  безпеки
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№

з/п
Заходи з реалізації завдання

Термін виконання та
відповідальні за

виконання заходів
Очікуваний результат

промислового  розвитку
районної  державної
адміністрації

району та області

2. Розвиток галузі тваринництва
2.1. Сприяння  збільшенню  чисельності

поголів'я  корів  в
сільськогосподарських
підприємствах  району та  закупівлі
племінного  поголів'я  телиць  та
нетелів для поновлення стада

Протягом року,
управління  агро-
промислового  розвитку
районної  державної
адміністрації

Збільшення  в  районі
поголів’я ВРХ

2.2. Забезпечення  інтенсивного
використання
високопродуктивних
спеціалізованих  молочних  порід
вітчизняної селекції 

Протягом року,
управління  агро-
промислового  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 г

Протягом року,
управління  агро-
промислового  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  агро-
промислового  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  агро-
промислового  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  багатоквартирних
будинків (ОСББ)

Протягом  року,  відділ
житлово-комунального
господарства  та
будівництва  районної

Формування
конкурентного
середовища  на  ринку
обслуговування житла
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№

з/п
Заходи з реалізації завдання

Термін виконання та
відповідальні за

виконання заходів
Очікуваний результат

державної  адміністрації,
сільські та селищні ради

2. Сприяння  реконструкції  систем
централізованого  водо-,
теплопостачання та водовідведення

Протягом  року,  відділ
житлово-комунального
господарства  та
будівництва  районної
державної  адміністрації,
сільські та селищні ради

Підвищення надійності та
ефективності
функціонування  систем
централізованого  тепло-,
водо-  постачання  та
водовідведення населених
пунктів  області,
покращання якості питної
води та опалення

3. Сприяння  модернізації  та
реконструкції  об’єктів  ЖКГ,
впровадженню  новітніх
енергозберігаючих  технологій 

Протягом  року,  відділ
житлово-комунального
господарства  та
будівництва  районної
державної  адміністрації,
сільські та 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  та
будівництва  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  та
будівництва  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  та
будівництва  районної
державної адміністрації

Поліпшення  ефективності
використання ресурсів

Охорона навколищнього 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  в
населених  пунктах
району



57

№

з/п
Заходи з реалізації завдання

Термін виконання та
відповідальні за

виконання заходів
Очікуваний результат

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  регіонального  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  згідно  з
Номенклатурою  та  обсягами
матеріального резерву

Протягом року, 
сектор  цивільного
захисту  районної
державної адміністрації

Своєчасне  та  в  повному
обсязі  накопичення
регіонального
матеріального  резерву
забезпечить  здійснення
запобіжних заходів у разі
загрози  виникнення
надзвичайних  ситуацій,
ліквідації  надзвичайних
ситуацій  техногенного та
природного  характеру  та
їх  наслідків,  проведення
невідкладних
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
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

Протягом року,
сектор  містобудування  і
архітектури  районної
державної адміністрації

Сприяння  збільшенню
обсягів  виконання
будівельних робіт
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об’єктів;
сприяння  введенню  в  експлуатацію
об’єктів з великим ступенем будівельної
готовності;
визначення  процедури  списання
об’єктів  державної  та  комунальної
форми власності

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг

1. Проведення аналізу  стану розвитку
мережі  підприємств  торгівлі  та
ресторанного господарства

Щомісяця  протягом
року,  відділ
економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної адміністрації

Оновлення  бази  даних
підприємств  торгівлі  та
ресторанного
господарства

2. Проведення  роботи  щодо
актуалізації та уточнення бази даних
підприємств  торгівлі  –  юридичних
осіб та фізичних осіб- підприємців,
які  здійснюють  свою  діяльність  у
сфері торгівлі

Щомісяця  протягом
року,  відділ
економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної адміністрації,

Визначення  фактичних
обсягів  продажу  товарів
підприємствами-
юридичними  особами  та
фізичними  особами-
підприємцями,  обороту
роздрібної торгівлі тощо

3. 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

4. Проведення  аналізу товарної
насиченості  на  підприємствах
торгівлі  та  на  ринках,  своєчасно
визначати  продукцію,  якої  не
вистачає  на  споживчому  ринку,
вживати  заходи  щодо  задоволення
попиту  населення  на  основні
споживчі товари

Протягом  року,  відділ
економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної адміністраці

Задоволення  потреб
населення  району  в
споживчих товарах

5. 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

6. Сприяння  розвитку  виїзних  форм
торговельного  обслуговування
мешканців  віддалених  населених
пунктів

Протягом  року,  відділ
економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної адміністрації 

Задоволення  потреб
населення  району  в
споживчих товарах

7. Аналіз розвитку мережі підприємств Протягом  року,  відділ Створення  необхідної  для
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побуту економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної адміністрації

населення  кількості
підприємств побуту

8. Організація  роботи  з
обслуговування  малозабезпечених
громадян  якісними  соціально-
необхідними  послугами  на
пільгових  умовах  та  умовах
благодійності

Протягом  року,  відділ
економічного розвитку і
торгівлі  районної
державної адміністрації, 
сільські, селищні ради,
суб’єкти
господарювання,  які
надають  побутові
послуги населенню

Створення  соціальної
складової  в  роботі
суб’єктів господарювання,
які  надають  побутові
послуги населенню

9. Сприяння  розвитку  виїзних  форм
надання  побутових  послуг  для
мешканців  віддалених  населених
пунктів  

Протягом  року,  відділ
економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної  адміністрації,
сільські, селищні ради 

Забезпечення  попиту
сільського  населення  в
побутових послугах

10. Організація  проведення  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

11. Моніторинг  цінової  ситуації  на
продовольчому ринку району

Щомісяця  протягом
року,  відділ
економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної  адміністрації,
комісії  з  питань  захисту
прав  споживачів  при
виконкомах  сільських,
селищних рад 

Недопущення
необґрунтованого
зростання  цін  на  основні
продовольчі товари

12. 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

Цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг

1. Проведення всебічного й
територіального (у розрізі
населених пунктів району)  аналізу
закупівельних,  оптово-відпускних і

Щодекади протягом
року,  відділ
економічного розвитку і
торгівлі районної

Забезпечення  стабільних
цін  на  основні  товари  і
послуги
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роздрібних цін на основні споживчі
товари та факторів впливу на ціни

державної адміністрації

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,
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 

4. Здійснення контролю за діючими та
підписання,  у  разі  необхідності,
нових  меморандумів  порозуміння
(домовленостей)  між  сільськими,
селищними  радами  та  власниками
торговельних підприємств району

Протягом  року,  відділ
економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної  адміністрації,
сільські, селищні ради

Забезпечення  стабільних
цін  на  основні  товари  і
послуги 

5. 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

Вирішення  економічних  і
соціальних  проблем
територіальних громад
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державної  адміністрації,
сільські, селищні ради

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

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

3. Створення  та  оновлення  на  веб-
сайті  районної  державної
адміністрації  бази  даних
комунального  майна; нежитлових
приміщень  та  вільних  земельних
ділянок, які можуть бути передані в
оренду  або  власність  суб'єктам
підприємницької діяльності

Протягом  року,  відділ
економічного  розвитку  і
торгівлі  районної
державної адміністрації

Ресурсне та інформаційне
забезпечення  підтримки
малого  та середнього
підприємництва в районі

Надання якісних адміністративних послуг

1. Забезпечення  ефективної  роботи
щодо  надання  адміністративних
послуг населенню району

Протягом року,
відділ  з  питань  надання
адміністративних  послуг

Спрощення  процедури
оформлення
адміністративних  послуг
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районної  державної
адміністрації

та  отримання  документів
дозвільного характеру для
суб’єктів  господарювання
та мешканців району

2. Проведення  моніторингу  роботи
ЦНАПу

Протягом року,
відділ  з  питань  надання
адміністративних  послуг
районної  державної
адміністрації

Удосконалення  роботи
центрів  надання
адміністративних послуг

3. Проведення  моніторингу  стану
дотримання  чинного  законодавства
у  сфері  надання  адміністративних
послуг  та  вироблення  пропозицій
центральним  органам  виконавчої
влади щодо їх удосконалення

Протягом року,
відділ  з  питань  надання
адміністративних  послуг
районної  державної
адміністрації

Оптимізація  системи
надання  адміністративних
послуг

4. Підвищення  кваліфікації
адміністраторів ЦНАПу

Протягом року,
відділ  з  питань  надання
адміністративних  послуг
районної  державної
адміністрації

Підвищення  рівня
професійної  підготовки
фахівців ЦНАПу

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 району,
Чугуївська  об’єднана
державна  податкова
інспекція  Головного
управління  державної
фіскальної  служби у
Харківській області

Забезпечення  виконання
показників  доходної
частини,  затвердженої
органами  місцевого
самоврядування

2. Забезпечення  погашення
заборгованості з виплати заробітної
плати  на  підприємствах,
організаціях  та  установах  району
незалежно  від  їх  форм  власності  з
перерахуванням податку на  доходи
фізичних осіб до місцевих бюджетів
та  недопущення  несвоєчасної  її
виплати в подальшому

Протягом  року,
управління  праці  та
соціального  захисту
населення  районної
державної  адміністрації
разом  із  фінансовим
управлінням районної
державної адміністрації

Зниження  рівня
заборгованості  із  виплати
заробітної плати

3. Забезпечення  збалансованості
відповідних  місцевих  бюджетів  та

Протягом  року,
фінансове  управління  та

Забезпечення  своєчасної
виплати  заробітної  плати
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дотримання  жорсткого  режиму
економії бюджетних коштів з метою
цільового,  раціонального  їх
використання,  недопущення
заборгованості із соціальних виплат

структурні  підрозділи
районної  державної
адміністрації,  сільські та
селищні ради

працівникам  бюджетних
установ, що фінансуються
за  рахунок  коштів
місцевих  бюджетів,
розрахунків  за  спожиті
енергоносії,  недопущення
простроченої
кредиторської
заборгованості  із
зазначених виплат

4. Запровадження  електронних
серверів  обслуговування  платників
податків  та  нових  моделей
податкового  супроводження
платників податків

Протягом  року,
Чугуївська  об’єднана
державна  податкова
інспекція  Головного
управління  державної
фіскальної  служби у
Харківській області

Удосконалення  системи
адміністрування податків і
зборів

5. Ініціювання  удосконалення
законодавчих  змін  здійснення  у
тісному  діалозі  з  бізнесом  і
громадськістю,  знаходження
паритету  інтересів  держави  і
підприємців

Протягом  року,
Чугуївська  об’єднана
державна  податкова
інспекція  Головного
управління  державної
фіскальної  служби у
Харківській області

Удосконалення
законодавчих змін

6. Підвищення податкової культури і її
пропаганда  серед  усіх  учасників
податкового процесу

Протягом року,

Чугуївська  об’єднана
державна  податкова
інспекція  Головного
управління  державної
фіскальної  служби у
Харківській області

Підвищення  податкової
культури населення 

7. Збільшення надходжень по платі за
землю  за  рахунок  проведення
інвентаризації  та  грошової  оцінки
земель  сільськогосподарського  та
несільськогосподарського
призначення  в  межах  і  за  межами
населених пунктів району

Щокварталу,  управління
Держгеокадастру у 
Чугуївському  районі
Харківської  області,
сільські та селищні ради

Збільшення  надходжень
по  платі  за  землю  до
місцевих бюджетів

Управління майном спільної власності

1. Забезпечити  оформлення
документів  на  право  комунальної
власності  на  об’єкти  нерухомого
майна  спільної  власності
територіальної  громади  сіл,  селищ
району

Протягом  року,
керівники  підприємств,
установ,  організацій
комунальної  власності,
Чугуївська районна рада

Отримання  свідоцтв  про
право власності, технічних
паспортів  на  об’єкти
спільної  власності
територіальної  громади
сіл,  селищ  району  для
подальшого  законного
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використання  та
здійснення  операцій  з
майном

2. Забезпечити  оформлення  правових
документів  на земельні  ділянки,  на
яких  розташовані  об’єкти
нерухомого  майна  спільної
власності  територіальної  громади
сіл, селищ району

Протягом  року,
керівники  підприємств,
установ,  організацій
комунальної  власності,
Чугуївська районна рада

Отримання  свідоцтв  про
право  власності  на
земельні  ділянки, на яких
розташовані  об’єкти
спільної  власності
територіальної  громади
сіл,  селищ  району  для
подальшого  законного
використання  та
здійснення  операцій  з
майном

3. Виявляти  безхозні  об’єкти
(нежитлові  приміщення,  інженерні
мережі  та  інше)  та  приймати їх до
спільної  власності  територіальної
громади сіл, селищ району

Протягом  року, сільські,
селищні ради, Чугуївська
районна рада

Приймання  до  спільної
власності  територіальних
громад сіл,  селищ району
та збільшення надходжень
коштів  до  районного
бюджету

4. Здійснювати  контроль  за
ефективним  використанням  майна
та попередженням фактів порушень
його використання

Протягом року,
Чугуївська районна рада

Посилення  контролю  за
ефективним
використанням майна

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей

1. Забезпечення  двічи на  рік
обстеження  умов  проживання  та
виховання  дітей  в  сім’ях,  що
перебувають  в  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

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 дорпомоги

3. Проведення  спільно  з  відділом
освіти  райдержадміністрації,
органами  місцевого
самоврядування,  правоохоронними
органами  Всеукраїнської  акції
-рейду  “Урок”  для  своєчасного
виявлення  та  влаштування  до
навчально-виховних  закладів  дітей,

Серпень-жовтень  2016
року,  служба  у  справах
дітей районної державної
адміністрації

Забезпечення  умов  для
навчання дітей, подолання
проблем  та  складнощів  у
сім’ях
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батьки яких не приділяють належної
уваги  вихованню,  утриманню  та
навчанню дітей

4. Передання сімей, що перебувають у
складних  життєвих  обставинах,  у
яких  виховуються  діти,  під
соціальний  супровід  Чугуївського
районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Протягом року, служба у
справах  дітей  районної
державної адміністрації

Вивід  сімей  із  кризи,
попередження
соціального сирітства

5. Проведення заходів, направлених на
правове виховання неповнолітніх

Протягом року, служба у
справах  дітей  районної
державної адміністрації

Забезпечення  проведення
правових  і
профілактичних  заходів
направлених  на
підвищення  правової
обізнаності неповнолітніх

6. Забезпечення  приорітету
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
фізичних осіб

Протягом року, служба у
справах  дітей  районної
державної адміністрації

Забезпечення  умов  для
виховання  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,
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,
перебувають  під  опікою,
піклуванням

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

Зайнятість населення та ринок праці

1. Забезпечення  проведення  активної
політики  зайнятості  населення  та
надання  соціальних  послуг  особам,
які звернуться 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

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
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переміщеними особами 

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  290  нових
робочих місць

Грошові доходи населення та заробітна плата
1. Забезпечення  підвищення  рівня

оплати  праці  суб’єктами
господарської діяльності

Протягом  року,
управління  праці  та
соціального  захисту
населення
райдержажміністрації

Забезпечення  підвищення
рівня оплати праці у  2016
році на 15% в порівнянні з
2015 роком

2. Підвищення  ефективності  роботи
районної  комісій  з  питань
погашення  заборгованості  із
заробітної  плати  (грошового
забезпечення),  пенсій,  стипендій та
інших соціальних виплат

Протягом  року,
управління  праці  та
соціального  захисту
населення
райдержажміністрації

Зменшення  чисельності
працівників,  які
отримують  заробітну
плату на  рівні  або менше
мінімальної,  погашення
заборгованості  із
заробітної плати

3. Продовження  проведення
моніторингу стану оплати праці  на
підприємствах,  в  установах  і
організаціях району

Протягом  року,
управління  праці  та
соціального  захисту
населення
райдержажміністрації

Своєчасне  виявлення
порушень  трудового
законодавства

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

Забезпечення  умов  для
виховання  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених



67

№

з/п
Заходи з реалізації завдання

Термін виконання та
відповідальні за

виконання заходів
Очікуваний результат

для сім’ї, дітей та молоді батьківського  піклування,
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. Забезпечення стабільного 
функціонування територіального 
центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
Чугуївської районної державної 
адміністрації

Протягом  року,
управління  праці  та
соціального  захисту
населення  Чугуївської
районної  державної
адміністрації 

Стабільне
функціонування
територіального  центру
соціального
обслуговування  (надання
соціальних  послуг)
Чугуївської  районної
державної адміністрації 

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

Своєчасне  проведення
атестації  робочих місць зі
шкідливими  умовами
праці

Охорона здоров’я

1. Провести  енергоефективні  заходи
шляхом  переведення  двох
амбулаторії  загальної  практики
сімейної  медицини  на
альтернативне  опалення
(амбулаторії загальної практики
сімейної медицини смт  Есхар та
смт Кочеток)

Протягом  року,   відділ
охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

Економія  бюджетних
коштів  на  оплату
комунальних послуг

2. Підготовка  приміщень  лікувальних
закладів  району  до  роботи  в
осінньо-зимовий період

Протягом  року,  відділ
охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

Створення  сприятливих
умов  праці  для  медичних
працівників  та  прийому
хворих  у  лікувальних
закладах району

3. Реалізація  проекту  «Формування
національної  моделі  первинної
медико-санітарної  допомоги  на
засадах  сімейної  медицини  в  селах
та селищах Чугуївського району»

Протягом  року,  відділ
охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

Підвищення  рівня
доступності  та  якості
медичної  допомоги
сільському населенню
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4. Проведення капітального ремонту 
відділення  інтенсивної  терапії  та
відділення  екстреної  невідкладної
допомоги  із  застосуванням
енергозберігаючих  технологій
комунальний  заклад  охорони
здоров’я  «Чугуївська  центральна
районна  лікарня  ім.
М.І. Кононенка»

Протягом  року,  відділ
охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

Створення  умов  для
надання  медичної
допомоги  мешканцям
району

5. Оновлення  медичного  обладнання
та  санітарного  транспорту  в
лікувальних закладах району

Протягом  року,  відділ
охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

Впровадження  сучасних
методів  лікування  та
діагностики

Підтримка дітей та молоді
1. Проведення комплексних  перевірок

функціонування  закладів
оздоровлення  та  відпочинку,  що
знаходяться  на  території  району,  в
межах повноважень

Червень-серпень,  відділ
освіти  районної
державної  адміністрації,
сектор  у  справах  молоді
та  спорту  районної
державної адміністрації

Створення  умов  для
розвитку  та  діяльності
закладів  відпочинку  та
оздоровлення,  що
знаходяться  на  території
району,  недопущення  їх
закриття  та
перепрофілювання

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  в
сфері фізичної культури та спорту

Протягом  2016  року,
комунальний  заклад
«Дитячо-юнацька
спортивна  школа
Чугуївської  районної
ради  Харківської
області»,  сектор  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

2. Ремонт  та  реконструкція
спортивних споруд,  що знаходяться
на  території  населених  пунктів
району  та  загальноосвітніх
навчальних закладів

Протягом  року,
виконкоми  сільських,
селищних  рад,  відділ
освіти  районної
державної  адміністрації,
сектор  у  справах  молоді
та  спорту  районної
державної адміністрації

Забезпечити  збереження
існуючої  мережі
спортивних  споруд  та
проведення  капітального
ремонту  та  реконструкції
їх  з  метою  забезпечення
населення  спортивними
спорудами,  які
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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
року,  сектор  у  справах
молоді  та  спорту
районної  державної
адміністрації

Визначення  потреб  у  їх
подальшому обладнанні та
облаштуванні

Освіта
1. Удосконалення  та  розвиток  мережі

навчальних  закладів  району
відповідно до потреб населення

Протягом  року,  відділ
освіти  районної
державної  адміністрації,
районна  державна
адміністрація

Надання  якісної  освіти  у
навчальних закладах 

2. Удосконалення системи корекційної
освіти в районі

Протягом  2016  року,
відділ  освіти  районної
державної адміністрації

Забезпечення  належних
умов для навчання дітей у
закладах освіти

3. Проведення  районного  огляду
готовності  навчальних  закладів
району  до  2016/2017  навчального
року

Серпень  2016  року,
відділ  освіти  районної
державної адміністрації

Забезпечення  належних
умов для навчання дітей у
закладах освіти

4. Формування  мережі  профільної
старшої  школи,  з  урахуванням
інтересів  школярів,  їхніх  батьків,
перспектив  здобуття  подальшої
освіти,  кадрових,  матеріально-
технічних,  інформаційних  ресурсів
школи

Вересень  2016 року,
відділ  освіти  районної
державної адміністрації

Надання якісної  загальної
середньої  освіти  з
урахуванням  інтересів
школярів та їхніх батьків

5. Забезпечення  подальшого
вдосконалення  та  розвитку
матеріально-технічної  бази
навчальних закладів району

Протягом  року,  відділ
освіти  районної
державної адміністрації

Забезпечення  належних
умов для навчання дітей у
закладах освіти

6. Проведення  районних  предметних
олімпіад,  учнівських  турнірів,
конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів  – членів
Малої академії наук України

Протягом  року,  відділ
освіти  районної
державної адміністрації

Всебічна  підтримка
обдарованої  учнівської
молоді

7. Збільшення  відсотка  охоплення
позашкільною  освітою  дітей  у
сільській  місцевості  шляхом
відкриття  гуртків  різного
спрямування  та  збереження  мережі

Протягом  року,  відділ
освіти  районної
державної адміністрації

Надання  якісної
позашкільної освіти
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позашкільних навчальних закладів
Культура і туризм

1. Проведення  культурно-мистецьких
заходів,  спрямованих  на  збереження,
відродження  та  розповсюдження
надбань традиційної культури району

Протягом  року,  відділ
культури  і  туризму
районної  державної
адміністрації

Надання населенню якісних
культурних  і  мистецьких
послуг  на  селі,  запобігання
подальшій руйнації будівель
закладів культури

2. Проведення районного огляд-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
в  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,  конференціях,
семінарах

Протягом  року,  відділ
культури  і  туризму
районної  державної
адміністрації,  органи
місцевого самоврядування

Створення  єдиної
електронної бази даних про
об'єкти  культурної
спадщини;  забезпечення
повноти  та  доступності
інформації  про  об'єкти
культурної спадщини; 
запобігання  руйнуванню
історично  сформованого
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середовища району
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
відкритого  фестивалю  обрядового  та
сучасного весільного дійства «Весілля в
Малинівці  -  плюс»  та  фестивалів
авторської  пісні  «Осінній  Есхар»,
«Зимовий Есхар»

Протягом  року,  відділ
культури  і  туризму
районної  державної
адміністрації,  органи
місцевого самоврядування

Розвиток  інвестиційного  та
туристичного  потенціалу
району

13. Створення  районного  музею  історії
військових  поселень  («Музей
Аракчеєвських поселень»)

Протягом   року,  відділ
культури  і  туризму
районної  державної
адміністрації,  органи
місцевого самоврядування

Розвиток  інвестиційного  та
туристичного  потенціалу
району

Частина І  V
Прогнозна сума видатків 

на фінансування окремих заходів на 2016 рік

2.1. Фінансування заходів для підтримки розвитку архівної справи

№
з/п

Назва заходів Сума
видатків на

фінансування,
тис. грн

Головний розпорядник
коштів

1. Придбання картонажів, 2-х вогнегасників,
драбини, санітарно-гігієнічних засобів

7,7 Чугуївська  районна
державна адміністрація

Всього 7,7 Чугуївська  районна
державна адміністрація

2.2. Фінансування оновлення матеріально-технічної бази центру надання 
адміністративних послуг

№
з/п

Найменування
заходу

Сума
видатків на

фінансування,
грн

Головний розпорядник
коштів

1. Придбання персонального комп’ютеру 17355,00 Центр  надання
адміністративних  послуг
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районної  державної
адміністрації

2. Придбання  багатофункціональних
пристроїв

6800,00 Центр  надання
адміністративних  послуг
районної  державної
адміністрації

3. Заправка  картриджів  для
багатофункціональних пристроїв (4 шт)

1280,00 Центр  надання
адміністративних  послуг
районної  державної
адміністрації

4. Придбання печаток та штампів 1230,00 Центр  надання
адміністративних  послуг
районної  державної
адміністрації

5. Придбання  канцтоварів  (папір,  файли,
скоби на степлер, ручки)

2800,00 Центр  надання
адміністративних  послуг
районної  державної
адміністрації

Всього 29465,00 Центр  надання
адміністративних  послуг
районної  державної
адміністрації

2.  3   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

5,0 Фінансове управління 
районної державної 
адміністрації

2. Фінансування  матеріально-технічного
забезпечення  обслуговування
розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів  Чугуївським  управлінням
Державної казначейської служби України
Харківської області, в тому числі:

розрахунково-касового обслуговування; 
відкриття та закриття рахунків;

покриття  тимчасових  касових  розривів
місцевих бюджетів;
ведення  бази  даних  про  мережу

42,5 Фінансове  управління
районної  державної
адміністрації

Одержувач  —  Управління
Державної  казначейської
служби  України  в
Чугуївському районі
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розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів;

складання  та  ведення  єдиного  реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів; 
здійснення  реєстрації  та  обліку
бюджетних зобов’язань і відображення їх
у звітності про виконання бюджетів;

ведення  бухгалтерського  обліку  усіх
операцій з виконання бюджетів; зведення
та  складання  звітності  про  виконання
Державного та місцевих бюджетів;
облік доходів місцевих бюджетів та інші
функції

Всього 47,5 Фінансове  управління
районної  державної
адміністрації
Одержувач  —  Управління
Державної  казначейської
служби  України  в
Чугуївському районі

2.4.  Фінансування  матеріально-технічного  забезпечення  лікувальних
закладів району 

№
з/п

Найменування
заходу

Сума видатків
на

фінансування,
тис. грн

Головний розпорядник
коштів

1. Фінансування  заходів  щодо  переведення
двох  амбулаторій  загальної  практики
сімейної  медицини  на  альтернативне
опалення (амбулаторії загальної практики
сімейної  медицини  смт  Есхар  та
смт Кочеток)

450,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

2. Фінансування  проведення  поточних
ремонтів  приміщень  в  лікувальних
закладах району

200,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

3. Придбання  ультразвукового  сканеру  з
конвексними  мультичастотними
датчиками

1000,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

4. Придбання електрокоагулятору 
(2 одиниці)

100,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

5. Придбання електрокардіографів 

(5 одиниць)

150,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

6. Придбання медичних  механічних ваг для 30,0 Відділ  охорони  здоров’я
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дорослих  (5 одиниць) районної  державної
адміністрації

7. Придбання  вимірювачів  внутриочного
тиску (10 одиниць)

140,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

8. Придбання шафи сухожарової (3 одиниці) 21,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

9. Придбання апарату для аерації повітря 
«Аеролайф-90» ( 1 одиниця) 

7,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

10. Придбання двох одиниць санітарного 
транспорту

340,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

Всього 2438,0 Відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

Частина   V

Капітальні вкладення

на об’єкти соціально–економічного значення у 2016 році

№
з/п

Найменування об’єктів 

(згідно з експертизою), його
місцезнаходження, вид робіт

Р
ік початку і

закінчення робіт

Ступінь
будіве-
льної
готов-
ності

об’єктів
на 01.01.16,

%

Кошторисна вартість
об’єктів, тис.грн

Обсяг
фінансув

ання 

у 2016 р,
тис. грн

Р
озпорядник кош

тів

Разом
Залишок

на
01.01.16

по галузі «Охорона здоров’я»:

1. Формування  національної
моделі  первинної  медико-
санітарної допомоги на засадах
сімейної  медицини  в  селах  та
селищах  Чугуївського району 

2016 0 3299,65 3299,65 1999,81 Чугуїв-
ська
районна
рада

по галузі «Житлово-комунальне господарство»:

2. Реконструкція  системи
водопостачання  північної
частини  с.  Коробочкине
Чугуївського  району
Харківської  області,  обсяг
фінансування у 2016 році

2016 0 5224,96 5224,96 5224,96 Коробо-
чкинська
сільська
рада
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3. Технічне  переоснащення
системи  теплопостачання  з
установкою  модульних
котелень  на  твердому паливі  в
смт  Чкаловське  Чугуївського
району Харківської області

2014-
2016

35 26807,09 7101,82 7101,82 Департа-
мент 
капіталь-
ного 
будівни-
цтва 
Харківськ
ої 
обласної 
державної
адміністр
ації

4. Енергозберігаючі  технології  у
сільському  господарстві
Чугуївського  району
Харківської області

2016-
2018

0 3900,00 3900,00 1435,00 Чугуїв-
ська
районна
рада

по галузі «Культура і туризм»:

5. Розвиток  патріотичного
виховання  дітей  та  молоді  в
сфері  культури  Чугуївського
району

2016 0 1900,24 1900,24 1900,24 Чугуїв-
ська
районна
рада

по галузі «Освіта»:

6. Технічне  переоснащення
системи  опалення  у
Новопокровському навчально  -
виховному  комплексі
Чугуївської  районної  ради
Харківської  області,
розташованому  за  адресою
смт  Новопокровка,
вул. Гагарина, 34

2016 0 1063,43 1063,43 1063,43 Відділ
освіти
районної
державної
адміністр
ації

7. Світ  без  мовних  обмежень
(обладнання  лінгафонного
кабінету)  у  Новопокровському
навчально  -  виховному
комплексі Чугуївської районної
ради Харківської області

2016 0 120,00 120,00 120,00 Відділ
освіти
районної
державної
адміністр
ації

8. Технічне  переоснащення
системи  опалення  у
Есхарівській  загальноосвітній
школі  І-ІІІ  ст.  Чугуївської
районної  ради  Харківської
області,  розташованому  за
адресою:  смт  Есхар,
вул.  Леніна  4  (для  опалення
будівлі 1)

2016 0 7932,00 793,52 793,52 Відділ
освіти
районної
державної
адміністр
ації
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9. Технічне  переоснащення
системи  опалення  у
Есхарівській  загальноосвітній
школі  І-ІІІ  ст.  Чугуївської
районної  ради  Харківської
області,  розташованому  за
адресою: смт Есхар, вул. Леніна
4 (для опалення будівлі 2)

2016 0 630,63 630,63 630,63 Відділ
освіти
районної
державної
адміністр
ації

10. Затишний  двір  (облаштування
паркану  навколо  подвір’я
Новопокровського  навчально  -
виховного  комплексу
Чугуївської  районної  ради
Харківської області)

2016 0 166,79 166,79 166,79 Відділ
освіти
районної
державної
адміністр
ації

по паливно-енергетичній галузі:

11. Газопостачання  села  Стара
Гнилиця  Чугуївського  району
Харківської області (ІІ черга)

2010-
2016

20 2555,31 2035,31 2035,31 Старо-
гнили-
цька
сільська
рада

по галузі «інше»:

12. Створення  комунального
консультативно-дорадчого
центру розвитку кооперативів у
Чугуївському районі

2016 0 1565,00 1565,00 545,00 Чугуїв-
ська
районна
рада

13. Соціальний  інтернет-офіс  у
Чугуївському районі

2016 0 819,96 819,96 819,96 Чугуїв-
ська
районна
рада

Х Х 55985,06 28621,31 23836,47 Х
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Частина VI. Районні цільові програми та необхідні обсяги видатків на їх виконання у 2016 році

№ 
з/п

Назва програми
Рік початку 
і закінчення
програми

Загальний 
обсяг 
фінансування
тис. грн

Фінансуван-
ня на 2016 рік,
тис. грн.

За рахунок якого 
бюджету буде 
здійснюватися 
фінансування

Ким та коли 
затверджена 
програма

держав. місцевий

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 районної 
ради  від 13.07.2012 
(ХХІV сесія 
VІ скликання)

2. Районна соціальна Програма 
розвитку освіти на період до 
2017 року

2013-2017 17979,0 
(районний 
бюджет), 
14913,0 (інші 
джерела 
фінансування)

3777,0 - + Рішення районної 
ради від 25.10.2013
(ХХХVIІІ сесія 
VІ скликання)

3. Районна цільова соціальна 
Програма розвитку дошкільної 
освіти на період до 2017 року

2012-2017 4830,0 
(районний 
бюджет), 
3153,0 (інші 
джерела 
фінансування)

1600,0 - + Рішення районної 
ради від 22.06.2012 
(ХХІІІ сесія 
VІ скликання)
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4. Програма «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини у Чугуївському 
районі на період до 2016 року»

2011-2016 480,0 9,0 - + Рішення районної 
ради від 09.11.2010
 (ХLІХ сесія 
V скликання)

5. Районна цільова Програма 
запобігання загибелі людей на 
водних об’єктах Чугуївського 
району на 2014-2016 роки

2014-2016 12,0 4,0 - + Рішення районної 
ради від 30.01.2014
 ( ХLІ сесія 
VІ скликання)

6. Районна Програма «Соціальна 
підтримка розвитку фізичної 
культури та спорту на 
2012-2016 роки»

2012-2016 703,5 30,0 - + Рішення районної 
ради від 28.10.2011 
(ХІІІ сесія 
VІ скликання)

7. Районна Програма «Соціальна 
підтримка сімей, дітей, молоді та 
жінок на 2012-2016 роки»

2012-2016 259,1 20,0 - + Рішення районної 
ради від 28.10.2011 
(ХІІІ сесія 
VІ скликання)

8. Районна Програма «Соціальна 
підтримка сімей, дітей та молоді на
2011-2016 роки»

2011-2016 60,0 10,0 - + Рішення районної 
ради від 02.07.2010 
(XLV сесії 
V скликання)

9. Програма розвитку культури і 
туризму на 2015-2018 роки в 
Чугуївському районі

2015-2018 2784,0 686,0 - + Рішення районної 
ради від 11.11.2014 
(ХLVIII сесія 
VІ скликання)
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10. Районна Програма «Організація 
оздоровлення та відпочинку дітей 
на 2012-2016 роки»

2012-2016 2608,8 150,0 - + Рішення районної 
ради від 23.12.2011 
(ХVІ сесія
 VІ скликання)

11. Районна Програма «Питна вода 
Чугуївського району на 
2006-2020 роки»

2006-2020 Загальний 
обсяг 
фінансування  
не визначено

5224,96 + - Рішення районної 
ради від 27.01.2006  
(ХХХ сесія 
ІV скликання)

12. Програма упередження 
надзвичайних ситуацій, пожеж та 
створення нормальних умов для 
захисту життя і здоров’я населення
Чугуївського району на             
2015-2016 роки

2015-2016 53,55 30,60 - + Рішення районної 
ради від 20.02.2015  
(LIIIсесія 
VI скликання)

13. Програма раціонального 
поводження з твердими 
побутовими відходами на території
Чугуївського району на 
2015-2017 роки

2015-2017 Загальний 
обсяг 
фінансування  
не визначено

Обсяг 
цільового 
фінансування 
в стадії 
уточнення  

+ + Рішення районної 
ради від 20.02.2015  
(LІІІ сесія
  VI скликання)

14. Програма сільськогосподарської 
дорадчої діяльності у 
Чугуївському районі Харківської 
області на 
2009-2016 роки

2009-2016 Загальний 
обсяг 
фінансування  
не визначено

Обсяг 
цільового 
фінансування 
в стадії 
уточнення  

+ + Рішення районної 
ради 

від 20.02.2009 
(ХХХІV сесії 
V скликання)
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15. Програма соціального захисту 
населення Чугуївського району на 
2016 рік

2016 74,0 74,0 + + Рішення районної 
ради 

від 10.12.2015 
(І сесії 
VІI  скликання)

16. Програма розвитку бібліотечної 
справи Чугуївського району на 
2015-2018 роки

2015-2018 156,5 39,13 - + Рішення районної 
ради 

від 13.03.2015 (LІV 
сесії
 VI скликання)

17. Програма інформатизації 
Чугуївського району на 
2015-2017 роки

2015-2018 650,0 250,0 - + Рішення районної 
ради 

від 26.11.2014 (XLІX
сесії
 VI скликання)

18. Програма сприяння розвитку 
громадянського суспільства на 
2014-2016 роки

2014-2016 18,0 6,0 + + Рішення районної 
ради 

від 30.01.2014 (XLI 
сесії VI скликання)
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19. Програма розвитку архівної справи
у Чугуївському районі на
 2016 – 2018 роки

2016-2018 26,9 7,7 - + Рішення районної 
ради 

від 10.12.2015 
(І сесії

VІI скликання)

20. Програма «Здоров’я дітей 
Чугуївщини» на 2016-2017 роки

2016-2017 4160,0 1835,0 + + Рішення районної 
ради 

від 10.12.2015 
(І сесії

VІI скликання)

21. Програма стимулювання об’єднань
співвласників багатоквартирних 
будинків Чугуївського району до 
впровадження енергоефективних 
заходів на 2016 – 2020 роки

2016-2020 1000,0 100,0 - + Рішення районної 
ради 

від 10.12.2015 
(І сесії

VІI скликання)

22. Програма проведення заходів 
допризовної підготовки, 
патріотичного виховання молоді, 
призову громадян району на 
строкову військову службу, 
мобілізаційної підготовки та 
мобілізації на 2016 рік

2016 66,0 66,0 - + Рішення районної 
ради 

від 10.12.2015 
(І сесії

VІI скликання)
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23. Програма «Власний дім» 
на 2016-2020 роки 

2016-2020 250,0 30,0 + + Рішення районної 
ради 

від 10.12.2015 
(І сесії

VІI скликання)

24. Програма розвитку лікувальних 
закладів району на 2015-2023 роки 

2015-2023 17887,6 1457,0 - + Рішення районної 
ради 

від 28.08.2015

(LVІІІ сесії

 VI скликання)

25. Програма фінансового 
забезпечення функціонування 
Чугуївської районної державної 
адміністрації Харківської області 
для реалізації повноважень, 
делегованих їй Чугуївською 
районною радою на 2016 рік

2016 1236,065 1236,065 - + Рішення районної 
ради 

від 10.12.2015 
(І сесії

VІI скликання)

26. Програма розроблення (оновлення)
містобудівної документації у 
Чугуївському районі на 
2016-2020 роки

2016-2020 12000,0 50,0 - + Рішення районної 
ради 

від 10.12.2015 
(І сесії

VІI скликання)
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27. Програма фінансового 
забезпечення відзначення свят та 
проведення заходів у Чугуївському
районі на 2016 рік 

2016 70,0 70,0 - + Рішення районної 
ради 

від 14.07.2015  (LVІІ
сесії 

VI скликання)

28. Програма розвитку місцевого 
самоврядування в Чугуївському 
районі на 2016-2020 роки

2016-2020 364,6 154,6 - + Рішення районної 
ради 

від 22.12.2015  

(ІІ сесії 

VIІ скликання)

         Голова районної ради                                                                                                                                             А. Бабієць


