
ПІДСУМКИ
економічного і соціального розвитку району

за 2016 рік 

Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів) станом на 01.01.2017 року виконано на 120,7 % до затвердженого з
урахуванням  змін  плану, надходження  складають  82063,7  тис.  грн  при
уточненому плані 67992,6 тис. грн (перевиконання 14071,1 тис. грн )

Затверджений з урахуванням змін план по основному бюджетоутворюю-
чому  податку  –  податку  на  доходи  фізичних  осіб  –  виконаний  на  114,4%
(+ 5684,9 тис.  грн ),  по платі за землю – на 126,1 % (+ 3048,4 тис.  грн ),  по
єдиному податку – на 131,6%(+3946,5тис. грн)

Трансферти  з  державного  бюджету  надійшли в  повному  обсязі,  освітня
субвенція – 47759,8 тис. грн, медична субвенція – 5715 7,1 тис. грн, базова дота-
ція – 3792,6 тис. грн, стабілізаційна дотація – 3109,3 тис. грн.

Доходи  загального  фонду  за  поточний  рік  проти  минулого  року
(в співставних умовах) збільшились на 44,9 %, або на 25440,0 тис. грн, за раху-
нок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на  45,9%, або на
14216,4  тис.  грн,  плати  за  землю –  в  1,6  рази,  або  5689,8  тис.  грн,  єдиного
податку  з  сільгоспвиробників  –  в  1,8  рази,  або  на  4390,1  тис.  грн,  єдиного
податку з підприємців – на 52,1%, або на 2237,1 тис. грн, акцизного податку – в
2,3 рази, на суму 1662,2 тис. грн, податку на майно відмінне від земельної діля-
нки – у 1,6 рази, або на 239,1 тис. грн.

За даними податкової інспекції податковий борг до місцевих бюджетів ра-
йону станом на 01.01.2017 складає 3736,3 тис. грн, в порівнянні з початком року
збільшився на 1983,9 тис. грн.     

Найбільші борги з таких податків:
- з  плати за землю – всього 1278,1 тис. грн, в тому числі ПРАТ «ТММ

Енергобуд»  -  498,5тис.  грн  (орендна  плата),  Малинівський  ДМЗ  –
285 тис. грн (земельний податок), ТОВ «Агросвіт» - 34,1 тис. грн (орендна пла-
та), з орендної плати з фізичних осіб заборгованість всього 263,6 тис. грн, з них
тільки по Юрченківській раді – 206,5 тис. грн (Решетняк М.Є.)

- з податку на доходи фізичних осіб – всього борг 882,3 тис. грн, в тому чи-
слі  Есхарівське ЖКЕУ- 2011 – 639,3 тис. грн (штрафні санкції по актах переві-
рки), Чкаловське ВУЖКГ - 70,7 тис. грн, Малинівський ДМЗ – 32,8 тис. грн;

-  з  податку  на  прибуток  підприємств  комунальної  власності  –  всього
659,4  тис.  грн  (по  КП  «Домовой»  -  578,7  тис.  грн  збільшився  борг  на
271,7 тис. грн, Чкаловське ВУЖКГ- борг складає 80,7 тис. грн).

У загальному обсязі податкового боргу більше 800 тис. грн це пасивний
борг  по підприємствах,  які  знаходяться  або  в  стадії  ліквідації  (Малинівський
державний  машинобудівний  завод,  КП  «Домовой»,  КП  «Чугуївська
саночистка»), або щодо яких направлено до установ банків інкасові доручення,
але кошти на рахунках відсутні (Чкаловське ВУЖКГ, КВКПВКГ, Есхарівське
ЖКЕУ-2011).
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Крім цього, на кінець року з׳явились активні борги, а саме:
з  податку  на  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  –  98,5  тис  грн.

(ТОВ   «Агросвіт»  -  36,4  тис.  грн,   ТММ  «Енергобуд»  -  37,4  тис.  грн,
ТОВ «Ігма 2011» - 10,1 тис. грн);

з  рентної  плати  за  спецвикористання  води  -  5,2  тис.  грн.  (  ТММ
«Енергобуд»-  1,0  тис.  грн,  ТОВ  «Чугуївський  РРЕП»  -  3,1  тис.  грн,  ПРАТ
Новопокровський ЗЗБК – 0,7 тис. грн).

Погашення цієї заборгованості є резервом наповнення сільських та селищ-
них бюджетів.

За 2016 рік всі 20 місцевих бюджетів району виконані як за доходами, так і
за видатками. Значне перевиконання доходної частини мають такі ради – Юрче-
нківська – 221%(+595 тис. грн), Великобабчанська – 193%(+523 тис. грн), Зарож-
ненська – 185%(+668 тис. грн), Мосьпанівська – 180,6%(+742 тис. грн.)

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

Видаткова  частина  виконана  на  98,2%,  при  уточненому  плані
313358,3 тис. грн. профінансовано 307754,6 тис. грн. 

По  заробітній  платі  працівникам  бюджетних  установ  району   та  по
енергоносіях, спожитих бюджетними установами заборгованість  відсутня. 

Довідки  про виконання доходів  бюджету району за  звітний період та в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виконання  доходів в розрізі
місцевих бюджетів району, податковий борг та фінансування програм  додаю-
ться.

Соціальна сфера: 
Праця та зайнятість населення

Станом на 01.01.2017 заборгованість з виплати заробітної плати в районі
складає 623,8 тис. грн на «Есхарівському ЖКЕУ-2011».

Середньомісячна заробітна плата по району за січень-вересень 2016 року
склала 3619 грн,  що у порівнянні  з  відповідним періодом 2015 року складає
115,9%.  Від  прожиткового  мінімуму  на  працездатну  особу  (1450  грн)  вона
становить 249,6%, від обласного – 83,4%. За рівнем оплати праці район посів
14 місце, за темпами росту – 31.

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  перебував
1214  безробітних  громадян.  Професійну  підготовку  пройшли  300  осіб,  у
громадських роботах прийняли участь 541 безробітний.

У районі створено 152 робочих місця. З них: юридичними особами – 39,
фізичними особами – 103, за договорами трудового найму працює – 10 чол.

На  базі  Чугуївського  міськрайцентру  зайнятості  та  Харківською
об’єднаною державною податковою інспекцією Головного  управління ДФС у
Харківській  області  (Чугуївське  відділення)  проведено  заходи,  на  яких
висвітлювалися  питання  легалізації  тіньової  зайнятості.  Так,  проведено
15 семінарів,  залучено 195 осіб,  3  «круглих  столи» (65 осіб).  Проведено  191
зустріч з питання поширення інформованості населення щодо переваг офіційної
зайнятості, з них: 158 – Чугуївським міськрайцентром зайнятості, 31 – районною
державною  адміністрацією,  2  –  Харківською  об’єднаною  державною
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податковою  інспекцією  Головного  управління  ДФС  у  Харківській  області
(Чугуївське відділення). 

Проведено  4  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 4 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 12 засідань з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 11 засідань комісії
з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечен-
ня), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Станом на 01.01.2017 зареєстровані 4 нещасні випадки на підприємствах
району. Зареєстровано 1072 нещасних випадків невиробничого характеру.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом  на  01.01.2017  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 2174  отримувачам  на  суму
32144,8 тис. грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету
32144,8  тис.  грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,
батьки  яких  ухиляються  від  сплати  аліментів  нарахована  37 отримувачам на
суму 202,5 тис. грн, профінансовано 202,5 тис. грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України “Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям”  244  сім’ям  на  суму  7146,7  тис.  грн.
Профінансовано 7146,7 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
42  чол.  на  суму  82,1  тис.  грн,  профінансовано  82,1  тис.  грн,  заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам, які  не мають права на пенсію та
інвалідам  нарахована  112  чол.  на  суму  1486,2  тис.  грн,  профінансовано
1486,2 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
інвалідом  І  групи  та  престарілим  нарахована  36  чол.  на  суму  9,6  тис.  грн,
профінансовано 9,6 тис. грн, заборгованості немає.

Грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалі-
дом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 25 отримувачам на
суму 669,2 тис. грн, профінансовано 669,2 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  нарахована
408  тримувачам  на  суму  6615,6  тис.  грн,  профінансовано  на  суму
6615,6 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 1590,1 тис. грн, профінансовано на суму
1590,1  тис.  грн,  з  них:  7  прийомним  сім’ям  нараховано  540,8  тис.  грн,
профінансовано  540,8  тис.  грн,  4  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано 1049,3 тис. грн, профінансовано – 1049,3 тис. грн, заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.01.2017

Всього домогосподарств в районі – 13278 
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Звернулись за призначенням субсидії – 13105 домогосподарств (98,0%), у
тому числі 8922 домогосподарства повторно.

Призначено  субсидій  –  13038  домогосподарствам  (98,0%)  на  суму
11230,42 тис. грн, у тому числі 8922 домогосподарства повторно (у 2015 році –
5712 домогосподарств (27,7%),

За рішенням конфліктної комісії призначено: субсидій – 726 сім’ям (5,6%),
допомог – 104 отримувачам.

Проведено 30952 перерахунки субсидій (зі зміною тарифів та періоду).
На 01.01.2017 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 9007 домогосподарств (67,8%);
на  тверде  паливо –  475 домогосподарств,  у  т.ч.  105домогосподарств  за

2015 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

1468,30 грн, що на 1146,25 грн більше ніж у 2015 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 1767,99 грн.
Довідково: На  обліку  в  районі  перебуває  13718  пенсіонерів,  інвалідів

війни – 214, учасників бойових дій - 390, вдів загиблих та померлих учасників
війни - 184, учасників війни - 656.

Надання соціальних гарантій та пільг
Станом на 01.01.2017 путівки на санаторно-курортне лікування отримали

11 інвалідів війни, 30 інвалідів загального захворювання та 5 учасників бойових
дій, 2 учасник війни, 2 дружини померлих учасників війни, 2 учасника АТО.

Станом на 01.01.2017 року 190 інвалідів отримали 344 направлення для
забезпечення протезними виробами та технічними засобами реабілітації.

Згідно  із  Законом  України  2  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту»  проводиться  робота  щодо  видачі  листів  талонів  на
пільговий проїзд. Прийнято 6 заяв щодо видачі листів талонів. 

Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  має три відділення,  чи-
сельність працюючих 107 чоловік, у тому числі соціальних робітників 67 чол.,
які працюють в 19 населених пунктах.

Станом на 01.01.2017 надана допомога 2116 чол., в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 753 особам;
відділенням денного перебування – 785 особам;
відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 21 особі;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) –
506 особам.

пунктом прокату – 51 чол.
переміщеним особам із зони АТО – 83 чол.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.01.2017 призначено пільг за раху-
нок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  11278,4  тис.  грн,
заборгованість складає – 2329,7 тис. грн.
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Захист громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 428 громадян постраждалих внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  -  105  чол.,  2  категорія  -  77  чол.,
3 категорія - 152 чол., вдови – 36 чол., діти - 58 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  180  громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 673,9 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 198 громадян  на суму 168697,0  грн,
пільгами на безкоштовне зубопротезування скористалися 12 громадян на суму
13554,00 грн.

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

перевірені  409  нових  пенсійних  справ  та  517  перерахунків,  призначених
управлінням Пенсійного  фонду  в  Чугуївському районі.  Перевірено  409  нових
особових рахунків, 517 рахунків по перерахункам пенсій. Виявлена 1 помилка,
яка не призвела до переплати або недоплати.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  621  особовий  рахунок  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  1902006,62  грн.  Перевірено
186 особових рахунків на виплату недоотриманої пенсії. Обстеження з питань
матеріальної допомоги 8 осіб.

Соціальними інспекторами перевірено 260 справ одержувачів допомог.
З них проведена звірка з податковою інспекцією:
- допомога на дитину одиноким матерям – 1 справа;
- державна соціальна допомога – 0 справ;

Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 234 справи;
- використання допомоги при народженні дитини – 20 справ.
- обстеження заявника для призначення субсидії – 205 справ;
- допомога по догляду за психічно хворим – 1 справа;
- державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

– 1 справа;
- допомога на догляд-1;
- перевірено 0 підприємств.
- Допомога одиноким матерям-1 справа.

Контроль за поверненням коштів за справами, переданими до відділу:
- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку –

11 справ; 
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім  ям – 1 справа;
- допомога переміщеним сім ям – 6 справ;
- допомога по опіки – 1 справа,
- компенсація особі,яка надає послуги – 10 справ, 
- аліменти-1 справа;
- допомога на дітей одиноким матерям – 4 справи.

З  початку  року  перевірено  8243  особових  справи  одержувачів  субсидії
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(у тому числі матеріально — побутових умов проживання 205 справ).
Виявлено 1 випадок помилки в розрахунку субсидії на суму 1532,91 грн.

Виявлено 12 випадків надання недостовірної інформації на суму 15273,52грн.
Загальна сума коштів, що підлягає поверненню до бюджету по допомогам

– 46936,11 грн, по субсидіям — 16806,14 грн.
Повернуто коштів до бюджету всього 31886,35 грн, з них по допомогам –

15080,21 грн, по субсидіям — 1806,14 грн.

Праця та зайнятість населення
Реалізація заходів Програми зайнятості населення Чугуївського району на

період до 2017 року сприяла вирішенню соціальних проблем району, створенню
умов щодо підвищення рівня життя населення, поліпшенню ситуації на ринку
праці. 

Ситуація на ринку праці Чугуївщини характеризується зменшенням попиту
у  працівниках.  На  теперішній  час  попит  існує  на  працівників  сфери  послуг,
кваліфікованих  робітників  з  інструментом,  а  також  військовослужбовців  для
проходження військової службт за контрактом. 

Станом на 01.01.2017 року кількість вакансій на підприємствах району у
базі  даних  Чугуївського  міського  районного  центру  зайнятості  становила
45 одиниць. Навантаження на 1 вільне робоче місце складає – 10 осіб. Основною
проблемою  працевлаштування  безробітних  є  невідповідність  професійно-
кваліфікаційного складу осіб, які шукають роботу, заявленим вакансіям. 

Всього за звітний період за послугами до центру зайнятості  звернулось
1794  особи,  з  них  отримали  статус  безробітного  –  1214  осіб,  з  яких  більше
половину  складали  жінки,  більш як  37% -  молодь  віком  до  35  років,  кожен
четвертий  належав  до  осіб,  які  мають  додаткові  гарантії  щодо  сприяння  у
працевлаштуванні. 

З метою активізації життєвої позиції безробітних громадян, залучення їх
до  активних  форм  зайнятості,  підтримки  роботодавців  району,  спеціалістами
служби зайнятості проводилась системна робота. 

До  активних  форм  зайнятості  шляхом  працевлаштування,  професійної
підготовки,  організації  громадських  робіт  протягом  2016  року  залучені
1489 безробітних осіб. 

Особлива увага приділялась проведенню громадських робіт, як одних із
додаткових форм зайнятості, що дозволило знизити соціальну напругу на ринку
праці району. Кожною сільською та селищною радою розроблена та затверджена
рішенням  сесії  Програма  проведення  громадських  робіт  на  2016  рік,  яка
визначає механізм проведення на території відповідної ради громадських робіт,
обсяги  фінансування  та  включає  перелік  видів  робіт  та  перелік  підприємств,
організацій,  установ,  на  яких  будуть  створені  додаткові  робочі  місця.  В
2016 році перелік видів громадських робіт було розширено, та включає до себе: 

- благоустрій територій населених пунктів; 
- інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій; 
- роботи  з  інформування  населення  щодо  недопущення  порушень

громадського порядку.  
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На  фінансування  громадських  робіт  виконкомами  рад  було  виділено
298,4  тис.  грн.,  що  на  65,4  тис.  грн більше  ніж  у  2015  році.  Фактично
використано за 12 місяців 2016 року на фінансування громадських робіт: 
- з місцевих бюджетів – 298,4 тис. грн.; 
- з  Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування  –

303,3 тис. грн.  
Протягом січня – грудня місяця 2016 року, згідно укладеним договорам на 

проведення громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів 
Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 
(далі ФЗДССВБ) - були залучені особи з числа безробітних, а саме: 

-    Есхарівська селищна рада – 24 особи, фактично використано коштів – 
 39987,24 грн; 

- Мосьпанівська сільська рада – 59 осіб, фактично використано коштів  
47978,22 грн; 

- Чкаловська селищна рада – 34 особи, фактично використано коштів 
54471,48 грн;  

- Леб’язька сільська рада – 45 осіб, фактично використано коштів 
45789,06 грн; 

- Введенська сільська рада – 52 осіб, фактично використано коштів
81958,47грн; 

- Граківська сільська рада – 39 осіб, фактично використано коштів
39895,78 грн; 

- КП «Малинівка» – 43 осіб, фактично використано коштів
70748,42 грн; 

- Базаліївська сільська рада – 11 осіб, фактично використано коштів
11980,34 грн; 

- Коробочкинська сільська рада – 33 особи, фактично використано ко-
штів 27369,42 грн;

- Іванівська сільська рада – 32 особи, фактично використано коштів 
28193,68 грн; 

- Кочетоцька селищна рада – 11 осіб, фактично використано коштів 
19474,34 грн; 

- Зарожненська  сільська рада – 7 осіб, фактично використано коштів 
11459,16 грн; 

- Новопокровська селищна рада – 10 осіб, фактично використано коштів 
16947,56 грн; 

- Юрченківська сільська рада – 17 осіб, фактично використано коштів 
14593,94 грн; 

- Старогнилицька сільська рада – 14 осіб, фактично використано коштів 
13630 грн; 

- Кам’яноярузька сільська рада – 21 особа, фактично використано коштів
32789,72 грн; 

- Старопокровська сільська рада – 7 осіб, фактично використано коштів 
9992,16 грн; 
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- Великобабчанська сільська рада – 6 осіб, фактично використано коштів 
4759,3грн.; 

- Волохово-Ярська сільська рада – 11 осіб, фактично використано коштів
8931,64 грн.  

Всього  фактично  використано  коштів  Фонду  та  місцевих  бюджетів  –
580,3 тис. грн. 

На базі управління праці та соціального захисту населення були організо-
вані  та  проведені  громадські  роботи щодо порядку отримання житлових суб-
сидій за кошти місцевих бюджетів та кошти Фонду. Фактичні витрати за 12 мі-
сяців 2016 року склали – 20,8 тис. грн. 

У  поточному  році до  громадських  робіт  щомісяця  залучались  до
60 безробітних осіб. 

Одним з основних напрямків діяльності служби зайнятості – є підтримка
розвитку підприємства та організація само зайнятості громадян. Цьому сприяє
використання  права  безробітних  на  отримання  одноразової  допомоги  по
безробіттю  для  організації  підприємницької  діяльності.  Протягом  звітного
періоду  надавалася  дієва  допомога  громадянам в  організації  підприємницької
діяльності на підготовці бізнес – планів. За 12 місяців 2016 року таку допомогу
отримали  6  безробітних  осіб,  використано  коштів  служби  зайнятості  в  сумі
109649,52  грн.  Дані  безробітні  особи  пройшли  професійне  навчання  за
направленням  центру  зайнятості  за  навчальною  програмою  «Стратегічне
планування і розвиток приватного підприємства». 

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» здійснювалася
компенсація витрат роботодавцями суми єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне  соціальне  страхування  за  працевлаштування  на  нові  робочі  місця
громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та безробітних,
які  працевлаштовані  на  нові  робочі  місця  в  пріоритетних  видах  економічної
діяльності.  Протягом  12  місяців  2016  року  таку  компенсацію  за
працевлаштування на новостворені робочі місця 26 осіб - надано компенсацію
роботодавцям у сумі – 76172,14 грн. 

Протягом  звітного  періоду  професійним  навчанням  за  направленням
служби  зайнятості  охоплено  300  осіб  з  числа  безробітних.  Навчання
проводилось безпосередньо на базі підприємств і на базі Харківського центру
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 

З  метою  підтримки  конкурентоспроможності  незайнятого  населення
шляхом  перепідготовки,  підвищення  кваліфікації  за  професіями  та
спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці у звітному періоді
видані 2 ваучери на навчання особам, яким виповнилося 45 і більше років. 

Згідно  плану  роботи  центру  зайнятості  щоденно  проводяться  групові
профорієнтаційні  заходи  з  громадянами,  які  перебувають  на  обліку  в  центрі
зайнятості, а саме: 

- семінари з профорієнтації на тему «Техніка пошуку роботи» - 233, із зага-
льним охопленням 1750 осіб; 

- тренінги – семінари – 543, із загальним охопленням 4610 осіб;    
- семінари з підприємницької діяльності - 20, із загальним охопленням 
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184 особи. 
У зв’язку з наявністю попиту щодо підбору претендентів для 

проходження контрактної служби у Збройних силах України центром зайнятості
проводяться  інформаційні  семінари  за  участю  представників  Чугуївського
об’єднаного районного військового комісаріату та ярмарки вакансій. У звітному
періоді у цих заходах прийняли участь 2060 осіб.  

25.03.2016  року  спеціалістами  Чугуївського  МРЦЗ  було  проведено
Ярмарок вакансій «Військова служба у Збройних Силах України за контрактом»
за  участю  представників  військових  частин  та  представників  Харківського
обласного  військового  комісаріату  та  Чугуївського  об’єднаного  районного
військового  комісаріату,  в  який прийняли участь  288 осіб,  з  яких 106 осіб  –
зареєстровані безробітні. 

24.06.2016  року  спеціалістами  Чугуївського  МРЦЗ  було  проведено
Ярмарок  вакансій  в  рамках  фестивалю  «Крила  Слобожанщини»,  в  якому
прийняли участь 123 особи, в тому числі 44 безробітних.  

25.11.2016  року  спеціалістами  Чугуївського  МРЦЗ  було  проведено
Ярмарок  вакансій  в  рамках  проведення  акції  «Квіток  до  успіху»,  в  якому
прийняли участь 321 особа, з них 56 безробітних. 

За  12  місяців  2016  року  проведено  46 мініярмарок  вакансій,  в  яких
прийняли  участь  769  осіб.  Спеціалістами  центру  зайнятості  надано
профорієнтаційних,  профінформаційних  та  профконсультаційних  послуг
1209 безробітним особам. Охоплення цими послугами складає майже 100% від
загальної  кількості  безробітних  громадян,  які  перебували  на  обліку  в  центрі
зайнятості. 

Протягом  12  місяців  2016  року  здійснювались  виїзні  акції  центру
зайнятості в місця проживання громадян із Донецької та Луганської областей,
які тимчасово перебувають на території Чугуївщини.  

На  базі  центру  підтримки  і  консультацій  для  вимушених  переселенців
волонтерської  громадської  організації  «Станція  Чугуїв»  спеціалістами  центру
зайнятості  проводились  інформаційно-консультаційні  зустрічі  з  внутрішньо
переміщеними особами.  У разі  звернення  до центру зайнятості  громадян  цієї
категорії, їм надається повний спектр соціальних послуг. 

Протягом  2016  року  за  послугами  до  центру  зайнятості  звернулись
33 особи з категорії внутрішньо переміщених громадян. З них працевлаштовані
20 осіб, пройшли профнавчання 4 особи, 1 особа отримала одноразову допомогу
по  безробіттю  для  відкриття  власної  справи,  5  осіб  прийняли  участь  у
громадських роботах. 

З  метою забезпечення  належної  інформаційно-роз’яснювальної  роботи з
громадянами,  які  проживають  у  віддалених  населених  пунктах  району,
ефективно використовуються сучасні  засоби  –  мобільні  модернізовані  центри
зайнятості. Мобільний центр зайнятості – це сучасна форма взаємодії базового
центру зайнятості з населенням для оперативного та доступного інформування
про  соціальні  послуги  державної  служби  зайнятості,  трудове  законодавство,
реальний ринок праці,  перелік професій та спеціальностей і  їх актуальність у
конкретному пункті. У 2016 році виїзні акції центру зайнятості з використанням
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мобільних засобів було розпочато у травні.  Дані  акції  проводяться за  участю
спеціалістів  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації. 

Протягом 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебували 9 осіб, які
були демобілізовані з місць проведення антитерористичної операції. З них: 
8 осіб були працевлаштовані, проходили профнавчання 5 осіб, 1 особа одержала
одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. 

З  метою пошуку роботи у січні  –  грудні  2016 року в центрі  зайнятості
перебувало 14 осіб з інвалідністю, з них 13 осіб були працевлаштовані, прийняла
участь у громадських роботах – 1 особа, 6 осіб пройшли професійне навчання.
Всі  особи  з  інвалідністю  отримали  профінформаційні  та  профконсультаційні
послуги. 

Реалізація заходів Програми зайнятості дозволила у 2016 році розв’язати
ряд проблем у сфері зайнятості: 

- створити 541 нове тимчасове робоче місце в сільських, селищних радах
для проведення громадських робіт; 

- збільшити рівень укомплектування вакансій  у порівнянні  з  2015 роком,
який становить 98,1% від загальної кількості зареєстрованих вакансій; 

- зменшити середню тривалість укомплектування вакансій до 5 календарних
днів; 

- зменшилась середня тривалість пошуку роботи з моменту реєстрації в слу-
жбі зайнятості до працевлаштування, яка становить 62 календарних дня;

- збільшити рівень працевлаштування після  профнавчання  у  порівнянні  з
2015 роком,  який становить 20% від  загальної  кількості  зареєстрованих
вакансій. 

Охорона здоров’я
Станом на 30 грудня 2016 року по КЗОЗ «Чугуївський районний центр

первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської
області  профінансовано  на  суму  16208,3  тис.  грн  (99,1%).Заробітна  плата  з
нарахуваннями працівникам Центру ПМСД становила 12641,4 тис. грн, видатки
на  комунальні  послуги  профінансовано  на  загальну  суму  1636,4  тис.  грн,
медикаменти та перев’язувальні матеріали – 280,7 тис. грн.

Станом на 30 грудня 2016 року по КЗОЗ «Чугуївська центральна районна
лікарня  імені  М.І.  Кононенка»  профінансована  на  42542,7  тис.  грн  (99,3%).
Заробітна  плата  з  нарахуваннями  медичним  працівникам  районної  лікарні
профінансована  на  32334,3  тис.  грн,  комунальні  послуги  –  5356,4  тис.  грн,
медикаменти  та  перев’язувальні  матеріали  –  1630,6  тис.  грн.  Забезпечення
централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
профінансовано на 2411,6 тис. грн (99,97%).

За  ініціативою  районної  державної  адміністрації  в  2016  році  було
проведено два засідання «круглого столу» з Чугуївським міським головою для
вирішення спільного фінансування проблемних питань сфери охорони здоров'я
району.  За  результатами  діалогу  рішенням  Чугуївської  міської  ради  було
виділено  на  сферу  охорони  здоров'я  625,0  тис.  грн.  Ці  кошти  направлені  на
закупівлю  дієтичного  харчування  хворим  на  фенілкетонурію,  закупівлю
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туберкуліну,  паливно-мастильних  матеріалів  для  транспортування  хворих  на
процедуру гемодіалізу в м. Харків, відшкодування вартості пільгових рецептів,
на закупівлю виробів медичного призначення для інвалідів.

Додатково з районного бюджету в 2016 році  профінансовано лікувальні
заклади  району  більше  ніж  на  5,0  млн.  грн.  Ці  кошти  направлені  на  оплату
енергоносіїв, медикаменти, закупівлю вакцини для проведення щеплень проти
грипу, оплату послуг, паливно-мастильних матеріалів, заробітну плату та інших
поточних  видатків,  профінансовано  видатки  на  проведення  капітального
ремонту приміщення для зберігання наркотичних засобів.

В  районній  лікарні  існує  добровільна  форма  медичного  страхування,
працює  лікарняна  каса  «Надія»,  члени  лікарняної  каси  мають  можливість
отримувати безоплатне лікування. В 2016 році комунальним закладом охорони
здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» залучено
благодійних коштів на суму 1480,0 тис. грн. Благодійні кошти були спрямовані
на укріплення матеріально-технічного стану лікувальних закладів району.

З  метою удосконалення  надання  первинної  медико-санітарної  допомоги
населенню  протягом  2016  року  втілюється  Пілотний  проект  з  трансформації
сімейної  медицини  в  Чугуївському  районі.  Проведено  громадські  слухання  в
кожному населеному пункті району, забезпечено навчання сімейних лікарів та
готуються  документи  для  розгляду  питання  на  черговій  сесії  Чугуївської
районної  ради  щодо  переведення  комунального  закладу  охорони  здоров'я
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської районної ради Харківської області в некомерційне підприємство.

Районною  державною  адміністрацією  розроблено  районну  Програму
розвитку лікувальних закладів  району на 2015-2023 роки, яка затверджена на
сесії Чугуївської районної ради. Програмою передбачено навчання студентів у
Харківському національному медичному університеті на контрактній основі за
кошти  районного  бюджету.  У  2016  році  один  випускник  загальноосвітнього
навчального закладу виявив бажання навчатися в Харківському національному
медичному  університеті  за  вищевказаною  програмою,  але  вступив  до
навчального закладу самостійно за бюджетним розподілом.

На  даний  час  залишаються  вакантними  посади  лікарів  в  амбулаторіях
загальної практики сімейної медицини в таких населених пунктах: с. Леб’яже,
с.  Волохів  Яр,  с.  Кам’яна  Яруга.  В  2016  році  було  укомплектовано  посаду
завідувача фельдшерсько-акушерського пункту с. Стара Гнилиця. 

Під  час  підготовки  лікувальних  закладів  до  роботи  в  осінньо-зимовий
період  фельдшерсько-акушерський  пункт  с.  Залізничний  переведено  на
електричне  опалення. Комунальним  закладом  охорони  здоров'я  «Чугуївський
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  в  2016  році  придбано  газові
лічильники  на  загальну  суму  12,0  тис.  грн.  Проведено  капітальний  ремонт
кімнати для зберігання наркотичних засобів на загальну суму 87,9 тис. грн. 

На даний час в районній лікарні проводиться оптимізація ліжкового фонду,
поліпшуються  умови  праці  медичних  працівників  за  для  чого  капітально
відремонтовано три приміщення в поліклінічному відділенні та два приміщення
в клініко-діагностичній лабораторії  з  встановленням енергозберігаючих вікон.
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Це  дає  можливість  зменшити  витрати  на  оплату  енергоносіїв  та  раціонально
використовувати бюджетні кошти.

Капітально  відремонтовано  приміщення  та  переведено  в  нову  будівлю
медичних  працівників  протитуберкульозного  кабінету.  В  результаті  чого
покращено  умови  праці  медичних  працівників,  створено  належні  умови  для
прийому хворих. Для проведення капітального ремонту додатково з районного
бюджету було профінансовано 1,1 млн. грн.

Протитуберкульозний  кабінет  необхідно  оснастити  новим  сучасним
рентгенологічним  обладнанням  оскільки  старий  рентгенологічний  апарат  за
технічним  станом  не  витримає  переустановки  (рентгенологічне  обладнання
експлуатується більше ніж 30 років).  Орієнтована  вартість  сучасного  апарату
становить близько 5,5 млн. грн. 

Для вирішення цього питання районна державна адміністрація розробила
технічну документацію для участі в проекті німецької федеральної компанії GIZ
за  підтримки  Харківської  обласної  державної  адміністрації  «Підтримка
територіальних  громад  України  в  зв’язку  із  збільшенням  кількості  ВПО»  та
проекті регіонального  розвитку, що потребує фінансування за рахунок коштів
міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій. В цих
проектах передбачено закупівля сучасного обладнання для лікувальних закладів
району, в тому числі рентгенівського апарату.

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  проводяться  профілактичні
медичні  огляди  населення.  Проведено  флюорографічне  обстеження
44820  особам,  що  становило  96,4%  до  річного  плану.   При  профілактичних
оглядах виявлено 12 хворих на туберкульоз, в 2015 році – 19 осіб. Онкологічні
захворювання виявлені у 11 осіб, в 2015 році у 11 осіб. Хронічні неспецифічні
захворювання легень виявлені у 1495 осіб, в 2015 році – у 1506 осіб.

Показник обстеження на туберкульоз у розрахунку на 1 тисячу населення
становить 561, в 2015 році цей показник дорівнював 654 на 1 тисячу населення.

За  останній  час  збільшується  кількість  випадків  онкологічної
захворюваності,  в  деяких  випадках  в  занедбаній  формі,  особливо  серед
мешканців  сільської  місцевості.  Для  виправлення  ситуації  з  цього  питання
проводиться  активна профілактична робота  з  метою залучення населення для
проведення профілактичних медичних оглядів.  В 2016 році було організовано
виїзди бригади вузьких фахівців районної лікарні в населені пункти району для
збільшення охоплення медичними оглядами сільського населення, додатково на
ці цілі профінансовані видатки на паливно-мастильні матеріали на 20,0 тис. грн.
В склад бригади увійшли фахівці-лікарі: онколог, невропатолог, отоларинголог,
кардіолог, гінеколог. До населених пунктів району здійснено 37 виїздів, оглянуто
2579  осіб.  З  числа  оглянутих  осіб  кількість  вперше  виявленої  патології
зафіксована у 680 осіб, взято на диспансерний облік 193 особи. Направлено на
подальше лікування на другий рівень надання медичної допомоги 102 особи, на
третій рівень надання медичної допомоги – 68 осіб.

Аналізуючи  демографічну  ситуацію  в  районі,  встановлено,  що  за
12  місяців  2016  року  народилося  647  дітей  (м.  Чугуїв  –  399,  сільська
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місцевість – 248), за аналогічний період у 2015 році – 770 немовлят (м. Чугуїв –
420, сільська місцевість – 350).

Пенсійне забезпечення
На обліку в управлінні перебуває 17575 пенсіонерів. Місячна потреба в

коштах  на  виплату  пенсій  на  місяць  2016  року  становить  26847,5  тис.  грн.
Середній розмір пенсії становить 1725,33 грн. 

За  даними  Чугуївського  об'єднаного  управління  Пенсійного  фонду
України  в  Харківській  області  борг  по  страховим  внескам  становить
55,0 тис.  грн.   Основні  боржники:  Малинівський державний машинобудівний
завод (у стадії ліквідації) – 40,8 тис. грн; підприємці – 14,2 тис. грн.

Промисловість
Згідно  оперативних даних промислових підприємств, за період січень –

листопад 2016 року обсяг виробленої продукції промислового комплексу району
(у діючих цінах) збільшився 34,70% відповідно до показника минулого року і
склав 399,86 млн. грн.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі,  на
підприємствах:  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  –  на  16,41%,  у
електроенергетичній – філія «ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» –
на  104,79%,  у  виробництві  неметалевих  виробів  –  ТОВ  «Малинівський
склозавод» – на 9,6%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ «Слобожанський промкомбінат» – на 14,98%, ДП «Новопокровський КХП»
– на 45,1%, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 4,21%, ПрАТ «ТММ-Енергобуд»
- 48,94%, ТОВ «Бікорм» - 9,5%.

Продукція вироблена промисловими підприємствами району за 11місяців
2016 року експортувалася до таких країн як: В'єтнам, Корея, Ірак, ОАЄ, Оман,
Кенія,  Канада,  Йорданія,  Англія,  Грузія,  США, Ірландія,  Грузія,  Казахстан та
інші.

За останніми даними обласної статистики (січень – листопад 2016 року)
підприємствами  Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на
суму  1,78  млрд.  грн  та  складає  1,6% від  загального  обсягу  реалізації.  Обсяг
реалізованої  промислової  продукції  на  одну  особу  населення  Чугуївського
району становив 38,39 тис. грн.

Сільське господарство
В галузі рослинництва за січень-грудень 2016 року сільськогосподарські 

підприємства району зібрали зернових та зернобобових культур - 132,0 тис. 
тонн з площі - 22269 га при врожайності - 58,8 ц/га.

Результати збирання сільськогосподарських культур в вазі після
доробки:

Назва культури Обмолочено,
га

Намолочено,
тонн

Урожайність,
ц/га

Озима пшениця 7329га 42262,8т 57,7ц/га
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Озимий ячмінь 105га 293,5т 28,0ц/га
Ячмінь яровий 2851,5га 9372,1т 32,9ц/га
Пшениця яра 20га 49,5т 24,8ц/га
Горох 290га 869,6т 30,0ц/га
Овес 85га 343,3т 40,4ц/га
Гречка 74га 70,4т 9,5ц/га
Просо 60га 81,3т 13,6ц/га
Сорго 182га 391,5т 21,5ц/га
Квасоля 30га 23,1т 7,7ц/га
Кукурудза на 
зерно

11619,3га 78513,0т 67,6ц/га

Соняшник 16286,2га 51991,3т 31,9ц/га
Соя 1291га 3344,0т 25,9ц/га
Ріпак ярий 147,5га 208,6т 14,1ц/га
Льон олійний 420га 278,7т 6,6ц/га
Коріандр 134га 86,9т 6,5ц/га
Овочі відкритого
грунту

388га 13208,5т 340,4ц/га

Овочі закритого 
грунту

6га 1396,0т 23,3кг/м2

Продовольчі 
баштанні

20,2га 108,0т 53,5ц/га

Зерняткові 53,0га 919,3т 173,5ц/га
Ягідники 1,7га 2,05т 12,1ц/га

За  12  місяців  2016  року  валове  виробництво  продукції  рослинництва  у
порівняних цінах 2010 року склало 364,9 млн. грн. або 124,3 % відповідно до
показника минулого року.

Сільгосптоваровиробники Чугуївщини заготовили кормів для утримання
худоби. 

сіна – 5605,9 тонн (в 2,3 рази більше проти минулого року);
сінажу – 35180,4 тонн (в 3,6 рази більше);
силосу – 61621,0 тонни (в 1,8 рази більше).
Під урожай 2017 року аграріями висіяно 13129,7 га озимих на зерно з них:
озима пшениця – 12956,7 га;
озимий ячмінь – 83,0 га;
озиме жито – 90,0 га.
З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання

господарствами району з початку року закуплено сільськогосподарської техніки
на суму – 167,0 млн. грн, що більше показника 2015 року на 34,7 млн. грн, або на
26,2%.  Проведене  оновлення  машинно-тракторного  парку  дасть  змогу
підвищити продуктивність праці та зекономити паливно-мастильні матеріали.

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.01.2017 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8082 голови, що більше
показника минулого року на 1410 голів, в тому числі корів – 2957 голів, що на
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922 голови більше показника минулого року, свиней – 81935 голів, що на 36661
голову менше відповідно до показника минулого року, птиці – 103,7 тис. голів,
що на 31,0 тис. голів менше до показника минулого року.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  за
січень-грудень  2016  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму – 287,4 млн. грн, або 83,8 % в порівнянні до аналогічного
періоду минулого року, в тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 236,9 млн. грн (78,7 %);
молока на суму – 44,2 млн. грн (127,2 %);
яйце – 6,3 млн. грн (85,6 %);
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 18928,6 т, що

на 4991,4 т менше відповідного показника минулого року, молока – 17779,4 т,
що на 3797,6 т більше відповідного періоду минулого року.

Надій молока від однієї  середньої корови склав 8178 кг,  що на 1308 кг
більше в  порівнянні  з  минулим роком.  ТОВ «Агросервіс»  ЛТД надоїло  на  1
корову 11100 кг. Середньодобові прирости ВРХ та свиней становлять відповідно
432 та 381 гр. (81,7%, 77,8%). За січень-грудень 2016 року було вироблено яєць
13522,6  тис.  шт.,  що  менше  на  2279,7  тис.  шт.  або  становить  85,6  %  від
показника  минулого  року.  Яйценосність  курей  –  несучок  складає  216  шт.
(100 %).

Станом  на  01.01.2017  року  сільськогосподарськими  підприємствами
району  за  оренду  земельних  часток  (паїв)  сплачено  66129,3  тис.  грн,  що
становить 106,2%.

Середньомісячна  оплата  праці  штатних  працівників  за  11  місяців
становить 4120,89 грн, що більше показника минулого року на 889,26 грн або на
27,5%

За результатами 2016 року індекс обсягів виробництва валової продукції
сільського господарства  по Чугуївському району за  січень-грудень 2016 року
проти аналогічного періоду минулого року становить 102,5%, в тому числі:

в галузі рослинництва – 124,3%;
в галузі тваринництва – 83,8%.

                                        
                                             

                                                  Будівельна діяльність
У  Чугуївському  районі  станом  на  30.12.2016  введено  в  експлуатацію

22 індивідуальних житлових будинків загальною площею 2918 кв.м. 
Схема планування території Чугуївського району розроблена на 100%.

На  100%  розроблено  детальний  план  території  за  межами  смт  Есхар  для
обслуговування існуючого полігону ТПВ.

Заплановано  будівництво  соціального  житла  в  смт  Малинівка  для
забезпечення житлом багатодітної сім'ї, яка складається з 7 осіб.
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Житлово-комунальне господарство
На виконання «Програми соціально-економічного розвитку Чугуївського

району  на  2016  рік»  у  грудні  2016  року  відділом  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  інфраструктури  райдержадміністрації  (далі  -
відділом)  продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації
безперебійного  надання  житлово-комунальних  та  інфраструктурних  послуг,
підвищення рівня розрахунків за надані послуги, подальшого розвитку житлово-
комунальних  та  транспортно-дорожніх  підприємств  району,  контролю  за
роботою  виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання  ними
делегованих повноважень в  житлово-комунальній сфері та інфраструктурі.

В  районі  продовжувався  осінньо-зимовий  період  2016-2017  років.
Протягом  звітного  періоду  житлово-комунальні  та  інфраструктурні  послуги
надавались своєчасно та в повному обсязі. Проводився моніторинг фактичного
стану  виконання  селищними,  сільськими  радами  комплексу  заходів,
спрямованих  на  підвищення  протипожежного  стану  об’єктів  житлово-
комунальної сфери в населених пунктах району, а також  заходів, спрямованих
на зниження небезпеки та травматизму людей.

Протягом  грудня здійснювався контроль за виконанням законів України,
актів  Президента  України,  основних  постанов  Кабінету  Міністрів  України,
окремих  розпоряджень  та  доручень  голів  обласної  та   районної  державних
адміністрацій, листів керівників обласних управлінь та департаментів  стосовно
житлово-комунальної сфери та інфраструктури району (всього 41 документ). 

27.12.2016  проведено  засідання  конкурсного  комітету  з  визначення
автомобільних  перевізників  на  приміських  автобусних  маршрутах  загального
користування, що не виходять за межі Чугуївського району.

У  грудні  відділом  у  складі  районної  комісії  було  здійснено  перевірку
роботи  виконкому  Волохов  Ярської  сільської  ради  в  частині  виконання
делегованих  повноважень  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні».  Водопостачання  села  здійснюється  централізовано,  а  також  через
громадські  (їх  очищення  та   хлорування  планується  здійснити  у  першому
півріччі 2017 року) та особисті колодязі громадян. Башти Рожновського (2 од.)
потребують очищення та хлорування, рівень сплати споживачами за послуги з
водопостачання - до 98 %. 

«Схема санітарної очистки території Волохово-Ярської сільської ради» на
момент перевірки розроблена та узгоджується встановленим порядком. В той же
час, питання централізованого вивозу сміття не вирішено. Під час комплексного
виїзду на території села несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів
не виявлено.

За підсумками виїзду та перевірки Волохово-Ярському сільському голові
було  рекомендовано  здійснити  заходи  щодо  організації  централізованого
вивезення  ТПВ  з  території  сільської  ради  та  покращити  організаційну  та
роз’яснювальну роботу з мешканцями села з питань стосовно неприпустимості
забруднення ними території несанкціонованими сміттєзвалищами та залучити до
цієї роботи актив села та адміністративну комісію. 
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Також  у  звітному  періоді  відділом  проводилася  перевірка  виконання
виконкомом  Чкаловської  селищної  ради  делегованих  повноважень  згідно  зі
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо здійснення
відповідно  до  законодавства  контролю  за  належною  експлуатацією  та
організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального
господарства.  Враховуючи  те,  що  в  силу  обставин,  що  склалися,  фактичне
обстеження не представлялося можливим, тому перевірка проходила камерально
за  наявними  документами  та  даними,  які  було  зібрано  відділом  під  час
виконання своїх обов’язків.

В  результаті  перевірки  встановлено,  що  в  цілому  житлово-комунальне
обслуговування  населення  здійснюється  задовільно.  Разом  з  тим,  робота  з
боржниками ведеться недостатньо. Селищна комісія з реструктуризації боргів не
в повній мірі виконує свою роботу. Нову схему санітарної очистки розроблено
лише  в  смт  Чкаловське,  на  інші  населені  пункти  такі  схеми  відсутні,  що  є
порушенням  Закону  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів  України».
Контейнерні  майданчики  на  території  ради  відсутні  через  впровадження
збирання твердого побутового сміття «мішковим» способом.

Слід також відмітити, що на 11 листів від районної держаної адміністрації
стосовно  питань  житлово-комунальної  сфери  відповіді  від  Чкаловського
виконкому так і не надійшло, про що було надано відповідну доповідь голові
районної адміністрації. 

За підсумками виїзду та перевірки Чкаловському селищному  голові було
рекомендовано  здійснити  заходи  щодо  вжиття  відповідних  заходів  стосовно
усунення виявлених під час камеральної перевірки недоліків. 

На  виконання  доручення  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації щодо активізації роботи зі створення ОСББ відділом проводилась
роз’яснювальна робота серед населення, проводилась пропаганда досвіду діючих
об’єднань, надавалися  консультації щодо створення нових ОСББ.

Станом  на  кінець  року  в  районі  в  76  будинках  успішно  функціонує
46  ОСББ  загальною площею 103,31  тис.  м2.  Робота  щодо  створення  нових  і
підтримки  успішного  функціонування  існуючих  ОСББ  у  районі  триває.  

Протягом  звітного  періоду  проводилась  робота  по  впровадженню
енергоефективних та енергозберігаючих заходів. 

На  виконання  «Програми  стимулювання  об’єднань  співвласників
багатоповерхових  будинків  Чугуївського  району  до  впровадження
енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки»  та  «Програми  відшкодування
відсотків  за  кредитами,  отриманими  населенням  Чугуївського  району  на
впровадження  енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки»  згідно  з
інформацією,  наданою  ТВБВ  №  10020/0449  філією  Харківського  обласного
управління АТ «Ощадбанк» станом на 27.12.2016 по Чугуївському району було
видано  25  кредитів  на  загальну  суму  309450,0  грн,  з  них  відшкодовано
191941,00 грн. 

Проведено  енергоаудит  навчально-виховних  комплексів  в  селищах
Новопокровка,  Введенка  та  в  селі  Кам’яна  Яруга.  На  виконання  заходів,
передбачених  Державною цільовою програмою енергоефективності, за рахунок
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Державного фонду регіонального розвитку проводилася реконструкція системи
водопостачання  північної  частини  с.  Коробочкине  загальною  вартістю
5224,96 тис. грн.

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

Виконувались  роботи  з  ліквідації  звалищ та  вивозу  сміття,  очистки  лі-
сосмуг  біля  населених  пунктів  та  вздовж  доріг  та  забезпечення  належного
санітарного утримання території населених пунктів району. Продовжувалось ви-
конання  робіт з облаштування водозаборів та артезіанських свердловин систем
водопостачання.

Продовжувалась  практика  проведення  сходів  громадян  за  участі
представників  органів  місцевого  самоврядування  та  районної  державної
адміністрації з питань життєдіяльності та транспортного забезпечення. 

Значна  увага  приділялась  підтриманню  стабільності  роботи  та
покращенню фінансово-економічного стану комунальних підприємств району. 
З  метою  підтримання  стабільності   роботи  та  покращення  фінансово-
економічного стану  житлово-комунальних підприємств району продовжувався
моніторинг діючих тарифів на надання житлово-комунальних   послуг   щодо
відповідності   рівню економічно  обґрунтованих витрат  на  їх  виробництво  та
претензійно-позовна робота. 

Так,  було  переглянуто  тарифи  на  послуги  з  централізованого
водопостачання  та  водовідведення,  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій,  вивезення  та  розміщення  побутових  відходів  та
рідких  нечистот  в  смт  Чкаловське,  а  в  селищах  Чкаловське  та  Кочеток  на
послугу  з  централізованого  опалення,  що  надає   ХОКП  «Дирекція  розвитку
інфраструктури території». В селищах Кочеток, Малинівка, і селах Леб’яже та
Іванівка  було переглянуто тариф на послугу з централізованого опалення, що
надає  ТОВ «Котельні лікарняного комплексу».

Виконувалися заходи щодо  здійснення розрахунків з усіма категоріями
споживачів за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги та погашення
заборгованості минулих періодів.

Відповідно до інформації, отриманої від підприємств, що надають послуги
з водопостачання та водовідведення, загальний борг станом на 27.12.2016 склав
1444,8  тис.  грн,  з  них  населення  –  990,6  тис.  грн,  а  інші  споживачі  –
118,3 тис. грн.

Відповідно до інформації, отриманої від підприємств, що надають послуги
з  теплопостачання,  станом  на  27.12.2016  заборгованість  складає
11956,26 тис. грн, з них заборгованість населення – 6014,41 тис. грн, споживачі -
1964,6 тис. грн .

Рівень  розрахунків  споживачів  району  за  природний  газ  в  цілому
становить  100  %,  при  чому  рівень  розрахунків  установ,  що  фінансуються  з
місцевого бюджету становить 100 %.
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Рівень  розрахунків  споживачів  району  за  2016  рік  за  спожиту
електроенергію становить  100  %,  при  чому  рівень  розрахунків  установ,  що
фінансуються з місцевого бюджету становить 98 %.

Працівники відділу  прийняли участь  у  проведенні  заходів,  присвячених
святкуванню «Дня енергетика України» 22.12. 2016. Начальником відділу згідно
з  встановленим  графіком  проводився  прийом  громадян  з  питань  стосовно
житлово-комунальної сфери та інфраструктури району. Крім того, приймалися
рішення щодо вирішення питань, порушених у відповідних письмових та усних
(на  контактний  телефон  відділу)  зверненнях.  Всього  було  розглянуто
21 звернення. 

В  цілому,  заходи,  передбачені  планом  роботи  відділу  на  грудень
2016 року, були виконані.

Дорожньо-мостове господарство
Мережа  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  які

обслуговуються  філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор» (Борщук С.С.) складає 235,8 км.

Філією  «Чугуївський  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»  (Чуб  А.О.)
обслуговується  дільниця автодороги Київ-Довжанський 52 км, яка розташована
на території району. 

Протяжність  доріг  комунальної  власності  складає  457,257  км,  з  яких
169,367 км з твердим покриттям (37%).

Всього по Чугуївському району 745,057 км.
На ремонт доріг комунальної власності  у 2016 році не було передбачено

субвенції з державного та обласного бюджетів. 
Сільськими, селищними радами району у 2016 році виконано ремонт доріг

комунальної власності на загальну суму-1 465,5 тис. грн. У с Кам’яна Яруга -
111  тис.  грн,  смт  Новопокровка  -  350  тис.  грн,  смт  Есхар  -  356  тис.  грн,  с.
Іванівка - 117 тис. грн, смт Введенка - 200 тис. грн, смт Кочеток- 37,5 тис. грн,
смт  Малинівка  -  94  тис.  грн,  с.  Волохів  Яр  -  120  тис.  грн,  с.  Мосьпаново-
80,3 тис. грн. 

На  співфінансування  ремонту  доріг  загального  користування  за  рахунок
місцевих бюджетів та позабюджетні кошти у 2016 році виконано та у процесі
ремонту робіт на  загальну суму -  500 тис.  грн.  Виділили кошти:  Введенська,
Новопокровська селищні та Коробочкинська, Зарожненська, сільські ради. 

В  Веденській  селищній  раді  було  встановлено  7  автобусних  зупинок,  в
Кочетоцькій селищній раді - 2 зупинки.

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

входять  до  складу  Центру  поштового  зв’язку  №  7.  Обслуговують  47,3  тис.
мешканців, в тому числі 6,8 тис. пенсіонерів. З 20 відділень всі нерентабельні,
або 100% від загальної кількості.

Обсяг послуг на одне відділення складає 210,40 тис. грн, в середньому по
районах області 161,2 тис. грн.
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Середня вартість торговельного патенту складає 100 грн. Середня вартість
орендної плати для відділень поштового зв’язку складає 174,85 грн на місяць,
вартість орендної плати для п’яти відділень складає 1грн. на рік.

Собівартість  послуг  на  100  грн  доходів  по  відділенням зв’язку  складає
114,54 грн.

Телефонний зв’язок
Загальна  кількість  абонентів  районного  центру  телекомунікацій  №  325

Харківської філії ПАТ “Укртелеком” по Чугуївському району становить: 
фіксований телефонний зв’язок - 3744 особи;
провідне мовлення  - 664 особи;
по мережі Інтернет - 1030 осіб.
Послугами  мережі  Інтернет  Харківської  філії  ПАТ  «Укртелеком»

користуються  мешканці  5  селищних  рад:  Есхарівської,  Малинівської,
Новопокровскої, Кочетоцької та Кам’яноярузької.

Мешканці інших сільських та селищних рад користуються  безпровідною
мережею Інтернет.

Транспортне обслуговування
На  території  району  організовано  регулярне  транспортне  сполучення

населеними пунктами району.  На теперішній час діє 12 автобусних  маршрутів,
які не виходять за межі території району та 7 автобусних маршрутів загального
користування,  що  мають  сполучення  з  обласним  центром,  що  забезпечують
потреби у пасажирських перевезеннях мешканців району.  

Обслуговуванням автобусних маршрутів, що не виходять за межі території
району  здійснюють  2  автоперевізника:  ФОП  Ніколаєнко  М.І.  та
ФОП Сапелкін М.М..

ФОП Сапелкін М.М.: “Чугуїв-Мосьпанове”, “Чугуїв-В.Бабка”.
ФОП  Ніколаєнко  М.І.:  “Чугуїв-Тернова  через  Кам’яну  Яругу”,  “Чугуїв-

Кочеток”,  “Чугуїв-Коробочкине”,  “Чугуїв-Петрівське”,  “Чугуїв-Малинівка-
Стара  Гнилиця”,  “Чугуїв-Есхар”,  “Есхар-Дачі”,  “Чугуїв-Малинівка”,  “Чугуїв-
Юрченкове”, “Чугуїв-Чкаловське”.

На обслуговуванні автобусних маршрутів, що не виходять за межі району
щодоби  задіяно  26  одиниць  транспортних  засобів:  з  них  20  одиниць  марки
Богдан і 6 одиниць марки MAN. 

Впровадження заходів енергозбереження

В Чугуївському районі розроблено та затверджено рішенням Чугуївської
районної ради програми: Програма стимулювання об’єднань співвласників бага-
топоверхових будинків Чугуївського району до впровадження енергоефективних
заходів на 2016-2020 роки та програма відшкодування відсотків за кредитами,
отриманими населенням Чугуївського району на впровадження енергоефекти-
вних заходів на 2016-2020 роки.

Вуличне освітлення 
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Сільськими та селищними радами у 2016 році проводилась робота по від-
новленню вуличного освітлення. Встановлено та замінено на енергозберігаючі
375 ліхтарів.За кошти ПР ООН в смт Новопокровка проводяться енергозберігаю-
чі  заходи  вуличного  освітлення  з  встановленням  світодіодного  освітлення  на
загальну суму-363,5тис.грн.

                                                   Мале підприємництво
Станом на 01.01.2017 у районі  було зареєстровано 39 юридичних осіб,

фізичних  осіб-підприємців  –  103, створено  152  робоче  місце,  з  них
юридичними особами – 39, фізичними особами – 103, за договорами трудового
найму працює – 10 чоловік.

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  процедури  державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців
за  заявницьким  принципом»  протягом  звітного  періоду  у  районі
спостерігається  значна  кількість  скасування  підприємницької  діяльності
фізичних осіб-підприємців. Станом на 01.01.2016 припинили підприємницьку
діяльність  167  фізичних  осіб-підприємців  за  спрощеною  процедурою,  як
наслідок  скоротилася кількість  робочих місць працівників,  які  працювали за
угодами трудового найму. 

Торгівля та побутове обслуговування населення
Станом  на  01.01.2017  у  районі  налічується  223  заклади  торгівлі:

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

КХП»,  ТОВ  «Слобожанський  промкомбінат»  та  торговельні  павільйони
ПАТ АК «Слобожанський», які реалізують продукцію власного виробництва за
цінами  товаровиробників.  Також  реалізують  свою  продукцію  11  павільйонів
ТОВ  «Українсько-словенського  підприємства  «Хлібопекарський  комплекс
«Кулиничівський», 1 магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних
павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  2  фірмових  кіоски  Роганського
м’ясокомбінату.  

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

З  метою  виходу  на  ринок  безпосередньо  товаровиробників  району  у
вихідні та святкові дні проводяться ярмарки з продажу продовольчих товарів. До
ярмаркової  діяльності  залучались:  ДП «Новопокровський  КХП»,  ПрАТ
«Чугуївський  молочний  завод»,  які  реалізовували  продукцію  власного
виробництва за цінами нижчими від середніх по області.
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Сфера  громадського  харчування  налічує  52  підприємства:  24  кафе,
1 буфет, 2 кафетерія, 25 їдалень. 

На  території  району  функціонує  31  об’єкт  побутового  обслуговування
населення, які надають 11 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив
одягу,  послуги  перукарень,  послуги  лазень,  ремонт  телерадіо-апаратури,
фотопослуги.

За останніми даними обласної статистики (за ІІІ квартал 2016 року) обсяг
послуг  реалізованих  населенню,  склав  1,6  млн.  грн.  Із  загальної  суми
реалізованих послуг 43,9% .

У порівнянні з початком 2016 року (05.01.2016) на  підприємствах торгівлі
району відзначається зростання цін: на крупу гречану (+18,4%), сметану жирністю
20%  (+62,7%),  масло  вершкове  (+7,8%),  ковбасу  варену  1  гатунку  (+15,1%),
молоко жирністю 2,5% (в поліетиленових пакетах) (+8,1%),. борошно пшеничне
(+6,9%), сіль (+9,0%)

Зменшення  ціни  відбулося  на: макаронні  вироби:  (-3,7%),  крупу  манну
(-0,8%),  рис  (-5,9%),  яйця  курячі  (-11,2%),  цукор-пісок  (-0,5%),  олію
соняшникову рафіновану (-0,3%). 

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» – 10,40 грн, батон із борошна вищого ґатунку –
8,05 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 6,60 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» -
21,08 грн/л, бензин марки АI-95 «Євро» - 21,63 грн/л, дизпаливо марки «Євро»-
19,04 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом  2016  року  зареєстровано  3608  звернень  щодо  надання

адміністративних послуг: 409 – Чугуївського районного відділу ГУ ДМС Украї-
ни в Харківській області (далі  –  ДМС), 1388 – Управління Держгеокадастру у
Чугуївському районі Харківської області (далі – Держгеокадастр), 58 – Реєстра-
ційної  служби  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської
області (далі – реєстраційна служба), 748 – власні послуги (32 – сектор містобу-
дування і архітектури районної державної адміністрації, 1715 – відділ реєстрації
районної  державної  адміністрації;  1  –  відділ  освіти  районної  державної
адміністрації), 5 – документів дозвільного характеру.

Видано  3270  результатів:  450  –  ДМС,  1297  –  Держгеокадастру,
58 – реєстраційної служби, 1460 – власні послуги, 5 – документи дозвільного ха-
рактеру. 

Надано майже 4250 консультацій щодо отримання адміністративних по-
слуг.

Гуманітарна сфера:
Освіта
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У районі функціонували 4 дошкільні навчальні заклади та 14 НВК, у яких
функціонує  57  дошкільних  груп   (29  груп,  702   дитини  у  ДНЗ;  28  груп,
523 дитини – у НВК). На 100 місцях у дошкільних навчальних закладах усіх
типів  району  виховується  100  дитини  (у  2015  році  –  103  дитини).  Показник
охоплення  дітей  старшого  (5-річного)  дошкільного  віку  різними  формами
дошкільної освіти складає 100%.  

Протягом 2016 року заробітна плата всім працівникам освітньої галузі ви-
плачена в повному обсязі, відсутня заборгованість за енергоносії та комунальні
послуги.

За сприяння районної державної адміністрації багато зроблено для зміцне-
ння матеріально-технічної бази навчальних закладів району :
-  з обласного бюджету було виділено 1312,44 тис. грн.; 
- Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ст. та Малинівська гімназія забезпечені спорти-

вним обладнанням за сприяння дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ»; 
- за рахунок участі у міні проектах замінені вікна на енергозберігаючі у

Малинівській гімназії, Есхарівському ДНЗ, Чкаловському НВК на зага-
льну суму 594,4 тис. грн; 

- проведена термомодернізація учбово-спортивної зали у Введенському
НВК (177,4 тис. грн); 

- капітально  відремонтована  покрівля  Введенського  НВК  за  кошти
обласного бюджету (1250,0 тис. грн); 

- за  рахунок  співпраці  з  громадською  організацією  «Всеукраїнське
об’єднання  «Українські  рубежі»  проведено  ремонтні  роботи  за
спонсорські кошти Польського центру міжнародної допомоги у 3-х на-
вчальних закладах: Базаліївська, Старопокровська ЗОШ І-ІІІ ст., Мось-
панівський НВК(всього по області – 10) та забезпечено обладнанням та
оргтехнікою Малинівську ЗОШ І-ІІІ ст. на суму близько 500 тис. грн;  

- на виконання Постанови Кабінету Міністрів України проведена заміна
вікон на енергозберігаючі у Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Великобабча-
нському НВК на 607,0 тис. грн.

З метою якісної організації харчування дітей навчальних закладів району
придбана електрична плита для Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну суму
19,0  тис.  грн,  сковорода  для  Малинівської  гімназії  –  
27,0 тис. грн, миїчні ванни для посуду, стелажі для посуду, посуд для Зарож-
ненського НВК – 16,2 тис. грн, плита електрична, сковорода та холодильник для
Новопокровського НВК – 60,0 тис. грн.

Придбані  генератори  для  навчальних  закладів  району  на  загальну  суму
35,7 тис. грн, лічильник тепла для Чкаловського НВК – 19,8 тис. грн, дверцята
завантажувальні для котелень для навчальних закладів району – 13,2 тис. грн,
вентилятор для котельні Коробочкинського НВК – 13,2 тис. грн.

Придбана акустична система для Малинівської гімназії – 48,9 тис. грн.
Для  забезпечення  безперебійної  роботи  автотранспорту  та  шкільних

автобусів здійснена оплата на загальну суму – 191,2 тис. грн, використано кошти
на придбання палива для автотранспорту відділу освіти та шкільних автобусів на
загальну суму 525,0 тис. грн.
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Для підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років використані ко-
шти на загальну суму 262,6 тис. грн.

Для забезпечення випускників навчальних закладів району документами
про освіту державного зразка використані кошти в суму 11,3 тис. грн.

Здійснена оплата за шкільні підручники на суму 180,0 тис. грн. та орга-
нізований підвіз – 28,7 тис. грн.

Для учнів навчальних закладів району були придбані новорічні подарунки
на загальну суму 190,0 тис. грн.

Велика увага в районі приділяється підвищенню якості загальносередньої
освіти.  Всього  в  районі  343  комп’ютери,  301  з  яких  використовується  в
навчальному процесі,  42  –  в  управлінні.  Кількість  НКК –  39.  21  навчальний
заклад І-ІІІ  ступенів району має комп’ютерні  класи,  11 закладів   по 2 класи,
Новопокровський та Чкаловський НВК  по 3. Навантаження на один комп’ютер
складає 11 учнів.

21 навчальний заклад підключений до мережі Internet (100%) за сучасними
технологіями.

21 загальноосвітній навчальний заклад має свій веб-сайт.
  13  загальноосвітніх  навчальних  закладів  забезпечені  мультимедійним

обладнанням. 
Всі  учні  1-4-х  класів  та  учні  пільгових  категорій  були  охоплені

безкоштовним гарячим харчуванням, на що із районного бюджету та бюджетів
сільських/селищних рад було виділено 1 991,4 тис. грн. 

З  фонду  загального  обов'язкового  навчання  у  2016  році  для  дітей  з
пільгових категорій було виділено 65,0 тис. грн, а дітей-сиріт віком до 18 років –
28,9 тис. грн.  

Всього  у  2016  році  на  розвиток  освітньої  галузі  використано  
65 638,0 тис. грн. 

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
 На території  району проживає 7904 неповнолітніх,  з  них перебуває на

обліку служби: 117 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(31 дитина-сирота і 86 дітей, позбавлених батьківського піклування), 16  дітей,
які  виховуються  в  10  сім’ях,  де  батьки  не  виконують  своїх   батьківських
обов’язків,  також на обліку служби перебувають 3  сім’ї  переселенців із  зони
проведення  АТО,  які  виховують  5  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, і мешкають на території району.

Значна  увага  приділяється  сімейним  формам  виховання  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування дітей даної
категорії  під  опіку,  піклування,  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу. На даний час в районі функціонує 4 дитячих будинки сімейного
типу  та  8  прийомних  сімей,  в  них  виховується  27  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, та 10 осіб з їх числа, яким виповнилось
18 років.
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Протягом  року  надано  статус  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  23  дітям,  із  них  12  -  влаштовані  під  опіку  та
піклування,  4  дітей  влаштовані  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного  типу,   3  дітей  усиновлено  гр.  України,  4  дітей  влаштовані  до
державних закладів.

Одній особі з числа дітей-сиріт, вихованцю дитячого будинку сімейного
типу  на  базі  родини  Трохимченків  (с.Леб’яже),  в  судовому  порядку  визнано
право власності на житловий будинок.

Станом на 31 грудня 2016 року здійснено 100% відвідування дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які  виховуються  в  сімейних
формах виховання та проживають в Чугуївському районі.

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

Підготовлено та подано до Чугуївського міського суду 2 позовних заяви
про позбавлення батьківських прав 3 батьків відносно 4  дітей. 

З  метою  виявлення  фактів  бродяжництва,  жебракування  серед
неповнолітніх, а також дітей, які прогулюють заняття, протягом 2016 року було
проведено  82  рейдів-перевірок  по  населених  пунктах  району,  тощо.  За
результатами яких виявлено 73 дитини, 38 дитини повернуті батькам. 

В  рамках  рейду  «Урок»,  протягом  вересня-жовтня,  проводились  заходи
щодо  виявлення дітей, які не приступили до занять та прогулюють навчання.
Протягом вересня виявлено 3 неповнолітніх. За результатами рейдів 4 батьків
притягнуті до адміністративної відповідальності.  Надана допомога речами, які
були у вжитку 10 сім’ям, 7 сім’ям - канцелярським приладдям. 

Проведено  21  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини районної
державної адміністрації, на яких розглянуто різні питання відносно дітей. 

22 листопада 2016 року Рішенням Чугуївської районної ради Харківської
області XV сесії VІІ скликання прийнято Програму – «План дій щодо реалізації
Конвенції  ООН  про  права  дитини  у  Чугуївському  районі  на  період
2017-2021 років». 

Питання фізичної культури та спорту
На засіданні сесії районної ради прийнято програми: «Програма розвитку

фізичної  культури  та  спорту,  формування  здорового  способу  життя  та
національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки», «Організація
оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки». 

Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо
подальшого  розвитку  у  галузі  фізичної  культури  і  спорту,  а  саме:  серед
вихованців  комунального  закладу  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  новорічна  естафета
«Снігуроньки проти» між відділеннями з баскетболу  КЗ «ДЮСШ» Чугуївської
районної ради Харківської області (04.01.2016, с. Іванівка); різдвяні змагання зі
скелелазіння  «А-ну дістань зірочку» КЗ «ДЮСШ» Чугуївської  районної  ради
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Харківської  області  (05.01.2016,  м.  Чугуїв);  відкритий  турнір  з  боксу
«Олімпійські  надії» серед вихованців ДЮСШ (27.02-28.02.2016,  м.  Чугуїв КЗ
«ДЮСШ»);  спортивні  вікторини  (з  05.09.2016  по  09.09.2016,  загальноосвітні
навчальні  заклади  району);  відкритий  турнір  серед  спортсменів  Чугуївського
районного осередку федерації військово-спортивного багатоборства Харківської
області  «Рись»  (розділ  «Бойове  багатоборство»)  (10.09.2016,  смт  Есхар);
змаганнях  в  групах  з  міні-футболу  (17-18.12.2016,  смт  Кочеток);  матчевій
зустрічі з міні футболу між командами КЗ «ДЮСШ» та учнями Чкаловського
НВК (24-25.12.2016, смт Кочеток). 

За  програмою  районної  Спартакіади  2016  року  з  видів  спорту  серед
колективів фізичної культури, організацій, підприємств, агрофірм, сільських та
селищних  рад,  спортивних  клубів  присвяченої  25-й  річниці  Незалежності
України проведено:  районний турнір  з  волейболу,  присвячений пам'яті  воїна-
інтернаціоналіста В. Луговського  (20.02.2016, с. Малинівка); першість району з
шахів (15.10.2016, смт Кочеток);  змагання з баскетболу,  настільного тенісу та
армспорту  (26.11.2016, смт Кочеток); з  волейболу серед чоловіків (12.03.2016,
смт Есхар); районні змагання із зимової спортивної рибалки (30.01.2016, с. Нова
Гнилиця  ),  з  гирьового  спорту,  шашок,  стрільби  з  пневматичної  гвинтівки
(13.02.2016,  смт  Кочеток  );  ІХ районна  Спартакіада   з  масових  видів  спорту
серед  керівних  працівників  Чугуївського  району під  гаслом   “Україна
починається з  нас” (19.03.2016, смт Кочеток); зональні  змагання з  футзалу за
програмою  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області
(26.03.2016,  смт  Новопокровка);  районна  Спартакіада  2016  року  серед
допризовної  молоді  з  нагоди  Дня  Перемоги  (27.04.2016,  смт  Есхар);
фізкультурно-оздоровчі  заходи  присвячені  Дню  захисту  дітей  (31.05.2016,
с.  Іванівка,  с.  Граково,  с.  Мосьпанове), «Козацькі  розваги”  присвячені  Дню
Конституції України, дню Молоді смт. Есхар (25.06.2016 ), Спартакіада серед
відпочиваючих  в  КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко» під  гаслом  «Україна  в  нашому  серці»  присвячена  25-річниці
Незалежності України  (23.06.2016, 05.08.2016).

Фізкультурно-оздоровчі   та  спортивно-масові  заходи  приурочені  до
державних  та  календарних  свят:  «Богатир  Чугуївщини-2016»  з  нагоди
25 річниці Незалежності України (23.08.2016, смт Есхар); масові заходи з нагоди
Дня  фізичної  культури  і  спорту  під  гаслом  «Спорт  для  всіх  єднає  Україну»
(10.09.2016, Волохів Яр);  до Дня Святого Миколая «Ти зможеш, якщо зміг я»
(15.12.2016,  с.  Стара Гнилиця); комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів  на
свіжому повітрі в рамках Всеукраїнської акції «Відповідальність починається з
мене» (17.08.2016, смт Малинівка); зустріч молоді району з чемпіоном України з
міні-футболу у складі команди «Енергія» Львів Якуніним Сергієм (уродженцем
селища  Новопокровка  Чугуївського  району)  (11.09.2016,  смт  Новопокровка);
турніри  (футбол,  баскетбол,  самбо)  серед  вихованців  відділень  КЗ  «ДЮСШ»
приурочених  Дню  фізичної  культури  та  спорту  (05.09.-10.09.2016,  населені
пункти району);  змагання серед юнаків з міні-футболу (08.10.2016, смт Есхар);
відкритий турнір з боротьби самбо (10.12.2016, смт Введенка).

Спортсмени  аматори  взяли  участь  у  змаганнях: «Мамо,  тато,
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я — спортивна сім'я» (18.03.2016, м. Харків СК «Зірка»); Чемпіонаті Харківської
області зі спортивного орієнтування (19.03.2016, с. Малинівка); першості КУКЗ
«ХТЗ»  з  легкої  атлетики  (19.03.2016,  м.  Харків);  відкритій  першості  клубу
«Лідер»  з  боксу  (19.03.-20.03.2016,  м.  Харків);  спартакіаді  серед  допризовної
молоді  в  рамках  XXV обласної  Спартакіади  з  масових  видів  спорту  серед
районів  і  міст  обласного  значення  2016  року  (15.09.-17.09.2016,  м.Харків);
фінальних змаганнях за програмою обласної Спартакіади серед районів області
та  міст  обласного  значення  з  легкої  атлетики  (08.10.2016,  м.Харків),  з  шахів
(22.10.2016,  м.Харків),  з  тенісу  настільного  (29.10.2016,  м.Харків);  обласній
спартакіаді серед фізкультурних працівників  (20.10.2016, м.Харків).

Вихованці  відділень  КЗ «ДЮСШ» захищали честь  району  в  змаганнях,
турнірах  з: баскетболу  між командами смт  Введенка  Чугуївського  району  та
загальноосвітньої школи № 46 м. Харків (06.01.2016, м. Харків); з міні-футболу
серед команд КЗ «ДЮСШ» Чугуївської районної  ради Харківської  області  та
Чугуївської  ДЮСШ  (2001-2002  р.н)  (06.01.2016,  м.  Чугуїв);  командному
чемпіонаті Харківської області у приміщенні серед юнаків та дівчат 1999-2000,
2001 р.н. і молодше з легкої атлетики (16.01.2016, м. Харків); зі скелелазіння між
вихованцями КЗ «ДЮСШ  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  та
Чугуївським  міським  Центром  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій  учнівської
молоді (30.01.2016, м.Чугуїв, ЗОШ №1); Чемпіонаті з боксу між відділеннями
дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл  м.  Харкова  та  Харківської  області
(30.01.2016, м. Харків); зональних фінальних  змаганнях з міні-футболу «Тисячі
команд» (30.01.2016, м. Балаклея); чемпіонаті Харківської області з кікбоксингу
(30.01.2016, м. Харків); Чемпіонаті Харківської області (дорослі, юніори, юнаки,
діти) з військово-спортивних багатоборств (07.02.2016, м. Харків); відкритому
обласному  турнірі  «Побратими»  з  боротьби  самбо   серед  юнаків  та  дівчат
2002-2003  р.н   та  2005-2006  р.н  (27.02-28.02.2016,  м.  Харків  ЗОШ  №84);
Чемпіонаті  України  з  тхеквондо  (10.03.2016,  м.  Львів);  відкритому  Кубку
Чугуївського району з всестилевого бою, присвяченого жіночому дню 8 березня
(12.03.2015,  смт  Есхар);  фінальному  етапі  змагань  Чемпіонату  Харківської
області  «Дитячої  ліги»  з  волейболу  (11.03.-12.03.2016,  м.  Первомайськ);
Чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та
дівчат (1999 та молодше р.н.) (12.11-13.11.2016, м. Харків); обласному турнірі з
боротьби самбо серед юнаків 2006-2007 р.н.,  2008-2009 р.н., 2010 і молодше, та
дівчат  2005-2006  р.н.,  2007-2008  р.н.,   2009-2010  р.н.  і  молодше (19.11.2016,
м. Харків);  першості області  з  футболу серед вихованців ДЮСШ (23.04.2016,
м. Харків),  командному чемпіонаті Харківської області серед юнаків та дівчат
(1999-2000,  2001  р.н.  та  молодше)  з  легкої  атлетики  (21.04.-22.04.2016,
201614.05-15.05.2016, м. Харків), з боротьби самбо (14.05.2016), Всеукраїнських
змаганнях з дворового футболу (28.05.2016, м. Київ); першості України з боксу
(21-26.12.2016,  м.  Одеса);  фінальних  змаганнях  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області та міст обласного значення з
волейболу (жінки) (09.04.2016, м. Харків),  з волейболу (чоловіки) (16.04.2016,
м.  Харків),  з  шашок (16.04.2016,  м.  Харків),  з  футзалу (чоловіки)  (22.04.2016
м.  Харків),  серед  державних  службовців  (21.05.2016,  м.  Харків),  з  гирьового
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спорту  (28.05.2016,  с.  Мала  Данилівка),  з  волейболу  пляжного  (чоловіки)
(03.06.2016, м. Харків),  з  волейболу пляжного (жінки) (05.06.2016, м. Харків),
«Козацькі  розваги»  (17.06.2016);  фінальних змаганнях  за  програмою обласної
Спартакіади серед районів області та міст обласного значення з важкої атлетики
(05.11.2016, м. Харків),  з баскетболу (чоловіки) (05.11.2016, м. Харків); зимовій
першості м. Харкова з легкої атлетики серед збірних команд училищ фізичної
культури, СДЮСШОР,  ДЮСШ 1999; 2000-2001 р.р. н. і молодше (03.12.2016,
м. Харків);  міжнародному турнірі  з  боксу присвяченому пам’яті заслуженого
тренера України Б.К. Андріїва (19.12.2016, м. Харків).

На  виконання  районної  Програми  «Організація  оздоровлення  та
відпочинку  дітей»  за  кошти обласного  бюджету  до  закладів  оздоровлення  та
відпочинку,  які  знаходяться  на  території  Харківської  області  та  за  її  межами
було  направлено 179  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та
підтримки.

За  кошти  районного  бюджету  в  КП «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» оздоровлено 32 дитини та 1595 осіб в 17 закладах
відпочинку з денним перебування (з 30.05.2016-16.06.2016), що знаходилися на
базі загальноосвітніх закладах району.

З  метою  національно-патріотичного  виховання,  популяризації  традицій
духовно-культурної  самобутності  українського  народу  з  відпочиваючими
КП  «Чугуївський  районний  дитячий-оздоровчий  табір  «Орлятко»  проведені
заходи:  акції «Повертайтеся живими!», «Напиши листа солдатові» (01.08.2016,
25.06.2016);  «Майстер  клас»   (10.08.2016), тренінг  на  тему  «Як  ми  вміємо
спілкуватися»;  до  Дня  Скорботи  заходи  та  лінійка-реквієм;  соціологічне
дослідження на тему «Патріотизм у розумінні молоді» (04.03.2016, смт Есхар);
моніторинг  діяльності  молодіжних  організацій  та  зайнятості  молоді  по
населеним пунктам району з метою виявлення існуючих проблем у молодіжному
середовищі (19.02.2016, по населеним пунктам району),  наявності  спортивних
споруд  (09.03.2016,  по  населеним  пунктам  району)  тренінг  із  студентською
молоддю Чугуєво-Бабчанського коледжу на тему: «Активна молодь.  Як стати
лідером» (08.11.2016, 10.11.2016, смт Кочеток).

Культура
Відділ  культури  і  туризму  райдержадміністрації  нараховує  19  клубних

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

- щодо участі аматорів району у обласних заходах циклу зимових свят;
-  щодо  функціонування  закладів  культури  на  території  Чкаловської

об’єднаної територіальної громади;
- щодо  підготовки та проведення циклу зимових свят в районі.
Працівники відділу культури і туризму райдержадміністрації брали участь

у  семінарі-навчанні  з  сільськими,  селищними  головами,  секретарями
виконкомів,  у  навчанні  з  працівниками  райдержадміністрації  та  кадровим
резервом.
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Здійснювали організацію контролю за виконанням законів України, актів
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів
обласної та районної державних адміністрацій. Проводили перевірку діяльності
органів  місцевого  самоврядування  з  питань  здійснення  делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади  згідно  планів  роботи.  Розробляли
проекти нормативно правових актів щодо проведення фестивалів та конкурсів. 

Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  велась  значна  робота
щодо  оформлення  документації  на  пам’ятки  історії,  а  саме:  Охоронних
зобов’язань, паспортів, актів технічного стану, історичних довідок.

10.12.2016 –  взяли участь в обласному семінарі-практикумі з витинанки
«Паперові дива» для керівників гуртків і студій образотворчого мистецтва .

14.12.2016  –  взяли  участь  у  виїзді  комплексної  комісії
райдержадміністрації,  районної  ради  та  служб  району  для  контролю  за
здійсненням  виконкомом  Волохово  -  Ярської  сільської  ради  делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади,  надання  методичної  та   практичної
допомоги, прийому громадян за місцем проживання.

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
06.12.2016 – участь в організації та проведенні урочистої зустрічі  офіцерів

гарнізону  з  головою  районної  державної  адміністрації  з  нагоди  25-річчя
Збройних Сил України;

11.12.2016 - участь працівників культури у організації та показу мюзиклу
«Сім свічок» аматорського театру «Фридляндія» щодо проблеми голокосту.

Згідно з окремим планом організовано проведення новорічних заходів, а
саме:

- новорічних ранків для дітей в місцевих сільських, селищних Будинках
культури;

- проведення Майстер-класу виготовлення новорічних прикрас з читачами
бібліотек-філій  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система»;

- проведення акції «Напиши листівку Діду Морозу» для читачів місцевих
бібліотек;

-  27.12.2016 організовано  та  проведено  районний  новорічний  захід  для
дітей пільгової категорії (районний Будинок культури);

-  28.12.2016 –  організовано  участь  дітей  району  у  проведенні  обласної
новорічної ялинки (м. Харків);

-  25.12.2016 в  комунальній  установі  «Чугуївський  районний  Будинок
культури» відбувся звітний концерт, присвячений Новорічним святам, колективу
індійського  та  східного  танцю  «Рамаяна»  (керівник  В.  Яковенко)  та  звітний
показ театральної студії «Тур де форс» (керівник Т.Кузнецова).

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

оглядах, а саме:
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16.12.2016  –  участь  зразкового  колективу  спортивного  клубу  «Наталії
Черних з акробатичного рок –н - ролу» у Чемпіонаті України з акробатичного
рок-н-ролу;

17-18.12.2016 –  участь  Клубу  спортивного  танцю  «Сфера»  у  Всеукраї-
нському фестивалі з бальних танців «Киевские зори», Міжнародному фестивалі
з бальних танців «Киевская Русь» (м. Київ );

25.12.2016 – участь Клубу спортивного танцю «Сфера» у Всеукраїнському
турнірі з бально-спортивних танців «Кубок співдружності» (м. Харків).

Протягом 05-15 грудня 2016 року в бібліотеках району пройшли заходи в
рамках Тижня права,  тому що одне з  головних завдань   бібліотек  сьогодні  -
надати кожному користувачеві основи правових знань, виховати у дітей пошану
до законів України, навчити їх користуватися своїми правами.

Були оформлені  книжкові  виставки  «Знаємо свої  права,  виконуємо свої
обов’язки»  (центральна  бібліотека),  «По  лабіринтах  права»  (Малинівська
бібліотека-філія), «Закон і ти» (Тернівська бібліотека-філія), «Є права у кожного
із  нас»  (Коробочкинська  бібліотека-філія),  тематичні  викладки  «Закон  і
порядок» (Кочетоцька бібліотека-філія №1), «Право у нашому житті» (Іванівська
бібліотека-філія),  «По  закону  і  по  совісті:  право  в  житті  сучасної  молоді»
(Есхарівська бібліотека-філія) та інші. 

9 грудня завідуюча Кам’яноярузькою бібліотекою Наталя Махова провела
круглий  стіл  «Я  человеком  быть  обязан»,  розповіла  учням  про  кримінальну
відповідальність  за  правопорушення.  Учасники  заходу  розглянули  види
адміністративних  правопорушень  неповнолітніх,  обговорили  причини
підліткової злочинності.

12  грудня  в  центральній  районній  бібліотеці  відбувся  показ
документального фільму в рамках кіноклубу «Docudays UA» про права дитини
режисера Олександра Гореліка «Виховання Уляни» (Чехія).

В  рамках  «тижня  права»  відбувся  показ  та  обговорення  з  читачами
шкільного віку фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA»  

Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ
документальних фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA» за тематикою до
25-річчя  Збройних Сил України 

В  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система»  організовані  книжкові  виставки   до
25-річчя  Збройних Сил України «Нам є що захищати».

Протягом  грудня  (згідно  з  окремим  планом)  в  бібліотеках-філіях
комунального закладу «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»
організовано та проведено безкоштовні скайп – консультації з правових питань.

Інформацію щодо проведених заходів надано в газету «Вісті Чугуївщини»
та телерадіокомпанію «Слобожанка».
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Начальник відділу
економічного розвитку і торгівлі
районної державної адміністрації                                                С.С.АЛЬОШИНА


	Промисловість
	Житлово-комунальне господарство
	Торгівля та побутове обслуговування населення

