
Підсумки
економічного і соціального розвитку району

за січень-листопад 2016 року 

Бюджет
Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних

трансфертів) станом на 01.12.2016 року виконано на 118,3% до затвердженого з
урахуванням  змін  плану,  надходження  складають  74796,1  тис.  грн  при
уточненому плані 63237,2 тис. грн. (+ 11558,8 тис. грн).

Затверджений з урахуванням змін план по основному бюджетоутворюючо-
му податку – податку на доходи фізичних осіб – виконаний на 109,9% (+ 3682,2
тис. грн), по платі за землю – на 126,5% (+ 2837,1 тис. грн).

Трансферти  з  державного  бюджету  надійшли в  повному обсязі,  освітня
субвенція – 43754,7 тис. грн, медична субвенція – 50881,6 тис. грн, базова дота-
ція – 3476,5 тис. грн.

Доходи загального фонду за 11 місяців поточного року проти аналогічного
періоду минулого року (в  співставних умовах)  збільшились на  44,2%,  або на
22921,9 тис. грн, за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних
осіб на 46,1 або на 12922,6 тис. грн, плати за землю – в 1,6 рази, або 5243,3 тис.
грн, єдиного податку з сільгоспвиробників – в 1,8 рази, або на 4261,6 тис. грн,
єдиного податку з підприємців – на 51,5%, або на 2110,9 тис.  грн, акцизного
податку  –  в  2,3  рази,  в  сумі  1425,8  тис.  грн,  податку  на  майно відмінне  від
земельної ділянки – у 1,6 рази, або на 228,3 тис. грн.

За даними податкової інспекції податковий борг до місцевих бюджетів ра-
йону станом на 01.12.2016 складає 3142,4 тис. грн, в порівнянні з початком року
збільшився на 1390,0 тис. грн.     

Найбільші борги по платі за землю – всього 1047,6 тис. грн, з них Малині-
вський ДМЗ – 284,0 тис. грн, по податку на доходи фізичних осіб – всього 705,8
тис. грн, в тому числі  Есхарівське ЖКЕУ- 2011 – 639,3 тис. грн (штрафні санкції
по актах перевірки), Чкаловське ВУЖКГ-70,7 тис. грн; по 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).

В загальному обсязі податкового боргу більше 800 тис. грн. – це пасивний
борг  по підприємствах,  які  знаходяться  або  в  стадії  ліквідації  (Малинівський
державний  машинобудівний  завод,  КП  «Домовой»,  КП  «Чугуївська  сан
очистка»), або по яких направлено до установ банків інкасові доручення, але ко-
шти на рахунках відсутні (Чкаловське ВУЖКГ, КВКПВКГ, Есхарівське ЖКЕУ-
2011). 

З  20 місцевих бюджетів району доходи загального фонду  виконано по
всіх. Сільським та селищним радам надані офіційні висновки щодо перевиконан-
ня або недовиконання доходів за підсумками 11 місяців для внесення змін до
місцевих бюджетів. 

 Видатки загального фонду бюджету району профінансовано в повному
обсязі відповідно до бюджетних призначень та наявності лімітів.
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 Видаткова  частина  виконана  на  94,9%,  при  уточненому  плані
305172,4 тис. грн  профінансовано 273026,7 тис. грн.  

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

Соціальна сфера 
Праця та зайнятість населення

Станом на 01.12.2016 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  перебувало
1132  безробітних  громадянина.  Професійну  підготовку  пройшли  276  осіб,  у
громадських роботах прийняли участь 541 безробітний.

Проведено  4  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 4 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 11 засідань з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості та 10 засідань комісії
з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечен-
ня), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Станом на 01.12.2016 не зареєстровані нещасні випадки на підприємствах
району. Зареєстровано 836 нещасних випадків невиробничого характеру.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом  на  01.12.2016  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 2111  отримувачам  на  суму
29075,5 тис. грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету
29075,5  тис.  грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів,  нарахована 36 отримувачам на
суму 182,4 тис. грн, профінансовано 182,4 тис. грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  226  сім’ям  на  суму  6411,2  тис.  грн.
Профінансовано 6411,2 тис. грн, заборгованості немає.

 41  фізичній  особі,  якій  надаються  соціальні  послуги,  нарахована
компенсація, на суму 74,4 тис. грн, профінансовано 74,4 тис. грн, заборгованості
немає.

108 особам, які не мають права на пенсію та інвалідам нарахована держана
соціальна допомога на суму 1341,8 тис.  грн, профінансовано 1341,8 тис.  грн,
заборгованості немає.

36 непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалі-
дами І  групи та  престарілими,  нарахована  компенсація  на  суму 8,7  тис.  грн,
профінансовано 8,7 тис. грн, заборгованості немає.
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Грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалі-
дом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 26 отримувачам на
суму 608,8 тис. грн, профінансовано 608,8 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  нарахована
402  отримувачам  на  суму  5986,3  тис.  грн,  профінансовано  на  суму
5986,3 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 1458,5 тис. грн, профінансовано на суму
1458,5  тис.  грн,  з  них:  7  прийомним  сім’ям  нараховано  503,1  тис.  грн,
профінансовано  503,1  тис.  грн:  4  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано  955,4  тис.  грн,  профінансовано  –  955,4  тис.  грн,  заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.12.2016

Всього домогосподарств в районі  – 13278.  Звернулись за призначенням
субсидії – 11482 домогосподарства (86,0%), у тому числі 7736 повторно. При-
значено субсидій – 11334 домогосподарствам (88,5%) на суму               8727,58
тис. грн, у тому числі 7733 домогосподарствам повторно (у 2015 році – 4996
(24,2%),  у  т.ч.  по  рішенню  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –
618 сім’ям (5,5%), допомога – 90 одержувачам. Проведено 28573 перерахунків
(зі зміною тарифів та періоду).

На 01.12.2016 користуються субсидією: на житлово-комунальні послуги –
8784 домогосподарства (66,1%), на тверде паливо – 431 домогосподарство, у т.ч.
105  за  2015  рік.  Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги
складає – 1976,23 грн, що на 1829,03 грн більше ніж у 2015 році. Середній роз-
мір субсидії на тверде паливо складає 1766,40 грн.                 

                       
Надання соціальних гарантій та пільг

Станом на 01.12.2016 путівки на санаторно-курортне лікування отримали
11 інвалідів війни, 31 інвалід загального захворювання та 1 учасник бойових дій,
2 учасник війни, 1 дружина померлого учасника війни, 2 учасника АТО.

Станом  на  01.12.2016  року  168  інвалідів  отримали  310  направлень  для
забезпечення протезними виробами та технічними засобами реабілітації.

Згідно  із  Законом  України  «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 чотири відділення, чи-
сельність працюючих 111 чоловік, у тому числі соціальних робітників            67
осіб, які працюють в 19 населених пунктах.

Станом на 01.12.2016 надана допомога 2071 особі, в тому числі: відділен-
ням соціальної допомоги вдома – 750 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) –
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464 особам, пунктом прокату – 51 особі, переміщеним особам із зони АТО – 73
особам.

Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру
пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.12.2016 призначено пільг за раху-
нок  субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму  9632,0  тис.  грн,
заборгованість складає – 1036,3 тис. грн.

Захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської ката-
строфи

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

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  179  громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 614,4 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 138 громадян на суму 99088,21 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  1,90  млн.  грн.  Перевірено
186 особових рахунків на виплату недоотриманої пенсії. Обстеження з питань
матеріальної допомоги 8 осіб.

Соціальними інспекторами перевірено 231 справа одержувачів допомог.
З  початку  року  перевірено  2036  особових  справ  одержувачів  субсидії

(у тому числі матеріально — побутових умов проживання 128 справ).
Виявлено 1 випадок помилки в розрахунку субсидії на суму 1532,91 грн.

Виявлено 11 випадків надання недостовірної інформації на суму 1212,46 грн.
Загальна сума коштів, що підлягає поверненню до бюджету по допомогам

– 46936,11 грн, по субсидіям — 13645,37 грн.
Повернуто коштів до бюджету всього 28558,27 грн, з них по допомогам –

15080,21 грн, по субсидіям — 13478,06 грн.                                          

Пенсійне забезпечення
На обліку в управлінні перебуває 17780 пенсіонерів. Місячна потреба в

коштах  на  виплату  пенсій  на  місяць  2016  року  становить  24031,6  тис.  грн.
Середній розмір пенсії становить 1644,09 грн. 

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

Ринок праці
Реалізація  заходів  Програми  зайнятості  населення  Чугуївського  району

сприяє  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, робітників з обслуговування, кваліфікованих робітників з інструментом,
а також військовослужбовців для проходження військової служби за контрактом.

Основною проблемою сучасного ринку праці залишається нестача якісних
робочих місць з гідними умовами та оплатою праці,  особливо для молоді.

 Протягом звітного періоду 2016 року чисельність безробітних складала
1132 особи, з яких 54% складали жінки, 45 % - молодь віком до 35 років, кожен
четвертий  належав  до  осіб,  які  мають  додаткові  гарантії  щодо  сприяння  у
працевлаштуванні.  

 Протягом  звітного  періоду  ринок  праці  Чугуївського  району  не  мав
негативної динаміки. 

Всього за звітний період за послугами до центру зайнятості звернулось 
1674  особи, з яких 1132 особи отримали статус безробітного. В січні –

листопаді місяці 2016 року були працевлаштовані 1096 осіб, з яких мали статус
безробітного – 640 осіб.            

Основною  проблемою  працевлаштування  безробітних  є  невідповідність
професійно-кваліфікаційного складу шукаючих роботу заявленим вакансіям. 

Протягом  звітного  періоду  професійним  навчанням  за  направленням
служби зайнятості охоплено 276 осіб з числа безробітних. 

Навчання  проводилось  безпосередньо  на  базі  підприємств  і  на  базі
Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. 

Одним з  основних напрямків  діяльності  служби зайнятості  є  підтримка
розвитку  підприємства  та  організації  самозайнятості  громадян.  Цьому сприяє
використання  права  безробітними  на  отримання  одноразової  допомоги  по
безробіттю для організації підприємницької діяльності. 

 Протягом  звітного  періоду  надавалася  дієва  допомога  громадянам  в
організації  підприємницької  діяльності  та  підготовці  бізнес-планів.  У  січні  –
листопаді місяці 2016 року таку допомогу отримали 6 осіб. Використано коштів
з ФЗДССВБ – 109,649 тис. грн. Всі дані особи пройшли професійне навчання за
направленням  центру  зайнятості  за  навчальною  програмою  «Стратегічне
планування і розвиток приватного підприємства». 

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» здійснюється
компенсація витрат роботодавцю суми єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за працевлаштування на нове робоче місце. 

Протягом січня-листопада місяця 2016 року підприємствами Чугуївського
району працевлаштовані на новостворені робочі місця із числа безробітних – 
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26  осіб,  з  наданням  компенсації  єдиного  внеску  роботодавцям
Чугуївського району.  Використано коштів ФЗДССВБ – 55,008 тис. грн.  

Для  забезпечення  безробітних  громадян  тимчасовою  роботою  були
організовані  громадські  роботи  та  роботи  тимчасового  характеру  на
підприємствах та установах Чугуївського району, в яких прийняли участь 

541 особа. Роботи тимчасового характеру проводились на базі Леб’язької
сільської  ради,  Мосьпанівської  сільської  ради,  Чкаловської  селищної  ради,  та
ТОВ  «Філія  «Голден  КРОСС»,  ТОВ  «Малинівський  склозавод»,  Чкалівська
селищна виборча комісія в цих роботах прийняли участь 118 осіб, роботи були
організовані з ліквідації наслідків снігопаду та благоустрою населених пунктів.   

Протягом  січня-листопада  2016  року  на  проведення  громадських  робіт
використано  коштів  Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального
страхування на випадок безробіття – 290,4 тис. грн, коштів місцевих бюджетів –
295,2 тис. грн.  

На  базі  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  були
організовані та проведені громадські роботи щодо порядку отримання житлових
субсидій за кошти Фонду. Фактичні витрати  за 11 місяців 2016 року склали –
40,1 тис. грн. У поточному році до громадських робіт щомісяця залучались до
60 безробітних осіб.   

Згідно з планом роботи центру зайнятості  щоденно проводяться групові
профорієнтаційні  заходи  з  громадянами,  які  перебувають  на  обліку  в  центрі
зайнятості заходи. 

В  зв’язку  з  попитом  щодо  підбору  претендентів  для  проходження
контрактної служби у ЗС України, центром зайнятості проводяться  заходи за
участю  представників  Чугуївського  районного  військового  комісаріату  та
представників  військових  частин:   «Збройні  сіли  України  –  презентують»  та
ярмарки вакансій. 

У звітному періоді січень-листопад 2016 року проведено 33 міні-ярмарки
вакансій, в яких взяли участь 476 осіб; 3 ярмарки вакансій «ЗСУ – пропонують»
(155 осіб).  Проведено 25 семінарів з  орієнтації  на службу в ЗСУ з загальним
охопленням – 316 осіб.            

Протягом звітного періоду 2016 року спеціалісти центру зайнятості надали
профорієнтаційних, профінформаційних та профконсультаційних послуг –  1130
безробітним мешканцям Чугуївського району. Охоплення профорієнтаційними
послугами  складає  98%  від  загальної  кількості  безробітних  громадян,  які
перебували на обліку в центрі зайнятості.   

Протягом  2016 року на обліку в центрі зайнятості перебували 4 особи, які
були  демобілізовані  з  місць  проведення  антитерористичної  операції.  З  них:
2  особи  було  працевлаштовано,  2  особи  одержали  одноразову  допомогу  по
безробіттю для відкриття власної справи.  

З  метою  пошуку  роботи  у  січні–листопаді  поточного  року  в  центрі
зайнятості  перебувало  14  осіб  з  інвалідністю,  з  них  14  осіб  було
працевлаштовано, взяли участь у громадських роботах 1 особа, 6 осіб пройшло
профнавчання.  Всі  особи  з  інвалідністю  отримали  профінформаційні  та
профконсультаційні послуги.
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 На обліку в центрі зайнятості на 01.12.2016 року перебуває 245 осіб, які
мають статус безробітного. Середня тривалість безробіття складає приблизно 3
місяці. 

Охорона здоров’я
Станом  на  1  грудня  2016  року  по  КЗОЗ  «Чугуївський  районний  центр

первинної медико-санітарної допомоги» фактично профінансовано 14590,1 тис.
грн (загальний фонд), що становило 96,7% від плану фінансування на вказаний
період.  Заробітна  плата  з  нарахуваннями  працівникам  Центру  ПМСД
профінансована на суму 11426,6 тис. грн, комунальні послуги -  1260,4 тис. грн.

КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  імені  М.І.  Кононенка»
профінансовано на 37560,1 тис. грн (загальний фонд), що становило 96,9% від
плану  фінансування  на  вказаний  період.  Заробітна  плата  з  нарахуваннями
працівникам  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  імені
М.І.Кононенка» профінансована на суму 29417,7 тис.  грн (99,7%), комунальні
послуги – 4104,1 тис. грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1403,1
тис .грн. Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий
та нецукровий діабет профінансовано на 1911,6 тис. грн (100%).

28 листопада 2016 року проведено засідання комісії з питань техногенно-
екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  в  Чугуївському  районі,  на
засіданні були розглянуті питання: «Про стан готовності лікувальних закладів до
роботи  в  період  підвищення  рівня  захворюваності  на  грип  та  ГРВІ»;  «Про
перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ». 

З метою попередження розповсюдження та зниження рівня захворюваності
на грип та ГРВІ серед населення в районі розроблено комплексний План заходів
по  профілактиці  і  боротьби  з  грипом  та  гострими  респіраторними
захворюваннями в Чугуївському районі  на  2015-2020 роки,  який затверджено
головою Чугуївської районної державної адміністрації. 

В сфері охорони здоров'я  розроблено та затверджено районну Програму
розвитку  лікувальних  закладів  району  на  2015-2023  роки.  Програмою
передбачено  фінансування  заходів  за  рахунок  коштів  районного  бюджету  на
закупівлю лікарських засобів, в тому числі на закупівлю медичних препаратів
для  створення  резерву  ліків  в  стаціонарних  відділеннях  для  лікування  та  на
закупівлю вакцини для проведення щеплень проти грипу. Додатково виділено з
районного  бюджету  20,4  тис.  грн.  на  придбання  вакцини  для  профілактики
грипу. Для створення запасу лікарських засобів, направлених на профілактику та
боротьбу з грипом та ГРВІ у лікувальних закладах району додатково з районного
бюджету профінансовано 95,0 тис. грн.

Начальником відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації в
листопаді  2016 року прийнято участь у громадських слуханнях по населеним
пунктам  Чугуївського  району  з  питання  реорганізації  КЗОЗ  «Чугуївський
районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги» Чугуївської  районної
ради  Харківської  області. Підготовлено  розпорядження  голови  Чугуївської
районної державної адміністрації  від 17.11.2016 № 431 «Про створення Робочої
групи  для  вирішення  питання  доцільності  реорганізації  КЗОЗ  «Чугуївський
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районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги» Чугуївської  районної
ради Харківської області у комунальне неприбуткове підприємство».

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  проводяться  профілактичні
медичні огляди населення. Проведено флюорографічне обстеження у 42713 осіб,
що становить 91,8% до річного плану.  При профілактичних оглядах виявлено
13  хворих  на  туберкульоз,  в  2015  році  виявлено  11  осіб.  Онкологічні
захворювання виявлені  у  6 осіб,  в  2015 році  у 9 осіб.  Хронічні  неспецифічні
захворювання легень виявлені у 1364 осіб, в 2015 році – у 1216 осіб.

Показник обстеження на туберкульоз у розрахунку на 1 тисячу населення
становить 625,2 середньо районний показник складає 474,7. Чугуївський район
посів 3 рейтингове місце за цим показником.

Для проведення  профілактичних оглядів  населення  сформовано  бригаду
фахівців-лікарів  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка», до складу якої увійшли лікарі: фтизіатр, онколог, гінеколог,
кардіолог, невропатолог, отоларинголог, хірург. Лікувальними закладами району
затверджено  графік  виїзду  бригади  фахівців  другого  рівня  надання  медичної
допомоги до населених пунктів району, здійснено 38 виїздів.  В листопаді 2016
року здійснено виїзди до населених пунктів: смт Малинівка, с. Камяна Яруга, с.
Стара Гнилиця,  с. Коробочкине, с. Мосьпанове. 

Аналізуючи  демографічну  ситуацію  в  районі,  встановлено,  що  за
11 місяців народилося 597 дітей (м. Чугуїв – 368, сільська місцевість – 229), за
аналогічний  період  у  2015  році  –  708  немовлят  (м.  Чугуїв  –  420,  сільська
місцевість – 350).

Промисловість
У січні-жовтні 2016 року (згідно із статистичною інформацією за січень-

жовтень  2016  року)  підприємствами  Чугуївського  району  реалізовано
промислової продукції на 1,62 млрд. грн, що складає 1,6% від загального обсягу
реалізації  Харківської  області.  Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  на
одну особу населення Чугуївського району становив 34,84 тис. грн.

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  оперативними  даними  промислових  підприємств,  за  період  січень  –
листопад 2016 року обсяг виробленої продукції промислового комплексу району
(у діючих цінах) збільшився 20% відповідно до показника минулого року і склав
233,91 млн. грн.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі,  на
підприємствах:  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  –  на  8%,  у
електроенергетичній – філія «ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» –
на 95%, у виробництві неметалевих виробів – ТОВ «Малинівський склозавод» –
на 8%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ «Слобожанський промкомбінат» – на 14%, ДП «Новопокровський КХП» –



9

на  36%,  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  –  на  5%,  ПрАТ  «Новопокровський
ЗЗБК» – на 33%, ПрАТ «ТММ-Енергобуд» - 49%, ТОВ «Бікорм» - 9%.

Сільське господарство
В  галузі  рослинництва  станом  на  01.12.2016  року  завершено  збирання

врожаю  2016  року.  За  11  місяців  2016  року  валове  виробництво  продукції
рослинництва у порівняних цінах 2010 року склало 364,9 млн. грн або 127,8 %
відповідно до показника минулого року.

Сільгосптоваровиробники  Чугуївщини  завершили  заготівлю  кормів  для
утримання  худоби.  Скошено  всього  3415,4га  в  т.ч.  на  сіно  –  1337,4га;
багаторічних  трав  –  783га;  на  сінаж  –  2078,0га;  багаторічних  трав  –  1366га.
Заготовлено сіна 5605,9 тонн; сінажу – 35180,4 тонн.

Скошено  кукурудзи  на  силос  2855га,  заготовлено  зеленої  маси
65207,4тонни з них закладено до ями 61621тонна; використано на корм худобі
– 3586,4тонн;

Під урожай 2017 року аграріями засіяно 13129,7га озимих на зерно з них:   
озима пшениця займає 12956,7га; озимий ячмінь – 83га; озиме жито – 90га.

З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання
господарствами району з початку року закуплено сільськогосподарської техніки
на суму – 157,2 грн, що більше показника 2015 року на 24,9 млн. грн, або на
18,8%.  Проведене  оновлення  машинно-тракторного  парку,  дасть  змогу
підвищити продуктивність праці та зекономити паливно-мастильні матеріали.

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.12.2016 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8424 голови, що більше
показника  минулого  року  на  1953  голови,  в  тому  числі  корів  –
2971  голова,  що  на  936  голів  більше  показника  минулого  року,  свиней  –
87705 голів, що на 32480 голів менше відповідно до показника минулого року,
птиці – 115,6 тис.  голів,  що на 46,2 тис. голів менше до показника минулого
року.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  в
січні-листопаді  2016  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму – 277,2 млн.  грн,  або 89,5% в порівнянні до аналогічного
періоду минулого року, в тому числі: м’яса худоби та птиці на суму – 232,1 млн.
грн  (85,6%);  молока на  суму –  39,6  млн.  грн (124,5  %);  яйце –  5,5  млн.  грн
(81,9%);

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 18535,3 т, що
на 3006,2 т менше відповідного показника минулого року, молока – 15943,3 т,
що на 3138,3 т більше відповідного періоду минулого року.

Надій молока від однієї  середньої корови склав 7361 кг,  що на 1068 кг
більше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять відповідно 429 та 419 гр. (79,1 %, 87,0 %). За січень-листопад 2016
року було вироблено яєць 11839,5 тис. шт.,  що менше на 2607,9 тис. шт. або
становить 81,9 % від показника минулого року. Яйценосність курей – несучок
складає 211 шт. (100 %).
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Станом  на  01.12.2016  року  сільськогосподарськими  підприємствами
району за оренду земельних часток (паїв) сплачено 66129,3 грн., що становить
106,2%.

                                          Будівельна діяльність
У  Чугуївському  районі  станом  на  30.11.2016  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.

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

району  на  2016  рік»  у  листопаді  2016  року  відділом  житлово-комунального
господарства, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації
(далі  -  відділом)  продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації
безперебійного надання житлово-комунальних послуг, забезпечення подальшого
розвитку  інфраструктури,  підвищення  рівня  розрахунків  за  надані  послуги,
подальшого розвитку житлово-комунальних підприємств району, а також сфери
паливно-енергетичного  комплексу  та  транспортного  забезпечення  району,
контролю  за  роботою  виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання
ними делегованих повноважень в зазначеній сфері. Питання стабільного надання
комунальних  послуг,  розвитку  паливно-енергетичного  комплексу  та
транспортного  забезпечення  споживачів  Чугуївського  району  знаходиться  на
постійному  контролі  відділу.  Протягом  звітного  періоду  житлово-комунальні
послуги  та  послуги  транспортного  забезпечення  надавались  своєчасно  та  в
повному обсязі.

З  метою  забезпечення  сталого  проходження,  осінньо-зимового  періоду
2016-2017  років  ефективної  взаємодії  підрозділів  житлово-комунального
господарства  та  своєчасної  ліквідації  можливих  аварійних  ситуацій,   було
організовано  чергування  та  забезпечено  цілодобову  роботу  оперативно  -
чергових служб на місцях.

В приміщенні районної  державної адміністрації щоденно з 17.00 до 08.00
здійснюється  чергування  штатних  чергових  «Комунальної  установи  по
забезпеченню  діяльності  з  утримання  та  обслуговування  майна  спільної
власності  територіальних  громад  Чугуївського  району»,  до  яких  при
проходженні поточного опалювального сезону років надходить інформація щодо
стану  проходження  опалювального  сезону  в  районі,  з  наступною  доповіддю
відповідальним посадовим особам, а також керівництву району. У вихідні дні
(субота та неділя) з 8.00 до 17.00 аналогічне чергування здійснюють працівники
райдержадміністрації та районної ради.

На виконання «Комплексного плану  заходів спеціалізованої комунально-
технічної  служби  цивільного  захисту  Чугуївського  району  по  запобіганню  та
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ліквідації   надзвичайних  ситуацій техногенного  та  природного  характеру  у
Чугуївському районі в осінньо-зимовий період 2016-2017 років», зкореговано та
поновлено  інформацію  щодо  сил  та  засобів  підрозділів  спеціалізованої
комунально-технічної служби в населених пунктах району, відпрацьовано план
дій  служби,   та  схему  оповіщення,  проведено  перевірку  фактичного  стану
виконання  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.

Визначено  об’єкти  життєзабезпечення  населення,  що  можуть  зазнати
негативного впливу природних явищ. Органами місцевого самоврядування було
вжито  можливих  заходів  щодо  забезпечення  їх  сталого  функціонування.  На
місцях створено необхідний резерв матеріалів та уточнено розрахунок сил та
засобів,  які  планується  залучати  до  їх  ліквідації,  проведено  заходи  щодо
безперебійної роботи водозаборів, водопровідно-каналізаційних споруд, мереж та
інших об’єктів комунального господарства;   забезпечено санітарний нагляд за
станом джерел питного водопостачання. 

Районною  державною  адміністрацією  налагоджена  надійна  співпраця  з
представниками Чугуївського району електричних мереж АК «Харківобленерго»
та  з  Харківським  високовольтним  районом  електричних  мереж  АК
«Харківобленерго». При виявленні проблем, питання оперативно вирішуються.

Утримання  вулично-дорожньої  мережі  здійснюють  філія  «Чугуївський
райавтодор»  ДП  «Харківоблавтодор»  та  філія  «Чугуївське  ДЕП»  ДП
«Харківоблавтодор», якими заготовлено достатньо  піску та  солі.

В районі розроблено схеми розчистки доріг в зимовий період на території
населених пунктів  району.  З  метою належного утримання вулично-дорожньої
мережі  комунальної  власності  в  належному  стані  в  осінньо-зимовий  період
2016-2017  років  сільськими,  селищними  головами  укладено  договори  з
підприємствами та організаціями на території району з метою виділення від них
необхідної техніки

На  території  району  суб'єктів  господарювання,  які  реалізують  вугільну
продукцію  населенню  не  зареєстровано,  вугільних  складів  немає.  Населення
закуповує  вугілля  самостійно.  Навчальні  заклади  використовують  паливні
брикети.

Кількість розгорнутих пунктів обігріву на зимовий період 2016-2017 років
становитиме  29  од.,  які  будуть  розташовані  у  фельдшерсько-акушерських
пунктах на територіях сільських та селищних рад району.

Відділом продовжувалася організаційна робота з сільськими і селищними
головами, керівниками установ, організацій усіх форм власності,  депутатами і
населенням  щодо  належного  санітарного  утримання  територій.  Виконувались
роботи з ліквідації звалищ та вивозу сміття, очистки лісосмуг біля населених пу-
нктів та вздовж доріг та забезпечення належного санітарного утримання тери-
торії населених пунктів району. Продовжувалось виконання  робіт з облаштува-
ння водозаборів та артезіанських свердловин систем водопостачання. 

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

Протягом  місяця  заслуховувалися  сільські,  селищні  голови,  керівники
окремих організацій, підприємств та установ щодо проведеної роботи стосовно
ліквідації заборгованості  на вказаних підприємствах за спожиті енергоносії  та
виконання  заходів  щодо  зменшення  і  ліквідації  заборгованості  місцевих
споживачів за отримані комунальні послуги

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 28.11.2016 склав
1381,6 тис. грн., з них населення – 1053,4 тис. грн, а інші споживачі –  164,4 тис.
грн.

Відповідно до інформації, отриманої від підприємств, що надають послуги
з теплопостачання, станом на 28.11.2016 заборгованість складає     8387,04 тис.
грн., з них заборгованість населення – 5561,51 тис. грн, споживачі – 1985,4 тис.
грн.

З метою підвищення рівня платежів та зменшення заборгованості за надані
послуги  комунальними  підприємствами  залучалися  бригади  з  відключення
боржників від надання послуг. Продовжено успішну практику відключення від
водопостачання  боржників,  представниками  комунальних  підприємств  велась
роз’яснювальна  робота  стосовно  необхідності  своєчасної  сплати  за  одержані
послуги та оформленню субсидій.

Продовжено  практику  направлення  листів  до  керівників  підприємств  з
проханням посприяти в погашенні заборгованості за комунальні послуги їхніми
працівниками.  Позитивний  досвід  роботи  по  поверненню  боргів  а  також
позитивні  приклади  та  напрацьований  досвід  в  роботі  з  погашення
заборгованості  та  підвищення рівня  платежів  за  спожиті  житлово-комунальні
послуги буде активно впроваджуватися і надалі.

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 передбачено на ремонт

доріг комунальної власності 2625 тис. грн, профіносовано – 1255 тис. грн (48%). 
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На співфінансування ремонту доріг загального користування за рахунок
місцевих бюджетів  у  2016 році  передбачено  -  1770 тис.  грн,  профінансовано
505 тис. грн (29%).

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

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

Обсяг послуг на одне відділення складає 210,40 тис. грн, в середньому по
районах області 161,2 тис. грн.

Середня вартість торговельного патенту складає 100 грн. Середня вартість
орендної плати для відділень поштового зв’язку складає 174,85 грн на місяць,
вартість орендної плати для п’яти відділень складає 1грн. на рік.

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

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. 
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Мале підприємництво
Станом на 01.12.2016 у районі  було зареєстровано 38 юридичних осіб,

фізичних  осіб-підприємців  –  103,  створено  151  робоче  місце,  з  них
юридичними особами – 38, 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 01.12.2016 припинили підприємницьку
діяльність  28  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  01.11.2016  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  4  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.

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.
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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 (+14,7%), сметану жирністю
20% (+57,5%), масло вершкове (+20,4%).

Зменшення  ціни  відбулося  на: борошно  пшеничне  (-1,5%),  макаронні
вироби  (-3,7%),  крупу  манну  (-2,2%),  рис  (-3,2%),  молоко  жирністю  2,5%
(в поліетиленових пакетах)  (-4,3%),  яйця  курячі  (-10,2%),  цукор-пісок  (-2,2%),
олію соняшникову рафіновану (-0,4%), сіль (-12,4%), ковбасу варену 1 гатунку
(-2,9%) борошно пшеничне (-1,5%).

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 – 6,80 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» -
20,93 грн/л, бензин марки АI-95 «Євро» - 21,48 грн/л, дизпаливо марки «Євро»-
18,83 грн/л.

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації.
Протягом 11 місяців 2016 року зареєстровано 3146 звернень щодо надання

адміністративних послуг: 399 – Чугуївського районного відділу ГУ ДМС Украї-
ни в Харківській області (далі  –  ДМС), 1314 – Управління Держгеокадастру у
Чугуївському районі Харківської області (далі – Держгеокадастр), 58 – Реєстра-
ційної  служби  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської
області (далі – реєстраційна служба),              1370 – власні послуги (31 – сектор
містобудування і  архітектури районної  державної  адміністрації,  1338 –  відділ
реєстрації  районної  державної  адміністрації;  1  –  відділ  освіти  районної
державної адміністрації), 5 – документів дозвільного характеру.

Видано  2790  результатів:  435  –  ДМС,  1213  –  Держгеокадастру,
58 – реєстраційної служби, 1079 – власні послуги, 5 – документи дозвільного ха-
рактеру. 

Надано  майже  3850  консультацій  щодо  отримання  адміністративних
послуг.

Гуманітарна сфера:
Освіта

Заробітна  плата  педагогічним  працівникам  навчальних  закладів  району
виплачена в повному обсязі. 

Здійснена оплата за комунальні послуги на загальну суму 543,7 тис. грн.
За послуги зв'язку сплачено 3,9 тис. грн., за вивіз сміття – 1,8 тис. грн.
Здійснена оплата за придбання підручників на загальну суму 28,0 тис. грн,

за підвіз підручників – 9,1 тис. грн. 
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Придбані продукти харчування для навчальних закладів району на суму
82,8 тис. грн.

Здійснена оплата за господарчі товари для навчальних закладів району на
загальну суму 10,3 тис. грн.

Здійснена  оплата  за  придбання  альтернативного  палива  для  навчальних
закладів району на загальну суму 543,6 тис. грн.

Здійснена виплата коштів дітям пільгових категорій із фонду загального
обов'язкового навчання на суму 10,2 тис. грн. 

Придбано музикальні інструменти для Малинівської гімназії  на загальну
суму 48,9 тис. грн. 

Протягом  листопада  у  навчальних  закладах  району  проводився  ІІ
(районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з  навчальних дисциплін.
Переможці ІІ етапу будуть направлені на ІІІ (обласний етап).

У  листопаді  здійснено  державний  нагляд  за  діяльністю  Тернівського
навчально-виховного комплексу. За результатами перевірки складено акт. 

Протягом місяця  у  навчальних закладах  району проведений моніторинг
якості дошкільної та початкової освіти.

21  листопада  у  всіх  навчальних  закладах  району  проведені  заходи,
присвячені Дню Гідності та Свободи.

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
 З  метою  попередження  підліткової  злочинності  та  профілактики

негативних проявів в підлітковому середовищі, виявлення фактів бродяжництва,
жебракування,  і  дітей,  які  прогулюють заняття,  за  11 місяців 2016 року було
проведено 78 рейдів-перевірок по населених пунктах району. За результатами
яких  виявлено  111  дитини,  які  були  повернуті  батькам.  Неповнолітніх,  які
бродяжать  і  жебракують  не  виявлено,  обстежено  умови  проживання  дітей  в
217  сім’ях  пільгового  контингенту.  Було  вилучено  16  малолітніх  дітей  та
влаштовано  їх  до  медичних  закладів  чи  обласних  центрів  соціально-
психологічної реабілітації дітей. Це діти із селищ: Малинівка, Есхар, Введенка, а
Кочеток, Чкаловське, Леб’яже. Виявлено 8 дітей, які знаходились без догляду
батьків, яких після проведення профілактичних заходів повернуто в родини. За
результатами обстеження було попереджено про відповідальність батьків - 147,
ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності – 17.

 За 11 місяців 2016 року 23 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батькі-
вського піклування, надано юридичний статус, із них 15 влаштовані під опіку
громадян України, 3 - до дитячого будинку сімейного типу в м. Люботин, 3 ди-
тини усиновлені громадянами України, 5 дітей, позбавлених батьківського пі-
клування  тимчасово  влаштовані  до  державних  закладів  до  подальшого
влаштування до сімейних форм виховання. 

За поточний період проведено 20 засідань Комісії з питань захисту прав
дитини, на яких розглянуто 99 питань. По розглянутим справам було прийнято
90  рішень,  підготовлено  понад  60  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації з питань соціального захисту прав дітей району. 
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На обліку служби у справах дітей районної  державної  адміністрації,  на
01.12.2016 перебуває 18 дітей СЖО, які виховуються в 11 сім’ях, де батьки не
виконують батьківські обов’язки по утриманню, вихованню та навчанню своїх
дітей, та злісно ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 

На особистому прийомі громадян в службі у справах дітей протягом січня-
жовтня 2016 року звернулось 68 осіб, прийнято 124 заяв з різних питань, що
стосуються дітей. Всі звернення задовільнені.

За  11 місяців  2016 року проведено 14 Днів  правових знань,  44  лекції,
87 бесіди, у тому числі з неповнолітніми, які схильні до правопорушень, всього
охоплено понад 800 дітей. Крім того, взято участь у 7 загальношкільних батькі-
вських зборах, на яких проведені профілактичні заходи щодо запобігання без-
доглядності, безпритульності.

На даний час в районі функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу та
9 прийомних сімей, в яких виховується 28 дитини-сироти та дитини, позбавле-
них батьківського піклування, та 9 осіб з їх числа у віці від 18 до           23 років.
Одна родина прибула з зони проведення АТО, в якій виховується           1 дитина.

На території району проживає 7904 неповнолітніх, з них перебуває на облі-
ку служби: 118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (34
дитини-сироти і 84 дітей, позбавлених батьківського піклування), 18 дітей, які
виховуються в 11 сім’ях, де батьки не виконують своїх батьківських обов’язків. 

Культура
Відділ  культури  і  туризму  райдержадміністрації  нараховує  19  клубних

закладів, 26 бібліотек. За звітний період відділом проводилися за планом  наради
працівників культури району, засідання ради відділу культури і туризму, на яких
розглядалися  такі  питання  щодо  організації  та  проведення  заходів  до  Дня
пам’яті  жертв  Голодоморів;  функціонування  закладів  культури  на  території
Чкаловської  об’єднаної  територіальної  громади;  підготовки  та  проведення
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.

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.

За  звітний  період  проведені  культурно-масові  заходи  з  нагоди  Дня
соціального  працівника,  до  Всеукраїнського  Дня  працівників  культури  та
аматорів народних мистецтв, Дня Гідності і свободи, Дня працівників сільського
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господарства.  Відбувся  мітинг  до  Дня   пам’яті  жертв  Голодомору  1932-1933
років. Було відкрито фотовиставку «Україна – це ми».

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

За окремим планом проводився показ документальних фільмів з підборки
кіноклубу «Docudays UA». 

В  бібліотеках-філіях  ЦБС  були  організовані  книжкові  виставки  до  Дня
писемності  та  мови,  Дня Гідності  і  свободи,   Дня пам’яті  жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні та ін. Організовано та проведено безкоштовні скап-
консультації з правових питань.
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