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Бюджет
Доходи  загального  фонду  бюджету району  (без  урахування

міжбюджетних трансфертів) за січень-лютий 2017 року виконано на 128,8%  до
затвердженого  з  урахуванням  змін  плану, надходження  складають
11531 тис. грн при плані 8950,5 тис. грн (+ 2580,5 тис. грн).

План по основних бюджетоутворюючих податках – податку на доходи
фізичних осіб – виконаний на 126,7% (+ 1378,1 тис. грн), по єдиному податку –
на  125,8%  (+484,1  тис.  грн),  по  податку  на  майно  –  на  126,5  %
(+ 420,6 тис .грн).

Трансферти з державного бюджету не всі надійшли в повному обсязі, а
саме:  базова  дотація  в  сумі  1316,4  тис.  грн  та  освітня  субвенція  –
5812,3 тис. грн, як і передбачено планом,  додаткова дотація – 3340,6 тис. грн
при плані               3397,8 тис. грн (недоотримано 57,2 тис. грн від Чкаловської
ОТГ),  медична  субвенція  –  10613,2  тис.  грн  при  плані  11875,6  тис.  грн
(недоотримано                  1262,4 тис. грн від Чкаловської ОТГ).

Сільським та  селищним бюджетам перерахована  з  районного  бюджету
цільова  субвенція  на  утримання  закладів  дошкільної  освіти  та  культури  у
повному обсязі.

З 14 місцевих бюджетів району доходи загального фонду виконані по 12,
не  виконано  2,  а  саме  по  Кам`яноярузькому  сільському  бюджету  –  84,4%
(-39,3 тис. грн), по Старогнилицькому – 98,3% (-2,2 тис. грн).  

Доходи  загального  фонду(без  трансфертів)  за  січень-лютий  2017  року
проти минулого року (в співставних умовах) збільшились на 53,1 %, або на
3997,0 тис. грн, за рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних
осіб  на  70,8%,  або  на  2708,4  тис.  грн,  плати  за  землю  –  на  27,3%,  або
411  тис.  грн,  єдиного  податку  з  сільгоспвиробників  –  у  2,7  рази,  або  на
685,0 тис. грн,  акцизного податку – у 1,9 рази, на суму 179,0 тис. грн.

За даними податкової інспекції  податковий борг до місцевих бюджетів
району  (разом  з  Чкаловською  ОТГ)  станом  на  01.03.2017  складає
3965,2 тис.  грн,  в порівнянні  з  початком року збільшився на 228,9 тис.  грн.
Заборгованість  по  Чкаловській  громаді  складає  266,8  тис.грн.
(ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» - 62,8 тис. грн,  ТОВ «Ігма-2011» -
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14,3  тис.грн,  ТОВ «Роса  2010»  -  1,3  тис.  грн,  ПАТ «АК  Слобожанський»  -
1,0 тис. грн)

Найбільші борги рахуються по таких податках:
-  по  платі  за  землю  –  всього  1859,7  тис.  грн,  у  тому  числі  основні

боржники:   ПРАТ  «ТММ  Енергобуд»  -  543,8  тис.  грн.  (орендна  плата),
Малинівський  ДМЗ  –  284  тис.  грн  (земельний  податок),  ТОВ  «Агросвіт»  -
51,5 тис. грн (орендна плата), по орендній платі з фізичних осіб заборгованість
всього по району  341,5 тис. грн;

- по податку на доходи фізичних осіб – всього борг 884,6 тис. грн, у тому
числі  основні  боржнки:  Есхарівське  ЖКЕУ- 2011  –  639,3  тис.  грн (штрафні
санкції по актах перевірки), Чкаловське ВУЖКГ-70,7 тис. грн, Малинівський
ДМЗ – 32,8 тис. грн;

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

-  по  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  –
175,0 тис. грн, у тому числі основні боржники: (ТОВ «Агросвіт» - 91,8 тис. грн,
ПРАТ «ТММ Енергобуд» - 49,8 тис. грн, ТОВ «Ігма 2011»- 13,5 тис. грн).

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

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

Видаткова  частина  виконана  на  84,5%,  при  уточненому  плані
93232,3 тис. грн профінансовано 78824,4 тис. грн. 

Станом  на  01.03.2017  р.  по  заробітній  платі  працівникам  бюджетних
установ району заборгованість складає 474,0 тис. грн (ЦРЛ), по енергоносіях,
спожитих  бюджетними  установами,  заборгованість  складає  0,4  тис.  грн
водопостачання відділ освіти. 

Праця та зайнятість населення
Станом на 01.03.2017 заборгованість з виплати заробітної плати в районі

складає 643,9 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  перебували
443  безробітних  громадянина.  Професійну  підготовку  пройшли  70  осіб,  в
громадських роботах прийняли участь 63 безробітних.
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У районі створено 39 робочих місць. З них: юридичними особами – 1,
фізичними особами – 36, за договорами трудового найму працює – 2 особи.

Проведено  1  засідання  Координаційного  комітету  сприяння  зайнятості
населення, 1 засідання тристоронньої соціально-економічної ради, 2 засідання з
легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової  зайнятості  та  2  засідання
комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Зареєстровано 66 нещасних випадків невиробничого характеру.

Призначення та виплата субсидій та всіх видів соціальних допомог
Станом на 01.03.2017 нарахована допомога  згідно із  Законом України

«Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 1754  отримувачам  на  суму
4700,2 тис. грн, профінансовано за рахунок субвенції із державного бюджету
4700,2  тис.  грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,
батьки яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 15 отримувачам на
суму 17,7 тис. грн, профінансовано 17,7 тис. грн, заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про  державну
соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  198  сім’ям  на  суму
1285,2 тис. грн. Профінансовано 1285,2 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
45 особам на суму 18,4 тис. грн, профінансовано 18,4 тис. грн, заборгованості
немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам  нарахована  111  особам  на  суму  271,5  тис.  грн,  профінансовано
271,5 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює догляд  за
інвалідом І групи та престарілим нарахована 34 особам на суму 1,8 тис. грн,
профінансовано 1,8 тис. грн, заборгованості немає.

Грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалі-
дом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу нарахована 31 отримувачу на
суму 119,8 тис. грн, профінансовано 119,8 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  нарахована
408  отримувачам  на  суму  1248,5  тис.  грн,  профінансовано  на  суму
1248,5 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування нарахована на  суму 270,9  тис.  грн,  профінансовано на
суму  270,9  тис.  грн,  з  них:  7  прийомним  сім’ям  нараховано  85,3  тис.  грн,
профінансовано  85,3  тис.  грн,  4  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
нараховано  185,6  тис.  грн,  профінансовано  –  185,6  тис.  грн,  заборгованості
немає.

Надання субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та
скраплений газ станом на 01.03.2017

Всього домогосподарств в районі – 13278 
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Звернулись  за  призначенням  субсидії  –  832  домогосподарства  (6,2%).
Призначено  субсидій  –  1040  домогосподарствам  (7,8%)  на  суму
1980,01 тис. грн, (у 2016 році – 2054 домогосподарства (9,96%),

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  –  201  сім’ям
(14,5%), допомог – 20 отримувачам.

Проведено 1315 перерахунків субсидій (зі зміною тарифів та періоду).
На 01.03.2017 користуються субсидією:
на житлово-комунальні послуги – 9111 домогосподарств (68,6%);
на тверде паливо – 11 домогосподарств за 2016 рік.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –

2094,4 грн, що на 556,78 грн більше ніж у 2016 році.
Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 1692,54 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 01.03.2017 путівку на санаторно-курортне лікування отримав

1 учасник бойових дій.
Станом  на  01.03.2017  року  29  інвалідів  отримали  54  направлення  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 три відділення, чи-
сельність працюючих 80 осіб,  у тому числі  соціальних робітників 43 особи,
які працюють в 13 населених пунктах.

Станом на 01.03.2017 надана допомога 522 особам, у тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 426 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –

17 особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) –
78 особам;

пунктом прокату – 1 особі;
переміщеним особам із зони АТО – 2 особам.
Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру

пільговиків  в  актуальному  стані.  Станом  на  01.03.2017  призначено  пільг  за
рахунок субвенції  з  державного  бюджету  на  загальну  суму 2652,3  тис.  грн,
заборгованість складає – 2691,8 тис. грн.
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Захист громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи

На обліку в управлінні перебуває 424 громадян постраждалих внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  -  103  особи,  2  категорія  -  77  осіб,
3 категорія - 151 особа, вдови – 36 осіб, діти - 57 осіб).

Компенсацію на продукти харчування отримали 179 громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 116,3 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 25 громадян на суму 32173,38 грн.

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

перевірені  503  нових  пенсійних  справ  та  662  перерахунки,  призначених
управлінням Пенсійного фонду в Чугуївському районі. Перевірено 503 нових
особових рахунків, 662 рахунки по перерахункам пенсій. Виявлена 1 помилка,
яка не призвела до переплати або недоплати.

Була проведена перевірка правильності призначення та виплати допомоги
на  поховання.  Перевірено  797  особових  рахунків  пенсіонерів  та  талонів  до
одноразового  доручення  на  поховання  на  суму  2503,28  тис.  грн.  Перевірено
186 особових рахунків на виплату недоотриманої пенсії. Обстеження з питань
матеріальної допомоги 9 осіб.

Головним  державним  соціальними  інспекторами  перевірено  32  справи
одержувачів допомог.

Проведені обстеження матеріально-побутових умов проживання:
- державна соціальна допомога – 26 справ;
- використання допомоги при народженні дитини – 3 справи;
- обстеження заявника для призначення субсидії – 53 справи;

З початку року перевірено 1174 особових справи одержувачів субсидії (у
тому числі матеріально — побутових умов проживання 53 справи).

Виявлено  5  випадків  надання  недостовірної  інформації  на  суму
6886,45 грн.

Загальна сума коштів, що підлягає поверненню до бюджету по субсидіям
6886,45 грн.

Повернуто коштів до бюджету по субсидіям — 3411,75 грн.

Охорона здоров’я
Станом на 01 березня 2017 року комунальний заклад охорони здоров'я

«Чугуївська центральна районна лікарня імені М.І. Кононенка» профінансовано
на 8229,2 тис. грн (88,2%), заробітна плата – 6211,5 тис. грн, нарахування на
заробітну плату – 1370,2 тис. грн, комунальні послуги – 949,8 тис. грн, 

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет профінансовані на 324,3 тис. грн. (37,5%).

Станом на 01 березня 2017 року комунальний заклад охорони здоров'я
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
профінансовано  на  суму  3069,8  тис.  грн  (79,2%),  заробітна  плата  –
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2300,8  тис.  грн,  нарахування  на  заробітну  плату  378,0  тис.  грн,  видатки  на
комунальні  послуги –  218,0  тис.  грн,  оплата  лікувального харчування дітям,
хворим  на  фенілкетонурію  та  відшкодування  медикаментів  за  пільговими
рецептами лікарів – 74,3 тис. грн.  

На  базі  районної  лікарні  02  лютого  2017  року  проведено  підсумкову
медичну  нараду  щодо  діяльності  комунальних  закладів  охорони  здоров'я
«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» та «Чугуївський
районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги».  На  нараді  були
заслухані звіти керівників лікувальних закладів району та обговорені питання
рейтингової  оцінки  діяльності  медичних  установ.  За  оцінкою стану  здоров'я
населення  Чугуївський  район  посів  3  рейтингове  місце.  Велику  увагу  на
медичній  нараді  було  приділено  виконанню  заходів  щодо  боротьби  з
онкологічною захворюваністю, проведенню профілактичних медичних оглядів
населення.

В  Міністерстві  охорони  здоров'я  України  08  -  09  лютого  2017  року
відбулася нарада з питань реформування системи охорони здоров'я з втіленням
ключових змін в медичній галузі.  Від фахівців медичної  сфери Чугуївського
району в нараді прийняли участь начальник відділу охорони здоров'я районної
державної  адміністрації  (Герез  Н.М.)  та  головний  лікар  Центру  ПМСД
(Черевань Т.В.). На обговорення медичній спільноті з різних областей України
було винесено питання щодо порядку надання первинної медичної допомоги в
умовах  автономізації,  запровадження  нової  моделі  фінансування  первинної,
вторинної  та  третинної  медичної  допомоги,  створення  єдиної  електронної
системи  обміну  медичною  інформацією,  оновлення  медичних  протоколів,
створення  госпітальних  округів  та  впровадження  системи  реімбурсації
лікарських засобів для хворих з серцево-судинними захворюваннями, хворих на
бронхіальну астму, цукровий  діабет.

В  лютому  2017  року  в  Центрі  ПМСД  пройшла  робоча  зустріч  членів
Харківської Експертної групи з підтримки медичної реформи з представниками
Чугуївської  районної  державної  адміністрації,  Чугуївської  міської  ради,
медичними працівниками Центру ПМСД. Метою зустрічі   було обговорення
плану  підготовки  Ярмарку  здоров'я,  який  планується  провести  в  березні
2017 року в районному будинку культури.

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  Чугуївському  районі
проводяться профілактичні медичні огляди населення. За два місяці 2017 року
проведено флюорографічне обстеження 5986 особам, що становило 12,7% до
річного плану. План флюорографічного обстеження на 2017 рік – 47314 осіб.

З профілактичною метою було оглянуто 5886 осіб, з них мешканці міста
Чугуєва  –  2492  особи,  мешканці  сільської  місцевості  –  3394  особи.  При
профілактичних оглядах виявлено 2 випадки туберкульозу. 

В  районі  працює  8  пунктів  збору  мокротиння,  в  звітному  періоді
проведено 62 дослідження мокротиння, перевірено 31 особу. Вперше виявлено
патологію у 2осіб.
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Фінансування  заходів  хворих  на  туберкульоз  з  державного  бюджету
становило  31,0  тис.  грн,  вартість  лікування  на  одного  хворого  становила
426,0 грн, на 1 відвідування – 13,68 грн.

З метою проведення профілактичної  роботи та залучення населення до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  організовано  виїзди  бригади
вузьких фахівців районної лікарні в населені пункти району. В звітному періоді
виїзди відбулися в смт Есхар, смт Малинівка, с. Тернова, с. Гракове.

Аналізуючи  демографічну  ситуацію  в  районі,  встановлено,  що  в
лютому  2017  року  народилося  113  дітей  (м.  Чугуїв  –  66,  сільська
місцевість  –  47),  за  аналогічний  період  у  2016  році  народилося  93  малюка
(м. Чугуїв – 55, сільська місцевість – 38).

Відділом охорони здоров'я  районної  державної  адміністрації  в  лютому
підготовлено питання для розгляду на колегії районної державної адміністрації
з  питання:  «Про  хід  виконання  Закону  України   «Про  затвердження
Загальнодержавної  програми  боротьби  з  онкологічними  захворюваннями  на
період до 2016 року».

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

коштах на виплату пенсій на місяць 2017 року становить 26000,90 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
54,8 тис.  грн.  Основні  боржники:  Малинівський державний машинобудівний
завод (у стадії ліквідації) – 40,8 тис. грн; підприємці – 14,0 тис. грн.

Промисловість
Згідно  оперативних даних промислових підприємств, за січень - лютий

2017  року  обсяг  виробленої  продукції  промислового  комплексу  району
(у  діючих  цінах)  зменшився  27% відповідно  до  показника  минулого  року  і
склав 199,63 млн. грн.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі,  на
підприємствах:  ТОВ  «Малинівський  склозавод»  –  на
39,0%, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 19,10%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ «Слобожанський промкомбінат» – на 53,4%, ДП «Новопокровський КХП»
– на 6,6%, ТОВ «Бікорм» - 45,8%, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» –
на  27,2%,  ПрАТ  «Чугуївський  молочний  завод»  -  14,25, філія  «ТЕЦ»
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – на 43,5% 

Продукція  вироблена  промисловими  підприємствами  району
експортувалася до таких країн як: В'єтнам, Корея, Ірак, Оман, Кенія, Канада,
Йорданія, Англія, Грузія, США, Ірландія, Казахстан та інші.
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За  останніми  даними  обласної  статистики  (у  січні  2017  року)
підприємствами  Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на
суму 129,5 млн.  грн та  складає 1,0% від загального обсягу реалізації.  Обсяг
реалізованої  промислової  продукції  на  одну  особу  населення  Чугуївського
району (за грудень 2016) становив 42,373 тис. грн.

Сільське господарство
За  січень-лютий  2017  року  з  метою  оновлення  та  переоснащення

технологічного  обладнання  сільськогосподарські  підприємства  району
закупили сільськогосподарської техніки на суму – 19930,0 тис. грн, що дасть
змогу  підвищити  продуктивність  праці  та  зекономити  паливно-мастильні
матеріали.

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствах  району  станом  на
01.03.2017 року поголів’я великої рогатої худоби склало 8228 голів, що більше
показника минулого року на 1233 голови, в тому числі корів – 3041 голови, що
на 1005 голів більше показника минулого року, свиней – 40021 голови, що на
70259 голів менше відповідно до показника минулого року, птиці – 58,8 тис.
голів, що на 73,4 тис. голів менше до показника минулого року.

Згідно  статистичних  даних  сільгосппідприємствами району  за
січень-лютий  2017  року  вироблено  валової  продукції  у  порівняних  цінах
2010 року на суму – 26271,1 тис. грн, або 52,1 % в порівнянні до аналогічного
періоду минулого року, в тому числі:

м’яса худоби та птиці на суму – 16440,8 тис. грн (37,7 %);
молока на суму – 8588,0 тис. грн (145,4 %);
яйце – 1242,3 тис. грн (129,5 %).
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 1326,5 т, що на

2150,2 т менше відповідного показника минулого року, молока – 3453,7 т, що
на 1077,8 т більше відповідного періоду минулого року.

Надій  молока  від  однієї  середньої  корови  склав  1146  кг,  що на  22  кг
менше в порівнянні з минулим роком. Середньодобові прирости ВРХ та свиней
становлять  відповідно  442  та  440  гр.  (107,9%,  97,9%).  За  січень-лютий
2017 року було вироблено яєць 2669,7 тис. шт., що на 607,4 тис. шт. більше
показника минулого року або на 29,5 %. Яйценосність курей – несучок складає
49 шт. (136,8 %).

Середньомісячна оплата праці по сільгосппідприємствам району станом
на 01 лютого 2017 року становить 3841,07 грн, що більше ніж у минулому році
на 695,93 грн, або на 22,1%.

Будівельна діяльність

Схема планування території Чугуївського району розроблена на 100%. На
50% підготовлені матеріали розробленої містобудівної документації схеми пла-
нування території Чугуївського району для проведення Держбудекспертизи в м.
Києві.
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На 40% розроблено генеральний план смт Новопокровка. Також було роз-
почато розроблення (оновлення) генеральних планів у населених пунктах: смт
Введенка, с. Тернова. Розпочато збір вихідних даних для розроблення проект-
ної  документації  по  будівництву  фізично-оздоровчого  комплексу  в
смт Новопокровка по вул. В.Вішталя, № 9-А та вихідних даних на проектні ро-
боти  по  реконструкції  Чугуївської  районної  лікарні  ім.  Кононенка  по
вул. Гвардійській, № 52 в м. Чугуєві.

Житлово-комунальне господарство
У  лютому  2017  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  і  в  повному  обсязі Проводився  моніторинг
фактичного  стану  виконання  селищними,  сільськими  радами  комплексу
заходів,  спрямованих  на  покращення  стану  транспортного  обслуговування
населених пунктів району, стану розчистки, а також ліквідації снігових заметів
на  дорогах  загального  користування  та  комунальної  власності,  підвищення
протипожежного  стану  об’єктів  житлово-комунальної  сфери  в  населених
пунктах  району,  а також   заходів,  спрямованих  на  зниження  небезпеки  та
травматизму людей. 

Згідно з «Планом роботи обласної комісії з питань евакуації на 2017 рік»
28.02.2017 на базі Чугуївської районної державної адміністрації було проведено
спеціальне тренування за темою: «Дії органів управління та сил територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області,
евакуаційних органів  області,  Чугуївського  району  при  проведенні  евакуації
населення та ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах пропуску льодоходу та
загрози виникнення НС, яка пов’язана з можливим паводком», у якому відділ
також приймав безпосередню участь. 

Крім того, було зкореговано та поновлено інформацію щодо сил та засобів
підрозділів спеціалізованої комунально-технічної  служби в населених пунктах
району,  відпрацьовано  план  дій  служби,  та  схему  оповіщення.  Згідно  з
розробленим  «Комплексним  планом»  проведено  уточнення  порядку
інформаційної взаємодії чергових та диспетчерських служб. 

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

Продовжено  виконання  заходів  районних  програм:  «Програми
стимулювання ОСББ Чугуївського району до впровадження енергоефективних
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заходів на 2015-2020 роки», «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».  Разом  з  тим,
протягом  лютого  нових  угод  на  пільгове  «тепле»  кредитування  не  було
укладено. 

На  сьогодні  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. 

Отримало своє продовження питання стосовно  проведення у 2017 році
будівництва,  капітального  ремонту  та  реконструкції об’єктів  району,  які
перебувають у аварійному стані (системи водовідведення та водопостачання,
теплопостачання,  очисних  споруд,  покрівель  тощо).  Так  у  лютому  було
проведено  консультаційні  виїзні  наради  з  представниками  проектних
організацій  щодо:  уточнення  існуючої  проектно-кошторисної  документації
стосовно  ремонту  покрівлі  будівлі  Територіального  центру  соціального
обслуговування  в  м.Чугуєві,  а  також розробки  проекту  реконструкції  башти
Рожновського в с.Стара Покровка.

Крім  того,  в  результаті  своєчасного  подання  відділом  відповідної
проектно-кошторисної  документації до  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  на  черговій  сесії  Харківської  обласної  ради  було  прийнято
позитивне рішення щодо виділення у 2017 році коштів з обласного бюджету на
виконання  капітального  ремонту  будівель  та  покрівлі  на  3  об’єктах  та
переоснащення системи опалення 1 об’єкту районного відділу освіти загальною
вартістю  2,73  млн.  грн.  Аналогічне  рішення  було  прийнято  стосовно
фінансування  технічного  переоснащення  системи  теплопостачання  з
установкою  модульних  котелень  на  твердому  паливі  і  тепломереж  в
смт  Чкаловське  а  також  ремонту  покрівлі  будівлі  Територіального  центру
соціального обслуговування в м.Чугуєв, реконструкції башти Рожновського в
с.Стара Покровка та с. Леб’яже на загальну суму 20,53 млн. грн. Також будуть
виділені  кошти  в  розмірі  18,0  млн.  грн  на  будівництво  фізкультурно
-оздоровчого комплексу в смт Новопокровка та 2,09 млн. грн на газифікацію
с. Стара Гнилиця. 

В  районі  працюють  постійні  комісії  при  виконкомах  із  забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

На  даний  час  в  Чугуївському  районі  у  2-х  гуртожитках  комунальної
власності  в  селищах  Чкаловське  та  Новопокровка  у  69  кімнатах  проживає
144 мешканці.  З  них,   проживають у  гуртожитках  більше 5  років  та  мають
право  на  приватизацію  своїх  кімнат  -  114  мешканців.  На  даний  час
приватизовано  40  кімнат,  в  яких  проживає  80  мешканців.  Проводився
моніторинг  намірів  власників  гуртожитків,  які  було  включено  до  статутних
капіталів  товариств,  створених у  процесі  приватизації,   щодо умов  передачі
гуртожитків, до комунальної власності територіальних громад. Порушень прав
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мешканців  гуртожитків  комунальної  власності  щодо  перешкоджанню
оформленню приватизації їх помешкань не виявлено.

Здійснювався моніторинг стабільності  роботи та покращення фінансово-
економічного стану житлово- комунальних підприємств району. Спеціалістами
відділу  спільно  з  представниками  управління  праці  та  соціального  захисту
районної  державної  адміністрації  продовжувалась  вибіркова  перевірка
фінансово-економічного стану та діяльності житлово-комунальних підприємств
району. За результатами вказаних перевірок надавалися конкретні рекомендації
щодо усунення виявлених недоліків та недопущення їх в подальшому.

Продовжувався  моніторинг  діючих  тарифів  на  надання  житлово-
комунальних послуг щодо відповідності  рівню економічно обґрунтованих ви-
трат на їх виробництво та претензійно-позовна робота. 

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  за  спожиті
послуги станом на кінець лютого зменшився та склав 1289,1 тис.  грн, з них
населення – 691,4 тис. грн, а інші споживачі – 152,7 тис. грн. 

Відповідно  до  інформації,  отриманої  від  підприємств,  що  надають
послуги  з  теплопостачання,  станом  на  кінець  лютого  заборгованість
збільшилася  та  складає  17103,0  тис.  грн,  з  них  заборгованість  населення  –
7956,9 тис. грн, інші споживачі – 2101,5 тис. грн.

Рівень  розрахунків  споживачів  району  за  природний  газ  та  спожиту
електроенергію в цілому становить 100 %.

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

В  районі  продовжено  безстрокову  кампанію із  забезпечення  чистоти  і
порядку в населених пунктах.  З зазначеного питання працівниками відділу та
органами  місцевого  самоуправління  було  проведено  виїзні  перевірки  сіл  та
селищ району. 

Виконувались  роботи  з  ліквідації  звалищ  та  вивозу  сміття,  очистки
лісосмуг біля  населених пунктів  та вздовж доріг  та  забезпечення  належного
санітарного  утримання території  населених пунктів  району.  Продовжувалось
обстеження  джерел  питного  водопостачання  та  виконання  робіт  з
облаштування водозаборів та артезіанських свердловин систем водопостачання.
Відпрацьовано  ряд  звітних  та  контрольних  документів  стосовно  сфери
благоустрою та екологічних питань. 

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). 
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Щоп’ятниці начальником відділу проводився прийом громадян з питань
стосовно  житлово-комунальної  сфери  та  інфраструктури  району  згідно  з
встановленим  графіком.  Крім  того,  приймалися  рішення  щодо  вирішення
питань, порушених у відповідних письмових та усних (на контактний телефон
відділу) зверненнях. Всього за лютий було розглянуто 18 звернень. 

В  цілому,  заходи,  передбачені  планом  роботи  відділу  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури  районної
державної адміністрації на лютий 2017 року було виконано.

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.
Чугуївським  ДЕП  за  зимовий  період  було  використано  5,8  тис.  м3

піщано-сольової  суміші.  Встановлено  227  комплектів  зимових
попереджувальних знаків.

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.

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 1 грн. 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.
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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. 

Мале підприємництво
Станом на 01.03.2017 у районі було зареєстровано 39 юридичних осіб,

фізичних  осіб-підприємців  –  22,  створено  39  робочих  місць,  з  них
юридичними особами – 1, фізичними особами – 36, за договорами трудового
найму працює – 2 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 01.03.2017 припинили підприємницьку
діяльність  30  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  01.03.2017  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  4
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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.

За останніми даними обласної статистики (за ІV квартал 2016 року) обсяг
реалізованих  послуг  (у  ринкових  цінах)  1,61  млн.  грн  у  т.ч.  населенню
0,664  млн.  грн.  Частка  послуг,  реалізованих  населенню у  загальному  обсязі
послуг 43,9% .

У  порівнянні  з  початком  2017  року  на  підприємствах  торгівлі  району
відзначається зростання цін: на крупу гречану (+1,8%), молоко жирністю 2,5% (в
поліетиленових пакетах) (+2,6%), макаронні вироби: (+1,4%), рис (9,6%), цукор-
пісок  (+16,7%),  ковбасу  варену  1  гатунку  (+0,7%),сир  кисломолочний
(жирн.9%) (+5,0), сіль (+7,3%).

Зменшення ціни відбулося на: крупу манну (-3,6%), яйця курячі (-11,7%),
масло  вершкове  (-33,0%),  борошно  пшеничне  в/  гатунку  (-4,6%), сметану
жирністю 20% (-17,6%), олію соняшникову рафіновану (-6,2%),

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
району становлять: хліб «Український» – 10,60 грн, батон із борошна вищого
ґатунку – 8,15 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 6,60 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
22,43  грн/л,  бензин  марки  АI  – 95  «Євро» – 22,93  грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро» – 20,81 грн/л.



15

Адміністративні послуги
Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації (далі – ЦНАП).
Адміністраторами ЦНАПу розпочато прийом документів щодо реєстрації

заяв  у  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань. 

Протягом січня  –  лютого  2017  року  зареєстровано  752  звернень  щодо
надання  адміністративних  послуг:  27  –  Чугуївського  районного  відділу  ГУ
ДМС  України  в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  278  –  Управління
Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської  області  (далі  –
Держгеокадастр),  443  –  власні  послуги  (архітектура  –  1,  відділ  реєстрації
районної  державної  адміністрації:  нерухоме  майно  –  379,  бізнес  –  63),  1  –
Головне  територіальне  управління  юстиції  у  Харківський  області  (далі  –
юстиція), 3 – документ дозвільного характеру.

Видано 487 результатів: 21 – ДМС, 202 – Держгеокадастру, 262 – власні
послуги  (відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  61,
нерухоме майно – 201), 2 - документи дозвільного характеру. 

Надано  майже  900  консультацій  щодо  отримання  адміністративних
послуг.

Гуманітарна сфера:
Освіта

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

Заборгованості за енергоносії за лютий 2017 рік немає.
Для забезпечення безперебійного руху шкільних автобусів було придбано

дизпаливо та бензин на загальну суму 68,5 тис. грн, здійснено ремонт автобусів
на загальну суму 7,2 тис. грн, проведений технічний контроль на загальну суму
2,2  тис.  грн,  придбані  автошини  на  суму  1,7  тис.  грн.  Здійснено  оплату  за
страхування шкільних автобусів на загальну суму 4,4 тис. грн. 

Здійснено  ремонтні  роботи  системи  теплопостачання  Зарожненського
НВК на загальну суму 5,2 тис. грн.

Придбано водонагрівач для Введенського НВК на суму 2,1 тис. грн.
Встановлені лічильники води в Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Центрі

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді на суму 1,1 тис. грн.
Проведені  електромонтажні  роботи  з  встановлення  генераторів  у

навчальних закладах на загальну суму 12,5 тис. грн.
Придбані  продукти  харчування  для  652  учнів  пільгових  категорій

навчальних закладів району на суму 220,3 тис. грн.
Протягом  лютого  проходив  ІІ  етап  конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук  на  базі  вищих
навчальних закладів м. Харкова. 7 учнів району отримали перемоги у конкурсі.

Протягом лютого проходив ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових  дисциплін  на  базі  вищих  навчальних  закладів  м.Харкова,  де  взяли



16

участь  56  учнів  навчальних  закладів  району.  Отримали  перемоги  у  ІІ  етапі
16  учнів  (у  минулому  році  –  12).  Із  двох  предметів  на  даний  час  членами
обласного журі не підведені підсумки. На даний час отримано перемог: І місце
– 1, ІІ місце – 3, ІІІ – 12. 

08 лютого на базі Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді проведені районні змагання з шахів «Біла тура». У турнірі взяли участь
13  команд  навчальних  закладів  району  (41  учень).  В  командному  заліку
визначені  переможцями:  І  місце  –  команда  учнів  Базаліївської
ЗОШ І-ІІІ ст; ІІ місце – команда учнів Леб’язького НВК; ІІІ місце – команда
учнів Новопокровського НВК.

9  лютого  у  Будинку  культури  смт  Есхар  з  метою  профорієнтаційної
роботи  відбулася  зустріч  учнів  11-х класів  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
Новопокровського  НВК,  курсантів  ліцею з  посиленою  військово-фізичною
підготовкою «Патріот»  з  гвардійцями  Національної  Академії  національної
гвардії України.

16 лютого 2017 року в актовій залі  відділу освіти відбулася нарада голів
первинних  профспілкових  організацій. На  порядок  денний  були  винесені
питання стосовно нарахування заробітної плати відповідно до нового чинного
законодавства,  законодавчі  новації  в  оплаті  праці,  а  також  правильність
оформлення лікарняних листів. 

16  лютого  2017  року  в  Малинівській  гімназії  та  20  лютого  у
Кам’яноярузькому  навчально-виховному  комплексі  відбулося  урочисте
відкриття  оновлених комп'ютерних класів.  На  заходах  були  пристуні  голова
районної  державної  адміністрації  Шошин М.  М.,  заступник голови районної
державної  адміністрації  Волоцкова  В.  М.,  начальник  відділу  освіти  
Бєлєвцова Т. В. 

Протягом  лютого  у  відділ  освіти  районної  державної  адміністрації
проведені  засідання  районних  методичних  об’єднань  вчителів-предметників
іноземних мов, російської мови та літератури, хімії, біології за участю авторів
підручників  видавничої  групи  «Основа».  Під  час  семінарів  були  проведені
майстер-класи за темою «Шляхи до якісного уроку». Майстер-класи проводили
автори  підручників   видавництва  «Основа»,  вони  також  запропонували
вчителям друкувати в журналах розробки уроків, позакласних заходів, цікавих
завдань, які підвищують інтерес учнів до вивчення предметів. По закінченню
майстер-класів всім  учасникам було вручено сертифікати.  

 22  лютого  у  актовій  залі  відділу  освіти  проведена  нарада  керівників
навчальних  закладів  району,  на  якій  розглядалися  питання  про  зміни  у
законодавстві щодо оформлення та видачі паспортів громадянам України, щодо
військово-патріотичного  виховання на  базі  східного  управління національної
гвардії  України,  про  проведення  профорієнтаційної  роботи,  про  формування
бази даних на випускників навчальних закладів району 2017 року, про підсумки
реєстрації випускників 11 класів на участь у пробному ЗНО. 
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23  лютого  2017  року  учні  8-х  класів  Малинівської  гімназії  відвідали
інформаційно-виставочний центр у Харківському національному академічному
театрі опери та балету імені Миколи Лисенка, де ознайомилися з виставкою. 

23.02.2017 Чугуївський районний Центр дитячої  та  юнацької  творчості
представив свій досвід на сорок шостій обласній тематичній виставці «Освіта
Харківщини  ХХІ  століття»  з  теми  «Медіаосвітні  засоби  як  ресурс  розвитку
патріотичних почуттів особистості» та отримав диплом переможця. Працівники
Центру запрошені до м.Києва на Всеукраїнський семінар з питань національно-
патріотичного виховання молоді.   

Питання сім’ї, молоді та охорона дитинства
Протягом січня-лютого 2017 року було проведено 9 рейдів-перевірок по

виявленню  бездоглядних  та  безпритульних  дітей,  дітей,  які  бродяжать  та
жебракують,  відповідно  графіку  на  січень  2017  року.  Виявлено  4  дітей,  які
знаходились  без  догляду  батьків.  Обстежено  умови  проживання  дітей  в  29
сім’ях  пільгового  контингенту,  попереджено  батьків  про  адміністративну
відповідальність. З них  2 сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах.

Протягом двох місяців 2017 року  спільно із працівниками Чугуївського
районного центру соціальних служб для сім`ї,  дітей та молоді, працівниками
правоохоронних органів із родини було  вилучено 2 малолітніх дітей у зв`язку
із  загрозою  їх  життю  та  здоров`ю.  Діти  тимчасово  влаштовані  до
реабілітаційної  групи   Комунального  закладу  охорони  здоров`я  «Обласний
спеціалізований будинок дитини «Зелений Гай».

На особистому прийомі громадян в службі у справах дітей звернулось 8
осіб, прийнято 4 заяви з різних питань, що стосуються дітей.  Всі звернення
задовільнені.

Взято участь у 9 судових засіданнях: 
- 2  засідання у Харківському апеляційному суді (відносно батьків які не

виконують свої батьківські обв'язки);
-  2 засідання щодо захисту житлових та майнових прав дітей;
-  4 засідання відносно батьків які не виконують свої батьківські обв'язки;
-  1 засідання  щодо  усиновлення  дитини  (внутрішньо  сімейне

усиновлення).
Підготовлено  та  подано  до  суду  3  позовні  заяви  щодо  позбавлення

батьківських прав батьків, які не виконують свої обов`язки.
Проведено 2 оперативні  наради з працівниками служби з різних питань,

що стосуються діяльності.  
Протягом  січня-лютого  2017  року  за  участю  служби  у  справах  дітей

проведено 3 заходи:
-  05.01.2017  лекція  на  правову  тематику:  «Правопорушення  серед

неповнолітніх» (сел.  Нова Покровка);
- 18.01.2017 лекція на правову тематику: «Правопорушення серед 

Неповнолітніх» (сел.   Есхар ).
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- 07.02.2017  лекція на правову тематику: «Насилля у родині», спільно з
представниками  ЧРЦСССДМ  та  правоохоронних  органів  для  студентів
Аграрного професійного ліцею.

Протягом  січня-лютого  2017   проведено  2  засідання   комісії  з  питань
захисту прав дитини районної державної адміністрації, на яких було розглянуто
9 питань.

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить
на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського  піклування.  Отримана  інформація  внесена  до  Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «ДІТИ».

Проведена  робота  по упорядкуванню особових справ  на  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених батьківського піклування,  знятих з обліку по досягненню
повноліття. 

Питання фізичної культури та спорту
Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо

подальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту: 
фізкультурно-оздоровчий захід з лижного спорту серед учнів загальноо-

світніх  навчальних  закладів  присвячений  пам’яті  воїна-інтернаціоналіста  О.
Михайлова (18.01.2017, с. Кам’яна Яруга);

фізкультурно-оздоровчий захід з лижного спорту серед різних верств на-
селення  району  присвячений  пам’яті  воїна-інтернаціоналіста  О.Михайлова
(28.01.2017, с.Кам’яна Яруга);

«Різдвяний турнір» з міні футболу між збірними командами КЗ ДЮСШ
та ДЮСШ м.Чугуєва (03.01-06.01.2017, м. Чугуїв);

змагання в групах КЗ «ДЮСШ» з волейболу та загальної фізичної підго-
товки (04.01.2017, смт Есхар);

змагання в групах КЗ «ДЮСШ» з футболу та загальнофізичної підготовки
(05.01.2017, с. Зарожне);

матчеву  зустріч  з  баскетболу  між  командами  КЗ  «ДЮСШ»  та
СК «Восток» м. Харкова (10.01.2017, смт Введенка);

змагання в групах КЗ «ДЮСШ» з волейболу та загальної фізичної підго-
товки (11.01.2017, смт Есхар);

відкриту першість району з баскетболу між командами Чугуївського рай-
ону та м. Балаклея (28.01-29.01.2017, с. Волохів Яр);

районний турнір з волейболу присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста
В.Луговського (04.02.2017, смт Малинівка);

змагання з шашок, гирьового спорту, стрільби з пневматичної гвинтівки в
рамках районної Спартакіади з видів спорту серед колективів фізичної культу-
ри, організацій, сільськогосподарських підприємств, підприємств, установ, за-
кладів, сільських та селищних рад, спортивних клубів (11.02.2017, смт Коче-
ток).

Команда району взяла участь в:
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обласних змаганнях зі спортивного орієнтування на лижах серед учнівсь-
кої молоді (27.01.2017, м. Харків);

відкритому командному чемпіонаті Харківської області у приміщенні се-
ред юнаків та дівчат 2000-2001, 2002-2004 р.н. з легкої атлетики (14.15.01.2017,
м. Харків);

першості  області  з  самбо  серед  юнаків  та  дівчат  2001-2003  р.н,
2004-2006 р.н. (12.02.2017, м.Харків);

відкритій першості м.Харкова серед юнаків та дівчат з боротьби самбо
2004-2006 р.н. (18.02.2017, м.Харків);

змаганнях з боксу, присвячені воїнам-афганцям (18.02.2017, м.Харків);
першості  Харківської  області  з  міні-футболу,  дитяча  ліга  (23.02.2017,

м.Харків);
Чемпіонату Харківського району з війського-спортивного багатоборства у

розділі «Бойове багатоборство» (24.02.2017, м.Харків);
Чемпіонаті Харківського району з війського-спортивного багатоборства у

розділі «Бойове багатоборство» (25.02.2017, м.Харків);
відкритому  Кубку  області  з  легкої  атлетики  серед  хлопців  та  дівчат

2002 р.н. (25.02.2017, м.Харків).

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 проведення організаційних заходів по проведенню процедури
виведення з КЗ «ЧРЦБС»  бібліотек-філій, що розташовані на території
Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади;

 - щодо участі аматорських самодіяльних колективів району у обласних
заходах;

- щодо проведення інвентаризації бібліотек-філій району, що розташовані
на території Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади.

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 - Охоронних зобов’язань,
паспортів, актів технічного стану, історичних довідок.
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06.02.2017-  участь  керівників  аматорських  хореографічних  колективів
району у семінарі-практикумі (м. Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди);

10.02.2017- участь  в  організації  та  проведенні  виїзної  наради за  участі
фахівців  управління  культури  і  туризму  Харківської  обласної  державної
адміністрації за темою щодо проведення організаційних заходів по проведенню
процедури  виведення  з  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система»  бібліотек-філій,  що  розташовані  на
території  Чкаловської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади
(смт Чкаловське);

21.02.2017 – організація та проведення атестації бібліотечних працівників
КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»;

22.02.2017  -  участь  працівників  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації у обласному семінарі за темою «Організація культурно-
мистецьких  заходів  з  питань  національно-патріотичного  виховання»
(м. Харків).

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
15.02.2017 -  організація  та  проведення  заходів  до  річниці  виведення

військ з Афганістану (згідно з окремим планом);
21.02.2017 - участь громадськості району у засіданні «круглого столу» до

річниці  вшанування  Героїв  Небесної  Сотні  (центральна  районна  бібліотека
КЗ «ЧРЦБС»);

25.02.2017 – організовано та проведено районний захід – свято Масляної
(смт Малинівка);

26.02.2017 в селі  Гракове відбулося народне гуляння проводів зими та
зустрічі  весни,  в  якому  взяли  участь  мешканці  села  та  представники  інших
громад.  Гості  свята  та  жителі  села  мали  змогу  насолодитися  смачними
млинцями, приймати участь в масляничних конкурсах і народних забавах. 

Колектив  комунальної  установи  «Чугуївський  районний  Будинок
культури» народний вокально-хореографічний  ансамбль  «Бояничі»  (керівник
Олександр Данилюк) подарував усім присутнім чудовий концерт українських
пісень, ставши родзинкою народного гуляння. Присутні на святі щиро дякували
артистам за їхню майстерність та піднесений настрій бурхливими оплесками.
 

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

оглядах, а саме:
04  лютого  2017  року  в  торгівельно-розважальному  центрі  «Караван»

відбувся відбірковий етап І Відкритого фестивалю «Битва хорів», в якому кращі
дитячі та юнацькі хори Харкова, Дніпра та Києва змагалися у вокальному батлі
за право стати кращим хором України.

У  ролі  почесних  гостей-професіоналів  організаторами  фестивалю  був
запрошений колектив комунальної установи «Чугуївський районний Будинок
культури» – народний вокально-хореографічний ансамбль «Бояничі» (керівник
Олександр Данилюк). 
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Ансамбль,  по  праву,  розпочав  церемонію  відкриття  відбіркового  туру
«Битви  хорів»  у  м.  Харкові,  виконавши  чудові  українські  пісні  та  задавши
настрій  учасникам  фестивалю  і  глядачам.  Колектив  був  нагороджений
дипломом та подарунками від спонсорів фестивалю.

18.02.2017 -  участь зразкового  колективу  спортивного  клубу  «Наталії
Черних з акробатичного рок – н - ролу» комунальної установи «Чугуївський
районний Будинок культури» у І етапі Чемпіонату України (м. Павлоград).

25.02.2017 - участь  народного  колективу  вокально-естрадної  студії
«Мультитрек»  комунальної  установи  «Чугуївський  районний  Будинок
культури»  у VІ  Всеукраїнському  конкурсі–фестивалі  сучасного  музичного
мистецтва «Харківські зорі» (м. Харків).

26.02.2017 - участь зразкового колективу індійського та східного танцю
«Рамаяна» комунальної установи «Чугуївський районний Будинок культури» у
обласному фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Сонечко» (м. Харків).

 Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ
документальних фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA» за тематикою: 

- щодо запобігання насилля в родині з репертуару «Docudays UA»;
- до річниці виводу військ з Афганістану;
- до річниці вшанування героїв Небесної Сотні.
В  бібліотеках  філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовані книжкові виставки: 
- до річниці виводу військ з Афганістану;
- до річниці вшанування Героїв Небесної Сотні «Вогонь пам’яті».
В  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» (згідно з окремим планом) організовано:
-   книжкові  виставки  та  перегляди тематичної  літератури «20  лютого-

День Героїв Небесної сотні»,  «Загиблим в Україні присвячується»,  «Майдан.
Війна», «Слово Майдану», «Маятник революції», «Революція гідності».

-  патріотична  години  з  учнями  старших  класів  «Герої  не  вмирають»
(центральна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);

-   тематичні  години  «Небесна  сотня  на  варті»  (Новогнилицька,
Есхарівська бібліотеки-філії);

- Година-ревієм до Дня вшанування пам’яті героїв Небесної сотні «Сотня
Небесна хай в небо злетить, свічка скорботи у душах горить»
 (Малинівська бібліотека-філія);

-  обговорення  біля  книжкової  виставки  «Небесна  сотня  -  два  роки
безсмертя» (Новопокровська бібліотека-філя); 

- година пам’яті До дня вшанування Небесної сотні «Небесна сотня – то в
серці вогонь» (Введенська бібліотека-філія).

10.02.2017 – організовано та проведено безкоштовні скайп – консультаціі
для населення району з юридичних питань, в рамках співпраці з Чугуївською
правозахисною групою та  безпосередньо  з  Центром правових та  політичних
досліджень «ДУМА».
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Інформацію щодо проведених заходів надано в газету «Вісті Чугуївщини»
та телерадіокомпанію «Слобожанка».

Начальник відділу
економічного розвитку і торгівлі
районної державної адміністрації                                                С.С. АЛЬОШИНА
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