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Звіт голови

Чугуївської районної державної адміністрації за 2016 рік про виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету та

делегованих Чугуївською районною радою повноважень

Робота  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  протягом  2016
року була спрямована на забезпечення виконання на території району власних і
делегованих повноважень.  Пріоритетними напрямками роботи є:  підвищення
рівня життя населення, поліпшення його добробуту; підвищення ефективності
промислового  та  агропромислового  потенціалу;  залучення  інвестицій  у
економіку  та  сприяння  впровадженню  інновацій  у  господарський  комплекс;
формування ефективного конкурентного середовища та сприятливих умов для
розвитку  підприємництва;  підвищення  якості  послуг  у  соціальній  та
гуманітарній сферах; вирішення проблем зайнятості населення.

Послідовно  і  наполегливо  здійснювались  заходи,  спрямовані  на
організацію  забезпечення  дієвого  і  результативного  функціонування
структурних підрозділів районної державної адміністрації,  їх тісної співпраці
(у  межах  компетенції)  з  сільськими,  селищними  радами,  територіальними
органами  міністерств  і  відомств  України,  господарюючими  суб’єктами,  які
діють  на  території  району  і  беруть  безпосередню  участь  у  процесах
практичного втілення у життя територіальних громад вимог сьогодення.

Щомісяця  до  Чугуївської  районної  ради  надавались  матеріали  щодо
виконання  місцевих  бюджетів.  Підготовлено  матеріали  для  розгляду  на
пленарних засіданнях Чугуївської районної ради з питань уточнення районного
бюджету, здійснювалась практична допомога сільським та селищним радам з
питань  формування,  уточнення,  виконання  місцевих  бюджетів  2016  року  та
формування місцевих бюджетів на 2017 рік.

Доходи  загального  фонду  бюджету  району  (без  урахування
міжбюджетних  трансфертів)  виконано  на  120,7%  до  затвердженого  з
урахуванням  змін  плану,  надходження  складають  82063,7  тис.  грн  при
уточненому плані 67992,6 тис. грн (перевиконання 14071,1 тис. грн).

Затверджений  з  урахуванням  змін  план  з  основного
бюджетоутворюючого податку – податку на доходи фізичних осіб – виконано
на 114,4% (+5684,9 тис. грн), з плати за землю – на 126,1% (+3048,4 тис. грн), з
єдиного податку – на 131,6% (+3946,5тис. грн).

Трансферти з державного бюджету надійшли в повному обсязі, освітня
субвенція склала 47759,8 тис. грн, медична субвенція – 57157,1 тис. грн, базова
дотація – 3792,6 тис. грн, стабілізаційна дотація – 3109,3 тис. грн.

Доходи  загального  фонду  за  поточний  рік  проти  минулого  року
(у співставних умовах) збільшились на 44,9%, або на 25440 тис. грн, за рахунок
збільшення  надходжень  податку  на  доходи  фізичних  осіб  на  45,9%,  або  на
14216,4 тис.  грн,  плати за  землю – в 1,6  рази,  або 5689,8 тис.  грн,  єдиного
податку  з  сільгоспвиробників  –  в  1,8  рази,  або  на  4390,1  тис.  грн,  єдиного
податку з підприємців – на 52,1%, або на 2237,1 тис. грн, акцизного податку – в



2,3  рази,  на  суму 1662,2  тис.  грн,  податку  на  майно відмінне  від  земельної
ділянки – у 1,6 рази, або на 239,1 тис. грн.

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

Найбільші борги рахуються з таких податків:
плати за землю – 1278,1 тис. грн;
податку на доходи фізичних осіб – 882,3 тис. грн;
податку  на  прибуток  підприємств  комунальної  власності  –
659,4 тис. грн.

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

За 2016 рік всі місцеві бюджети району виконані як за доходами, так і
за  видатками.  Значне  перевиконання  доходної  частини  мають  такі  ради  –
Юрченківська  –  221%  (+595  тис.  грн),  Великобабчанська  –  193%
(+523 тис. грн), Зарожненська – 185% (+668 тис. грн), Мосьпанівська – 180,6%
(+742 тис. грн).

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

Видаткова  частина  виконана  на  98,2%,  при  уточненому  плані
313,4 млн. грн, профінансовано 307,8 млн. грн. 

Із  заробітної  плати  працівникам  бюджетних  установ  району  та  з
енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, заборгованість відсутня. 

Протягом  звітного  періоду  своєчасно  виплачувалась  заробітна  плата,
здійснювались  розрахунки  за  спожиті  енергоносії,  фінансувались  інші
невідкладні  видатки  на  утримання  бюджетних  установ  та  передбачені  в
бюджетах заходи. Використання коштів проводилось виходячи з можливостей
бюджетів та в межах бюджетних призначень.

Першочергова  увага  приділялась  питанням,  які  обумовлюють
перспективи розвитку території і сприяють поліпшенню умов життя населення, 
забезпеченню  продовольчої  безпеки  як  району,  так  і  області,  підвищенню
конкурентоспроможності  продукції  аграрного  сектора  на  внутрішньому  та
зовнішньому ринках, вирішенню соціальних проблем села.

У центрі уваги районної державної адміністрації перебувала діяльність
аграрного  сектора  економіки.  На  території  району  налічується
77  сільськогосподарських  підприємств  різних  форм  власності,  з  них
41 підприємство віднесено до облікового кола та 36 підприємств не облікового
кола з площею землекористування менше 100 га.

Господарства  району  спеціалізуються  на  вирощуванні  зернових,
технічних  культур,  овочевої  продукції.  Із  загальної  кількості
сільгосппідприємств  району  два  господарства  мають  вузько  спрямовану



спеціалізацію з вирощування овочів відкритого та закритого ґрунту та одне –  з
інтенсивного садівництва.

Усупереч  негативним  початковим  прогнозам  аграрії  Чугуївщини
отримали  рекордний  валовий  збір  зернових  та  зернобобових  культур  в
2016  році,  який  склав  132,3  тис.  тонн  з  середньою  врожайністю  60,1  ц/га.
Рекордним  був  і  врожай  соняшнику  –  55  тис.  тонн,  також  було  зібрано
13,2 тис. тонн овочів відкритого ґрунту та 1,4 тис. тонн овочів закритого ґрунту,
919 тонн яблук.

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

Під  урожай  майбутнього  року  аграріями  посіяно  озимих  культур  на
площі 13616 га (113,5% до плану).

З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання
господарствами  району  з  початку  року  закуплено  сільськогосподарської
техніки на суму 167 млн. грн, що більше показника 2015 року на 34,7 млн. грн,
або на 26,2%. 

Передові  господарства  успішно  інвестують  в  розвиток  молочного
скотарства. У звітному році ТОВ «Агросервіс» ЛТД і агрофірма «Надія» ТОВ
ввели в експлуатацію тваринницькі приміщення для утримання великої рогатої
худоби,  оснащені  обладнанням  світового  рівня,  агрофірма  «Надія»  ТОВ
закупила 954 голови нетелів датських високопродуктивних порід.

Тваринництвом на території району займається 11 сільгосппідприємств,
з  яких  за  напрямом  молочне  скотарство  –  8  підприємств,  за  напрямом
свинарство  –  3  підприємства  та  одне  підприємство  спеціалізується  на
розведенні птиці з метою отримання репродуктивного яйця.

У  2016  році  по  сільськогосподарських  підприємствах  виробництво
молока збільшилось на 27,2% і склало 17,8 тис. тонн. Продуктивність дійної
череди зросла на 19,0% і склала 8178 кг молока на одну середню корову, що
теж є рекордним показником в історії району, а ТОВ «Агросервіс» ЛТД надоїло
на 1 корову 11,1 тонни молока.

Власникам земельних ділянок (паїв) виплачено орендної плати на суму
66,1 млн. грн, що в середньому по району становить 4,14% від нормативно-
грошової оцінки, або 1392,21 грн за 1 га.

За результатами оцінки діяльності районних державних адміністрацій у
сфері агропромислового комплексу за 2016 рік Чугуївський район зайняв друге
місце,  а  з  врожайності  озимої  пшениці  (57,7 ц/га)  і  соняшнику (31,9 ц/га)  –
перші місця.

Важливим  фактором,  що  безпосередньо  впливає  на  економічний
розвиток  району,  є  результат  роботи  промислового  комплексу.  Чугуївський
район є одним із промислових районів Харківської області. Обсяг реалізованої
промислової продукції за підсумками 2016 року склав 1,78 млрд. грн та складає
1,6%  від  загального  обсягу  реалізації.  Обсяг  реалізованої  промислової
продукції  на  одну  особу  населення  Чугуївського  району  становив
38,39 тис. грн.



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

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

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

Продукція,  вироблена  промисловими  підприємствами  району,
експортувалася  до таких країн,  як:  В’єтнам,  Корея,  Ірак,  ОАЕ,  Оман,  Кенія,
Канада, Йорданія, Великобританія, Грузія, США, Ірландія, Казахстан та інші.

Торгівля,  ресторанне  господарство  та  побутове  обслуговування
населення є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль
у формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб
населення в товарах і послугах. У Чугуївському районі налічується 223 заклади
торгівлі:  133  магазини,  74  торговельних  павільйони,  16  кіосків. 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  телерадіоапаратури,
фотопослуги.

Для  розширення  мережі  реалізації  основних  продовольчих  товарів,
створення  цінового  конкурентного  середовища  та  насичення  споживчого
ринку сільськогосподарською продукцією за цінами виробників в районі були
створені  сприятливі  умови  для  проведення  продовольчих  ярмарків.  До
ярмаркової  торгівлі  залучаються  підприємства  району,  а  також
сільгосптоваровиробники, які реалізують власну продукцію за цінами нижчими
середніх по області. 

Районною  державною  адміністрацією  запроваджуються  всі  необхідні
заходи для покращення інвестиційного клімату та залучення прямих іноземних
інвестицій в економіку району.  За останніми статистичними даними (за січень-
вересень  2016  року)  обсяг  капітальних  інвестицій  склав  227,2  млн.  грн,  що
становить  2,1%  до  загальної  суми  капітальних  інвестицій  області,  а  також
4858,4 грн на одну особу населення району. Обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу)  становив 72,5 млн.  дол.  США. Підприємства  району
мали прямі інвестиції з 7 країн світу, з яких найбільш значні обсяги прямих
іноземних інвестицій вкладені нерезидентами Кіпру. Дані інвестиції надійшли
на  підприємства: ПАТ  «Агрокомбінат  «Слобожанський»,
ТОВ  «Зооветеринарний  центр»,  ТОВ  «Харківський  лікеро-горілчаний  завод-
плюс», ПрАТ «KGS&Co», ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «Бікорм».



З  метою  покращення  показників  зовнішньої  торгівлі  керівниками
промислових підприємств вживаються заходи щодо розширення асортименту
продукції  на  експорт  та  утримання  позицій  експортних  поставок.
Зовнішньоторговельний  оборот  району  становить  21,1  млн.  дол.  США.
Загальний  обсяг  експорту  становить  14,6  млн.  дол.  США,  або  80,9%  до
показника минулого року, обсяг імпорту – 6,5 млн. дол. США, або 83,6% до
показника минулого року.

Також  ведеться  систематична  робота  щодо  залучення  фінансової
допомоги у вигляді грантів для покращення соціально-економічного становища
сіл та селищ району. Результатом проведеної роботи є залучення в економіку
району майже 9 млн. грн з бюджетів різних рівнів.

Закладено міцний фундамент у розвиток економіки району на 2017 рік
та 2018-2020 роки. Подано 52 проектні заявки до різних фондів-донорів щодо
реалізації  у  2017-2020  роках  проектів  спрямованих  на  розвиток  економіки
району  у  галузях:  охорона  здоров’я,  житлово-комунальне  господарство,
енергозбереження та енергоефективність, освіта, культура і туризм.

Вирішення проблемних питань містобудування та архітектури постійно
перебуває на контролі керівництва райдержадміністрації.

У  2016  році  забудовниками  Чугуївського  району  було  видано:
17 містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; 22 будівельних
паспортів на будівництво індивідуальних житлових будинків та господарчих
будівель і споруд у населених пунктах Чугуївського району.

Розроблено на 100% схему планування території Чугуївського району:
план сучасного використання території; оцінка природних умов і ресурсів для
містобудування,  рекреації;  схема  комплексної  оцінки  території;  розвиток
господарчого комплексу району, демографічний прогноз до 2036 року. 

Розпочато  оновлення  генерального  плану  населеного  пункту
смт Новопокровка.

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

Розпочато розроблення детального плану території  земельної  ділянки,
розташованої  за  межами  населеного  пункту  на  території  с.  Базаліївка  для
розміщення та обслуговування кладовища площею 2.0000 га.

Відповідно до програми «Власний дім» на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 10.12.2015 року, один забудовник  отримав кредит
на придбання житлового будинку у с. Волохів Яр.

За  2016  рік  по  Чугуївському  району  було  введено  в  експлуатацію
22 індивідуальних житлових будинки загальною площею 2918 м2.  Плановий
показник введеного індивідуального житла виконано на 133%.

У Чугуївському районі Харківської області проводиться належна робота
по  виконанню  законодавчих  та  нормативно-правових  актів  з  питань
регулювання  земельних  відносин,  координації  діяльності  місцевих
землевпорядних органів в межах їхньої компетенції.  



В адміністративних межах району загальна площа земель Чугуївського
району  становить 114,86 тис. га.

У Чугуївському районі була розроблена Програма розвитку земельних
відносин,  ефективного  використання  та  охорони  земель  на  території
Чугуївського  району  Харківської  області  на  2011-2015  роки,  затверджена
рішенням  районної  ради   від  01.04.2011,  на  виконання  якої  проведено
нормативну грошову оцінку земель населених пунктів по Чугуївському району
у  повному  обсязі  по  всім  населеним  пунктам.  На  цей  час  готується  проект
Програми  розвитку  земельних  відносин  на  2017-2021  роки.  Інвентаризація
земель  у  межах  та  за  межами  населених  пунктів  у  Чугуївському  районі  у
2016 році проводилась за рахунок власників та користувачів земельних ділянок.

По Чугуївському району розроблено 2 проекти землеустрою по еколого-
економічному  обґрунтуванню  сівозмін,  замовлено  14  відповідних  проектів
землеустрою  та  1  проект  землеустрою  погоджений  районною  державною
адміністрацією.

З 2014 по 01.01.2017 рік по Чугуївському району укладено 232 договори
оренди на невитребувані земельні ділянки (паї) загальною площею 1171,0916 га
на загальну суму 1536,01 тис. грн. 

Кількість  громадян,  які  набули  право  на  земельну  частку  (пай),
становить  9325  осіб,  які  передали  в  оренду  земельні  частки  (паї),  або
обробляють їх самостійно.

Всі договори оренди на земельну частку (пай) по Чугуївському району
укладено не менше 3 %. 

Загальна  кількість  водних  об’єктів  на  території  Чугуївського  району
становить 33 шт., з них: перебувають в оренді 16 шт. (загальна площа 341 га).
Середня орендна плата за землі водного фонду складає 450 грн. за 1 га.

За звітний період управління приймало участь у нарадах та семінарах,
робочих  групах  з  питання  змін  у  діючому  законодавстві  України,  стану
використання земель, які проводились для сільських, селищних голів району,
керівників сільськогосподарських підприємств. У сільських та селищних радах
існує  посада  землевпорядника,  який  займається  регулюванням  земельних
відносин у конкретній сільській або селищній раді. 

У  2016  році  введено  в  дію  нову  нормативну  грошову  оцінку  земель
смт Малинівка Чугуївського району Харківської області.  На цей час всі інші
населені пункти Чугуївського району поновлення нормативної грошової оцінки
не  потребують,  але  у  2017  році  необхідно  проводити  нормативну  грошову
оцінку 11 населених пунктів.

З метою належної організації надання адміністративних послуг у районі
функціонує Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській районній
державній  адміністрації.  Протягом  звітного  періоду  зареєстровано
1645  звернень  щодо  надання  адміністративних  послуг.  Щодо  державної
реєстрації речових прав нерухомого майна та їх обтяжень –  1470 заяв, з яких:
1028  –  реєстрація  права  власності,  294 –  реєстрація  іншого  речового  права,
33 –  реєстрація  обтяжень,  67  –  надання  інформації  з  Реєстру  речових прав,
48 – реєстрація внесення змін до розділу.



Одним із пріоритетних напрямів розвитку є покращання транспортно-
експлуатаційного  та  технічного  стану  існуючих  доріг,  підвищення  рівня  їх
облаштування,  безпеки  та  економічності  перевезень,  приведення  їх  у
відповідність  до  сучасних  вимог.  На  території  району  діє  12  автобусних
маршрутів,  які  не  виходять  за  межі  території  району,  та  8  автобусних
маршрутів  загального  користування,  що  мають  сполучення  з  обласним
центром.  Було встановлено 9 нових автобусних зупинок та оновлено рухомий
склад автопідприємств: було придбано 3 автобуси марки «МАN», які обладнані
для  перевезення  пасажирів  з  обмеженими  можливостями,  та  7  автобусів
«Богдан А-092». 

Сільськими,  селищними радами району у  2016 році  виконано  ремонт
доріг  комунальної  власності  на  загальну  суму  1465,5  тис.  грн,  а  на
співфінансування ремонту доріг загального користування за рахунок місцевих
бюджетів та позабюджетних коштів було виділено 5575 тис. грн. 

Протягом  2016  року  в  Чугуївському  районі  проводилась  робота  з
впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Розроблено та
затверджено  рішенням  Чугуївської  районної  ради  Програму  стимулювання
об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків,  житлово-будівельних
кооперативів Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів
на 2016-2020 роки. Програмою передбачено повернення з районного бюджету
10%  суми  кредиту  на  відповідні  енергоефективні  заходи.  Зараз  у  районі
функціонують 46 ОСББ, до складу яких входить 76 будинків.

На  виконання  заходів  щодо  подальшого  реформування  управління
житловим  фондом  було  проведено  конкурси  щодо  визначення  управителя
(управляючої  компанії)  житловим  фондом  в  селищах  Есхар,  Кочеток  та
Малинівка,  за  результатами  яких  було  визначено  переможцями
ФОП  «Кастєров  С.О.»,  ФОП  «Ананьєв  О.А.»  та  КП  «Малинівка».  Всього
житлово-комунальним обслуговуванням буде охоплено 148 будинків.

Продовжувалися  роботи  з  оснащення  житлових  будинків  приладами
обліку теплової енергії. Так, в смт Чкаловське було встановлено 1 будинковий
лічильник  теплової  енергії  та  планується  за  рахунок  приватних  коштів
встановити два будинкові лічильники теплової енергії.

На  впровадження  в  районі  заходів  з  енергоефективності  за  рахунок
Державного  фонду  регіонального  розвитку  ведуться  роботи  з  реконструкції
системи водопостачання  північної  частини с. Коробочкине. Протягом року  в
населених  пунктах  району  встановлено  379  енергозберігаючих  ліхтарів
вуличного освітлення.

Одним  із  пріоритетних  напрямків  соціального  розвитку  району  є
попередження та своєчасне реагування на можливі надзвичайні ситуації.

У районі функціонує ланка територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту, в складі якої 12 спеціалізованих служб. Резервний
фонд  районного  бюджету  на  рік  був  запланований  в  обсязі  200 тис. грн.
Використаний  в  обсязі  84,528  тис.  грн  на  погашення  збитків  населенню
смт  Малинівка  у  зв’язку  з  проведенням  процедур  і  робіт  щодо  ліквідації
особливо небезпечної (карантинної) хвороби – африканської чуми свиней.  



Створено місцевий матеріальний резерв на суму 95,793 тис. грн, або 39%
(номенклатура  затверджена  на  247,563 тис. грн).  У  2016  році  проведено
закупівлю  дезінфекційних  засобів,  необхідних  для  ліквідації  можливого
спалаху Африканської чуми свиней, – 500 кг хлорного вапна, 375 кг каустичної
соди  на  суму  22,941  тис.  грн.  На  ліквідацію  наслідків  медико-біологічної
надзвичайної  ситуації  природного характеру за кодом 20733-НС, пов’язана з
епізоотією, у смт Малинівка у період з 07.10.2016 по 31.10.2016 відпущено з
місцевого  матеріального  резерву:  200  кг  хлорного  вапна,  125  кг  каустичної
соди, 70 л дизельного палива на загальну суму 9,743 тис. грн.

Проведено 12 засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки  і  надзвичайних  ситуацій  Чугуївського  району,  на  яких  розглянуто
31 питання. Організовано одне засідання районної комісії з питань евакуації.

Проведено  практичні  заходи  з  підготовки  органів  управління  ланки
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чугуївського району:

21.04.2016  –  командно-штабне  навчання  з  органами  управління  та
силами Чугуївської районної ланки Харківської обласної ТП ЄДС ЦЗ за темою
«Дії органів управління та сил Чугуївської районної ланки Харківської обласної
ТП ЄДС ЦЗ, у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежею
(вибухом) на об’єкті військової частини А2467, із практичним відпрацюванням
питань  з  ліквідації  наслідків  надзвичайної  ситуації  та  організації  евакуації
населення смт Малинівка»; 

28.09.2016  –  штабне  тренування  на  тему  «Дії  органів  управління
Чугуївської  районної  ланки  ТП  ЄДС  ЦЗ  у  разі  виникнення  надзвичайної
ситуації, пов’язаної з витіканням рідкого хлору на ХПС (смт Есхар) комплексу
водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал», із
теоретичним відпрацюванням питань проведення евакуації населення району в
умовах загрози виникнення надзвичайної ситуації». 

З метою попередження лісових пожеж у районі, недопущення порушень
правил пожежної безпеки в лісах розроблено План організаційних і практичних
заходів  щодо запобігання  виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний
період 2016 року. Лісокористувачами району проведено 54 рейди з виявлення
порушників  пожежної  безпеки  в  лісах.  Сталося  з  вини  населення  2  лісові
пожежі на площі 0,85 га. За Програмою упередження надзвичайних ситуацій,
пожеж та створення нормальних умов для захисту життя і здоров’я населення
Чугуївського району на 2015-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради
від  20.02.2015,  надано  субвенцію Головному  управлінню Державної  служби
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області на суму – 30,6 тис. грн.

На  території  району  розташовано  33  водних  об’єкти.  У 16  договорів
оренди  внесено  пункт  про  відповідальність  орендаря  за  утримання
гідроспоруди та безпечне перебування людей на орендованій водоймі. 

Було  відкрито  один  пляж  загального  користування  «База  відпочинку
«Бідівельник».  Керівником  пляжу  проведено  заходи  щодо  водолазного
обстеження дна акваторії пляжу та проведено навчання матросів-рятувальників,
опрацьовано відповідно до вимог чинного законодавства Паспорт пляжу. 



За  районною  цільовою  Програмою  запобігання  загибелі  людей  на
водних  об’єктах  Чугуївського  району  на  2014-2016  роки,  затвердженою
районної ради від 30.01.2014, на 4 тис. грн виготовлено банер, плакати А3 та
листівки щодо попередження травматизму на воді у період купального сезону
2016 року та плакати А3 по діях на льоду. 

На  об’єктах  господарської  діяльності  району  знаходиться
36 протирадіаційних  укриттів  (35  –  обмежено  готові).  Власниками  захисних
споруд  цивільного  захисту  комунальної  власності  проведено  невідкладні
заходи  щодо  створення  умов  для  прийому  населення  у  9  протирадіаційних
укриттях. У приміщеннях основного призначення продовжуються роботи щодо
встановлення лавок, відновлення електричних, каналізаційних, вентиляційних
мереж та водопроводу.

Проведено  технічну  інвентаризацію  36  захисних  споруд,  з  яких:
державної  власності  –  8 од.,  або  100%,  комунальної  власності  –  28 од.,  або
100%.

Організовано  роботу  щодо  виявлення  та  знешкодження  на  території
району  330  вибухонебезпечних  предметів  часів  Другої  світової  війни:
артилерійських  снарядів  –  279 од.,  ручних гранат  –  4 од.,  мінометних мін  –
41 од., протитанкових мін – 6 од.

Забезпечено  навчання  керівних  кадрів,  фахівців  у  сфері  цивільного
захисту, підприємств,  установ і  організації  району у Навчально-методичному
центрі  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності  Харківської  області  у
кількості 32 особи.

Будівництво завжди було галуззю, що генерує розвиток всієї економіки,
будучи  матеріаломістким  видом  підприємницької  діяльності.  У  районі  у
2016 році було введено в експлуатацію 22 індивідуальних житлових будинки
загальною площею 2918 кв. м. Плановий показник введеного в експлуатацію
житла було виконано на 133%. Містобудівну документацію «Схема планування
території Чугуївського району» вартістю 300 тис. грн було розроблено на 100%.
Також на 100% було розроблено детальний план території за межами смт Есхар
для  обслуговування  існуючого  полігону  ТПВ.  Також  було  розроблено
інвестиційний  проект  «Оновлення,  розроблення  генеральних  планів  для
населених  пунктів  Чугуївського  району  із  перспективою  утворення
спроможних  громад  –  завдання  місцевої  влади  і  відповідальність  громади»
вартістю  13,08  млн.  грн.  Розпочато  розроблення  (оновлення)  генеральних
планів  у  населених  пунктах  Чугуївського  району:  смт  Чкаловське,
смт Новопокровка, смт Введенка, с. Тернова.

Першочерговими  завданнями  районної  державної  адміністрації
протягом даного періоду були, є і залишаються: соціальний захист населення
району, сприяння створенню нових робочих місць, легалізація заробітної плати,
підвищення її  рівня та погашення заборгованості.  У складних економічних і
політичних  обставинах  на  багатьох  підприємствах  району  вдалося  зберігати
позитивну  динаміку  зростання  заробітної  плати.  Середньомісячна  заробітна
плата  одного  штатного  працівника  за  січень-вересень  2016  року  становить
3619 грн, що на 15,9% більше, ніж за відповідний період минулого року. Рівень



законодавчо  встановленої  мінімальної  заробітної  плати  та  прожитковий
мінімум для  працездатної  особи вона  перевищує  на  2169  грн,  або  150%.  За
рівнем  заробітної  плати  район  посів  14  місце,  за  темпами  росту  –  31.  Від
середньообласного рівня заробітна плата по району складає 83,4%.

У  районі  існує  заборгованість  із  виплати  заробітної  плати  на
комунальному підприємстві Есхарівської селищної ради «Есхарівське житлово-
комунальне експлуатаційне управління-2011» у сумі  643,9 тис. грн. 

В управлінні праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації до бази даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру
осіб, які мають право на пільги, станом на 01.01.2017 внесено 12316 осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на 01.01.2017 по Чугуївському району
становить  0,80%.  Кількість  вакансій  на  підприємствах  району  складає
56 одиниць. Навантаження на 1 вільне робоче місце складає 7 осіб. Усього у
2016  році  до  центру  зайнятості  звернулось  1794  особи,  з  яких  1214  осіб
отримали статус безробітного.

До  активних  форм  зайнятості  залучено  1489  осіб  шляхом  організації
громадських робіт. На фінансування громадських робіт виконкомами сільських,
селищних рад виділено та фактично використано 298,8 тис. грн. З числа осіб,
що звернулися до центру зайнятості, працевлаштовано з початку року 648 осіб.
У  2016  році  за  працевлаштування  на  нові  робочі  місця  26  роботодавцям
виплачено компенсацію єдиного внеску на суму 76,2 тис. грн. 

Пільговим  категоріям  громадян  надаються  пільги  на  житлово-
комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ. За звітний період за надані
пільги відшкодовано кошти в сумі 11,6 млн. грн.

За рахунок місцевого бюджету було надано пільги на проїзд окремим
категоріям  громадян  автомобільним,  залізничним,  водним  та  повітряним
транспортом  на загальну суму 31,04 тис. грн.

Протягом  звітного  періоду  за  отриманням  довідки  внутрішньо
переміщеної  особи  звернулося  909  осіб.  Станом  на  01.01.2017  на  обліку  в
Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб перебуває 6540.

На  особливому  контролі  знаходиться  питання  надання  соціальних
послуг  демобілізованим  військовослужбовцям,  які  брали  участь  в
антитерористичній операції. Протягом 2016 року на обліку в центрі зайнятості
перебували  4  особи,  які  були  демобілізовані  з  місць  проведення
антитерористичної  операції.  З  них:  2  особи  були  працевлаштовані,  2  –
одержали одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. За
направленням  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  8  учасників  бойових  дій  пройшли  професійну
адаптацію. 

У 2016 році в районі було створено 152  нових робочих місця,  з  них:
39  –  юридичними особами, 103  –  фізичними особами-підприємцями, 10  –  по
договору трудового найму. 

У  2016  році  різні  види  державних  соціальних  виплат  отримали
5716 сімей на суму 53,4 млн. грн.



У районі станом на 01.01.2017 проживає 7 прийомних сімей та створено
4 дитячих будинки сімейного типу. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  та  грошове  забезпечення  батькам-
вихователям і прийомним батькам виплачено на загальну суму 1,6 млн. грн. 

Виплата соціальних допомог відбувається своєчасно у повному обсязі,
заборгованість відсутня. 

За  рахунок  коштів  районного  бюджету  надано  матеріальну  допомогу
243 мешканцям району на суму 48,6 тис. грн. 

Грошову  допомогу  на  поховання  з  районного  бюджету  виплачено
47 особам на суму 18,8 тис. грн. 

Станом на 01.01.2017 субсидією для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних  послуг  користується  9007  сімей,  на  придбання
скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива  –  475.
Протягом 2016 року нараховано субсидій на загальну суму 85,5 млн. грн.

За  рішенням  районної  конфліктної  комісії  субсидію  призначено
726 сім’ям.

Цільовий  показник  охоплення  субсидіями  населення,  який  було
встановлено на рівні 66,6% від загальної кількості домогосподарств, виконано
на 100,7%. 

У 2016 році  середній розмір субсидії  на житлово-комунальні  послуги
склав 1468,30 грн, на тверде паливо та скраплений газ — 1767,93 грн.

Програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції
та  членів  їх  сімей  у  Чугуївському  районі  на  2016  рік  передбачено  надання
медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх
сімей,  у  тому  числі  надання  матеріальної  допомоги,  на  яку  у  2016  році  з
районного бюджету було витрачено 300 тис. грн. Протягом 2016 року зазначену
допомогу виплачено 60 учасникам антитерористичної операції.

На  реалізацію  заходів  з  відпочинку  учасників  антитерористичної
операції у санаторіях Харківської області з обласного бюджету було виділено
8  тис.  грн.  Кошти  використані  в  повному  обсязі,  послугами  з  відпочинку
скористалися  2  учасника  антитерористичної  операції.  Психологічну
реабілітацію  на  базі  закладів,  що  надають  відповідні  послуги,  пройшли
23 учасника антитерористичної операції.

На оздоровлення окремих категорій громадян по району з державного та
обласного бюджетів було виділено 356 тис. грн та оздоровлено 73 особи.

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації перебувають 123 особи з інвалідністю, які станом на
01.01.2017 забезпечені інвалідними візками через органи соціального захисту
населення,  23  особи  з  інвалідністю,  які  у  2016  році  за  медичними
рекомендаціями мали потребу у забезпеченні кріслами колісними, отримали їх
протягом року.

До будинків-інтернатів у 2016 році оформлено 1 особу, яка мала потребу
у сторонній допомозі за станом здоров’я, та 3 особи направлено до відділення
постійного  перебування  Територіального  центру  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг) районної  державної адміністрації.



Щомісячну компенсацію на продукти харчування у 2016 році виплачено
182  громадянам,  постраждалим  від  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  на  суму
667,53 тис. грн, щорічну допомогу на оздоровлення виплачено 223 зазначеним
особам на суму 21,83 тис. грн.

Компенсацію  за  невикористане  санаторно-курортне  лікування
виплачено 74 особам з інвалідністю на суму 26,9 тис. грн.

Разову грошову допомогу до 5 травня, передбачену Законами України
«Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту» і  «Про жертви
нацистських  переслідувань» виплачено  1477  особам  на  загальну  суму
1,3 млн. грн.

Одним  із  ключових  завдань  реалізації  державної  політики  розвитку
районів  є  реформування  системи  охорони  здоров’я  та  впровадження
європейських стандартів надання медичних послуг. 

З  метою  розвитку  сфери  охорони  здоров’я  у  Чугуївському  районі
проведено наступні заходи:

два засідання «круглого столу» за участю Чугуївського міського голови
для  вирішення  спільного  фінансування  проблемних  питань  сфери  охорони
здоров’я району. За результатами діалогу рішенням Чугуївської міської ради у
2016 році було виділено на сферу охорони здоров’я 625,0 тис. грн. Ці кошти
направлені  на  закупівлю  дієтичного  харчування  хворим  на  фенілкетонурію,
закупівлю  туберкуліну,  паливо-мастильних  матеріалів  для  транспортування
хворих  на  процедуру  гемодіалізу  до  м.  Харкова,  відшкодування  вартості
пільгових  рецептів,  придбання  12-ти  канального  електрокардіографу,  на
закупівлю виробів медичного призначення для інвалідів;

додатково  з  районного  бюджету  профінансовано  лікувальні  заклади
району більше, ніж на 6 млн. грн. Ці кошти направлено на оплату енергоносіїв,
закупівлю медикаментів, вакцини для проведення щеплень проти грипу, оплату
послуг,  паливо-мастильних  матеріалів,  заробітну  плату  та  інших  поточних
видатків,  профінансовано  видатки  на  проведення  капітального  ремонту
приміщення для зберігання наркотичних засобів;

проводилося  втілення  проекту  з  реформування  первинної  медико-
санітарної допомоги та другого рівня надання медичної допомоги;

під час  підготовки лікувальних закладів  до роботи в осінньо-зимовий
період  фельдшерсько-акушерський  пункт  селища  Залізничне  переведено  на
електричне опалення;

капітально  відремонтовано  приміщення  фельдшерсько-акушерського
пункту с. Мосьпанове;

активно  збільшено  надходження  коштів  благодійної  допомоги  в
лікувальні  заклади  району.  Загальна  сума  залучених  коштів  у  2016  році
становила 1,5 млн. грн;

відремонтовано  та  модернізовано  з  переводом  на  цифрові  технології
пересувний  флюорограф,  на  що  додатково  з  районного  бюджету  виділено
200 тис. грн;



для  районної  лікарні  закуплено  оргтехніку,  електрохірургічний
коагулятор,  безконтактні  інфрачервоні  термометри для  дитячого,  пологового
відділення та відділення інтенсивної терапії на загальну суму 100,0 тис. грн;

активно  проводиться  оптимізація  ліжкового  фонду  районної  лікарні,
поліпшуються  умови  праці  медичних  працівників,  задля  чого  капітально
відремонтовано три приміщення в поліклінічному відділенні та два приміщення
в клініко-діагностичній лабораторії з встановленням енергозберігаючих вікон;

капітально  відремонтовані  приміщення  на  території  єдиного
лікувального  корпусу.  У  результаті  чого  покращено  умови  праці  медичних
працівників,  створено  належні  умови  для  прийому  хворих.  Для  проведення
капітального  ремонту  додатково  з  районного  бюджету  профінансовано
1,1 млн. грн.

За рейтинговою оцінкою стану здоров’я населення Чугуївський район
посідає 3 рейтингове місце серед районів Харківської області  за  підсумками
роботи у 2016 році.

Виконуються заходи щодо удосконалення системи освіти та збереження
мережі дошкільних навчальних закладів  району.  У всіх навчальних закладах
району забезпечено надання дошкільної, початкової, базової та повної загальної
середньої освіти на рівні державних стандартів. 

У  2016  році  в  районі  забезпечували  надання  освітніх  послуг:
21  загальноосвітній  навчальній  заклад  (5  –  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  1  –  ЗОШ
І-ІІ  ступенів,  14  –  НВК,  1  –  гімназія);  4  дошкільні  навчальні  заклади;
3 позашкільні навчальні заклади.

З  метою  створення  умов  для  якісної  реалізації  нових  Державних
стандартів початкової та базової загальної середньої освіти у 2016 році всі учні
4-х та 7-х класів, які перейшли на новий Державний стандарт, були забезпечені
підручниками,  придбаними  за  рахунок  коштів  обласного  та  районного
бюджетів (на загальну суму 221,9 тис. грн, із них – 77,5 тис. грн за рахунок
обласного бюджету, 144,5 тис. грн – за рахунок районного бюджету). 

У  2016  році  на  розвиток  освітньої  галузі  виділено  65638  тис.  грн  із
різних джерел фінансування.

З метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів у
2016 році із обласного бюджету виділено 812,44 тис. грн. У рамках підготовки
до нового 2016/2017 навчального року за рахунок коштів районного бюджету
виконано роботи на загальну суму 522,5 тис. грн (вперше за останні 5 років). 

Із  бюджетів  сільських  та  селищних  рад  виділено  478,7  тис.  грн  для
зміцнення  матеріально-технічної  бази  та  співфінансування  різноманітних
проектів. 

За  сприянням  дитячого  фонду  ООН  «Юнісеф»  Есхарівська  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  та  Малинівська  гімназія  забезпечені  спортивним обладнанням.
Для  навчальних  закладів  придбано  комплекти  м’ячів,  гімнастичне  знаряддя,
столи  тенісні,  комплекти  сіток,  ворота  футбольні,  спортивний  одяг  для
волейбольних команд на загальну суму 224,9 тис. грн.



У  2016  році  навчальні  заклади  активно  долучилися  до  участі  у
різноманітних проектах,  за  рахунок чого зміцнилася  їх  матеріально-технічна
база.

За рахунок участі у міні-проекті розвитку територіальних громад «Разом
у майбутнє» замінено вікна на  енергозберігаючі  склопакети у  Чкаловському
НВК (194,4 тис. грн), Малинівській гімназії (200 тис. грн), Есхарівському ДНЗ
(200 тис. грн). 

За  рахунок  участі  Введенського  НВК  у  проекті  «Вікно  у  спорт»
проведено термомодернізацію учбово-спортивної зали (заміна вікон і дверей на
енергозберігаючі – 177,4 тис. грн). 

Проведено капітальний ремонт покрівлі Введенського НВК за рахунок
коштів обласного бюджету на загальну суму 1193,8 тис. грн.

У  Кам’яноярузькому  НВК  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету
замінено дверні блоки на енергозберігаючі металопластикові (122 тис. грн). 

Великим  досягненням  району  стала  співпраця  з  громадською
організацією  «Всеукраїнське  об’єднання  «Українські  рубежі».  Проведено
ремонтні  роботи  за  спонсорські  кошти  Польського  центру  міжнародної
допомоги у 3 навчальних закладах району (всього по області – 10), у результаті
чого  встановлено  металопластикові  конструкції  у  Мосьпанівському  НВК,
замінено  покрівлю  (300  кв.  м)  у  Старопокровській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
відремонтовано підлогу у Базалїівськиій ЗОШ І-ІІІ ступенів (130 кв. м).

За  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  на  виконання  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  23  листопада  2016  року  №  859  здійснено
капітальний  ремонт  із  заміною  вікон  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  на
455,3 тис. грн та Великобабчанського НВК на загальну суму 152,0 тис. грн.

З  метою  оновлення  матеріальної  бази  навчальних  закладів  сільської
місцевості  та  впровадження  сучасних  методів  навчання  у  рамках
вищезазначеного проекту Базалїівська, Старопокровська ЗОШ І-ІІІ ступенів та
Мосьпанівський  НВК  забезпечені  обладнанням,  а  саме:  ноутбуками,
моноблоками,  мультимедійними  проекторами  та  мікроскопами  на  загальну
суму 262 тис. грн.

У 2016 році з метою здійснення заходів з енергозбереження з місцевого
бюджету виділено кошти для проведення енергоаудиту в 3 навчальних закладах
району (Введенський НВК, Новопокровський НВК, Кам’яноярузький НВК) на
загальну  суму  98,6  тис.  грн.  Проведено  технічне  обслуговування  системи
централізованого опалення в Зарожненському НВК (65,5 тис. грн).

На території району мешкає 7904 неповнолітніх. На первинному обліку
служби у справах дітей районної держаної адміністрації перебуває 117 дітей-
сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  (31  дитина-сирота  і
86  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування).  Під  опіку,  піклування
влаштовано 77 дітей, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу –
33 дитини, в державних закладах виховуються 7 дітей.

Значна увага приділяється сімейним формам виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом влаштування дітей даної
категорії  під  опіку,  піклування,  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків



сімейного  типу.  На  даний  час  в  районі  функціонує  4  дитячих  будинки
сімейного типу та 8 прийомних сімей, в них виховується 27 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та 10 осіб з їх числа, яким виповнилось
18 років.

Одним  з  головних  показників  соціально-правового  захисту  дітей  є
збереження для них сімейного оточення.  Протягом 2016 року надано статус
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  23  дітям,  із  них
12 – влаштовано під опіку та  піклування, 4 – до прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу, 3 – усиновлено громадянами України, 4 –  влаштовані
до державних закладів.

Протягом 2016 року 5 дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  які  досягли  16  річного  віку,  поставлено  на  квартирний  облік,
13 дітей отримали грошову допомогу по досягненню 18 років. Одній особі з
числа дітей-сиріт, вихованцю дитячого будинку сімейного типу, за сприянням
служби у справах дітей РДА в судовому порядку визнано право власності на
житловий будинок.

Прийнято  Програму  «План  дій  щодо  реалізації  Конвенції  ООН  про
права  дитини  у  Чугуївському  районі  на  період  до  2017-2021  років»
(затверджено рішенням районної ради від 22 листопада 2016 року).  

Протягом року  діти,  які  підлягали  оздоровленню,  були оздоровлені  в
санаторіях та дитячих таборах за рахунок державних коштів.

Одним  з  головних  напрямів  у  виконанні  визначених  завдань  є
вдосконалення роботи щодо надання послуг населенню району в організації та
проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, створення
умов для забезпечення занять фізичною культурою та спортом.

Збірні команди-аматори Чугуївського району беруть участь в обласних
змаганнях за програмою обласної Спартакіади з (12) видів спорту та обласної
Спартакіади з масових (5) видів спорту.

За  підсумками обласних Спартакіад:  з  масових  5  видів  спорту  район
посів І місце, з 12 видів спорту – ІІІ місце.

Вихованці комунального закладу «Дитячо-юнацької спортивної  школи
Чугуївського  району  Харківської  області»,  захищаючи  честь  району  в
змаганнях з видів спорту різного рівня, посіли: 

на чемпіонаті Миру з самбо – ІІ місце (1 особа);
на чемпіонаті України з самбо – І місце (1 особа);
на  всеукраїнських  турнірах  з  боксу  –  І  місце  (1  особа),  ІІ  (2  особи),

ІІІ (1 особа);
на всеукраїнських змаганнях з дворового футболу – ІІ та ІІІ місця.
Спортсмени  районного  осередку  федерації  військово-спортивного

багатоборства Харківської області «Рись»  на  Чемпіонаті  України  посіли
17 місць І, 16 місць ІІ; на чемпіонатах, турнірах Харківської області  –  І місце
(101 особа), ІІ (67 осіб), ІІІ (33 особи).

Наприкінці  2016  року  придбано  15  комплектів  лиж  для  відділення
лижних  гонок   комунального  закладу  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївського району Харківської області».



З метою створення сприятливих умов для забезпечення відпочинку та
оздоровлення дітей, збереження та підтримки діяльності  дитячих оздоровчих
закладів на території Чугуївського району різними формами оздоровлення та
відпочинку  охоплено  4415  осіб,  що  на  153  особи  більше  у  порівнянні  з
минулим роком. 

Покращилась  матеріально-технічна  база  КП  «Чугуївський  районний
дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко».  За  рахунок  місцевого  бюджету  та
залучених  коштів  зроблено  капітальний  ремонт  в  обідній  залі,  системи
водовідведення,  закуплено новий посуд,  м’який інвентар  (подушки,  ковдри),
чотирикомфорну електроплиту, спортивний інвентар.

Ведеться  робота  щодо  забезпечення  реалізації  на  території  району
державної політики у сфері культури з питань охорони культурної спадщини,
бібліотечної та клубної справи і туризму. Мережа закладів культури нараховує
45 об’єктів (19 клубів,  26 бібліотек).  Завдяки грантовим перемогам в районі
комп’ютеризовано  10  бібліотек,  де  почали  надаватися  нові  послуги  для
користувачів  з  вільним,  безкоштовним  доступом  до  мережі  Інтернет.
Відкрились  безкоштовні  курси  комп’ютерної  грамотності  для  населення  а
також  започатковано  проект  з  надання  безкоштовних  скайп-консультацій
населенню  з  юридичних  питань  в  рамках  співпраці  з  Чугуївською
правозахисною групою та  безпосередньо  з  Центром правових та  політичних
досліджень «ДУМА». 

Протягом року ще 5 колективів здобули почесні звання. Таким чином,
серед вокально-хореографічних колективів  району 11 мають почесне звання:
5 «народних», 6 «зразкових».

Чугуївський район здобув почесне перше місце серед районів області у
сфері  культури  за  підсумками  обласного  огляду-конкурсу  «Слобожанські
передзвони». 

Протягом року аматори району взяли участь у близько 150 обласних,
Всеукраїнських та міжнародних заходах. Здобули 377 призових місць. Провели
27 виїзних та 34 районних концертів.

Розроблено  карту  туристичних  маршрутів,  зібрано  загальні  відомості
про Чугуївський район, науково-довідковий матеріал, підготовлено історичну
довідку про діяльність і  розвиток всіх галузей Чугуївського району, відзнято
презентаційний  фільм  «Слобожанський  діамант»,  який  зайняв  перше  місце
серед презентаційних фільмів Харківщини. Подієвий туризм (заходи, фестивалі
району) увійшли до «Календаря подієвого туризму Харківщини».

За  рахунок  грантових  коштів  вдалося  провести  капітальний  ремонт
приміщення  Новопокровського  будинку  культури,  зробити  технічне
переоснащення  системи  опалення,  відремонтувати  та  обладнати  спортивну
залу. 

Аналіз  туристичного  потенціалу  району  дозволяє  виділити  подієвий
туризм. Це відроджений фестиваль обрядового та сучасного весільного дійства
«Весілля  в  Малинівці  –  плюс»,  який  з  кожним  роком  збирає  все  більшу
кількість людей (учасників та глядачів) та вже став візитною карткою району.
А також фестивалі авторської пісні «Зимовий Есхар» та «Осінній Есхар», які



виходять за межі районного заходу, адже збирають учасників країн близького
зарубіжжя.

Підбиваючи  підсумки,  можна  зробити  висновок,  що  робота  районної
державної  адміністрації  була спрямована  на  забезпечення умов для  розвитку
економіки  та  соціальної  сфери,  вирішення нагальних  проблем і  відновлення
економічної стабільності в умовах складної суспільно-політичної та соціально-
економічної  ситуації  в  країні.  Отже,  за  підсумками  2016  року  переважною
більшістю  виконані  основні  завдання  програм  соціально-економічного  та
культурного розвитку, а також делеговані районною радою повноваження.

Голова районної державної 
адміністрації                                                                                М.М. ШОШИН



Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради «Про звіт голови районної державної

адміністрації за 2016 рік про виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку, бюджету

та делегованих районною радою повноважень»

Відповідно до чинного законодавства  районна державна адміністрація
щороку  звітує  перед  районною  радою,  жителями  району  про  виконання
бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку району й
делегованих районною радою повноважень.

Відповідно до положень Програми економічного і соціального розвитку
Чугуївського району на 2016 рік, з точки зору потреб та інтересів Чугуївського
району,  відображених  у  Стратегії  соціально-економічного  розвитку
Чугуївського  району  до  2020  року,  на  2016  рік  було  визначено  основні
пріоритети районної політики, проблеми розвитку та шляхи їх вирішення.

Основні  завдання  з  питань  виконання  бюджету,  програм  соціально-
економічного  розвитку  та  культурного  розвитку  Чугуївського  району  й
делегованих районною радою повноважень в цілому були виконані.

Звіт  голови  районної  державної  адміністрації  за  2016  рік  з  питань
виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  розвитку
Чугуївського  району  й  делегованих  районною  радою  повноважень
сформований  на  підставі  інформації  структурних  підрозділів  Чугуївської
районної  державної  адміністрації,  з  визначенням  конкретних  досягнутих
результатів та отриманого соціального та економічного ефекту від виконання
відповідних  галузевих  програм,  виконання  делегованих  районною  радою
повноважень у сфері забезпечення соціально-економічного розвитку району.

Фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку
району, заходів з виконання бюджету здійснювалося за  рахунок державного,
обласного  та  місцевих  бюджетів,  коштів  підприємств,  інвесторів  та  інших
джерел, не заборонених законодавством.

Начальник відділу 
економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації С.С. АЛЬОШИНА
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