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Інформація
про виконання Програми економічного і соціального  розвитку 

Чугуївського району на 2018 рік

Агропромисловий комплекс
Агропромисловий  сектор  економіки  являється  найбільшим  складовим

елементом  економічного  потенціалу  району  і  галуззю,  що  забезпечує
продовольчу  безпеку  країни.  На  початку  кожного  року  перед  аграріями
ставляться  завдання  щодо  підвищення  обсягів  виробництва
сільськогосподарської  продукції,  оптимізації  структури  посівних  площ,
зміцнення  та  модернізації  матеріально-технічної  бази,  нарощування  поголів’я
сільськогосподарських тварин, підвищення розміру середньомісячної заробітної
плати  робітників  аграрної  сфери,  збільшення  розміру  виплат  за  оренду
земельних ділянок (паїв). 

За  2018  рік  сільськогосподарськими  підприємствами  та  фермерськими
господарствами району вироблено валової продукції  на суму 479,7 млн.грн або
125,2% від  показників минулого року,  у  тому числі:  в  галузі  рослинництва –
318,5 млн.грн (114,5% до минулого 2017 року); у тваринництві – 161,3 млн.грн
(153,9% до минулого 2017 року).

Незважаючи  на  складні  погодно-кліматичні  умови  весняно-літнього
періоду  та  великий  дефіцит  вологи  у  верхніх  шарах  грунту
сільськогосподарськими  підприємствами було  зібрано  врожай  зернових  та
зернобобових культур в кількості  111,8 тис.тонн,  що на 4%, або 4,1 тис.тонн
більше, ніж у минулому році. Технічних культур зібрано 49,4 тис.тонн, в тому
числі  соняшнику  –  47,6  тис.тонн,  що  на  34%,  або  на  12,2  тис.тонн   більше
показника минулого року. Овочевих культур зібрано 11,8 тис.тонн, що на 14,0%,
або  1,8  тис.тонн  більше  рівня  минулого  року.  Кормових  культур  зібрано
86,5 тис.тонн, що на 26,5%, або 18,1 тис.тонн більше показника минулого року.
Фруктових  культур  –  1,1  тис.тонн,  що  на  37,5%,  або  0,3  тис.тонн  більше
показника минулого року. 

Під урожай 2019 року аграріями було посіяно 15917 га озимих культур, що
на 9,9%, або 1437 га більше рівня минулого року. В тому числі озимих на зерно
15318 га, із яких озимої пшениці 14916 га. Крім того, озимого ріпаку посіяно
334,9 га.

В  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствах  району  за  2018  рік
поголів’я  великої  рогатої  худоби  складає  8083  голови  (в  тому  числі  корів  –
3170  голів,  що  більше  показника  минулого  року  на  203  голови).  Поголів’я
свиней  складає  40,7  тис.голів,  що  на  35,4  тис.голів  більше  відповідно  до
показника  минулого  року,  поголів’я  птиці  складає  183,1  тис.голів,  що  на
51,5 тис.голів більше, ніж у минулому році. 
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Господарствами, які  спеціалізуються на молочному скотарстві,  вироблено
25,6  тис.тонн  молока,  що  на  13,5%,  або  3,1  тис.тонн  більше  в  порівнянні  з
2017 роком. 

Надій молока від однієї середньої корови склав 8432 кг, що на 931 кг більше
в порівнянні з минулим роком. ТОВ «Агросервіс» ЛТД (директор Кулик В.Ю.)
досягло найвищого рівня надою молока на корову за всю історію району – 11822
кг. Навіть в області це найкращий результат (1 місце).

У десятку лідерів області з удою молока на корову входить і господарство
АФ  «Базаліївський  колос»  ТОВ  (директор  Калган  В.І.),  де  надій  молока  на
корову склав 9936 кг (7 місце в області).

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 7045,5 тонн, що на
98,9%, або 3336,9 тонн більше відповідного показника минулого року. Збільшен-
ня  виробництва  м’яса  відбулось  завдяки  ПрАТ  «Агрокомбінат  «Слобожа-
нський», який протягом 2018 року постійно нарощував поголів’я свиней і планує
зберегти такуж позитивну тенденцію в поточному 2019 році. Виробництво яєць
склало 14,7 млн.шт, що на 27,9%, або 3,2 млн.шт більше від показника минулого
року. 

Кожного року сільськогосподарські підприємства інвестують значні кошти
на  розвиток  виробництва,  закуповують  нову  високопродуктивну  техніку  та
обладнання вітчизняного та іноземного виробництва, будують нові твариннцькі
комплекси та сховища для зібраного врожаю. 

За  2018  рік  сільгосптоваровиробниками  району  придбано
сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 142,5 млн.грн.,
що на 39,7%, або 40,5 млн.грн. більше в порівнянні з минулим 2017 роком. 

Завершено  будівництво  та  введено  в  експлуатацію  другу  чергу
фруктосховищ  з  регульованим  газовим  середовищем  в  ТОВ  «Харківська
фруктова  компанія»,  проводиться  будівництво  овочесховища  в
С(Ф)Г  «Дружба»  з  регульованим  температурним  режимом  та  примусовою
вентиляцією. Крім того було завершено будівництво та введення в експлуатацію
сучасних  корівника  і  телятника  в  ТОВ  «Агросервіс»  ЛТД.  Також  в  даному
господарстві було побудовано споруди для зберігання силосу і корнажу. Триває
будівництво корівника в Агрофірмі «Надія» ТОВ. 

Заходи, направлені на оновлення технічного і технологічного потенціалу
сільськогосподарських підприємств, будуть продовжені і в поточному році.

З  метою  залучення  інвестиційних  проектів  та  демонстрації можливостей
аграрного сектору району, шляхом проведення різних семінарів, презентацій, ви-
ставок, делегації району приймали участь в ХХХ Міжнародній агропромисловій
виставці «Агро 2018», IX Міжнародній виставці-форумі з підтримки фермерства
«AGROPORT EAST KHARKIV 2018», днях поля і різних семінарах, що проводи-
лись в області.

Позитивну  динаміку  має  і  показник  середньомісячної  оплати  праці  по
сільгосппідприємствах  району.  Станом  на  01  січня  2019  року  він  становить
6546,18  грн,  що  більше  ніж  у  минулому  році  на  39,0%,  або  на  1846,19  грн.
Робота щодо подальшого підвищення рівня середньомісячної заробітної плати
працівників агропромислового комплексу триватиме і в 2019 році.
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В  2018  році  сільськогосподарські  підприємства  району  повністю
розрахувались з орендодавцями за оренду земельних часток (паїв). 

Станом  на  31.12.2018  року  сплачено  орендної  плати  на  суму
105,2  млн.грн,  що  становить  104,6%  від  загальної  суми  договорів  оренди.
Середній розмір виплати за 1 га орендованих земель складає 2193,95 грн, що на
26,1%, або на 454,57 грн більше ніж у минулому році.  Заходи, направлені на
підвищення розміру орендної плати, будуть продовжені в поточному році.

Також  для  виконання  пріоритетних  завдань  на  2018  рік  здійснювались
заходи  спрямовані  на  охорону  земель,  збереження  і  відтворення  родючості
ґрунтів, раціональне та ефективне використання земель сільськогосподарського
призначення,  оптимізацію  структури  посівних  площ  сільськогосподарських
культур  та  доведення  їх  до  науково  обґрунтованого  оптимального
співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських
регіонах.  Районною робочою групою з  питань  раціонального  та  ефективного
використання  земель,  запобігання  порушенням земельного законодавства  та  з
роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи проводились виїзні засідання з
метою недопущення використання земель без правовстановлюючих документів
та забезпечення збільшення надходжень до бюджету. 

Завдяки  роботі  з  сільськогосподарськими  підприємствами  питома  вага
соняшнику в сівозміні за останні три роки зменшилась на 8%. Але, зважаючи на
те, що питома вага даної культури в сівозміні залишається все ще високою, дані
заходи будуть продовжуватись і в 2019 році.

Район  приймав  активну  участь  в  ярмаркових  заходах,  в  тому  числі  і  в
найбільшому  ярмарку,  що  проводиться  на  території  області  –  Великому
Слобожанському ярмарку – 2018, з метою забезпечення цінової стабільності та
товарної наповненості на продовольчому ринку області.

Проаналізувавши стан справ в агропромисловому комплексі району можно
зробити висновок, що поставлені перед аграріями завдання виконані в повному
обсязі, а по деяких показниках навіть перевиконані.

Промисловість
Чугуївський район є одним із провідних промислових районів Харківської

області  за  обсягом  реалізованої  промислової  продукції.  Протягом  2018  року
пріоритетним  напрямком  роботи  районної  державної  адміністрації  була
підтримка промислових підприємств різних форм власності, сприяння випуску
конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягів виробництва. 

За даними обласної статистики підприємствами Чугуївського району за рік
реалізовано промислової продукції на суму 2,6 млрд.грн, що складає 129,5% до
показника 2017 року. 

На  території  району  працюють  промислові  підприємства  харчової,
переробної, електроенергетичної, фармацевтичної, будівельної та інших галузей
виробництва.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:  філія
«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – на 86,6%,
ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» –  на  30,9%, ТОВ «Бікорм»  –  на
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5,1%, ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  –  на  12,09%, ТОВ  «Малинівський
склозавод» – на 10,14%, ПрАТ «Новопокровський ЗЗБК» – на 266,51%.

Підприємства харчової галузі:  ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»,
ПрАТ  «Чугуївський  молочний  завод»,  ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»,
ПП «Чугуївський завод мінеральних вод» працювали на рівні 2017 року.

Підприємства  переробної  галузі: ТОВ  «НОВАКОРМ»,
ДП «Новопокровський КХП». 

ДП  «Новопокровський  КХП»  з  другої  половини  року  в  зв’язку  з
проведенням  заходів  по  реорганізації,  показує  поступовий  спад  реалізації
продукції.  За  2018  рік  підприємством  реалізовано  продукцію  на  суму
68,5  млн.грн,  що  становить  41,13%  до  показника  2017  року.  Виробничі
потужності  підприємства  задіяні  лише  на  25%.  За  ІІІ-IV  квартал  2018  року
звільнено 191 працівника. Середня заробітна плата працівника на підприємстві
знизилась на 32,1% та становить на 01.01.2019 – 5973,00 грн. 

ТОВ  «НОВАКОРМ»  у  2018  році  відновило  роботу  на  базі  потужностей
Граківського  елеватору.  Підприємство входить  до  групи  компаній
«NOVAAGRO»,  яка  займає  провідне  місце  серед  виробників  комбікормів
України. 

Електроенергетична  галузь представлена  в  районі  підприємством  філія
«Теплоелектроцентраль»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія».
Виробництво продукції  підприємства на 86,6% перевищує показник минулого
року. Чисельність працівників підприємства становить 365 осіб, середньомісячна
заробітна плата – 10,8 тис.грн. В 2018 році підприємство працювало стабільно.

Виробництво неметалевих виробів  представлено в районі підприємством
ТОВ  «Малинівський  склозавод».  Виробництво  продукції  підприємства  на
10,14%  перевищує  показник  минулого  року.  Чисельність  працівників
підприємства  становить  420  осіб.  В  2018  році  підприємство  працювало
стабільно, має високий експортно- імпортний потенціал.

Фармацевтична  галузь  представлена  в  районі  підприємством
ТОВ «Зооветеринарний центр». Виробництво продукції підприємства на 12,9%
перевищує  показник  минулого  року.  Чисельність  працівників  підприємства
становить  18  осіб.  Підприємство  працює  стабільно  на  внутрішньому  ринку
країни.

Будіельна  галузь:  ПрАТ «Новопокровський  ЗЗБК»,
ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «Дорстрой монтаж». Загалом
підприємствами галузі  було реалізовано продукції  майже 500 млн.грн,  або на
35,8% більше в порівнянні з показником минулого року. 

Продукція,  вироблена  промисловими  підприємствами  району,
експортувалася  до  таких  країн,  як  Корея,  Ірак,  Оман,  Вірменія,  Казахстан,
Грузія, Азербайджан та інші.

Чугуївською  районною  державною  адміністрацією  проведено  дві  наради
про  ситуацію,  що  склалася  на  державному  підприємстві  «Новопокровський
комбінат  хлібопродуктів»,  в  ході  яких  розглянуті  проблемні  питання  щодо
діяльності  підприємства  та  надані  пропозиції  стосовно  стабілізації  роботи
підприємства.
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Одним з пріоритетних напрямків було сприяння залученню інвестицій,
створенню  позитивного  бізнес-іміджу  району,  активізація  інноваційно-
інвестиційної діяльності промислових підприємств.

У 2018 році одним із стартових майданчиків для інноваційних проектів був
Х Міжнародний економічний форум. В результаті проведеної роботи підписано
меморандум про партнерські стосунки і укладено взаємовигідні контракти щодо
постачання продукції ТОВ «Малинівський склозавод». 

Районна  державна  адміністрація  сприяє  просуванню  продукції  місцевих
підприємств  виробників  на  нові  перспективні  ринки;  активно  залучає на
Чугуївщину інвесторів.

У  2017  році  на  підприємстві  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»
обладнали «Експерементальний крафтовий цех» для розробки та удосконалення
авторських рецептур. Павло Климец почав реалізацію проекту першої крафтової
горілки на потужностях заводу «ПРАЙМ». Перша крафтова горілка в  Україні
виготовлена за рецептурою настоянки Клима Житника. Також на підприємстві
почали виробництва нових лікеро-горілчаних напоїв – сидрів. 

Кожного  року  ТОВ  «Малинівський  склозавод»  розширює  асортимент
продукції  та  збільшує  клієнтську  базу.  На  сьогоднішній  день
ТОВ «Малинівський склозавод» співпрацює з торговельними марками: «Прайм»,
«Біленька»,  «Істинна»,  «Оболонь»,  «Верес»,  «Хлібний  дар»,  «Коктебель»,
«На березових бруньках» та інші.

ТОВ «Слобожанський продкомбінат» ТМ «Злата» це сучасний завод з пере-
робки  молока,  який  динамічно  розвивається:  збільшує  виробничі  площі,
встановлює сучасне обладнання, збільшує асортимент продукції, що випускає-
ться, підтримує її високу якість. Так 2013 року було відкрито цех по виробни-
цтву  вершкового  масла,  в  червні  2016  років  запустили  цех  по  виробництву
твердих  сирів,  в  листопаді  2016  року  цех  з  виробництва  плавлених  сирів,  в
червні 2018 - почали виготовляти згущене молоко. Тим самим були збільшені
виробничі потужності переробки молока до 50 тонн на добу. 

Зростання  енергоефективності  виробництва,  економія  енергоресурсів  в
умовах високої вартості  енергоносіїв  є одним з головних напрямків співпраці
районної державної адміністрації з промисловими підприємствами району.

У  напрямку  реалізації  державної  політики  у  сферах  ефективного
використання  паливно-енергетичних  ресурсів,  енергозбереження,
відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, промисловими
підприємствами  проведені  заходи  з  термомодернізації.  ТОВ  «Слобожанський
продкомбінат»–  замінено  вікна,  утеплено стіни пінопластом.  На  промислових
підприємствах  встановлені  твердопаливні  котли  з  використанням
альтернативних  джерел  опалення:  ТОВ  «Бікорм»,  ТОВ  «Зооветеринарний
центр», ДП «Новопокровський КХП», ТОВ «Лікеро-горілчаний завод ПРАЙМ»,
ПрАТ «Новопокровський ЗЗБК».

Головою  районної державної  адміністрації  здійснено  виїздні  прийоми
громадян  на  всіх  провідних  промислових  підприємствах  району,  що  дало
можливість вирішувати соціальні та економічні проблеми. Тісна співпраця влади
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та бізнесу дозволила забезпечити збільшення обсягів промислового виробництва
та ефективну співпрацю протягом року.

Аналіз  показників  виробничої  діяльності  промислових  підприємств,
засвідчив,  що на  більшості  з  них у  2019 році  очікується  позитивна  динаміка
промислового  виробництва.  Поряд  із  цим,  керівники підприємств визначають
низку  основних  причин,  що  стримують  нарощування  обсягів  виробництва:
висока  вартість  енергоносіїв,  тарифів  та  імпорту  (сировини),  жорстка  цінова
конкуренція на зовнішніх ринках, обмежена можливість у залученні кредитних
коштів.

                               

Енергозабезпечення
Послугу централізованого теплопостачання мешканцям населених пунктів

Чугуївського  району  надають:  ДП  «Новопокровський  КХП»  –  у
смт  Новопокровка,  КП  «Обласний  інформаційно-технічний  центр»  та
ТОВ  «Котельні  лікарняного  комплексу»  –  смт  Кочеток,  філія
«Теплоелектроцентраль»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  –
смт  Есхар,  ТОВ  «Котельні  лікарняного  комплексу»  –  смт  Малинівка,
КП  «Обласний  інформаційно-технічний  центр»  –  смт  Чкаловське.  Решта
населених  пунктів  району  для  запезпечення  теплом  житлових  осель
використовує автономне опалення. 

В рамках підготовки до опалювального сезону 2018/2019 теплонадаючими
підприємствами  здійснювалися  планові  заходи  щодо  зменшення  споживання
енергетичних ресурсів шляхом встановлення менш енергоємного обладнання, а
саме  додатково  встановлено  новий  твердопаливний  котел  на  котельні,
розташованої  за  адресою:  вул.  Радужна,  12,  смт  Кочеток,  Чугуївський район,
Харківська область. Крім того, здійснено заміну лічильників обліку природного
газу в котельнях в смт Чкаловське, смт Кочеток, смт Малинівка.

Також, на теперішній час, проводиться робота з технічного переоснащення
системи  теплопостачання  з  установкою 3-х  модульних  котелень  на  твердому
паливі  в  смт  Чкаловське  Чугуївського  району  Харківської  області,  що  дасть
змогу  наблизити  об’єкти  теплоенергетики  до  споживача  та  зменшити
собівартість виробництва теплової енергії.

З метою скорочення споживання природного газу та забезпечення надання
мешканцям смт Кочеток сталої послуги теплопостачання наприкінці 2018 року
було  закінчено  проведення  реконструкції  системи  теплопостачання  житлових
будинків  по  вул.  Литвинова  та  Чугуєво-Бабчанського  лісного  коледжу  по
вул. Чугуївській, 43 з улаштуванням газової котельні з меншим використанням
природного  газу  для  опалення,  розташованої  в  районі  житлових  будинків
№№ 20-а, 22, 7-а по вул. Гагаріна.

В 15 закладах освіти встановлено котли, що використовують альтернативні
види палива: брикети та пелети.

Послугу  з  електропостачання  здійснює  Чугуївське  районне  відділення
АТ «Харківобленерго». У 2018 році стан розрахунків за спожиту електроенергію
в районі складає 100,8%, у порівнянні з 2017 роком на 2,4% більше. 
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Завдяки  програмі  «Енергія  світла»  за  кошти  обласного  бюджету  було
проведено  роботи  з  освітлення  вулиць  населених  пунктів  району  та  заміни
ліхтарів вуличного освітлення на світлодіодні у сумі 4,6 млн.грн.

В  районі  здійснюється  наскрізний  облік  і  контроль  використаних
енергоносіїв  підприємствами  що  надають  житлово-комунальні  послуги  через
встановлені  вузли  комерційного  обліку  відповідних  комунальних  послуг
відповідно  до  Закону  України  «Про  житлово-комунальні  послуги»  та  інших
законодавчих та нормативно-правових актів.

Заплановано  в  подальшому  продовжувати  роботу  щодо  впровадження
енергозберігаючих технологій у паливно-енергетичному комплексі району.

Транспорт, зв’язок та інформаційні технології
На території району організовано регулярне транспортне сполучення з усіма

сільськими,  селищними  радами.  На  теперішній  час  діє  12  автобусних
маршрутів, які не виходять за межі території району, та 8 автобусних маршрутів
загального  користування,  що  мають  сполучення  з  обласним  центром,  що
забезпечують потреби у пасажирських перевезеннях мешканців району. 

Обслуговування автобусних маршрутів, що не виходять за межі території
району,  здійснюють  2  автоперевізника:  ФО-П  Ніколаєнко  М.І.  та
ФО-П Сапелкін М.М.

ФО-П Сапелкін М.М.: «Чугуїв (АС) – Мосьпанове», Чугуїв (АС) – В.Бабка».
ФО-П  Ніколаєнко  М.І.:  «Чугуїв  (АС)  –  Тернова  через  Кам’яну  Яругу»,

«Чугуїв  (АС)  –  Кочеток»,  «Чугуїв  (АС)  –  Коробочкине»,  «Чугуїв  (АС)  –
Петрівське»,  «Чугуїв  (АС)  –  Малинівка  –  Стара  Гнилиця»,  «Чугуїв  (АС)  –
Есхар», «Есхар – Дачі», «Чугуїв (АС) – Малинівка», «Чугуїв (АС) – Юрченкове»,
«Чугуїв (АС) – Чкаловське».

Автобусні  маршрути,  що  мають  сполучення  з  м.  Харків,  обслуговує
перевізник ФО-П Сапелкін М.М.: «Харків (АС Заводська) – Тернова», «Харків
(АС  Заводська)  –  Новопокровка»,  Харків  (АС  Заводська)  –  Кам’яна  Яруга»,
«Харків (АС Заводська) – Малинівка», «Харків (АС Заводська) – Велика Бабка»,
«Харків (АС Заводська) – Есхар», «Харків (АС Заводська) – Юрченкове».

На обслуговуванні автобусних маршрутів задіяні 40 одиниць транспортних
засобів,  які  обладнані  для  перевезення  пасажирів  з  обмеженими  фізичними
можливостями. 

На території Чугуївського району автостанції відсутні.
Обсяг  вантажних  перевезень  склав  49,7  тис.тонн,  вантажообігу  –

11,1  млн.тонн/км,  що  становить  відповідно  69,9%  та  89,7%  від  обсягів
2017  року.  Послугами  автомобільного  транспорту  (з  урахуванням  обсягів
фізичних  осіб-підприємців)  скористалися  2,1  млн.пасажирів,  виконано
34,4  млн.пас.км  пасажирообігу,  що  складає  відповідно  97,7%  та  100,2%  у
порівнянні з 2017 роком.

У  районі  проводиться  робота  щодо  реалізації  стратегічних  напрямів  та
пріоритетів  розвитку  транспортного  обслуговування  населення,  здійснення
заходів з розвитку маршрутної мережі району. 
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Також  на  території  району  є  залізничне  сполучення,  яке  представлено
Південною  залізницею  Куп’янськ-вузловой  дистанції  колії  в  кількості
5 станцій Куп’янської дирекції залізничних перевезень: станція Мохнач, станція
Гракове, станція Есхар, станція Коробочкине, станція Чугуїв. З вказаних станцій
можна дістатися до 45 станцій Харківської області та інших областей України. 

Мешкінці населених пунктів району користуються поштовими послугами
через 19 відділень поштового зв’язку, які входять до складу Харківської дирекції
АТ «Укрпошта» Чугуївського району. 

Крім  того,  на  території  таких  населених  пунктів  району,  як
смт  Чкаловське,  смт  Малинівка,  смт  Новопокровка,  с.  Кам’яна  Яруга,
с.  Зарожне,  є  представництво  компанії  «Нова  пошта»,  що  забезпечує  сервіс
експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. 

Телефонний  зв’язок  забезпечує  Харківська  філія  ПАТ  «Укртелеком»
Чугуївського району та оператори мобільного зв’язку.

На  території  Чугуївського  району  Харківської  області  розвинена  мережа
інтернет, послуги для мешканців району надають наступні інтернет-провайдери:
Харківська  філія  ПАТ  «Укртелеком»,  «MESH»;  «Чугуївські  комп’ютерні
мережі» (ЧКС), «Інтертелеком», «Регіон-лінк», «ACTIVE NET», «PEOPLEnet»,
«Triolan», «ONet», «Kronos». 

Реформування житлово-комунального господарства
На території  району розташовано  та  функціонує 32  котельні  та  18,9  км

теплових  мереж. Водопровідно-каналізаційне  господарство  налічує  153,0  км
мереж водопостачання, 54,0 км мереж водовідведення, 5 водоповідно-насосних
станцій,  13  водопровідно-канілазаційних  станцій,  4  очисні  споруди  та
41 артезіанську свердловину.

Житлове  господарство  складається  з  302  багатоквартирних  житлових
будинків, з них 217 – комунальної власності, 64 – ОСББ та 21 відомчий. 

З  вересня  2018  року  згідно  з  конкурсом,  проведеним  Есхарівською
селищною  радою,  визнано  управителя  82  житлових  будинків  в  смт  Есхар
товариство з обмеженою відповідальністю «Проектно будівельне підприємство
Схід».  Крім  того,  вказане  підприємство  надає  послуги  з  вивезення  твердих
побутових відходів в смт Есхар та смт Новопокровка. Робота щодо створення
конкурентного середовища на ринку обслуговування житла в районі триває.

Протягом  2018  року  було  проведено  капітальний  та  поточний  ремонт
покрівель  житлових  будинків  в  смт  Новопокровка,  смт  Есхар,  смт  Кочеток,
смт Чкаловське.

Але  не  зважаючи  на  проведену  роботу,  залишається  питання  щодо
проведення  реконструкції  та  капітального  ремонту  житлового  фонду  в
смт  Есхар,  а  саме  в  будинках:  №  17  по  вул.  Молодіжна,  №  7,  3  по
вул. Рождественська, № 8 по вул. Перемоги, № 1 пров. Миру. 

По  вказаним  житловим  будинкам  у наявності  проектно-кошторисна
документація. Об’єкти були включені до Програми соціального та економічного
розвитку Харківської області на 2018 рік,  але кошти не було виділено.

9



В  рамках  обласного  конкурсу  міні-проектів  «Разом  в  майбутнє»  було
реалізовано  проект:  «Безпечне  електропостачання»,  яким  було  передбачено
ремонт та заміну електрики у ОСББ «Малинівський масив». Вартість реалізації
склала 90,363 тис.грн.

З метою сталого проходження опалювального періоду 2018-2019 років було
підготовлено  всі  об’єкти  теплового  та  водопровідно-каналізаційного
господарства, проведено реконструкцію башти Рожновського у с. Велика Бабка
та с. Волохів Яр. 

У районі  налічується 176  багатоквартирних  будинків,  які  під’єднано  до
систем  централізованого  опалення.  На  сьогодні  будинкові  прилади  обліку
теплової  енергії  встановлено  на  32  багатоквартирних  будинках,  що  складає
92% від загальної потреби. 

В районі  10  котелень укомплектовано автономним  резервним
електропостачанням джерел генерації  теплової  енергії на випадок  виникнення
позаштатних ситуацій під час проходження опалювального сезону.

Продовжується  практичне втілення  в районі  Програми  стимулювання
об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  Чугуївського  району  до
впровадження  енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки та Програми
відшкодування  відсотків  за  кредитами,  отриманими  населенням  Чугуївського
району  на  впровадження  енергозберігаючих  заходів  на  2016–2020  роки.
Надаються  консультації  та  відповідна методична допомога  органам місцевого
самоврядування,  керівництву ОСББ та окремим громадянам  стосовно урядової
та місцевих програм стимулювання впровадження енергоефективних заходів.

За  інформацією  ТВБВ  №  10020/0449  філії  Харківського  обласного
управління АТ «Ощадбанк» протягом 2018 року укладено 3 угоди на загальну
суму 73,0 тис.грн.

Рівень розрахунків за послуги теплопостачання за 2018 рік по Чугуївському
району  склав  85,8%,  за  послуги  водопостачання  та  водовідведення  –  85,1%.
Основним боржником  за  отриманні  житлово-комунальні  послуги  є  населення
району. 

Розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації  від  28.08.2018
№ 336 створено районну міжвідомчу комісію з питань проведення розрахунків за
спожиті енергоносії. Комісія раз у квартал розглядала питання своєчасної оплати
за  використані  енергоносії  з  боку  споживачів  району.  Проводився  аналіз  по
погашенню  заборгованості,  підготовлений  аналітичний  матеріал  у  розрізі
підприємств. Щомісяця на сайті районної державної адміністрації розміщується
інформація про розрахунки за енергоносії в розрізі всіх бюджетів із зазначенням
суми нарахування та заборгованості.

Також, комунальними підприємствами вживаються наступні заходи:
проводяться  відключення  від  водопостачання  –  боржників  як  правило

приватного сектору; 
проводяться рейди, на яких представники комунальних підприємств ведуть

роз’яснювальну  роботу  про  необхідність  оплати  за  одержані  послуги  та
оформлення субсидії.

Територія району становить 114,9 тис. га (3,7 % від території області). 
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Мережа доріг загального користування в Чугуївському районі Харківської
області  складає 740,2 км.  Вулично-дорожня мережа,  штучні  споруди (мости і
шляхопроводи)  сіл  та  селищ  Чугуївського  району  Харківської  області  мають
велике значення для підтримки належного рівня благоустрою та економічного
розвитку  кожного  населеного  пункту.  Від  них  залежить  ефективність  роботи
промисловості, забезпечення належного життєвого рівня людей, якість надання
послуг з перевезень приміським міським транспортом.

У  2018  році  за  рахунок  субвенції  з  обласного  бюджету  в  Чугуївському
районі було виконано роботи з капітального та поточного ремонту вулиць і доріг
комунальної власності в населених пунктах на загальну суму 4,2 млн.грн та доріг
загального користування місцевого значення на суму 9,2 млн.грн.

За кошти районного бюджету було надано субвенцію Старопокровському
сільському бюджету на ремонт пішохідного містка через річку Уди в розмірі
50,0 тис.грн.

Також,  виконано  асфальтування  пішохідних  доріжок  у  Кочетоцькому
дошкільному  навчальному  закладі  (ясла-садок)  Кочетоцької  селищної  ради
Чугуївського  району  Харківської  області  на  суму  30,0  тис.грн  за  рахунок
місцевого бюджету.

Охорона навколишнього природного середовища
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання

природних ресурсів,  забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини
невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку району.

На  території  Чугуївського  району  послуги  з  вивозу  твердих  побутових
відходів  здійснюють  наступні  підприємства:  КП  «Малинівка»  –  на  території
Малинівської  селищної  ради,  КП  «Чкаловське  житлово-комунальне
експлуатаційне управління – 2013» – на території Чкаловської селищної ради,
ТОВ «ПБП СХІД» – на території Есхарівської та Новопокровської селищних рад,
КП «Господар» – на території Введенської селищної ради, ФО-П Ананьєв О.А. –
на території Кочетоцької селищної та Кам’яноярузької сільської рад. Крім того,
активно діють громадські організації, які впроваджують різноманітні екологічні
акції: «Чисто Покровка», «Ініціативна молодь Есхара» тощо.

Пріоритетними  завданнями  визначеними  Програмою  економічного  і
соціального  розвитку  Чугуївського  району  на  2018  рік  є  впровадження
екологічного  безпечного  механізму  утилізації  твердих  побутових  відходів  та
впровадження їх роздільного збирання.

На теперішній час на території Чугуївського району ведеться робота щодо
впровадження  роздільного  збору  побутових  відходів  на  території  населених
пунктів  Введенської,  Малинівської,  Новопокровської,  Есхарівської  селищних
рад та Великобабчанської сільської ради. 

З метою підтримання належного санітарно-екологічного порядку населених
пунктів району у 2018 році було придбано контейнери для зберігання твердих
побутових відходів (далі – ТПВ): у с. Кам’яна Яруга – 64 одиниці за рахунок
сільського бюджету на суму 25,0 тис.грн; смт Новопокровка – 24 контейнери для
роздільного  збору  ТПВ на  загальну  суму  36,0  тис.грн  (18,0  тис.грн  –  кошти
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селищного  бюджету,  18,0  тис.грн  –  спонсорська  допомога  (грантові  кошти));
смт Есхар – 20 контейнерів для роздільного збору ТПВ за рахунок селищного
бюджету на суму 40,0 тис.грн.

На території Чугуївського району проведено заходи щорічної всеукраїнської
акції  з  благоустрою «За  чисте  довкілля»,  планові  показники якої  виконано  в
повному обсязі. 

Для  благоустрою  та  підтримки  санітарно-екологічного  стану  території
району  було  ліквідовано  170  несанкціонованих  сміттєзвалищ,  було  прибрано
1,9 км2 прибудинкових територій, 11,8 м2 парків, 10,2 м2 скверів, 13,8 м2 дитячих
майданчиків,  14,9  м2 спортивних  майданчиків,  висаджено  1,2  тис.дерев,
1,8  тис.кущів,  облаштовано  0,57  тис.м2 газонів,  1,2  тис.м2 квітників,
упорядковано  75  га  кладовищ,  24  братські  могили  та  24  місця  почесних
поховань. На всі ці заходи було використано 489,0 тис.грн.

Наприкінці 2018 року для Введенської селищної ради за кошти обласного
бюджету (1,4 млн.грн) було придбано сміттєвоз,  за кошти місцевого бюджету
(0,2 млн.грн) – відвал до сміттєвозу для розчищення доріг від снігу.

Виконання означених заходів забезпечує наведення належного санітарного
порядку у населених пунктах.

Керуючись  основними  напрямами  Стратегії  соціально-економічного
розвитку  Чугуївського  району  до  2020  року  у  сфері  охорони  навколишнього
природного середовища, розроблено та виконуються природоохоронні Програми,
а саме:

Районна програма «Питна вода Чугуївського району на 2006–2020 роки»,
затверджена рішенням Чугуївської районної ради від 27.01.2006;

Природоохоронна  Програма  щодо  покращення  екологічного  стану  і
раціонального  використання  природно-екологічного  потенціалу  Чугуївського
району на 2012–2020 роки, затверджена рішенням Чугуївської районної ради від
13.07.2012.

Загальна  мета  зазначених  Програм  полягає  в  поліпшенні  санітарно-
епідеміологічного  стану  території  району,  охороні  водних  ресурсів,
атмосферного повітря, раціональному використанні й утилізації промислових та
побутових відходів, охороні земельних ресурсів та забезпеченні здорових умов
проживання населення. 

Забезпечення сталого постачання питної води мешканцям району є одним з
пріоритетних  завдань визначених  Програмою  економічного  і  соціального
розвитку Чугуївського району на 2018 рік 

Система  водопостачання  Чугуївського  району  включає  в  себе
41 артезіанську свердловину, 152,5 км водопровідних мереж та 530 колодязів
загального користування. 

З  метою  постачання  споживачам  району  питної  води  належної  якості,
забезпечення  сталої  роботи  водопостачальних  підприємств  та  усунення
можливого  забруднення  навколишнього  середовища  постійно  проводиться
моніторинг стану водних об’єктів, здійснюється хлорування водонапірних башт,
їх  очистка  та  дезінфекція,  ремонт  шахтних  колодязів  та  інших  громадських
джерел децентралізованого питного водопостачання. 
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ТОВ «Чугуївське районне ремонтно-експлуатаційне підприємство» зійснює
послугу  з  централізованого  водопостачання  в  селах:  Велика  Бабка, Зарожне,
Стара Покровка, Коробочкине, Леб’яже з 2012 року. На території Малинівської
селищної  ради  послуги  з  централізованого  водопостачання  та  водовідведення
здійснює  КП  «Малинівка»,  на  території  Есхарівської  селищної  ради  –
КП  «ВОДА  ЕСХАРА»,  на  території  Чкаловської  селищної  ради  –
КП «Чкаловське житлово-комунальне експлуатаційне управління – 2013». 

Протягом  звітного  періоду  підприємствами  проводився  поточний  ремонт
водопровідних  мереж,  замінено  окремі  ділянки  водопроводу,  проведено
хлорування водопровідних систем і водопровідних башт у селах, проводилося
постійне обслуговування санітарної зони з покосом трави та вирубкою кущів. 

Господарча  діяльність  у  зонах  прибережних  захисних  споруд  водойм
обмежена. 

Сільськими  та  селищними  радами,  комунальними  підприємствами,  які
обслуговують  очисні  споруди,  постійно  здійснюється  контроль  за  санітарним
станом прибережних захисних смуг водойм.

У  2018  році  у  смт  Новопокровка  було  розпочато  будівництво  сучасних
модульних очисних споруд загальною вартістю 3,7  млн.грн  (з  обласного  бю-
джету – 3,3 млн.грн, місцевого бюджету – 0,4 млн.грн).

Крім того, на теперішній час ведеться розробка технічної документації для
реконструкції  очисних  споруд  в  смт  Есхар  та  смт  Малинівка  Чугуївського
району Харківської області. 

На території Чугуївського району знаходиться 9 заказників загальна площа
яких  складає  4134,67  га,  що  складає  3,6%  від  загальної  території  району
(114866,0 га).

Ландшафтний заказник «Малинівський» площею 1476,70 га знаходиться на
території  Малинівського  лісництва,  землекористувач  ДП «Чугуєво-Бабчанське
лісове господарство».

Ландшафтний  заказник  «Кочетоцька  лісова  дача»  площею 2163,30  га,
знаходиться  на  території  Кочетоцького  лісництва,  землекористувач
ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство».

Ентомологічний заказник «Кочетоцький» площею 50,00 га, знаходиться  на
території  смт Кочеток,  землекористувач  комплекс  водопідготовки  «Донець»
відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал».

Лісове  заповідне  урочище «Миколаївські  насадження»  площею 248,00 га
знаходиться  на  території  Печенізького  лісництва,  землекористувач
ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство».

Ентомологічний заказник «Моспанівський» площею 5,00 га відноситься  до
земель  запасу  Державної  власності,  сільськогосподарського  призначення,
розпорядником є Головне Управління Держгеокадастру у Харківській області.

Ентомологічний  заказник  «Михайлівський»  площею  5,60  га
з  них:  1,90  га  передано до  Чкаловської  об’єднаної  територіальної  громади,
земельна ділянка площею 3,70 га розпайована.
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Ентомологічний  заказник  «Студенок»,  площею  4,90  га  відноситься  до
земель  запасу  Державної  власності,  сільськогосподарського  призначення,
передано до Чкаловської об’єднаної територіальної громади.

Ландшафтний заказник «Піщаний» площею 124,77 га відноситься до земель
запасу  Державної  власності,  сільськогосподарського  призначення,
розпорядником є Головне управління Держгеокадастру у Харківській області.

Ботанічний  заказник  «Ковиловий  степ»  площею  56,40  га,  з  них:  6,20  га
відноситься  до  земель  запасу  Державної  власності,  сільськогосподарського
призначення,  розпорядником  є  Головне  Управління  Держгеокадастру  у
Харківській області, земельна ділянка площею 50,20 га розпайована.

На виконання рішення районної  ради від 20.02.2015 року «Про внесення
змін  до  Природоохоронної  Програми  щодо  покращення  екологічного  стану  і
раціонального  використання  природно-екологічного  потенціалу  Чугуївського
району на 2012–2020 роки, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради від
13.07.2012 року», з метою запобігання знищенню чи пошкодженню природних 

комплексів  територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду,  органами
місцевого  самоврядування  виконуються  наступні  заходи:  з  мешканцями
населених пунктів  району постійно проводиться  роз’яснювальна робота  щодо
заборони  на  територіях  заказників  збору  лікарських  рослин;  випасання  та
прогону худоби, проходу людей через природоохоронну територію, поза межами
доріг,  стежок,  просік  тощо;  ведеться  робота  щодо  дотримання  в  належному
санітарно-екологічному  стані  територій  об’єктів  природно-заповідного  фонду;
ведеться контроль щодо недопущення проведення незаконних вирубок деревини
чи іншої виробничої діяльності. 

Поповнення місцевого матеріального резерву матеріальними
цінностями.

Одним з пріоритетних заходів  в роботі  районної  державної  адміністрації
було  поповнення  місцевого  матеріального  резерву  матеріально-технічними
цінностями  для  виконання  заходів,  спрямованих  на  запобігання,  ліквідацію
надзвичайних ситуацій техногенного і  природного характеру та їх наслідків, і
надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій в  районі
розпорядженням  голови  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
від  12.11.2015  №  490  створено  місцевий  матеріальний  резерв.  На  початок
2018 року до  матеріального резерву було закладено матеріальних цінностей на
суму 132,546 тис.грн, що складало 54% від запланованого за Номенклатурою.  

У березні 2018 року  районною державною адміністрацією виконувалися
заходи  по  запобіганню  метеорологічної  надзвичайної  ситуації  природного
характеру  за  кодом  20335-НС,  пов’язана  зі  сніговими  заметами  (повне
припинення руху транспорту на шляхах). З  місцевого матеріального резерву
було відпущено талони на бензин А92 – 320 літрів (5,728 тис.грн), на дизельне
паливо  –  240  літрів  (3,927  тис.грн) формуванням  районної  спеціалізованої
протипожежної  служби  цивільного  захисту  для  забезпечення  евакуації
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(буксирування) застряглої у снігу техніки на  автомобільній дорозі «Чугуїв –
Мілове» (в межах с. Коробочкине) та її розчищення від снігових заметів. 

У 2018 році було  поповнення місцевого матеріального резерву паливно-
мастильними матеріалами на суму 60,886 тис.грн. Придбано талони на бензин
А92 – 945 літрів (26,365 тис.грн), на дизельне паливо – 1290 літрів         (34,521
тис.грн).

На  теперішній  час  до  місцевого  матеріального  резерву  закладено
матеріальних  цінностей  на  суму  183,382  тис.грн,  що  складає  74%  від
запланованого за Номенклатурою.

Пріоритетне завдання залишається актуальним на 2019 рік.  

Упередження надзвичайних ситуацій, пожеж та створення нормальних
умов для захисту життя і здоров’я населення

Залучення  коштів  з  районного  бюджету  для  забезпечення  основних
завдань пожежно-рятувальних підрозділів щодо локалізації пожеж на об’єктах
підприємств  та  приватних  садибах  мешканців  району,  локалізації  великих
лісових  пожеж  на  території  лісокористувачів  району,  особливо  у  хвойних
насадженнях,  здійснення  роботи  щодо  знищення  виявлених  на  території
району  вибухонебезпечних  предметів  часів  Другої  світової  війни  були
пріоритненими заходами в роботі районної державної адміністрації.

У  2018  році  у  Чугуївському  районі  в  населених  пунктах  виникло
218 пожеж, прямі збитки від яких склали 7,531 млн.грн, на пожежах загинуло
6  осіб.  Для  виконання  заходів  з  локалізації  пожеж були задііяні  пожежно-
рятувальні підрозділи  Чугуївського районного відділу Головного управління
Державної  служби України з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області.
Для належного рівня матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних
підрозділів  районного  відділу (50-ї  державної  пожежної  рятувальної  частини,
39-го державного пожежного рятувального поста) надана субвенція  Головному
управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області  з місцевого бюджету державному бюджету в обсязі 38,7 тис.грн. На ці
кошти  придбано  1278  літрів  автомобільного  бензину.  За  рахунок  субвенції
аварійно-рятувальними  підрозділами  протягом  2018  року  локалізовано
190  пожеж  в  екосистемах  району,  проведена  робота  зі  знищення
415  вибухонебезпечних  предметів  часів  Другої  світової  війни,  а  саме:
артилерійських снарядів − 97 од, мінометних мін − 261 од, протитанкових мін −
11 од, ручних грант − 46 од.

Пріоритетне завдання залишається актуальним на 2019 рік.

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах
У  2018  році  районною  адміністрацією  проводилась  робота  щодо

запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  та  нещасних  випадків  на
водних об'єктах району;  забезпечення заходів, що здійснюються власниками
(орендарями) пляжів, щодо проведення водолазного обстеження та очищення
дна акваторій пляжів у місцях масового відпочинку населення; забезпечення
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інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням району та навчання його
правилам безпеки на воді (льоді).

З метою запобігання загибелі людей на воді розроблено План організаційних
і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних
об’єктах  району  на  2018  рік,  який  затверджений  розпорядженням  голови
районної державної адміністрації  від  27.03.2018 № 106; План організаційних і
практичних  заходів  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,  органів
місцевого  самоврядування,  організацій  та  установ  щодо  запобігання  загибелі
людей  на  водних  об’єктах  у  зимовий  період  2018-2019  років,  затверджений
головою районної державної адміністрації від 02.11.2018.  Рішенням № 2 від 22
березня 2018 року місцевої комісії  з  питань техногенно-екологічної  безпеки та
надзвичайних ситуацій Чугуївського району затверджена Відомість обліку місць
масового  відпочинку  людей  на  водних об’єктах  Чугуївського  району в  2018
році.  Відповідно  до  вимог  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  від  27.03.2017  №  108  «Про  утворення  районної  комісії  з
визначення земельних ділянок та водного простору на водних об’єктах району,
придатних  для  організації  місць  масового  відпочинку  населення  на  воді
(пляжів)»  складена  картосхема  місць  масового  відпочинку  людей на  водних
об’єктах Чугуївського району на 2018 рік, якою затверджено до функціонування
пляж загального користування «База відпочинку «Будівельник».  

Питання  про  готовність  місць  масового  відпочинку  (пляжів)  громадян  на
водних об’єктах району розглянуто 31.05.2018 на засіданні місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  Чугуївського  району
(протокол № 4).

За рекомендаціями районної державної адміністрації адміністрацією пляжу
загального  користування  «База  відпочинку  «Будівельник»  (Дочірним
підприємством  «Харківське  спеціалізоване  управління  №  127»  -  орендарем
земельної ділянки) проведені відповідні заходи: 

складено  договір  від  03.05.2018  про  спільну  діяльність  з  Есхарівською
селищною радою щодо створення та обладнання пляжу загального користування
на земельній ділянці у прибережній зоні річки Сіверський Донець;

облаштована  інфраструктура  пляжу:  пляж  обладнано  грибками,
роздягальнею, туалетом, контейнерами для сміття тощо;

проведено  25.05.2018  обстеження  підводної  частини  акваторії  пляжу
водолазами Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної водолазної
служби (договір № 10/5 від 08.05.2018), складено відповідні акти;

створено сезонний  рятувальний  пост,  який  забезпечений  рятувальними
засобами.  Персонал  посту  –  3  плавця-рятувальника,  пройшли  14.05.2018
навчання  на  курсах  рятувальної  та  спеціальної  підготовки  Національного
університету Цивільного захисту України;

укладено  договір  на  аварійно-рятувальне  обслуговування  з  Аварійно-
рятувальним  загоном  спеціального  призначення  ГУ  ДСНС  України  у
Харківській області № 385 від 16.05.2018;

складено  договір  №782/19.0  від  23.05.2017  про  надання  послуг
Чугуївською  міськміжрайонною  філією  Державної  установи  «Харківський
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обласний  лабораторний  центр  Міністерства  охорони  здоров’я  України»  на
дослідження річкової води.

Виконавчим  комітетом  Есхарівської  селищної  ради  видано  рішення
від  21.06.2018  №  77  «Про  порядок  функціонування  пляжу  загального
користування «База відпочинку «Будівельник».

Протягом  2018  року,  за  місцевою  цільовою  Програмою  розвитку
цивільного захисту на 2017-2018 роки, виготовлено на суму 4,0 тис.грн плакати
щодо попередження травматизму на воді у період купального сезону, а саме 70
плакатів  «Купання  заборонено!  Небезпечно  для  життя»  та  2500  пам’яток
учням навчальних закладів Чугуївського району «Основи безпеки на воді».  На
суму 6,0 тис.грн виготовлено для навчальних закладів району дев’ять стендів із
розміщенням матеріалів щодо правил безпечної поведінки на воді (льоду). 

На  водних  об’єктах  району  у  2018  році  випадків  загибелі  людей  не
зареєстровано.

Пріоритетне завдання залишається актуальним на 2019 рік.

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом
У 2018 році районною державною адміністрацією проводилась робота щодо

розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів району
відповідно до районної Програми розроблення (оновлення) містобудівної доку-
ментації у Чугуївському районі на 2016-2020 роки.

Розроблено  містобудівну  документацію:  генеральний  план  населеного
пункту смт Новопокровка на 100%. Розроблені генеральні плани с. Волохів Яр та
с. Мосьпанове на 41%, смт Введенка та с. Тернова на 22%, с. Зарожне, с. Тетлега
на 20%. 

У 2018 році для будівництва 4-х медичних амбулаторій була розроблена та
затверджена містобудівна документація три детальні плани територій. Замовни-
ком виступали Кам'яноярузька сільська, Малинівська, Введенська селищні ради. 

Також були видані 6 містобудівних умов та обмежень забудови земельних
ділянок для проектування та будівництва, а саме:

4-х  медичних  амбулаторій  (смт  Введенка,  вул.  О.  Горбачова, 152;
смт Малинівка, пров. Молодіжний, 2-А та пров. Пушкіна, 2-В; с. Кам’яна Яруга,
вул. Польова, 1-Б);

 фізкультурно-оздоровчого  комплексу  (смт  Новопокровка  по
вул. В. Вішталя, 9-А);

 очисних  споруд  біологічної  очистки  стічних  вод  (смт  Новопокровка  по
вул. Садовій).

Розпочато розроблення детального плану території земельної ділянки, роз-
ташованої за межами населеного пункту на території Базаліївської сільської ради
Чугуївського  району  Харківської  області  для  розміщення  кладовища  площею
2.0000 га та його обслуговування. 

Одним з  пріоритетних напрямків  роботи  було організація  реалізації  рай-
онної Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки. Так, із районного бюджету
було виділено кошти у сумі 26,8 тис.грн для виконання заходів Програми. 
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Моніторинг  стану  введення  житла  в  експлуатацію  на  території  району
проводився районною державною адміністрацією. Так, за  2018 рік по Чугуївсь-
кому району введено в експлуатацію 22 індивідуальних житлових будинків за-
гальною площею 2242,2  кв.м.  Плановий показник  введення  житла  в  експлуа-
тацію у Чугуївському районі виконано у повному обсязі на 112,1%.  

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг
Діяльність районної державної адміністрації у сфері торгівлі, ресторанного

господарства та побутових послуг була спрямована на формування ефективної
інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити безперебійне постачання
населення району необхідними товарами та послугами. 

У районі налічується 226 закладів торгівлі: 134 магазини, 74 торговельних
павільйонів, 18 кіосків.

Протягом  року  чисельність  магазинів  та  торгівельних  павільйонів  не
змінилась,  збільшилась  кількість  кіосків  на  3  одиниці  та  відкрився  новий
кафетерій.  але припинили діяльність два об’єкта ресторанного господарства  в
селищах Малинівка та Введенка. 

Роздрібний  товарооборот  підприємств  роздрібної  торгівлі  Чугуївського
району (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців) у
січні–вересні  2018 року (останні  статистичні  дані)  склав 58,8  млн.грн.  Індекс
фізичного обсягу роздрібного товарообороту збільшився на        10,4% проти
відповідного періоду попереднього року.

На  території  району  продовжують  працювати  фірмові  продовольчі
магазини: ДП «Новопокровський КХП», ТОВ «Слобожанський продкомбінат»,
які  реалізують  продукцію власного  виробництва  за  цінами  товаровиробників.
Також реалізують свою продукцію  11 павільйонів ТОВ «Українсько-словенське
підприємство  «Хлібопекарський  комплекс  «Кулиничівський»,  1  магазин
торговельної  мережі  «Брусничка», 5  торговельних  павільйонів  ТОВ  Фірма
«ПОСАД» та 1 фірмовий кіоск Роганського м’ясокомбінату.

Мешканцям  5  віддалених  населених  пунктів:  Ртищівка,  Степове,
Миколаївка,  Пушкарне,  Гаврилівка  (Чкаловська  селищна  територіальна
об’єднана  громада),  продовольчі  товари  та  товари  першої  необхідності,  як
правило  на  замовлення,  постачають  приватні  підприємці,  які  здійснюють
торговельну діяльність на територіях відповідних громад.

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 21 кафе, 1 буфет,
2 кафетерії, 25 їдалень. 

Пріоритетним  напрямком  роботи  залишається  забезпечення  сталого
розвитку сфери побутового обслуговування населення району, яка представлена
34 об’єктами, які надають 12 видів послуг а саме: ремонт телерадіоапаратури,
послуги  лазні,  перукарські  послуги,  фото  і  відеозйомка,  ритуальні  послуги,
ремонт взуття,  ремонт та пошив одягу,  виготовлення столярних (будівельних)
виробів,  технічне  обслуговування  та  ремонт  автомобілів,  догляд  за  людьми
похилого віку та інші.

Районною державною адміністрацією протягом року проводилася робота
щодо  сприяння забезпеченню захисту прав споживачів.  Відділом економічного
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розвитку  і  торгівлі  районної  державної  адміністрації  проводився  щотижневий
аналіз динаміки вартості «соціального продуктового кошика», визначалась його
середня вартість.

У грудні  2018  року  розрахункова  середньомісячна  вартість  мінімального
продуктового кошика становила: 

для працездатної особи – 1684 грн, або 88% від рівня прожиткового мініму-
му для цієї категорії населення;

для особи, яка втратила працездатність, – 1351 грн, або 90% від рівня про-
житкового мінімуму для цієї категорії населення.

Ціни  на  основні  продукти  харчування  знаходились на  рівні  середньо-
обласних.

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» – 16,75 грн, батон з борошна вищого ґатунку –
10,10 грн, хліб з борошна пшеничного І ґатунку – 8,95 гривень.

Контроль  за  експлуатацією  та  організацією  обслуговування  населення
підприємствами  торгівлі,  громадського  харчування  та  побутового
обслуговування  здійснюють  комісії  з  питань  захисту  прав  споживачів  при
виконкомах сільських та селищних рад. Засідання Комісій проходять відповідно
затверджених графіків, але не рідше одного разу за квартал.

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

Інвестиційна діяльність
Збереження  залученого  іноземного  капіталу  та  існуючих  інвестиційних

проектів  було  одним  з  пріоритетних  напрямків  роботи  районної  державної
адміністрації.

Від  ефективної  інвестиційної  політики  залежить  стан  виробництва,
можливості  структурної  перебудови  економіки,  підвищення  соціально-
економічного рівня.

За обсягом  прямих іноземних інвестицій Чугуївський район займає  друге
місце серед районів Харківської області. 

Обсяг  прямих  іноземних  інвестицій,  згідно  з  останніми  статистичними
даними  (станом  на  01.10.2018),  становив  67,7  млн.дол.  США  (99,3%  до
показника минулого року),  на одну особу населення станом на 01.10.2018 склав
1466,22  дол.  США.  Підприємства  району  отримали  інвестиції  з  шести  країн
світу, з яких найбільш значні кошти вкладено інвесторами з Кіпру та Панами.
Основна  частина  (99,2%)  прямих  іноземних  інвестицій,  що  надійшли  до
Чугуївського  району,  були  розподілені  між  6 підприємствами,  серед  яких
5 знаходяться  на  території  «індустріального  майданчика»  – Малинівської
промислової зони. 

У  2018  році  пріоритетними  напрямками  роботи  районної  державної
адміністрації  були:  розроблення  механізмів  щодо  спрощення  процедур,
необхідних  для  початку  реалізації  інвестиційних  проектів, стимулювання
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залучення інвестицій в оновлення основних фондів діючих та створення нових
підприємств. 

Підтримка  іноземних  інвесторів  місцевою  владою  сприяла  тому,  що  на
території  Малинівської  промислової  зони,  площею  81,1  га,  з  2005  року
відбувається  реалізація  ряду  інвестиційних  проектів.  Підприємства:
ТОВ «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  (виробництво  алкогольних  напоїв);
ТОВ  «Малинівський  склозавод»  (виробництво  високоякісної  скло  продукції);
ПрАТ  «KGS &Co»  (виробництво  алюмінієвих  ковпачків  для  скляної  тари);
ТОВ  «Бікорм»  (виробництво  кормових  дріжджів  для  тваринницької  галузі
виробництва);  ТОВ  «ТММ-ЕНЕРГОБУД  МЕНЕДЖМЕНТ»  (виробництво
елементів трубопроводів високого, середнього та низького тиску для атомних і
теплових електростанцій), а також ТОВ «Агрокомбінат «Слобожанський» мають
іноземні інвестиції у статутному капіталі.

Протягом 2018 року прямі іноземні інвестиції не надходили до підприємств
району.  Зміни  показника  «обсяг  прямих  іноземних  інвестицій»  відбулись  за
рахунок  зміни  курсу  валют  з  урахуванням  адміністративних  даних
Національного банку України.

За  останніми  статистичними  даними  обсяг  капітальних  інвестицій  склав
227,2 млн.грн, що становить 1,7% до загальної суми капітальних інвестицій області,
а також 4,9 тис.грн на одну особу населення району. Обсяг капітальних інвестицій
виріс на 7,3% відповідно до показника минулого року. 

Головним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств
та організацій. Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків, освоєна в
основному сільськогосподарськими підприємствами.

Чугуївський  район  знаходиться  у  десятці  лідерів  Харківщини  (6  місце  з
урахуванням міст) за обсягом освоєних капітальних інвестицій.

Зовнішньоекономічна діяльність
Протягом  2018  року  проводились  заходи  щодо  сприяння  збільшенню

експорту  товарів  промислових  підприємств  району,  формування  позитивного
сальдо зовнішньої торгівлі. Зазначена діяльність є актуальною і на 2019 рік. 

Зовнішньоторговельний  оборот  району  за  січень-листопад  2018  року
(останні  статистичні  дані)  становить 31,1  млн.дол.  США. Загальний  обсяг
експорту – 10,7 млн.дол. США, або 97,5% до показника минулого року, обсяг
імпорту  –  20,4  млн.дол.  США,  або  167,8%  до  показника  минулого  року.  За
результатами  року  обсяги  імпорту  перевищують  експорт  товарів,  районною
державною адміністрацією у 2019 році буде продовжено роботу з формування
позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.  

З  метою  покращення  показників  зовнішньої  торгівлі  керівниками
промислових  підприємств  району  вживаються  заходи  щодо  розширення
асортименту продукції на експорт та утримання позицій експортних поставок.

По  експортним  та  імпортним  операціям  підприємства  району
співпрацювали з 27 країнами світу.

Експорт  товарів  здійснювався  до  19  країн  світу.  Експортерами  є
підприємства:
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ДП  «Новопокровський  КХП»  (висівки  пшеничні  –  Словаччина,
Великобританія, Арабські Емірати);

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

ТОВ «Малинівський склозавод»  до  40% продукції  експортує  до  сусідніх
країн – Угорщини, Румунії, Словаччині, а також до Іспанії, Італії, Греції, країн
Перської  Затоки,  багатьох  інших.  Якісний  склопосуд  користується  великим
попитом у закордонних споживачів. 

В  експорті  товарів  значна  доля  належить  Казахстану  16,3%  (загальних
обсягів експорту), ОАЕ – 15,8%, Ірак – 15,7%, Вірменія – 13,8%, Йорданія – 7%,
Корея – 5%.

Основними статтями експорту до країн ЄС є алкогольні напої - 1,51 млн.
дол.США. 

Протягом  2018  року  до  району  імпортували  товари  з двох  країн  світу.
Імпортні  операції  проводились  підприємством  ТОВ  «ЛГЗ  «ПРАЙМ»
(закупорювальний металополімерний пристрій, інгредієнти – Росія, Білорусь).

Протягом  року  проводились  заходи  зі  створення  та  підтримки
інформаційного  середовища  для  підвищення  обізнаності  про  продукцію
підприємств району у  сфері  зовнішньоекономічної  діяльності  та  забезпечення
пошуку  потенційних  партнерів  за  кордоном,  а  саме  участь  у Міжнародному
економічному  форумі,  Великому  Слобожанському  ярмарку,  Сорочинському
ярмарку. 

В  результаті  проведеної  роботи  з  консулом  Албанії  було  підписано
меморандум  про  партнерські  стосунки  та  укладено взаємовигідні  контракти
щодо постачання продукції ТОВ «Малинівський склозавод». 

Чугуївська районна державна адміністрація сприяє  просуванню продукції
місцевих підприємств виробників на нові перспективні ринки; активно залучає
на Чугуївщину інвесторів.

Продовжується  співпраця  між  Чугуївською  районню  державною
адміністрацією та Генеральним Консульством Польщі у Харкові.  Генеральний
Консул Республіки Польща Януш Яблонський відвідав одинадцятий фестиваль
«Весілля в Малинівці — плюс» з метою налагодження торговельно-економічних,
науково-технічних і культурних відносин між двома сторонами.

Важливим  джерелом  надходження  ресурсів  інноваційного  характеру  та
нарощування  конкурентних  переваг  району  є  міжнародна  технічна  допомога
(далі – МТД).

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

налагодження співробітництва з міжнародними донорськими організаціями;
координація участі у проектах/програмах МТД в районі;
підвищення ефективності залучення МТД.
У районі  реалізовано  2  проекти  підтримані  донорами:  Міжнародною

організацією  з  міграції  в  Україні  (МОМ)  та Німецьким  товариством
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міжнародного співробітництва GIZ. Продовжується реалізація ще двох проектів
міжнародної  технічної  допомоги від  благодійного  фонду «Подих України» та
Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ). 

Залучення  міжнародної  технічної  допомоги  залишається  пріоритетним
напрямком роботи районної державної адміністрації на 2019 рік.

Розвиток малого та середнього бізнесу
За  даними  Головного  управління  статистики  у  Харківській  області,  у

минулому  році  в  Чугуївському  районі  здійснювали  діяльність  20  середніх
підприємства, що склало 11,9% від загальної кількості підприємств, та 147 малих
підприємств, що склало 88,0% від загальної кількості підприємств району.

У минулому році обсяг реалізованої продукції  середніми підприємствами
Чугуївського району становив 3397,5 млн.грн, що склало 84,6% від загального
обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), та обсяг реалізованої продукції
малими підприємствами району становив 616,1 млн.грн,  що склало 15,3% від
загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).

У сфері середнього підприємництва працювало 3477 осіб, у сфері малого
підприємництва – 909 осіб (кількість зайнятих працівників за даними Головного
управління статистики у Харківській області).

Упродовж  2018  року  в  районі  створено  411  нових  робочих  місць.
Припинили  підприємницьку  діяльність  105  фізичних  осіб-підприємців  за
спрощеною процедурою.  

Районна  державна  адміністрація  сприяла  розвитку  інфраструктури
підтримки  підприємництва.  Так  для  забезпечення  надання  якісних  послуг
підприємцям району та з метою спрощення оформлення документації у районі
функціонує  центр  надання  адміністративних  послуг  районної  державної
адміністрації.  Протягом  2018  року  було  зареєстровано  329  звернень  щодо
реєстрації бізнесу та надано 10 дозвільних документів.

Пріоритетні  напрямки  щодо  організації  підготовки  та  перепідготовки
кадрів  для  підприємницької  діяльності  та  перегляд  навчальних  програм,
дисциплін  про  основи  підприємницької  діяльності  та  організації  малого
підприємництва  закладені  в  основу Програми  сприяння  розвитку  малого  та
середнього  підприємництва  у  Харківській  області  на  2016-2020  роки,
затвердженої  рішенням Харківської  обласної ради від 08.09.2016 №245–VII зі
змінами.

Одним з головних виконавців Програми є Харківський регіональний фонд
підтримки  підприємництва.  Районною  державною  адміністрацією  спільно  з
Фондом  проводяться  інформаційно-консультативні  заходи  у  приміщенні
Чугуївської  міськрайонної  філії  Харківського  обласного  центру  зайнятості .
Протягом року надано фінансову підтримку для розвитку бізнесу одній особі –
підприємцю з Чугуївського району. 

Своєчасно  доводиться  інформація  до  сільських/селищних  рад  щодо
Програм,  тренінгів,  семінарів,  нарад  з  метою  сприяння  розвитку  малого  та
середнього підприємництва.
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Реформування системи надання адміністративних послуг
Центр  надання  адміністративних  послуг  при  Чугуївській  районній

державній  адміністрації  (далі  –  Центр) здійснює  свою  діяльність  згідно  із
Законом  України  «Про  адміністративні  послуги»,  актами  Кабінету  Міністрів
України  та  іншими  нормативно-правовими  актами  у  сфері  надання
адміністративних послуг.

Центром  забезпечується  надання  адміністративних  послуг  через
адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних
послуг.  Станом  на  01.01.2019  року  в  Центрі  працює  3  адміністратора,  які
забезпечені необхідною технікою: 3 комп’ютери (підключені до мережі Інтернет,
Єдиного  державного  реєстру  юридичних  та  фізичних  осіб  –  підприємців  та
Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно),  3  принтера  (МФУ),
телефон.

Через  Центр  надається  72  послуги:  31  –  послуга  Чугуївської  районної
державної адміністрації та 41 – територіальних органів виконавчої влади.

За 2018 рік зареєстровано 5327 звернень щодо надання адміністративних
послуг. Видано 5323 результатів.

Надано – 57 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  70  –  інформаційних  довідок  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Надано 3600 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.
Враховуючи загальну кількість суб’єктів, які скористалися різними видами

послуг (у тому числі консультаціями), середня кількість звернень протягом дня
до кожного з адміністраторів Центру становить 20 осіб.

До районного бюджету надійшло 338,6 тис грн. за надані адміністративні
послуги.

В  приміщенні  Центру  передбачені  всі  умови  для  перебування  осіб  з
обмеженими можливостями.

В своїй повсякденній діяльності працівники Центру контролюють терміни
прийому та видачі результатів розгляду справи. В основному послуги надаються
вчасно та без порушень. Це пояснюється насамперед тим, що суб’єкти надання
адміністративних послуг мають більше часу на опрацювання пакету документів,
оскільки не здійснюють прийом громадян по даних питаннях. 

Процедура  надання  адміністративної  послуги  передбачає  не  тільки
прийняття,  обробку  та  передачу  документів  від  замовника  до  виконавця
протягом одного дня,  але і  вміння спілкуватись з людиною.  Тому всі зусилля
працівників  Центру  спрямовані  на  покращення  своєї  роботи  по  наданню
адміністративних послуг, дотримання строків розгляду заяв та видачі результатів
суб’єктам звернень.

Адміністратори  Центру  приділяють  належну  увагу  підвищенню  своєї
кваліфікації як шляхом самоосвіти, так і шляхом участі у нарадах та семінарах з
питань  надання  адміністративних  послуг,  постійно  працюють  над
удосконаленням своєї роботи забезпечують комфортне перебування відвідувачів
у Центрі та високу якість обслуговування. 
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Податково-бюджетна діяльність
До  зведеного  бюджету  району  з  урахуванням  трансфертів  за  2018  рік

надійшло доходів 452,6 млн.грн (без врахування Чкаловської та Малинівської
селищних рад).

До загального фонду доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)
надійшло  у  сумі  75,9  млн.грн,  або  106%  до  уточненого  плану  на  рік
(4,3  млн.грн) У  порівнянні  з  2017  роком надходження  збільшились  на
18,7 млн.грн, або на 32,7%.

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без
урахування трансфертів) у 2018 році найбільшу питому вагу займають: податок
на доходи фізичних осіб – 50%, податок на майно –  19% та єдиний податок –
18%.

До  спеціального  фонду  доходів  надійшло  15,2  млн.грн,  з  них  власні
надходження бюджетних установ 12,3 млн.грн.

З  державного  бюджету  в  запланованому  обсязі  надійшли  трансферти,  а
саме:  базова  дотація  в  сумі  12,9  млн.грн,  додаткова  дотація  на  здійснення
переданих  з  державного  бюджету  видатків  з  утримання  закладів  освіти  та
охорони  здоров’я  –  20,2  млн.грн,  інша  дотація  з  обласного  бюджету  –
2,5 млн.грн, освітня субвенція – 36,1 млн.грн, медична субвенція – 20,3 млн.грн. 

В  повному  запланованому  обсязі  надійшла  субвенція  на  здійснення
переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров’я  з  бюджетів  м.  Чугуєва,
Печенізького району, Чкаловської та Малинівської ОТГ, обласного бюджету на
загальну суму 46,6 млн.грн. 

До  загального  фонду  районного  бюджету  з  урахуванням  трансфертів  у
2018 році надійшло 349,1 млн.грн.

Кошти  місцевих  бюджетів  району  спрямовувались,  в  першу  чергу,  на
фінансування  видатків  на  виплату  заробітної  плати,  оплату  спожитих
енергоносіїв та комунальних послуг, продукти харчування, медикаменти.

Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2018 рік виконана
на 98,7% при затвердженому з урахуванням змін плані 400,7 млн.грн, виконання
складає  391,8  млн.грн із-за  фінансування  не  в  повному  обсязі  видатків  по
пільгам  та  субсидіям. Заборгованість  із  заробітної  плати  працівникам  та
енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, відсутня. 

Управління майном спільної   власності 
На даний час у складі спільної власності територіальних громад сіл, селищ

Чугуївського  району  налічується  29  суб’єктів,  які  включають  в  себе  заклади,
підприємства,  організації,  установи.  В  Переліку  об’єктів  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району знаходиться 56 об’єктів.

Діють 77 договорів оренди, які укладені між суб’єктами спільної власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  Чугуївського  району  та  юридичними,
фізичними особами  на  об’єкти  спільної  власності  територіальних громад  сіл,
селищ Чугуївського району. 

За  2018  рік  надійшло  до  районного  бюджету  від  орендної  плати  за
використання  майном  175,2  тис.грн (всього  від  оренди  плати  отримано
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631,5 тис.грн). 
Прогнозний  показник  надходження   коштів  від  орендної  плати  майна

спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  Чугуївського  району  у
2019 році – 500 тис.грн та надходження до районного бюджету – 200,0 тис.грн.

В кінці 2018 року приватизовано 1 об'єкт (шляхом викупу), сума надходження
коштів до районного бюджету становить 22,9 тис.грн.

У 2018 році в зв’язку з приєднанням Граківської територіальної громади до
Чкаловскої об’єднаної територіальної громади був переданий суб’єкт та об’єкт
до Чкаловської ОТГ, який розташований на території даної громади, що призвело
до зменшення Переліку суб’єктів та об’єктів спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Чугуївського району.

В 2018 році рішеннями Чугуївської районної ради були створені наступні
суб’єкти:  Комунальне  некомерційне  підприємство  «Чугуївська  центральна
районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області  шляхом  реорганізації  (перетворення)  Комунального  закладу  охорони
здоров’я  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  та  Комунальна  установа
«Чугуївський районний інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної ради
Харківської області.

Діяльність  районної  ради  щодо  управління  майном  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ  Чугуївського  району  спрямована  на
задоволення  потреб  територіальних  громад,  поповнення  районного  бюджету,
отримання коштів від оренди балансоутримувачами.

Демографічна політика
Приоритетними  заходами  роботи  районної  державної  адміністрації  були

недопущення  підвищення показника  дитячої  смертності  вище  4,3%  та
оснащення акушерсько-гінікологічного відділення КЗОЗ «Чугуївська центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка». У 2018 році за кошти місцевого бюджету
для  пологового  відділення  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка» було придбано фетальний монітор вартістю 46,78 тис.грн.

За  статистичними  даними,  станом  на  01.12.2018  у  Чугуївському  районі
проживає  46115  осіб.  Показники  народжуваності  та  смертності  населення
становлять:  народжуваність  4,7  на  1  тис.  населення  (у  2017  році  показник
народжуваності  становив  4,8  на  1  тис.  населення),  смертність  –  11,7  на
1  тис.населення  (у  2017  році  показник  смертності  складав  12,5  на
1 тис.населення), природний рух залишається від’ємним та становить у 2018 році
7,0%, у 2017 році становив 7,7%.).

Ситуація  в  районі  свідчить  про  наявність  демографічної  кризи,  на  яку
суттєво впливає стан здоров’я населення. Динаміка природного руху населення
характеризується  природним  скороченням,  тобто  смертність  переважає  над
народжуваністю,  скорочення  населення  відбулося  на  418  осіб  (станом  на
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01.11.2018 народжено 320 особи, померло 738 осіб). Залишається тенденція до
збільшення  рівня  смертності  за  рахунок  серцево-судинних  захворювань,
злоякісних новоутворень, нещасних випадків від отруєнь та травм.

Основними  причинами  смертності  залишаються  хвороби  системи
кровообігу, новоутворення, зовнішні причини смерті. У структурі смертності за
9  місяців  2018  року  за  причинами смерті  в  Чугуївському районі  розподілена
наступним чином: хвороби системи кровообігу – 80,0%, новоутворення – 10,5%,
зовнішні  причини смерті  –  6,1%, хвороби органів  травлення –  2,5%, хвороби
органів дихання – 0,9%.

Для  поліпшення  демографічної  ситуації  в  районі  вживаються  заходи  з
реалізації  Районної  Програми  розвитку  лікувальних  закладів  Чугуївського
району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015
(із змінами) (залучення коштів усіх рівнів бюджетів).

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей
На  території  району  проживає  8043  неповнолітніх, з  них  перебуває  на

обліку служби: 127 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(32 дитини-сироти і 95 дітей, позбавлених батьківського піклування), 26 дітей,
які  виховуються  в  17  сім’ях,  де  батьки  не  виконують  своїх  батьківських
обов’язків,  також на обліку служби перебувають 3  сім’ї  переселенців із  зони
проведення  АТО,  які  виховують  4  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, і мешкають на території району.

Значна увага приділяється сімейним формам виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування дітей даної категорії
під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Протягом  2018  року  створено  2  патронатні  родини,  1  прийомна  сім’я  та
1 дитячий будинок сімейного типу. На даний час в районі функціонує 3 дитячих
будинки сімейного типу та 11 прийомних сімей, в них виховується     36 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Протягом  року  надано  статус  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування 31 дитині, із них 23 дитини влаштовані під опіку та
піклування,  3  дітей  влаштовані  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного  типу,  3  дітей  усиновлені  гр.  України,  2  дитини  влаштовані  до
державних закладів (виключно за станом здоров’я).

За рахунок коштів державного бюджету в районі придбано 3 однокімнатні
квартири особам з числа дітей-сиріт,  та  придбано будинок для проживання в
ньому дітей, які  виховуються у дитячому будинку сімейного типу. 

Станом на 31 грудня 2018 року здійснено 100% відвідування дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які  виховуються  в  сімейних
формах виховання та проживають в Чугуївському районі.

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

Підготовлено та подано до Чугуївського міського суду 2 позовних заяви про
позбавлення батьківських прав 4 батьків відносно 5 дітей. 
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З  метою  виявлення  фактів  бродяжництва,  жебракування  серед
неповнолітніх, а також дітей, які прогулюють заняття, протягом 2018 року було
проведено  87 рейдів-перевірок  по  населених  пунктах  району,  тощо.  За
результатами яких виявлено 73 дитини, 43 дитини повернуті батькам. 

В  рамках  рейду  «Урок»,  протягом  вересня-жовтня,  проводились  заходи
щодо виявлення дітей,  які  не приступили до занять та прогулюють навчання.
Протягом вересня виявлено 3 неповнолітніх. За результатами рейдів 4 батьків
притягнуто  до  адміністративної відповідальності. Надана допомога речами, які
були у вжитку 17 сім’ям.

Дієвою формою роботи  з  питань  захисту  прав  дітей  є  діяльність  комісії
райдержадміністрації  з  питань  захисту  прав  дитини  в  2018  році  проведено
16 засідань, розглянуто 167 питань. З усіх питань прийнято відповідні рішення.

Протягом  року  здійснено  100%  відвідування  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  які  виховуються  в  сімейних  формах
виховання та проживають в Чугуївському районі.

З початку 2018 року було виявлено 162 сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у 57 з них існує ризик соціального сирітства, у 74 були
зафіксовані випадки вчинення домашнього насильства, у тому числі 6 випадків
насильства по відношенню до дітей. Загалом сім’ям, які перебувають у складних
життєвих  обставинах (протягом  року  на  обліку  їх  було  252),  було  надано
1550 соціальних послуг. Завдяки комплексному підходу до проблем сім’ї та зла-
годженій  співпраці  соціальних служб району 115 дітей  зберегли  право на  сі-
мейне виховання.

Під соціальним супроводом протягом року перебувало 83 сім’ї, 53 із них
було знято із позитивним результатом.

 

Зайнятість населення та ринок праці
Стабільному положенню на ринку праці району сприяє послідовна робота з

охоплення  безробітних  заходами  активної  політики  зайнятості
(працевлаштування,  залучення  до  громадських  та  інших  робіт  тимчасового
характеру, проходження професійного навчання). До активних форм зайнятості
за  2018  року  залучено  1213  осіб,  за  2017  рік  –  1424  особи.  Чисельність
працевлаштованих  безробітних  громадян  склала  535  осіб,  професійним
навчанням  охоплено  192  безробітних,  до  громадських  та  інших  робіт
тимчасового характеру залучено 486 осіб.

Питання  створення  нових  робочих  місць  знаходиться  на  постійному
контролі  та  визнано  одним  із  пріоритетних  у  сфері  зайнятості  населення.
З  метою реалізації  цього напрямку роботи  щомісяця  проводиться  моніторинг
провідних  підприємств  району.  Управлінням  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації  у 2018 році з означеного питання
проведено  17  семінарів,  2  засідання  круглого  столу з  роботодавцями  та
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незайнятими громадянами з питань легальної зайнятості.  З початку поточного
року в районі створено 411 нове робоче місце, з них: юридичними особами –
151, фізичними – 203; за договорами трудового найму оформлено 57.

У 2018 році  за  працевлаштування незайнятих  громадян  26 роботодавцям
виплачено компенсацію єдиного внеску на загальну суму 70,0 тис.грн. 

З метою сприяння зайнятості населення та регулювання процесів на ринку
праці в районі здійснюються заходи з виконання Програми зайнятості населення
Харківської області на період до 2020 року.

Грошові доходи населення та заробітна плата

Збільшення  розміру  оплати  праці,  скорочення  диференціації  доходів  є
одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення.

У поточному році підприємствам, установам та організаціям району вдалося
зберегти  позитивну  динаміку  зростання  заробітної  плати.  За  останніми
статистичними  даними  середньомісячна  заробітна  плата  одного  штатного
працівника за ІІІ квартал 2018 року складає 7428 грн, у порівнянні з відповідним
періодом минулого року заробітна плата зросла на 1602 грн, або на 27,5%. За
рівнем  заробітної  плати  район  посів  14  місце,  за  темпами  росту  -  12.  Від
обласного рівня вона складає 93,9%.

Заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району немає.
У районі щомісячно здійснюється моніторинг підприємств, де є працівники,

які  отримують  заробітну  плату  нижчу  за  мінімальний  розмір.  Питання
відповідності  рівня заробітної  плати чинному законодавству розглядаються на
засіданнях  районної  комісії  з  питань  легалізації  робочих  місць  та  подолання
тіньової зайнятості. 

Соціальне забезпечення
У співпраці з громадськими та волонтерськими організаціями внутрішньо

переміщені  особи  залучаються  до  участі  у  семінарах  та  тренінгах  щодо
можливостей відкриття власної справи, шляхів працевлаштування та отримання
доходів тощо.

За сприянням районної державної адміністрації була створена міськрайонна
громадська організація  учасників проведення антитерористичної  операції.  Для
зазначеної  категорії  осіб  проводяться  зустрічі  за  участю керівництва  району,
представників  служб  та  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації. Надаються інформаційні, юридичні, медичні та інші  послуги.

На базі Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді  створений  інформаційно-консультаційний  (ресурсний)  центр  для
сімей/осіб  з  числа  внутрішньо  переміщених,  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей. Станом на 01.01.2019 року у рамках інформаційно-
консультаційного ресурсного центру 41 особа із числа внутрішньо перемішених
осіб  отримали 208 соціальних послуг,  112 учасників АТО (з  них 7–отримали
інвалідність під час виконання бойових завдань та 12 сімей померлих і загиблих
учасників АТО) отримали 157 соціальних послуг.

У  районі  діє  комісія  з  питань  надання  одноразової  грошової  допомоги
звільненим у запас (демобілізованим) військовослужбовцям, які брали участь в
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антитерористичній  операції  та  членам  сімей  померлих  під  час  участі  в
антитерористичній операції. За 2015-2017 роки зазначену допомогу з районного
бюджету  отримали  113  осіб  на  суму  565  тис.грн.  У  2018  році  одноразову
грошову  допомогу  отримали  6  чоловік,  з  числа  членів  сімей  загиблих
військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на загальну
суму 30,0 тис. грн.

Станом  на  01.01.2019  у  районі  6615  сімей  користуються  субсидією  для
відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги,  451 сімей – на тверде
паливо та скраплений газ. У цілому це становить 49,2% від загальної кількості
домогосподарств району. 

У  2018  році  середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги
складає 589,42 грн, на тверде паливо та скраплений газ – 2522,54 грн.

Протягом 2018 року субсидії нараховані на загальну суму 82,42 млн.грн. 

Охорона праці
З метою створення  належних,  безпечних умов праці  на  підприємствах,  в

установах  та  організаціях  району  та  вдосконалення  системи  управління
охороною праці в районі реалізуються заходи з поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, які затверджені розпорядженням голови районної
державної адміністрації на 2017-2020 роки.

Проводиться постійна  робота з підтримання в актуальному стані переліку
підприємств та організацій району,  де є робочі  місця зі  шкідливими умовами
праці.  Здійснювався постійний контроль за наданням працівникам, зайнятим на
роботах  із  шкідливими  умовами  праці,  пільг  та  компенсацій,  за  термінами
проведення  атестації  робочих  місць.  На  даний  час  атестація  проведена  на
22  підприємствах,  атестовано  396  робочих  місць,  що  складає  100%.  За
результатами  атестації  робочих  місць  1635  працівників  користуються
додатковою відпусткою, 119  – скорочено робочий тиждень,  336  –  одержують
безкоштовно  молоко,  1357  – отримують  доплати,  397  – підвищено  посадові
оклади. 

На  фінансування  заходів  з  охорони  праці  у  2018  році  підприємствами
району витрачено 7550,5тис.грн, у тому числі на 1 працюючого – 1630 грн. Темп
росту до відповідного періоду минулого року складає 225,4%.

Охорона здоров’я
Галузь охорони здоров’я району представлена 4 закладами охорони здоров’я:

первинний рівень – КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області,  КНП  «Малинівська
амбулаторія  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Малинівської  селищної
об’єднаної  територіальної  громади,  КП  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чкаловської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади,  вторинний
рівень – КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім.  М.І.  Кононенка».  Усі
заклади охорони здоров’я Чугуївського району станом на кінець 2018 року мають
статус  комунальних  неприбуткових  підприємств.  Перетворення  здійснювалося
відповідно  до  вимог  реформування  галузі  охорони  здоров’я.  Прийняті  статути,
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отримано  ліцензії  на  медичну  практику,  укладено  договори  з  Національною
службою здоров’я України на фінансування підприємств за новою системою.

У Чугуївському районі продовжується здійснення заходів щодо реформування
галузі охорони здоров’я.

З  початку  проведення  реформи  у  медичній  галузі  районною  державною
адміністрацією започатковано  роботу  соціального  мобільного  офісу.  Фахівці,  які
увійшли до складу мобільного офісу відвідали кожен населений пункт, зустрілися з
мешканцями  сіл  та  селищ  району  і  провели  роз’яснювальну  роботу  з  питань
реформування медичної галузі. До виїздів у населені пункти району були залучені
місцева  телерадіокомпанія  та  районна  газета.  Питання  необхідності  та  порядку
укладання  декларацій  неодноразово  висвітлювалось  у  районних  засобах  масової
інформації, обговорювалося на нарадах під головуванням голови районної державної
адміністрації.  Також, це питання було розглянуто на нарадах,  у  тому числі  і  за
участю сільських, селищних голів, соціальних працівників, працівників галузі освіти.

КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  05.06.2018  укладено  угоду  з
Національною Службою здоров’я України про медичне обслуговування населення
Чугуївського району та розпочато фінансування за новим принципом в залежності
від  кількості  укладених  декларацій.  Станом  на  01.01.2019  КП  «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради
Харківської області укладено понад 19,5 тисяч декларацій.

У рамках  реформування  первинного  рівня  надання  медичної  допомоги  для
КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  на  придбання  та  обслуговування
комп’ютерної  програми  «Регіональна  інформаційна  медична  система  «Медстар»
додатково з районного бюджету виділено 80,0 тис.грн.

Додатково з районного бюджету КП «Чугуївський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області на
закупівлю комп’ютерної техніки для кожного лікаря було виділено 230, 8 тис.грн.

На базі Чугуївського відділення екстреної невідкладної медичної допомоги
пройшов відкритий Регіональний чемпіонат Слобожанщини 2018 року з надання
невідкладної допомоги за участю 7-ми районів Харківської області.

З 01 грудня 2018 року на підставі вимог ст. ст. 106,108 Цивільного кодексу
України,  Господарського  кодексу  України,  Закону  України  «Про  державну
реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України  щодо  удосконалення  законодавства  з  питань  діяльності  закладів
охорони здоров’я» від 06.04.2017 року, розпорядження КМУ від 30.11.2016 року
за  № 1013,  з  метою покращення якості  медичних  послуг  населенню шляхом
зміни моделі організації та фінансування вторинної медичної допомоги, згідно
рішення XLII сесії VII скликання Чугуївської районної ради Харківської області
від  30  листопада  2018  року  шляхом  реорганізації  (перетворення)  Лікарня
отримала  новий  організаційно-правовий  статус  комерційного  неприбуткового
підприємства.
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У вересні  2018 року у ході візиту на Чугуївщину керівник області  Юлія
Світлична  подарувала  лікарні  нове  надсучасне  медичне  обладнання:  систему
рентгенівську  діагностичну  вартістю  3248,5  тис.грн,  ренгенографічну  та
флюороскопічну  систему  МТО  вартістю  4030,0  тис.грн,  а  також  апарат  УЗД
експертного  класу  з  еластографією  вартістю  1400,0  тис.грн.  Голова
облдержадміністрації пообіцяла у 2019 році запланувати у обласному бюджеті
кошти  для  проведення  комплексного  ремонту.  Для  проведення  робіт  є  в
наявності  проектно-кошторисна  документація  по  капітальному  ремонту
паталого-анатомічного відділення Лікарні та реконструкції відділення екстреної
(невідкладної) медичної допомоги, які пройшли експертні оцінки. 

У  2018  році  з  метою  покращення  обслуговування  мешканців  району  та
розширення  переліку  лабораторних  досліджень  додатково  з  районного  бюджету
виділено  кошти  та  придбано  Мікропланшетний  рідер  LebAnalyt  M,
Мікропланшетний промінювач LebAnalyt W на суму 230,0 тис.грн.

На  придбання  обладнання  для  холодильної  кімнати  патологоанатомічного
відділення  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  за  рахунок  районного  бюджету
додатково профінансовано 200,0 тис.грн.

У 2018 році КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»
Чугуївської районної ради Харківської  області  придбано та встановлено систему
рентгенівську діагностичну Polistat M на суму 3248,5 тис.грн.

У стаціонарному відділенні районної лікарні встановлено нову рентгенологічну
флюорографічну систему МТО вартістю 4030,0 тис.грн.

Для районної лікарні придбано комплекс діагностичний «Спектр плюс» для
ЕКГ «Полі-Спектр плюс» на загальну суму 85,9 тис.грн.

Таке значне  оновлення матеріально-технічної  бази дає  змогу  поліпшити
рівень та розширити спектр послуг, які надає наш заклад. Метою оновлення є
розвиток в умовах сучасної реформи в сфері «Охорони здоров’я».

У  2018  році  сформовано  та  надано  до  Департаменту  економіки  і
міжнародних  відносин  Харківської  обласної  державної  адміністрації  надано
перелік необхідних документів для конкурсного відбору інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку в 2018 році за напрямом «Енергоефективність
державних і комунальних медичних закладів»,  а саме: «Капітальний ремонт з
заміною вікон на енергозберігаючі  та утеплення зовнішніх стін  у лікувально-
діагностичному  відділенні  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  по  вулиці
Гагаріна, 12 у м. Чугуїв, Чугуївського району, Харківської області».

Таке значне  оновлення матеріально-технічної  бази дає  змогу  поліпшити
рівень та розширити спектр послуг, які надає сфера охорони здоров’я. Метою
оновлення є розвиток в умовах сучасної реформи в сфері «Охорони здоров’я».

У  протитуберкульозному  кабінеті  в  КНП «Чугуївська  центральна районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
функціонує реєстр хворих на туберкульоз, проводиться моніторинг обстеження,
лікування та оздоровлення пацієнтів.
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На амбулаторне лікування хворих на туберкульоз у 2018 році використано
ліків  на  суму 241,63 тис.грн,  було оглянуто  45374  особи,  що склало  96% до
річного плану, декретований контингент  оглянуто на 99,7%.

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  в  районі  проводиться
інформаційно  -  роз’яснювальна  робота,  організовано  виїзди  бригади  вузьких
фахівців  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
Чугуївської районної ради Харківської області.

Централізовані  заходи  з  лікування  хворих  на  цукровий  діабет
профінансовано на 5192,5 тис.грн (100,0%).

За  результатами  проведеної  роботи  у  2018  році  по  Урядовій  програмі
«Доступні  ліки»  було  укладено  договори  з  8  аптеками  району,  субвенцію  з
державного  бюджету  на  відшкодування  вартості  ліків  на  загальну  суму
1407,62 тис.грн освоєно в повному обсязі.

Розпочато  будівництво  нових  амбулаторій  загальної  практики  сімейної
медицини. 

Збудовані з нуля амбулаторії загальної практики сімейної медицини будуть
оснащені усім необхідним обладнанням, автомобілями та швидкісним Інтернет-
зв’язком для впровадження телемедичних послуг. 

Втілено  проект,  підтриманий  Німецьким  товариством  міжнародного
співробітництва  GIZ,  «Капітальний  ремонт  будівлі  амбулаторії
смт Новопокровка».

Підтримка дітей та молоді
Пріоритетними напрямками у 2018 році були проведення заходів щодо під-

вищення  соціальної  активності  молоді,  національно-патріотичного  виховання,
творчого  розвитку  особистості,  створення  умов  для  її  інтелектуального
самовдосконалення; створення умов для формування у молоді соціально-позити-
вних форм поведінки і навичок, які ґрунтуються на здоровому способі життя.

Так, з метою патріотичного виховання молоді у 2018 році проведені наступ-
ні  заходи,  а  саме:  до  Дня  Державного  Прапора  України,  Дня  незалежності
України серед дітей та молоді в КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий
табір «Орлятко» проведені конкурси, вікторини, на тему: «Україна – Батьківщи-
на. Я її мала частина», конкурс дитячого малюнка «Я малюю Україну», спор-
тивно-оздоровчий захід «Козацькі розваги». До Дня Захисника України проведе-
на районна  Спартакіада серед допризовної молоді та спортивно-масові заходи
«Нумо хлопці!».

Молодь  району  залучалася  до  благодійних  акцій:  «Напиши листа  солда-
тові»,  «Подаруй частинку  свого серця».Проведенно анкетування серед  молоді
району на тему: «Патріотизм у розумінні молоді». 

На базі Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді створена фотовиставка «З Україною в серці», присвячена бойовим буд-
ням бійців та соціальній роботі з учасниками антитерористичної операції. 

Із студентською молоддю Чугуєво-Бабчанського коледжу проведено тренінг
на тему: «Активна молодь. Як стати лідером» за участю представників Харківсь-
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кого обласного центру молоді. Актуальним напрямом виховної роботи залишає-
ться  формування  в  учнівської  молоді  навичок  культури  здоров’я,  безпечної
поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу
життя,  підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокурі-
ння,  алкоголізму,  наркоманії,  профілактики  ВІЛ/СНІДу.  До  Дня  боротьби  зі
СНІДом проведено акцію «СНІДу скажемо -НІ!», «Молодь Чугуївщини обирає
здоровий спосіб життя». З метою формування у молоді району відповідального
ставлення до власного здоров’я до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом район-
ною державною адміністрацією   проведені інформаційно-просвітницькі заходи
для  учнів  Новопокровського  навчально-виховного  комплексу  та  Чугуївського
професійного аграрного ліцею. 

Метою заходу було підвищення рівня обізнаності школярів із проблемою
поширення ВІЛ в Україні та формування толерантного ставлення до людей, які
живуть з ВІЛ. Протягом року молодь району активно залучалась до проведення
спортивних та культурно-розважальних та інших заходів що проводилися на те-
риторії району.

У  2018  році  районною  державною  адміністрацією  проводилась  робота
щодо  збереження повноцінно  функціонуючої  мережі  дитячих  закладів
оздоровлення та відпочинку; забезпечення оздоровлення дітей, які потребують
особливої  соціальної  уваги  та  підтримки, в  закладах  оздоровлення  та
відпочинку;  забезпечення  належної  організації  літнього  оздоровлення  та
відпочинку дітей, недопущення скорочення кількості дітей, яким надано послуги
з оздоровлення та відпочинку.

За період літньої оздоровчої компанії 2018 року різними формами відпочи-
нку оздоровились 4702 дитини, що складає 99,8% від загальної кількості дітей
віком від 7 до 17 років, у тому числі 3074 дитини (100%), які потребують особли-
вої соціальної уваги та підтримки.

На території району працювали: 21 заклад відпочинку з денним перебуван-
ням, в яких відпочило 1525 осіб.

За три табірні зміни КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області оздоровилось 457 осіб.

На  оздоровчу  кампанію  із  районного  бюджету  використано  у  2018  році
1,6 млн.грн, а саме: на функціонування закладів відпочинку з денним перебуван-
ням, що знаходились на базі закладів  загальної та середньої освіти; придбання
путівок для 37 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; на
розвиток матеріально технічної бази КП  «Чугуївський районний дитячий оздо-
ровчий табір  «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області, а саме:
на вогнегасну обробку дерев’яних конструкцій покрівель та на встановлення си-
стеми протипожежної сигналізації у другому корпусі.

Фізична культура і спорт
У 2018 році районною державною адміністрацією проводилась робота по

пріоритетних  напрямках,  а  саме:  збереження  комунального  закладу  «Дитячо-
юнацька  спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»,
збільшення  кількості  дітей,  залучених  до  занять  фізичною  культурою  та
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спортом; збільшення кількості штатних тренерів-викладачів з видів спорту, що
культивуються в  комунальному закладі «Дитячо-юнацька спортивна школа Чу-
гуївської районної ради Харківської області», залучення молодих спеціалістів до
роботи у сфері фізичної культури та спорту.

В  результаті  роботи  збережено  Комунальний  заклад  «Дитячо-юнацька
спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  (надалі  –
КЗ «ДЮСШ»), в якому тренується 845 вихованців, що на 175 вихованців менше
з порівнянням 2017 роком. Укомплектовано 65 груп, працює 10 відділень з видів
спорту: футбол,  волейбол,  баскетбол,  бокс,  лижні  перегони,  легка  атлетика,
гирьовий спорт, боротьба самбо, хортинг, акробатичний рок-н-рол. Здійснювали
навчально-тренувальний процес 27 тренерів, з них штатних тренерів у 2018 році
працювало 11 осіб, що на 2 особи менше з порівнянням 2017 роком. 

Всі ці зміни відбулись із створенням Чкаловської, Малинівської громад на
території району. 

Одним з  пріоритетних  заходів  у  2018  році  було  будівництво,  ремонт  та
реконструкція спортивних споруд на території населених пунктів району та зага-
льноосвітніх  навчальних  закладів;  будівництво  фізкультурно-оздоровчого
комплексу на території  Новопокровської селищної ради. Так у 2018 році роз-
роблена  проектно-кошторисна  документація  на  будівництво  «Спортивно-
оздоровчого комплексу ім. В.Вєсіча» (на території смт Новопокровка). Відповід-
но до експертного звіту вартість будівництва складає 26421,502 тис.грн. В 2019
році буде продовжена робота з цього пріоритетного заходу.

Установка  майданчика  із  гімнастичним  обладнанням  в  с.  Велика  Бабка;
установка майданчика із  тренажерним обладнанням с.  Мосьпанове;  установка
майданчика  із  синтетичним покриттям с.  Стара  Гнилиця були  пріоритетними
заходами в роботі районної державної адміністрації.

Протягом 2018 року за кошти державного та місцевого бюджетів на зага-
льну суму 1500,0 тис.грн було збудовано футбольний майданчик в с. Стара Гни-
лиця - 115,0 тис.грн, установлено майданчик з гімнастичним обладнанням в смт.
Есхар,  придбано 7 майданчиків з тренажерним та гімнастичним обладнанням,
які  будуть  встановлені  по  весні  2019  року  в  закладах  загальної  та  середньої
освіти  в  населених  пунктах  с.  Велика  Бабка,  Зарожне,  Тернова,  Волохів  Яр,
Мосьпанове, смт Введенка. В смт Кочеток в грудні місяці 2018 року вищезазна-
чений майданчик вже встановлено. 

В 2019 році буде продовжена робота з цих пріоритетних заходів.

Освіта
Пріоритетними  напрямами  роботи  у  2018  році  було  покращення

матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  району  та  підготовка  до  роботи  в
умовах реалізації концепції Нової української школи.

Всього у 2018 році для потреб освітньої галузі було залучено із усіх джерел
фінансування близько 87 млн.грн (найбільше за  останні  25 років),  а  саме:  на
виплату заробітної плати – 64073,4 тис.грн, на будівництво і капітальні ремонти
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– 4047,0 тис.грн,  оплата за  отримані енергоносії  9851,5 тис.грн, харчування –
2355,4  тис.грн,  для  потреб  Нової  української  школи  –  874,0  тис.грн,  на
оснащення  кабінетів  фізики  та  української  мови  в  російськомовних  школах,
створення  інклюзивно-ресурсного  центру,  ресурсної  кімнати  та  медіатеки
залучено  1253,8  тис.грн.,  на  оплату  послуг  для  закладів  освіти  району
1862,7 тис.грн, на придбання матеріалів та обладнання – 1884,2 тис.грн.

На підтримку осіб з особливими освітніми потребами (підготовка тренерів –
педагогів, підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть у перших класах
за  новим  державним  стандартом,  асистентів  учителів  закладів  загальної
середньої освіти з інклюзивним навчанням) залучено 426 тис.грн.   

Для  покращення матеріально-технічних  умов  у  закладах  освіти  району  з
різних  джерел  профінансовано  будівництво  та  капітальний  ремонт  таких
об’єктів: 

будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покрит-
тям у с. Стара Гнилиця. Загальна кошторисна вартість - 1499,00 тис.грн, з них
749,5 тис.грн – за рахунок державного бюджету, 704,864 тис.грн – за рахунок
районного бюджету та 28,3 тис.грн – за рахунок спонсорської допомоги; 

капітальний ремонт приміщення медіатеки Есхарівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів на суму 390,00 тис.грн – районний бюджет. Придбання му-
льтимедійного  обладнання  на  суму 140,00  тис.грн  (обласний  бюджет),  меблі,
методичне та дидактичне наповнювання кімнати – 110,00 тис.грн (50,00 тис.грн
– обласний бюджет, 60,00 тис.грн – районний бюджет);

капітальний ремонт приміщення ресурсної кімнати (Есхарівська ЗОШ І-ІІІ
ст.)  на  загальну  суму  250,00  тис.грн  (районний  бюджет),  придбано:  мульти-
медійне обладнання на суму 100,00 тис.грн (обласний бюджет), меблі, методичне
та дидактичне наповнювання кімнати – 130,00 тис.грн (50,00 тис.грн – обласний
бюджет, 80,00 тис.грн – районний бюджет);

капітальний ремонт шкільної їдальні Кам’яноярузького навчально-виховно-
го комплексу на суму 260,00 тис.грн – районний бюджет; 

капітальний ремонт системи опалення Есхарівської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів на суму 150,00 тис.грн – районний бюджет;

капітальний  ремонт  (заміна  вікон)  у  Введенському  (20  шт.),  Великобаб-
чанському  (8шт.),  Зарожненському  (5  шт.),  Новопокровському  (6  шт.)  на-
вчально-виховних комплексах на суму 498,00 тис.грн – районний бюджет;

встановлено комплекти тренажерів та спортивних комплексів у 7 закладах
освіти району на суму 1000,00 тис.грн – районний бюджет. 
Побудовано спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у
с.Стара Гнилиця, встановлено комплекти тренажерів та спортивних комплексів у
7 заклах освіти району. На початок навчального року всі першокласники в пода-
рунок від голови райдержадміністрації отримали каремати. За рахунок батьківсь-
ких та спонсорських коштів (Зачепило О.В) проведено капітальний ремонт спор-
тивної зали Введенського НВК.

Одним з напрямків роботи  районної  державної  адміністрації  у 2018 році
були  залучення інвестицій у заклади освіти району шляхом участі у проектах
різних рівнів.
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За рахунок участі у обласному конкурсі міні-проектів «Разом в майбутнє»
здійснено заміну покрівлі у Есхарівському ДНЗ на загальну суму 296,00 тис.грн
(148,00  тис.грн  –  обласний  бюджет,  133,2  тис.грн  –  місцевий  бюджет,
14,8 тис.грн – кошти конкурсанта).   

Придбання  технологічного  обладнання  та  меблів  для  шкільної  їдальні
Есхарівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  на  суму  300,00  тис.грн
(участь  у  обласному  конкурсі  міні-проектів  «Разом  в  майбутнє»)  –  з  них
150,00  тис.грн  –  обласний  бюджет,  135,00  тис.грн  –  місцевий  бюджет,
15,00 тис.грн – кошти громадської організації.

Протягом  2018  року  продовжувалося  оновлення  комп’ютерної  техніки  у
закладах освіти району та у відділі освіти, а саме:
       15 ноутбуків отримали всі заклади освіти для перших класів для обладнання
робочих місць учителів;
        8  комп’ютерів  отримали  російськомовні  школи  в  складі  кабінетів
української мови та літератури;
        3 ноутбуки виділено для медіатеки при Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів;
        1 ноутбук виділено для ресурсної кімнати при Есхарівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
        5  комп’ютерів  отримала  Есхарівська  ЗОШ  за  рахунок  спонсорської
допомоги (Зачепило О.В) для використання у освітньому процесі;
        5 комп’ютерів отримав Тернівський НВК за рахунок спонсорської допомоги
(Зачепило О.В) для використання у освітньому процесі;
        1 ноутбук подаровано Есхарівській ЗОШ на 80 - річний ювілей;
        1 ноутбук отримав відділ освіти за рахунок спонсорської допомоги.

Таким  чином,  заклади  освіти  району  поповнилися  на  39  одиниць  нової
комп’ютерної  техніки.  Також  всі  заклади  освіти  району  отримали
15 інтерактивних комплексів та 15 принтерів для облаштування робочих місць
учителів перших класів.

Одним із пріоритетних завдань було забезпечення навчальних кабінетів з
предметів  природничих  дисциплін  необхідним  обладнанням  та  забезпечення
якості гурткової роботи.
        У 2018 році район отримав кабінет фізики для Новопокровського виховного
комплексу за рахунок державного бюджету.
        Протягом року проведено комплекс заходів щодо якості проведення гуртків
від закладів позашкільної освіти. Здійснено виїзди на заняття гуртківців з метою
вивчення  даного  питання.  У  2019  році  цей  напрямок  роботи  буде
удосконалюватися. 

Однак,  залишилося  невирішеним  питання  капітального  ремонту  покрівлі
Новопокровського  НВК  у  зв’язку  з  відсутністю  фінансування.  Дане  питання
включено  до  пріорітетних  завдань  Програми  економічного  і  соціального
розвитку Харківської області на 2019 рік. Також не вдалося вирішити питання
придбання шкільного автобуса через недостатність фінансування. Дане питання
перенесене та включене до пріорітетних завдань щодо розвитку освітньої галузі
на 2019 рік.

Культура і туризм
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Поліпшення  матеріально-технічної  бази  закладів  культури  району  та
переведення  закладів  культури  району  на  системи  альтернативного  опалення
були  пріоритетними  заходами  роботи  районної  державної  адміністрації  у
2018 році.

Мережа закладів культури нараховує 45 об’єктів (19 клубів та 26 бібліотек).
З районного бюджету фінансується комунальна установа «Чугуївський районний
Будинок культури», та комунальний заклад «Чугуївська районна централізована
бібліотечна система».

У  зв’язку  з  тим,  що  на  території  району  сформовано  дві  об’єднані
територіальні громади, відділ культури і туризму райдержадміністрації постійно
надає  їм  допомогу  та  методичні  рекомендації  щодо  організації  забезпечення
послуг у сфері культури відповідно до державних стандартів.

В районі  налічується 97 працівників культури, 1246 учасників художньої
самодіяльності  (з них дітей – 608), діє 85 клубних формування. 

У  2018  році  творчі  колективи  району  прийняли  участь  у  196  заходах
обласного та Всеукраїнського рівнів. 

Закладами культури району організовано та проведено 969 заходів. 
Завдяки грантовим перемогам в районі комп’ютеризовано 11 бібліотек, де

почали  надавалися  нові  послуги  для  користувачів  з  вільним,  безкоштовним
доступом  до  мережі  Інтернет.  Відкрились  безкоштовні  курси  комп’ютерної
грамотності для населення; започатковано проект з надання безкоштовних скайп
— консультацій населення з юридичних питань.

Суттєво покращено матеріально-технічну базу закладів культури району. За
бюджетні  та  позабюджетні  кошти придбано сценічних костюмів та  музичних
інструментів більш як на 200 тис.грн.

На базі  Центральної районної бібліотеки 7-й рік функціонує  Бібліотечно-
інформаційний  центр,  створений  для  вирівнювання  можливостей  доступу
малозабезпечених дітей до Інтернет.

Надаються  нові  послуги  для  користувачів  з  вільним,  безкоштовним
доступом  до  мережі  Інтернет,  що  сприяло  перетворенню  бібліотек  на
інформаційно-культурні  центри  для  населення:  працюють  безкоштовні  курси
комп’ютерної  грамотності  для  населення;  2  рази  на  місяць  надаються
безкоштовні  скайп  –  консультаціі  населенню  з  юридичних  питань,  в  рамках
співпраці  з  Чугуївською  правозахисною  групою  та  безпосередньо  з  Центром
правових та політичних досліджень «ДУМА». 

Стан  бібліотечного  фонду  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» налічує  160965  примірників.  Надходжень
до фонду 1595 примірників. Читачів всього – 10794 осіб, книговидача складає –
216634, відвідування – 72522, відвідувань масових заходів – 8638. 

КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система» фінансується з
районного  бюджету,  що значною мірою впливає  на  покращення матеріально-
технічної  бази  бібліотек-філій,  поповнення  книжкового  фонду  та  передплату
періодичних видань.

Завдяки  централізації  покращена  матеріально-технічна  база  бібліотек,  а
саме:  в  наявності  централізованої  бібліотечної  системи  18  комп’ютерів  з
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доступом до мережі Інтернет,  10 одиниць копіювально-множильної техніки, 1
мультимедійне  обладнання  та  екран,  телевізор,  2  телефонні  номери.  Кожну
бібліотеку-філію обладнано кнопкою виклику для доступу людей з обмеженими
можливостями. 

Постійно  ведеться  робота  щодо  поповнення  бібліотечного  фонду
централізованої бібліотечної системи. У 2018 році комплектування фондів було
здійснено на суму 70,7 тис.грн завдяки безкоштовним книжним надходженням з
Харківської  обласної  універсальної  наукової  бібліотеки,  Харківської  обласної
юнацької  бібліотеки  за  умовами  діючих  програмам:  «Українська  книга  у
2018 році»; «Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення
фондів  публічних  бібліотек»,  а  також на  передплату  періодичних видань на
2018 рік для всіх бібліотек-філій на суму 27,4 тис.грн.

Фінансування КЗ «Чугуївська РЦБС»:
Загальна сума надходжень коштів за рік – 1925,4 тис.грн.
Кошти  загального  фонду:  1854,7  тис.грн.  З  них  на  оплату  праці  –

1677,8 тис.грн; на комплектування – 27,4 тис.грн, поточні ремонти 5,3 тис.грн.
Кошти  спеціального  фонду:  благодійні  та  спонсорські  внески  на

комплектування – 70,7 тис.грн. 
Покращено  матеріально-технічну  базу  Центральної  районної  бібліотеки,

Зарожненської та Есхарівської бібліотек-філій на суму 20 тис.грн. Придбано за
рахунок  коштів  районного  бюджету  конференц-стіл,  виставкову  вітрину,
комп’ютер та принтер. Поточні ремонти було проведено в центральній районній
бібліотеці  на  суму  5,3  тис.грн,  Есхарівській  бібліотеці-філії  (на  1,0  тис.грн);
Кочетоцькій  бібліотеці-філії  №2  (на  8,0  тис.грн  –  заміна  вхідної  двері  та
установка решіток на вікна).

На  території  Чугуївського  району  налічується  175  пам’яток  культурної
спадщини, з них: археології — 146; історії — 29.

Для профілактики правопорушень у сфері охорони культурної спадщини з
боку відділу культури і туризму райдержадміністрації вживається низка заходів
спрямованих на підвищення правової освіти громадян.  

На  утримання,  ремонт,  реставрацію  пам’яток  культурної  спадщини,
благоустрій  прилеглих  до  них  територій,  сільськими,  селищними  радами
виділяються кошти та залучаються додаткові  спонсорські кошти. У 2018 році
було використано більш ніж 20 тис.грн (бюджетних та спонсорських коштів).

У  сфері  туризму  працівниками  культури  району  ведеться  робота  щодо
моніторингу  і  популяризації  туристичної  привабливості  району.  Визначено
найпривабливіші  об’єкти  культурної  спадщини  Чугуївського  району,  які  є
приорітетними для  відвідування  їх  туристами.  Розроблено  карту  туристичних
маршрутів,  зібрано  загальні  відомості  про  Чугуївський  район,  науково-
довідковий  матеріал,  розроблено  відносно  селищ  Кочеток,  Малинівка,
ілюстрований  матеріал  (фотофіксація),  підготовлено  історичну  довідку  про
діяльність  і  розвиток  всіх  галузей  Чугуївського  району.  Аналіз  туристичного
потенціалу району дозволяє  виділити подієвий туризм (заходи,  фестивалі,  які
увійшли  до  «Календаря  подієвого  туризму  Харківщини»).  Із  останніх
популяризаційних  заходів  відділ  культури  і  туризму  у  травні  взяв  участь  в
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обласній  туристичній  виставці  «Харківщина:  туристичні  відкриття»  у
Сковородинівці. В рамках заходу відбулася презентація екосадиби «Прополіс».
Відділ культури надав допомогу у розробці рекламного матеріалу, у розробці
сторінки в мережі інтернет, у реєстрації садиби в обласному реєстрі екосадиб —
тим самим ввели садибу в туристичний маршрут Харквської  області,  що вже
збільшило попит і кількість бажаючих відвідати відповідну зелену садибу.

Окрім  існуючих  туристичних  маршрутів  в  районі  відкрито  новий
екскурсійний маршрут у рамках розвитку промислового туризму «Екоподорож
«Під  градусом».  Його  об’єктами  стали  промислові  підприємства  району,
виробничий  цикл  яких  відповідає  сучасним  вимогам  екологічності,  –
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»,  ТОВ «Малинівський склозавод» та
ТОВ «Харківська фруктова компанія».

Протягом 2018 року в  закладах культури району проведено 17 поточних
ремонтів. Освоєно 97,0 тис.грн бюджетних та позабюджетних коштів.

На  теперішній  час  за  рахунок  позабюджетних  коштів  та  в  рамках
енергозбереження проводяться роботи з капремонту Мосьпанівського сільського
Будинку культури. На теперішній час освоєно 110 тис.грн.

Закінчено  роботи  щодо  оснащення  автономного  опалення
Новопокровського селищного Будинку культури (освоєно 120 тис.грн).

Переведення закладів культури на індивідуальне опалення з можливим ви-
користанням  альтернативних  видів  палива  у  2018  році  не  відбувалось.   На-
томість протягом року ще 4 заклади культури переведено на електричне опален-
ня. Так 14 закладів культури мають централізоване опалення,                           13 -
електричне, 11 - газове. Електричні обігрівачі (потужність 1,5-2 КВ) мають зага-
лом 26 закладів культури. 

Ураховуючи вищезазначене та керуючись статтею 43 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  пропонується  інформацію  прийняти  до
відома, а Програму економічного і соціального розвитку Чугуївського району на
2018  рік,  затверджену  рішенням  районної  ради  від  13.02.2018  року,  зняти  з
контролю у зв’язку із закінченням терміну дії.

Начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації                               С. АЛЬОШИНА

\
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	У 2017 році на підприємстві ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» обладнали «Експерементальний крафтовий цех» для розробки та удосконалення авторських рецептур. Павло Климец почав реалізацію проекту першої крафтової горілки на потужностях заводу «ПРАЙМ». Перша крафтова горілка в Україні виготовлена за рецептурою настоянки Клима Житника. Також на підприємстві почали виробництва нових лікеро-горілчаних напоїв – сидрів.

