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Звіт голови
Чугуївської районної державної адміністрації за 2018 рік про

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку,
бюджету та делегованих Чугуївською районною радою повноважень

Реалізація  делегованих  повноважень  щодо  забезпечення  збалансованого
економічного  і  соціального  розвитку  району,  ефективного  використання
природних,  трудових  і  фінансових  ресурсів  здійснювалася  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації,  територіальними  органами
міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади  відповідно  до
розподілу  функціональних  повноважень  у  взаємодії  з  органами  місцевого
самоврядування.

Головним  програмним  документом,  що  визначає  основні  напрями  та
прогнозні  характеристики  розвитку  господарського  комплексу,  соціальної  та
гуманітарної  сфери району,  є  щорічна  Програма  економічного  і  соціального
розвитку  Чугуївського району.  Заходи програми спрямовані  на  забезпечення
стабільності  функціонування  господарського  комплексу,  соціальних  і
гуманітарних сфер, покращення добробуту жителів району.

Загалом,  протягом  2018  року  районною  державною  адміністрацією
підготовлено  і  внесено  на  розгляд  районної  ради  понад  70  питань  з  різних
аспектів  життєдіяльності  району.  Зокрема  було  заслухано  хід  виконання
програм, зокрема, Програми правової освіти населення Чугуївського району на
2016-2020  роки, затвердженої  рішенням  районної  ради  від  11.02.2016  року,
районної  Програми  «Обдарована  молодь»  на  2016-2020  роки,  затвердженої
рішенням районної ради від 21.04.2016 року,  районної Програми «Соціальна
підтримка сімей,  дітей та  молоді  на 2017-2021 роки,  затвердженої  рішенням
районної  ради  від  22.11.2016  року,  Програми  «План  дій  щодо  реалізації
Конвенції  ООН  про  права  дитини  у  Чугуївському  районі  на  період
2017-2021 років», затвердженої рішенням районної ради від 22.11.2016 року.

Також  було  подано  проекти  рішень:  «Про  внесення  змін  до  рішення
районної  ради  від  20.12.2017  року  «Про  районний  бюджет  на  2018  рік»,
«Про внесення змін до Програми територіальної оборони Чугуївського району
Харківської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 20.12.2017 року»; «Про внесення змін до Програми забезпечення публічної
безпеки  і  порядку  та  протидії  злочинності  на  території  Чугуївського району
Харківської області на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради
від  11.05.2018  року»; «Про  внесення  змін  до  Програми  фінансового
забезпечення  функціонування  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської  області  для  реалізації  повноважень,  делегованих  їй  Чугуївською
районною  радою,  на  2018  рік,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від
20.12.2017  року»;  «Про  внесення  змін  до  Програми підтримки  Статутної
діяльності  Чугуївської  районної  організації  Товариства  Червоного  Хреста
України  на  2018  рік,  затвердженої  рішенням  районної  ради
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від  19.09.2017  року».  Крім  того,  було  підготовлено  проект  та  затверджено
рішенням  районної  ради  від  13.02.2018  року  Програму  економічного  і
соціального  розвитку  Чугуївського  району  на  2018  рік.  Також  затверджено
рішенням  районної  ради  від  13.02.2018  року Програму  шефської  допомоги
військовим  частинам  Чугуївського  гарнізону  (А4104,  А0501,  А1993,  А2467)
Збройних  Сил  України,  військово-патріотичного  виховання  та  допризовної
підготовки молоді на 2018-2020 роки; від  06.03.2018  року  районну соціальну
Програму  розвитку  освіти  на  період  до  2020  року  та  Програму  соціальної
підтримки  учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей  в
Чугуївському  районі  на  2018  рік;  від  11.09.2018  року  Програму  фінансової
підтримки  діяльності  Чугуївської  районної  організації  ветеранів  України  на
2019 рік та інші.

Першочерговими завданнями районної державної адміністрації  протягом
звітного  періоду  були  і  залишаються  забезпечення  сталого  економічного
розвитку,  виконання  фінансових  показників,  соціальний  захист  населення
району,  сприяння  у  створенні  нових  робочих  місць,  легалізація  заробітної
плати,  підвищення  її  рівня  та  погашення  заборгованості,  надання  допомоги
соціально незахищеним верствам населення.

Фінансовим управлінням  районної  державної  адміністрації  підготовлено
матеріали для розгляду на пленарних засіданнях районної ради щодо виконання
районного бюджету за 2017 рік, з питань внесення змін до районного бюджету
2018 року та з питань затвердження районного бюджету на 2019 рік.

Доходів до загального фонду (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%.

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. 

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

До  зведеного  бюджету  району  з  урахуванням  трансфертів  надійшло
453 млн. грн,  до загального фонду - 76 млн.грн, або 106% до уточненого плану.

Видаткова частина загального фонду бюджету району виконана. 
Чугуївщина  –  один  з  найбільш  потужних  агропромислових  районів

Харківської  області.  Валове  виробництво  продукції  рослинництва  склало
115 %, тваринництва 154 % до показника 2017 року.
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Під урожай 2019 року сільськогосподарськими товаровиробниками району
проведено посів 15,9 тис.га озимих зернових, що на 1,4 тис.га більше минулого
року. 

З  метою  оновлення  та  переоснащення  технологічного  обладнання
господарствами району  закуплено сільськогосподарської техніки на суму 142,5
млн.грн,  що  на  32,7%,  або  на  40,5  млн.грн  більше в  порівнянні  з  минулим
роком. Це перший результат  в області.

У  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствах  району  станом  на
01.01.2019 поголів’я великої рогатої худоби склало 8083 голови, в тому числі
корів  –  3170  голів,  що  більше  показника  минулого  року  на  203  голови.
Поголів’я  свиней  складає  32,1  тис.  голів,  що  на  26,8  тис.  голів  більше
відповідно  до  показника  минулого  року,  птиці  –  183,1  тис.  голів,  що  на
51,5 тис. голів більше, ніж у минулому році.

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 7,0 тис. тонн, що
на  90,0%  більше  відповідного  показника  минулого  року,  молока
–  25,7 тис. тонн, що на 13,5% більше в порівнянні з минулим 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 – 11822 кг, за
всю історію району і навіть в області це найкращий результат (І 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).

Господарствами за 2018 рік було вироблено яєць 14,7 млн.шт., що більше
на 27,9% від показника минулого року.

Актуальним питанням є збільшення доходів селян. Як відомо, додатковим
доходом селян є орендна плата за земельні паї.  Виплата за 1 га орендованої
землі  збільшилась  на  26,1% у  порівнянні  з  аналогічним  періодом  минулого
року та складає 2193,95 грн (+453,59 грн). Кількість громадян, які набули право
на земельну частку (пай), становить 9325 осіб, які передали в оренду земельні
частки  (паї),  або  обробляють  їх  самостійно.  Договори  оренди  на  земельні
частки (паї)  по Чугуївському району укладено: з відсотком не менше 3 % –
2740 осіб, від 5% до 7 % – 7304.

Окрім цього,  протягом 2018 року підвищено рівень оплати праці в галузі
сільського господарства: середньомісячна заробітна плата штатних працівників
за  2018  рік  склала  6516,20  грн,  що  на  1816,21  грн  (138,6%)  більше  до
аналогічного періоду попереднього року.

У 2018 році  значно  збільшилась  державна підтримка аграрного  сектору
економіки. Сільськогосподарськими підприємствами отримано:

- бюджетну дотацію за утримання корів – на суму 2,7 млн.грн;
-  часткову  компенсацію  вартості  сільськогосподарської  техніки  та

обладнання вітчизняного виробництва – на суму 1,1 млн.грн;
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- підтримку для розвитку виноградарства,  садівництва і хмелярства  –  на
суму 5,7 млн.грн;

- відшкодування шляхом здешевлення кредитів – на суму 3,6 млн.грн;
- підтримку розвитку фермерських господарств – на суму 179,1 тис.грн.
За  утримання  молодняку  великої  рогатої  худоби  фізичними  особами

сільських,  селищних  рад,  об’єднаних  територіальних  громад  Чугуївського
району отримано бюджетної дотації на суму 332,8 тис.грн.

Загальна  сума  державної  підтримки  аграрного  комплексу  району  у
2018 році склала 13,6 млн.грн.

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

Загальна  кількість  водних  об’єктів  на  території  Чугуївського  району
становить 33 шт., з них перебувають в оренді 16 шт. (загальна площа 341 га). 

У  2016  році  введено  в  дію  нову  нормативну  грошову  оцінку  земель
смт Малинівка Чугуївського району Харківської області. Одинадцять населених
пунктів  Чугуївського  району  потребують  поновлення  нормативної  грошової
оцінки.

Міськрайонним  управлінням   у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві
Головного  управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області надано
6281  адміністративну  послугу,  у  т.ч.  2159  –  платних  послуг.  Проведено:
державну  реєстрацію  земельних  ділянок  –  1741  од.,  надано  відомостей  з
державного земельного кадастру у формі витягу – 1309 од., у формі довідки –
818 од., внесення до Державного земельного кадастру відомостей/змін – 174 од.
та ін. 

Одним  із  напрямків  діяльності  районної  державної  адміністрації  є
організація територій і об’єктів природно-заповідного фонду району.  

ДП  «Чугуєво-Бабчанське  лісове  господарство»  винесення  меж  у  натурі
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «Кочетоцька лісова
дача»,  «Малинівський»  та  «Миколаївські  насадження»  не  проводились  у
зв’язку  із  відсутністю  додаткового  бюджетного  фінансування  цих  робіт.
Орієнтована вартість робіт складає 2 млн.грн.

Винесення  меж  у  натурі  заказника  «Піщаний»  (площа  124,77  га)  не
проводилась,  у  зв’язку  з  відсутністю  бюджетного  фінансування,  але  при
формуванні  сільського  бюджету  на  2019  рік  дане  питання  буде  розглянуте.
Земельна  ділянка  відноситься  до  земель  запасу  Державної  власності,
сільськогосподарського  призначення,  розпорядником  є  Головне  Управління
Держгеокадастру у Харківській області. 

Проводяться  роботи  по  виконанню  топографо-геодезичної  (кадастрової)
зйомки  у  масштабі  1:5000  земельної  ділянки  для  обслуговування  заказника
«Кочетоцький» на території Кочетоцької селищної ради.

Ентомологічний  заказник  «Мосьпанівський»  відноситься  до  природно-
заповідного  фонду,  знаходиться  на  території  Мосьпанівської  сільської  ради,
неподалік  від  с.  Мосьпанове.  Площа земельної  ділянки 5,0  га,  землі  запасу,
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земельна  ділянка  не  розпайована.  Землекористувач  відсутній,  розпорядник
земель Головне Управління Держгеокадастру у Харківській області.

Ентомологічний  заказник  «Михайлівський»  відноситься  до  природно-
заповідного  фонду  (площа  5,60  га),  знаходиться  на  території  Чкаловської
селищної ради, неподалік від с. Михайлівка. Земельна ділянка площею 3,70 га
розпайована,  1,90  га  передається  до  Чкаловської  селищної  об’єднаної
територіальної громади.

Ентомологічний  заказник  «Студенок»,  площею  4,90  га,  відноситься  до
природно-заповідного фонду, знаходиться на території  Чкаловської селищної
ради, неподалік від с. Студенок, землі запасу, земельна ділянка не розпайована.
Землекористувач  відсутній,  передається  до  Чкаловської  селищної  об’єднаної
територіальної громади.

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.

Значна  увага  приділялась  забезпеченню  збалансованого  економічного
розвитку  району. Чугуївський  район  є  потужним  промисловим  районом
Харківської  області.  Підприємствами  Чугуївського  району  реалізовано
промислової  продукції  на  суму  2,6  млрд.грн,  що  складає  1,4%  до  всієї
реалізованої продукції Харківської області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Зооветеринарний центр» на 101,96%, Новопокровський ЗЗБК на 162,78%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ  «Бікорм»  на  21,74%,  ТОВ  «ТММ-Енергобуд  Менеджмент»  на  11,54%,
ДП  «Новопокровський  КХП»  на  48,99%,  філія  «Теплоелектроцентраль»
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» на 92,40%.

На рівні минулого року працює ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ».
Продукція  вироблена  промисловими  підприємствами  району

експортувалася  до  таких  країн  як:  Корея,  Ірак,  Оман,  Вірменія,  Казахстан,
Грузія, Азербайджан та інші.

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. 

Обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  згідно  зі  статистичними  даними
(станом  на  01.10.2018)  становив  67,7  млн.дол.  США  (95,1  %  до  показника
минулого  року)  та  на  одну  особу  населення  складав  1466,0  дол.  США.
Ці  інвестиції  надійшли  на  підприємства: ТОВ  «Зооветеринарний  центр»,
ТОВ  «Харківський  лікеро-горілчаний  завод-плюс»,  ПрАТ  «KGS&Co»,
ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «Бікорм».

Підприємства  району  беруть  активну  участь  у  зовнішньоекономічній
діяльності.  Зовнішньоторговельний  оборот  району  становить
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28,5 млн.дол. США. Загальний обсяг експорту – 9,9 млн.дол. США, або 101,5%
до показника минулого року, обсяг імпорту – 18,6 млн.дол. США, або 166,4%
до показника минулого року. 

Оборот  роздрібної  торгівлі  –  головний  індикатор  стану  внутрішнього
ринку  та  доступу  населення  до  товарів. У  районі  налічується  226  закладів
торгівлі: 134 магазини, 74 торговельних павільйони, 18 кіосків.

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.

Щотижнево  проводився  аналіз  динаміки  вартості  «соціального
продуктового кошика», визначалась його середня вартість. У грудні 2018 року
розрахункова  середньомісячна  вартість  мінімального  продуктового  кошика
становила: 

-  для працездатної особи – 1 684 гривні, або 88% від рівня прожиткового
мінімуму для цієї категорії населення;

- для особи, яка втратила працездатність, – 1 351 гривню, або 90% від рівня
прожиткового мінімуму для цієї категорії населення.

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

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

На  території  району  функціонує  34  об’єкти  побутового  обслуговування
населення, які надають 12 видів послуг.

За результатами проведених у населених пунктах району конкурсів щодо
визначення управителя (управляючої  компанії)  житловим фондом у селищах
Есхар,  Кочеток,  37  будинків  комунальної  власності  в  смт  Кочеток  тепер
обслуговуються ФОП «Ананьєв О.М.», а в смт Есхар 88 будинків комунальної
власності  обслуговуються  ТОВ  «ПБП  СХІД».  Всього  обслуговуванням
охоплено 125 будинків.

У сфері житлово-комунального господарства стан розрахунків за спожиту
електроенергію складає 101 %,  за спожитий природний газ 82%, в порівнянні з
2017  роком  на  3%  більше.  Основним  боржником  є  населення  району
– 105 тис.грн. 

З  метою сталого  проходження  опалювального  періоду  2018-2019  років
було підготовлено 22 котельні та 18,9 км теплових мереж.

Також було замінено 350 м водопровідних та 580 м каналізаційних мереж,
підготовлено  5  водопровідних  та  13  каналізаційних  насосних  станцій,
5  очисних  споруд,  41  свердловину,  проведено  реконструкцію  башти
Рожновського  у  с.  Велика  Бабка,  поточний  ремонт  башти  Рожновського  в
с. Волохів Яр.
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Підготовлено  302  житлових  будинки  (217  –  комунальної  власності,
64 – ОСББ та 21 відомчий),  на яких виконано 100 % запланованих заходів.
Проведено  ремонт  14  покрівель,  11  будинкових  систем  опалення,
28 будинкових водопровідних систем.

За  рахунок  субвенції  з  обласного  бюджету  було  виконано  роботи  з
капітального та  поточного  ремонту  вулиць і  доріг  комунальної  власності  на
суму  2,7  млн.грн  та  доріг  загального  користування  місцевого  значення  на
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.

У 2018 році  у  смт Новопокровка було розпочато  будівництво сучасних
модульних очисних споруд загальною вартістю 3,7 млн.грн. 

Придбано 108 контейнерів для зберігання твердих побутових відходів на
загальну суму 101,0 тис.грн для села Кам’яна Яруга, селищ Новопокровка та
Есхар.

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  місць
почесних поховань. На всі ці заходи було використано 0,489 млн.грн.

Для Введенської селищної ради за кошти обласного бюджету (1,4 млн. грн)
було придбано сміттєвоз.

Введено  в  експлуатацію  газову  котельню  з  меншим  використанням
природного  газу  у  смт  Кочеток  та  продовжується  будівництво  модульних
котелень у смт Чкаловське. Майже в усіх закладах освіти встановлено котельні
на альтернативних видах палива.  

На  території  району  організовано  регулярне  транспортне  сполучення  з
усіма сільськими, селищними радами. На цей час діє 12 автобусних маршрутів,
які не виходять за межі території району, та 8 автобусних маршрутів загального
користування,  що  мають  сполучення  з  обласним  центром,  які  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.

Перевезення  виконуються  відповідно  до  затвердженого  перевізником
паспорту  приміського  автобусного  маршруту  регулярних  перевезень,  який
розробляється Управлінням укртрансбезпеки у Харківській області.
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Будівництво  завжди було галуззю,  що генерує розвиток всієї  економіки,
будучи матеріаломістким видом підприємницької  діяльності.  У Чугуївському
районі  у  2018  році  введено  в  експлуатацію  22  індивідуальних  житлових
будинки загальною площею 2242,2 кв.м. Плановий показник введення житла в
експлуатацію у Чугуївському районі виконано на 112,1%. 

Схема  планування  території  Чугуївського  району  розроблена  на  100%.
Генеральний план смт Новопокровка розроблено на 100%. Розпочато роботи з
коригування генеральних планів смт Введенка, с. Тернова, с. Волохів Яр.

З  районного  бюджету  було  виділено  кошти  у  сумі  28,5  тис.грн  на
підтримку районної Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки, затвердженої
рішеням Чугуївської районної ради від 10.12.2015.

Центром  надання  адміністративних  послуг  при  Чугуївській  районній
державній адміністрації надано 72 послуги. Протягом 2018 року зареєстровано
5327 звернень щодо надання адміністративних послуг. Видано 5323 результати.
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. 

Відповідно  до  статей  7,  13  Закону  України  «Про  засади  державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статей 6, 39 Закону
України  «Про  місцеві  державні  адміністрації»  Центром  було   підготовлено
проекти  регуляторних  актів:  «Про  затвердження  регламенту  центру  надання
адміністративних  послуг  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації
Харківської  області»  та  «Про  визнання  таким,  що  втратило  чинність,
розпорядження Чугуївської районної державної адміністраціїх від 24 вересня
2014 року № 481 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг,  які
надаються  через  центр  надання  адміністративних  послуг  при   Чугуївській
районній державній адміністрації Харківської області».

У  вирішенні  проблем  соціального  захисту  населення  важливе  місце
займають  заходи  щодо  забезпечення  зайнятості  населення,  зокрема  осіб
з  обмеженими  фізичними  можливостями.  На  обліку  у  Чугуївській
міськрайонній  філії  Харківського  обласного  центру  зайнятості  перебувало
920 осіб, з яких працевлаштовано – 519, професійною підготовкою охоплено
192 особи з числа безробітних. За рахунок усіх джерел фінансування створено
411  нових  робочих  місць.  З  них  151  –  на  підприємствах,  в  організаціях  та
установах району, 203 – фізичними особами, 57 чоловік працює за договорами
трудового найму.

В оплачуваних громадських  роботах  взяло  участь  469  осіб.  З  бюджетів
сільських  та  селищних  рад  виділено  та  використано  кошти  у  сумі
672,5 тис.грн.

Забезпечено  зростання  рівня  заробітної  плати,  як  основного  джерела
доходів  населення.  Середньомісячна  заробітна  плата  по  району  за  2018  рік
склала 7428,0грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає
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127,5 %. Прожитковий мінімум на працездатну особу вона перевищує у 4 рази,
від обласного рівня заробітна плата складає 93,9 %. 

Станом на 01.01.2019 заборгованості з виплати заробітної плати в районі
немає.

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми» 1734 отримувачам на суму 32,3 млн.грн. Тимчасова державна
допомога  дітям,  батьки  яких  ухиляються  від  сплати  аліментів,  нарахована
16 отримувачам на суму 205,6 тис.грн.

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям» 238 сім’ям на суму 8,7 млн.грн.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
54 особам на суму 114,4 тис.грн.

Державна  соціальна допомога особам,  які  не мають права  на пенсію та
особам з інвалідністю нарахована 137 особам на суму 2,5 млн.грн та соціальна
допомога дітям померлого годувальника нарахована 40 отримувачам на суму
536,8 тис.грн.

Тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату отримало
22 особи на суму 142,8 тис.грн.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 47 особам на суму
14,6 тис.грн.

Щомісячна  грошова  допомога  особі,  яка  проживає  разом  з  особою  з
інвалідністю  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована
28 отримувачам на суму 765,9 тис.грн.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 404 отримувачам на суму 8,6 млн.грн.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування нарахована на суму 1,9 млн.грн, з них: 9 прийомним
сім’ям  нараховано  836,1  тис.грн,  3  дитячим  будинкам  сімейного  типу
– 908,1 тис.грн, соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного
виховання нарахована та виплачена 1 сім’ї на суму 163,2 тис.грн. 

Станом  на  01.01.2019  звернулись  за  призначенням  субсидії
11428  домогосподарств  (86,07%).  Призначено  субсидій  –
11324 домогосподарствам (85,28%) на суму майже 4,0 млн.грн, (у 2018 році –
11304 домогосподарствам, 85,13%).

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  субсидій  –  4648  сім’ям
(41,05%).

На  01.01.2019  користуються  субсидією  на  житлово-комунальні
послуги – 6615 сімей (49,2 %); на тверде паливо – 451.

Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає
– 589,42 грн, що на 536,63 грн менше, ніж у 2018 році. Середній розмір субсидії
на тверде паливо складає 2522,54 грн.
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Санаторно-курортне лікування отримали 12 ветеранів війни, у тому числі
3  учасника  АТО/ООС  та  56  осіб  з  інвалідністю  загального  захворювання,
35  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та
3 постраждалі дитини від ЧАЕС; 3 учасника АТО/ООС отримали послуги із
психологічної реабілітації.

Для  забезпечення  осіб  з  інвалідністю  технічними  та  іншими  засобами
реабілітації укладено та сплачено 79 договорів на суму 1,4 млрд.грн,  180 осіб з
інвалідністю отримали 420 направлень для забезпечення протезними виробами
та технічними засобами реабілітації.

Через  територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  надано
допомогу 911 особам, у тому числі:

- відділенням соціальної допомоги вдома – 458 особам;
-  відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання

– 21 особі;
-  відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

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

- пунктом прокату – 54 особам;
- переміщеним особам із зони АТО/ООС – 16 осіб.
Призначено пільг на житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з

державного бюджету на загальну суму 9196,8 тис. грн, заборгованість складає –
2764,7 тис.грн.

Щорічна компенсація на оздоровлення виплачена 224 особам на загальну
суму  22,1  тис.грн.  Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали
179  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  на
суму 680,3 тис.грн. Безкоштовними ліками забезпечено 118 громадян на суму
167,3 тис.грн. Безкоштовним зубопротезуванням забезпечено 11 осіб на суму
18,5 тис.грн.

Матеріальну допомогу за 2019 рік за рахунок коштів фонду соціального
захисту населення району отримали 244 особи на суму 149,0 тис.грн.

Пріоритетним завданням 2018 року був захист прав дітей, забезпечення їх
права на сімейне виховання.

На  території  району  проживає  8043  неповнолітніх,  з  них  перебуває  на
обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації 127 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року служба у справах дітей районної державної адміністрації
забезпечила організацію та проведення 105 спільних профілактичних рейдів на
території району, забезпечено участь у 37 судових засіданнях.

Надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
31 дитині, з них 23 – влаштовано під опіку та піклування, 3 – до прийомних
сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,  3  –  усиновлено  громадянами
України, 2 – влаштовано до державних закладів (виключно за станом здоров’я).
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Створено   прийомну  сім’ю,  дитячий  будинок  сімейного  типу  та
2 патронатні родини.

За  рахунок  коштів  державного  бюджету  в  районі  придбано
3 однокімнатні  квартири дітям-сиротам та  будинок для вихованців дитячого
будинку сімейного типу. 

У  районі  діє  Програма  «Соціальна  підтримка  сімей,  дітей  та  молоді
на 2017-2021 роки», затверджена рішенням районної ради від 22.11.2016.

Соціальною роботою було охоплено 2373 особи найуразливіших категорій
населення,  яким  надано  4769  соціальних  послуг  відповідно  до  Державних
стандартів соціальних послуг.

У рамках реалізації заходів Програми проведено 46 заходів, до яких було
залучено  дітей  соціально  незахищених  категорій  населення,  учасників  АТО,
внутрішньо  переміщених  осіб,  неповнолітніх  та  молодь,  які  засуджені  до
покарання без позбавлення волі. 

Проводились  акції,  які  мали  на  меті  розвиток  молодіжного  руху  та
соціальну підтримку незахищених категорій населення: «Молодь Чугуївщини
обирає  здоровий  спосіб  життя»,  «Мрії  дітей  збуваються»,  «Повір  у  себе»,
«З Україною в серці», «Щедрий грудень». 

Усі  заклади  охорони  здоров’я  Чугуївського  району  мають  статус
комунальних  неприбуткових  підприємств.  Перетворення  здійснювалося
відповідно до вимог реформування галузі охорони здоров’я. 

З  початку  проведення реформи у  медичній галузі  районною державною
адміністрацією  започатковано  роботу  соціального  мобільного  офісу.
КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
укладено понад 19,5 тисяч декларацій. Для центру за рахунок коштів районного
бюджету придбано комп’ютерну техніку та   програми на суму 311 тис.грн. 

У вересні під час візиту на Чугуївщину, керівник області Юлія Світлична
подарувала  Комунальному  некомерційному  підприємству  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.  Кононенка» нову   надсучасну  медичну
техніку на суму 8,6  млн.грн, з районного бюджету   виділено   316  тис.грн. 

Додатково  профінансовано 200,0  тис.грн  для  оснащення  холодильної
кімнати патологоанатомічного відділення лікарні.

Лікувальні заклади району профінансовано на 73 млн.грн, або 100% від
річного  плану.  Також  на  заходи  з  лікування  хворих  на  цукровий  діабет
профінансовано 5 млн.грн (100,0%).

За результатами проведеної роботи у 2018 році за Урядовою програмою
«Доступні  ліки»  було  укладено  договори  з  8  аптеками  району,  субвенцію
з  державного  бюджету  на  відшкодування  вартості  ліків  на  загальну  суму
1,4 млн.грн освоєно в повному обсязі.

 У  с.  Кам’яна  Яруга   та  смт  Малинівка  розпочато  будівництво  нових
амбулаторій загальної практики сімейної медицини. 
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Втілено  проект,  підтриманий  Німецьким  товариством  міжнародного
співробітництва  GIZ,  «Капітальний  ремонт  будівлі  амбулаторії
смт Новопокровка».

Пріоритетним  завданням  2018  року  була  підготовка  до  роботи  закладів
освіти  району в умовах реалізації концепції Нової української школи. 

Всього у 2018 році для потреб освітньої галузі було залучено з усіх джерел
фінансування близько 87 млн.грн (найбільше за останні 25 років): на виплату
заробітної  плати  –  64,1  млн.грн,  на  будівництво  і  капітальні  ремонти
–  4,0  млн.грн,  оплату  за  отримані  енергоносії  –  9,9  млн.грн,  харчування
–  2,4  млн.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
– 1,3 млн. грн,на оплату послуг для закладів освіти району – 1,9 млн.грн, на
придбання матеріалів та обладнання – 1,9 млн.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.

У галузі освіти з різних джерел профінансовано:
-  будівництво  спортивного  майданчика  для  міні-футболу  зі  штучним

покриттям у с. Стара Гнилиця; 
-  в  Есхарівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ:  капітальний  ремонт

приміщення медіатеки  – 390,00 тис.грн, придбання для неї мультимедійного
обладнання  –  140,00  тис.грн,  меблі,  методичне  та  дидактичне  наповнення
–  110,00  тис.грн;  капітальний  ремонт  приміщення  ресурсної  кімнати
–  250,00  тис.грн; капітальний  ремонт  системи  опалення  –  150,00  тис.грн;
придбання технологічного обладнання та меблів – 300,00 тис.грн;

-  капітальний  ремонт  шкільної  їдальні  Кам’яноярузького  навчально-
виховного комплексу – 260,00 тис.грн; 

-  встановлено  енергоефективні  вікна у  Введенському  (20  шт.),
Великобабчанському  (8  шт.),  Зарожненському  (5  шт.),  Новопокровському
(6 шт.) навчально-виховних комплексах – 498,00 тис.грн;

-  встановлення  комплектів  тренажерів  та  спортивних  комплексів
у 7 закладах освіти району – 990,00 тис.грн;

- заміна покрівлі у Есхарівському ДНЗ –  296,00 тис.грн;
-   проведено  ремонт  та  замінено  технологічне  обладнання  у  їдальні

Малинівського ліцею № 1 – 300,00 тис.грн;
-  облаштовані  дитячі  майданчики  у  селах  Зарожне,  Кам'яна  Яруга  та

Волохів Яр.
У  2018  році  за  підсумками  третього  етапу  Всеукраїнських  учнівських

олімпіад  з  навчальних  предметів  19  учнів  стали  переможцями  (38%  від
загальної  кількості  учасників),  виборовши  один  диплом  І  ступеню,  чотири
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дипломи  ІІ  ступеню,  чотирнадцять  дипломів  ІІІ  ступеню.  Це  стало  кращим
показником за останні п’ять років.

У ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови учениця
Новопокровського НВК здобула диплом І ступеню.

Учениця  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  стала  переможцем
Всеукраїнського  та  Міжнародного  етапів  конкурсу  учнівської  творчості
ім. Т.Г Шевченка.

Питання відпочинку та оздоровлення дітей району завжди було і є пріори-
тетним напрямком діяльності районної державної адміністрації.

За  період  літньої  оздоровчої  кампанії  різними  формами  відпочинку
охоплено 4702 особи.  На оздоровчу кампанію із районного бюджету викори-
стано у 2018 році    1,6 млн.грн (у 2017 році – 1,2 млн.грн).

Протягом  2017-2018  навчального  року  ДЮСШ підготувала  1  призера
Європи,  5  чемпіонів  та  призерів  України,  28  чемпіонів  та  призерів  області,
5  кандидатів  у  майстри  спорту  України,  5  першорозрядників,  371  особу
ІІ, ІІІ дорослих та юнацьких розрядів.

Спортсмени-аматори району брали активну участь в обласній Спартакіаді
2018  року  з  5  масових  видів  спорту  (район  посів  І  місце) та  в  обласній
Спартакіаді з 12 видів спорту (ІІІ місце).

Для  підтримки  КП  «Спорт  для  всіх»  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області  та  проведення  фізкультурно-оздоровчих  заходів  на
території району з районного  бюджету виділено 342,1 тис.грн.

Районною державною адміністрацією ведеться робота щодо забезпечення
реалізації на території району державної політики у сфері культури з питань
охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи і туризму.

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

У 2018 році творчі колективи району взяли участь у 196 заходах обласного
та Всеукраїнського рівнів та здобули 97 призових місць. 

Закладами культури району організовано та проведено 1321 захід,  з них
115 районного рівня.

Cеред  вокально-хореографічних  колективів  10  мають  почесне  звання,
4 «народних», 6 «зразкових».

Завдяки грантовим перемогам у 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.

За  бюджетні  та  позабюджетні  кошти  придбано  сценічних  костюмів  та
музичних інструментів на 200 тис.грн.

Відновлено  проведення  фестивалю-візитівки  Чугуївського  району
«Весілля в Малинівці — плюс». В одинадцятому фестивалі 2018 року взяли 
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участь  понад  200  майстрів  народної  творчості,  близько  3000  аматорів
народного мистецтва. Відвідали фестиваль близько 75 тисяч глядачів.

На базі Чугуївської центральної районної бібліотеки було започатковано
щорічне  проведення  Всеукраїнського  фестивалю Європейського  кіно  на  базі
кіноклубу «Докудейс».

Розроблено  новий  маршрут  з  напрямку  промислового  туризму,
враховуючи, що на території району знаходяться такі потужні і цікаві об’єкти,
як ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»,  ТОВ «Малинівський склозавод»,
ТОВ «Харківська фруктова компанія».

Забезпечено участь у проекті «Цифрове перетворення регіонів України» за
підтримки Google на території Харківського регіону.

У  2018  році у  Чугуївському  районі  надзвичайні  ситуації  не
реєструвалися.  Спеціалізованими  службами  цивільного  захисту  району,
виконувалися заходи по запобіганню метеорологічної надзвичайної ситуації
природного  характеру,  яка  пов’язана  зі  сніговими  заметами  (повне
припинення руху транспорту на шляхах).         

З метою запобігання виникненню НС природного та техногенного
характеру у районі сектором розроблено організаційні і практичні заходи щодо:

- запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період;
        - запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах;

-  попередження  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного
характеру і пожежної безпеки у Чугуївському районі в осінньо-зимовий період
2018-2019 років; 

- безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу і
весняної повені в районі  у 2018-2019 роках.

Проведена  робота  з  питань  цивільного  захисту  з  населенням  району
через міськрайонну інформаційну газету «Вісник Чугуївщини»:

- «Що робити, якщо провалився під лід?»;
-  «У зв’язку з  ускладненням погодних умов на  засіданні  оперативного

штабу визначено завдання»; 
- «Складні погодні умови очікуються на території області»;
-  «Комісія  розглянула  питання  щодо  пропуску  паводків,  льодоходу  і

весняної повені», «До повені, паводка треба бути готовими»;
- «Не допустити лісової пожежі»;
- «Купальний сезон починається»; 
- «Звернення районної державної адміністрації до мешканців району»;
- «Вода безжалісна, коли люди безпечні»; 
- «Небезпечні знахідки війни»; 
- «Будьте уважні під час риболовлі та на полюванні»; 
- «Як уберегтися від удару блискавки»;
- «Правила користування побутовими нагрівальними приладами».
Організовано  роботу  щодо  знищення  виявлених  на  території  району

415 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме:
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артилерійських снарядів – 97 од.;
мінометних мін – 261 од.;
протитанкових мін – 11 од.;
ручних гранат – 46 од.
Проводиться координація загальнодержавних та регіональних програм у

правоохоронній  сфері,   патріотичного  виховання  молоді,  призову  громадян
району  на  військову  службу,  ведення  військово-облікової  роботи,
територіальної оборони Чугуївського району,  шефської  допомоги військовим
частинам  Чугуївського  гарнізону.   Витрати  на  реалізацію  програм   склали
близько  900 тис. грн.

У 2018 році  закладено фундамент майбутнього громади,  узагальнено та
визначено  основні  об’єкти  соціальної  інфраструктури,  які  потребують
реалізації. 

Розпочато роботу над розробкою стратегії  розвитку Чугуївського району
на 2019-2021 роки.

До програми соціального і економічного розвитку Харківської області на
2019 рік включено об’єкти соціальної інфраструктури району:

- завершення будівництва нових сучасних амбулаторій сімейної медицини;
-  капітальні ремонти покрівлі Новопокровської школи,  спортивних залів

Кам’яноярузької  та  Есхарівської  шкіл,  приміщень  патологоанатомічного
корпусу лікарні;

- реконструкція будівлі лікарні;
- реконструкція очисних споруд в смт Есхар;
- будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у смт Новопокровка.
У  2019  році  буде  реалізовано  16  проектів,  які  визнано  переможцями

обласного  конкурсу  міні-проектів  розвитку  територіальних  громад  «Разом  у
майбутнє».

Підбиваючи підсумок, необхідно зазначити, що робота районної державної
адміністрації  у  минулому  році  була  спрямована  на  забезпечення умов  для
розвитку  економіки,  соціальної  сфери  та  вирішення  нагальних  проблем
населення району і мала стійку позитивну динаміку.  Така тенденція дозволяє
впевнено рухатись в напрямку реалізації усіх проектів, планів та завдань.

Голова районної державної 
адміністрації                                                                                 М. ШОШИН
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