
Інформація
про виконання Програми економічного і соціального  розвитку 

Чугуївського району на 2019 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  9  місяців  2019  року  сільськогосподарськими  підприємствами  та
фермерськими  господарствами  району  вироблено  валової  продукції  на  суму
410,9 млн.грн, або 129,1% від показників минулого року, у тому числі: в галузі
рослинництва – 238,5 млн.грн (116,4% до минулого 2018 року); у тваринництві –
172,3 млн.грн (152,1% до минулого 2018 року).

Сільськогосподарськими підприємствами було зібрано врожай зернових та
зернобобових культур у кількості 93,1 тис.тонн, що на 55,8%, або 12,8 тис.тонн
більше, ніж у минулому році. Технічних культур зібрано 42,3 тис.тонн, у тому
числі  соняшнику  –  41,3  тис.тонн,  що  на  5,2%,  або  на  2,5  тис.тонн  більше
показника минулого року. Кормових культур зібрано 91,5 тис.тонн, що на 0,3%,
або 5,0 тис.тонн більше показника минулого року. 

Фруктових культур – 1,0 тис.тонн. 
Під урожай 2020 року аграріями було посіяно 12221 га озимих культур. У

тому числі озимих на зерно – 11773 га, із яких озимої пшениці – 11695 га. Крім
того, озимого ріпаку посіяно 240 га.

У  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствах  району  за  9  місяців
2019 рік поголів’я великої  рогатої  худоби складає  8283 голови (у тому числі
корів – 3185 голів, що більше показника минулого року на 15 голів). Поголів’я
свиней  складає  62,3  тис.голів,  що  на  25,3  тис.голів  більше  відповідно  до
показника  минулого  року,  поголів’я  птиці  складає  132,6  тис.голів,  що  на
7,4 тис.голів більше, ніж у минулому році. 

Господарствами,  які  спеціалізуються  на  молочному скотарстві  вироблено
21,2  тис.тонн  молока,  що  на  8,0%,  або  1,6  тис.тонн  більше  в  порівнянні  з
2018 роком. 

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 9225,5 тонн, що на
89,2%, або 4349,2 тонни більше відповідного показника минулого року. Збільше-
ння  виробництва  м’яса  відбулось  завдяки  ПрАТ  «Агрокомбінат  «Слобожа-
нський»,  який протягом 2019 року постійно нарощував поголів’я свиней.  Ви-
робництво яєць склало 10,8 млн.шт. 

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



За  9  місяців  2019  рік  сільгосптоваровиробниками  району  придбано
сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 142,7 млн.грн, що
на 3,3%, або 4,5 млн.грн більше в порівнянні з минулим 2018 роком. 

Завершено будівництво овочесховища в С(Ф)Г «Дружба» з  регульованим
температурним режимом та примусовою вентиляцією. 

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

З  метою  залучення  інвестиційних  проєктів  та  демонстрації можливостей
аграрного сектору району, шляхом проведення різних семінарів, презентацій, ви-
ставок, делегації району приймали участь у ХХХІ Міжнародній агропромисловій
виставці «Агро 2019», XІІ Міжнародній виставці-форумі з підтримки фермерства
«AGROPORT EAST KHARKIV 2019», днях поля і різних семінарах, що проводи-
лись в області.

Позитивну  динаміку  має  і  показник  середньомісячної  оплати  праці  по
сільгосппідприємствах  району.  Станом  на  01.10.2019  року  він  становить
7788,4 грн, що більше ніж у минулому році на 33,0%, або на 1932,6 грн. Робота
щодо  подальшого  підвищення  рівня  середньомісячної  заробітної  плати
працівників агропромислового комплексу триватиме і у 2020 році.

На даний час тривають виплати за орендовані у 2019 році земельні частки
(паї). Станом  на  01.10.2019  року  сплачено  орендної  плати  на  суму
59,8  млн.грн,  що  становить  56,0%  від  загальної  суми  договорів  оренди.
Середній розмір виплати за 1 га орендованих земель складає 2329,02 грн, що на
6,2%,  або  на  135,07 грн  більше ніж у  минулому році.  Заходи,  направлені  на
підвищення розміру орендної плати, будуть продовжені у 2020 році.

Також  для  виконання  пріоритетних  завдань  на  2019  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. 

З  метою  забезпечення  цінової  стабільності  та  товарної  наповненості  на
продовольчому ринку, в районі постійно проводяться продовольчі ярмарки.

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  2019  року
пріоритетним  напрямком  роботи  районної  державної  адміністрації  була
підтримка промислових підприємств різних форм власності, сприяння випуску
конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягів виробництва. 
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За  даними  обласної  статистики  підприємствами  Чугуївського  району  за
січень-серпень  2019  року реалізовано  промислової  продукції  на  суму
1,7 млрд.грн, що складає 113,3% до показника 2018 року. 

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

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ПрАТ  «Новопокровський  завод  ЗЗБК»  на  71,3%, ТОВ  «Слобожанський
продкомбінат» на  31,8%, ТОВ «Малинівський склозавод» на 6,5%, КП «Вода
Есхара» (водовідведення) на 12,1%, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»
на 57,2%.

Підприємства харчової галузі:  ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»,
ПрАТ  «Чугуївський  молочний  завод»,  ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»,
ПП «Чугуївський завод мінеральних вод» працювали на рівні 2018 року.

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

У  ДП  «Новопокровський  КХП»  протягом  поточного  року  проводились
заходи з реорганізації, що призвело до поступового спаду реалізації продукції. За
січень-вересень  2019  року  підприємством  реалізовано  продукцію  на  суму
27,2 млн.грн,  що  становить  53,8%  до  показника  2018  року. Виробничі
потужності  підприємства  задіяні  лише  на  25%.  За  II-III  квартал  2019  року
збільшилась  чисельність  працівників  на  28  осіб.  Середня  заробітна  плата
працівника на підприємстві збільшилась на 23,3% та становить 10652 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 93,3% перевищує показник минулого
року. Чисельність працівників підприємства становить 375 осіб, середньомісячна
заробітна плата – 12,6 тис.грн. У 2019 році підприємство працювало стабільно.

Виробництво неметалевих виробів  представлено в районі підприємством
ТОВ «Малинівський склозавод». Виробництво продукції підприємства на 70,5%
перевищує  показник  минулого  року. Чисельність  працівників  підприємства
становить 417 осіб. У 2019 році підприємство працювало стабільно, має високий
експортно-імпортний потенціал.

Фармацевтична  галузь  представлена  в  районі  підприємством
ТОВ «Зооветеринарний центр». Виробництво продукції підприємства на 64,7%
менше  ніж  показник  минулого  року. Чисельність  працівників  підприємства
становить  18  осіб. Підприємство  працює  стабільно  на  внутрішньому  ринку
країни.

Будівельна  галузь:  ПрАТ «Новопокровський  ЗЗБК»,  ТОВ  «ТММ-
ЕНЕРГОБУД  МЕНЕДЖМЕНТ»,  ТОВ  «Дорстрой  монтаж».  Загалом
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підприємствами галузі  було реалізовано продукції  майже 300 млн.грн,  або на
60% менше ніж у порівнянні з показником минулого року. 

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

Одним з пріоритетних напрямків було сприяння залученню інвестицій,
створенню  позитивного  бізнес-іміджу  району,  активізація  інноваційно-
інвестиційної діяльності промислових підприємств.

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

ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  золотий  призер  конкурсів  у
Лондоні, Нью-Йорці та Сингапурі.

У  2019  році  потужність  підприємства  збільшилась  та  становила
24 млн.бут/міс,  спиртосховище  місткістю  2 млн.л  дозволяє  застрахуватись  від
перепадів в якості спирту і працювати виключно з найкращими зразками.

ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» у 2019 році розширив асортимент
продукції  та  розпочав  виготовляти  нові  види  продукції:  слабоалкогольні
негазовані  напої,  нові  види вермуту,  напої  винні  газовані,  на  теперішній  час
триває підготовка до випуску коньячних виробів.  

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.

Протягом  2019  року  на  ТОВ  «Малинівський  склозавод»  проводиться
комплектація  сучасним  економічним  обладнанням  (котли-утилізатори,
компресори та інше). 

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, на підприємстві збільшені виробничі поту-
жності та на ринку представлені нові види сирів, сиркових мас з наповнювачами.

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».
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Першим заступником голови Чугуївської районної державної адміністрації
здійснено виїзні  прийоми громадян на  провідних промислових підприємствах
району, що дало можливість вирішувати соціальні та економічні проблеми. Тісна
співпраця  влади  та  бізнесу  дозволила  забезпечити  збільшення  обсягів
промислового виробництва.

Аналіз  показників  виробничої  діяльності  промислових  підприємств,
засвідчив,  що на  більшості  з  них у  2020 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»,  ТОВ  «Прайд-Енерго»
(альтернативні  види  палива:  постачання  пари,  гарячої  води  та  кондиційного
повітря) – смт Чкаловське.  Решта населених пунктів району для забезпечення
теплом житлових осель використовує автономне опалення.

У рамках підготовки до опалювального сезону 2019/2020 та на виконання
Постанов  національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах
енергетики  та  комунальних  послуг  від  30.09.2015  № 2494  та  від  17.05.2019
№ 750 були обладнані котельні теплопостачання річний обсяг обліку природного
газу, яких складає понад 10 тис.м3, по вул. Радужна смт Кочеток Чугуївського
району  та  по  вул.  Соїча  смт  Малинівка  Чугуївського  району  засобами
дистанційної  передачі  даних,  що  удосконалює  систему  комерційного  обліку
природного газу, підвищує рівень достовірності вимірювання об’єму природного
газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах та забезпечує
належну організацію добового балансування на ринку природного газу України.

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

Залишається проблема недостатнього фінансування підприємств району на
технічне переоснащення та модернізацію об’єктів інфраструктури.

Послугу  з  електропостачання  здійснює  Чугуївське  районне  відділення
АТ  «Харківобленерго»  Харківської  області.  Стан  розрахунків  за  спожиту
електроенергію в районі за 8 місяців 2019 рік складає 103,1%, у порівнянні з
2018 роком на 2,8% більше.
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Стан розрахунків за спожитий природний газ у районі за 2019 рік складає
186%,  у  порівнянні  з  2018  роком  на  104%  більше.  Підприємства,  установи,
організації,  що  фінансуються  з  районного  бюджету  станом  на  01.10.2019
заборгованості не мають.

У  районі  продовжується  робота  з  роз’яснення  порядку  реструктуризації
боргу. В цілому з кожним роком спостерігається збільшення платоспроможності.

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

Продовжується реалізація  програми «Енергія  світла» за  кошти обласного
бюджету з освітлення вулиць населених пунктів району.

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

населеними пунктами. 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,  які  повністю
забезпечують потреби у пасажирських перевезеннях мешканців району. 

Обслуговуванням автобусних маршрутів, що не виходять за межі території
району  здійснюють  3  автоперевізника:  ФО-П  Ніколаєнко  М.І,
ФО-П Бережний В.І. та ФО-П Сапелкін М.М.

ФО-П  Бережний  В.І.:  «Чугуїв  (АС)  –  Стара  Гнилиця»,  «Чугуїв  (АС)  –
Малинівка»

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

ФО-П  Ніколаєнко  М.І.:  «Чугуїв  (АС)  –  Коробочкине»,  «Чугуїв  (АС)  –
Петрівське», «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  43,6  тис.тонн,  вантажообігу  –

8,9  млн.тонн/км,  що  становить  відповідно  87,7%  та  80,3%  від  обсягів
2018  року.  Послугами  автомобільного  транспорту  (з  урахуванням  обсягів
фізичних  осіб-підприємців)  скористалися  2,102  млн.  пасажирів,  виконано
36,2  млн.пас.км  пасажирообігу,  що  складає  відповідно  101,8%  та  105,2%  у
порівнянні з 2018 роком.
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У  районі  проводиться  робота  щодо  реалізації  стратегічних  напрямів  та
пріоритетів  розвитку  транспортного  обслуговування  населення,  здійснення
заходів з розвитку маршрутної мережі району. 

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 20 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 водопровідно-насосних
станцій,  13  водопровідно-каналізаційних  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. 

У  районі  налічується  176  багатоквартирних  будинків,  які  під’єднано  до
систем  централізованого  опалення.  На  сьогодні  будинкові  прилади  обліку
теплової  енергії  встановлено  на  33  багатоквартирних  будинках,  необхідно
встановити лічильники на двох багатоквартирних будинках. 

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

Продовжується  практичне  втілення  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
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та місцевих програм стимулювання впровадження енергоефективних заходів.
На  виконання  Програми  згідно  з  інформацією,  наданою

ТВБВ № 10020/0449 філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» –
у 2019 році було укладено 16 угод на загальну суму 408,9 тис.грн.

Рівень  розрахунків  за  послуги  теплопостачання  за  10  місяців  2019  року
склав 118,5%, за послуги водопостачання та водовідведення – 85,8%. Основним
боржником за отриманні житлово-комунальні послуги є населення району. 

Територія району становить 114,9 тис.га (3,7% від території області). 
Мережа доріг загального користування в районі складає 740,2 км, у тому

числі:
дороги державного значення – 89,4 км, 
дороги місцевого значення – 232,4 км, 
комунальні – 392,6 км;
відомчі-технологічні – 25,8 км.
На  мережі  доріг  розташовані  22  мости  та  шляхопроводи  загальною

довжиною перильних огороджень 1169,6 метрів. 
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 2019 році на території Введенької селищної ради проведено за рахунок
співфінансування  ремонт  автомобільної  дороги  загального  користування
С212602  «Кам’яна  Яруга-Введенка-Тернова»,  яка  суміщається  із  вул.
Центральна в с. Тернова, виділено з місцевого бюджету 200,00 тис.грн.

Також за рахунок співфінансування проведено ремонт автомобільної дороги
загального користування «Під’їзд до с. Зелений Колодязь», яка суміщається із
вул.  Харківська  в  с.  Зелений  Колодязь,  виділено  з  місцевого  бюджету
100,00 тис.грн.

На  території  Новопокровської  селищної  ради  виконано  ремонт  дороги
комунальної власності по вул. Центральна на суму 168,0 тис.грн.

Крім  того,  проведено  ремонт  дороги  загального  користування  місцевого
значення «Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова» окремими ділянками на суму
3779,600 тис.грн. Замовником виступало ДП «Дороги Харківщини».

На  території  Кам’яноярузької  сільської  ради  проведено  ремонт  доріг
комунальної  власності  в  с.  Кам’яна  Яруга  по  вул.  Центральна,  Татарська,
Садова, ХТЗ на суму 157,0 тис.грн.

У с.  Стара Покровка  проведено поточний середній ремонт автомобільної
дороги місцевого значення С212603 «Під’їзд до села Стара Покровка» окремими
ділянками за рахунок державного бюджету на суму 489,400 тис.грн. Замовником
виступало ДП «Дороги Харківщини».

У с. Мосьпанове проведено ремонт доріг за рахунок місцевого бюджету до
місцевого кладовища та по вул. Миру на суму 400,0 тис.грн.
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У с. Волохів Яр проведено поточний ремонт дороги по вул. Дружби на суму
190,0 тис.грн. 

Крім того, філією «Чугуївський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» заплановано завершення проведення
поточного ремонту доріг загального користування: «Чугуїв – Есхар», «Під’їзд до
смт Малинівка» та «Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова».

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» та
інші.

На  території  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 78 несанкціонованих сміттєзвалищ, 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  0,8 тис.дерев,
0,3  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, протяжність очищених від сміття берегів водойм – 4,1 тис.м2. На всі ці
заходи було використано 0,3 млн.грн.

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 року;

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 року.

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

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  і  дезінфекція,  ремонт  шахтних  колодязів  та  інших  громадських
джерел децентралізованого питного водопостачання. 

ТОВ «Чугуївське районне ремонтно-експлуатаційне підприємство» зійснює
послугу  з  централізованого  водопостачання  в  селах:  Велика  Бабка, Зарожне,
Стара  Покровка.  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»: смт Чкаловське, с. Дослідне, с. Гаврилівка,
с. Нова Гнилиця, с. Іванівка, с. Коробочкине, с. Леб’яже, с. Базаліївка, с. Гракове.

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.

На  теперішній  час  ведеться  розробка  технічної  документації  для
реконструкції  очисних  споруд  у  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  Малиніського  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».
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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  селищної  об’єднаної  територіальної
громади,  земельна ділянка площею 3,70 га розпайована.

Ентомологічний  заказник  «Студенок»,  площею  4,90  га  відноситься  до
земель  запасу  державної  власності  сільськогосподарського  призначення,
передано до Чкаловської селищної 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  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
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 за недопущенням проведення
незаконних вирубок деревини чи іншої виробничої діяльності. 

Поповнення місцевого матеріального резерву матеріальними
цінностями

Одним з пріоритетних заходів  у 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.

Наявність запасів матеріально-технічних цінностей та засобів у  місцевому
матеріальному резерві є елементом готовності  органів управління і  сил  ланки
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чугуївського району Харківської області до реагування на можливі надзвичайні
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ситуації.  Виходячи із максимально гіпотетичних (прогнозованих) надзвичайних
ситуацій,  характерних  для  Чугуївського  району,  а  також  для  передбаченого
обсягу невідкладних відновлювальних робіт, для забезпечення особового складу
та  техніки  цивільного  захисту  району,  задіяного  в  ліквідації  наслідків
надзвичайних  ситуацій, районною  державною  адміністрацією  визначена
Номенклатура  та  обсяги  місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання  і
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  на  території  Чугуївського  району
(далі – Номенклатура) на загальну суму - 248,721 тис.грн. 

На  теперішній  час  до  місцевого  матеріального  резерву  закладено
матеріальних  цінностей  на  суму  175,831  тис.грн,  що  складає  71%  від
запланованого за Номенклатурою. 

У серпні  2019 року  районною державною адміністрацією виконувалися
заходи з локалізації/ліквідації  сильної лісової низової пожежі у кварталах лісу
№ 13  та  № 34  Чугуївського  лісництва  ДП  «Новомосковський  військовий
лісгосп».  З  місцевого матеріального резерву проведено  компенсацію розміру
фактичних  (понесених)  витрат  формуваннями  районної  спеціалізованої
протипожежної  служби цивільного  захисту,  під  час  здійснення  ними заходів,
пов’язаних  із  запобіганням  виникненню  можливої  надзвичайної  ситуації
природного характеру за кодом 20610 - НС, пов’язана з лісовою пожежею. Було
відпущено талони на бензин А92 – 300 літрів на суму 8,37 тис.грн.

Важливим  пріоритетом  у  роботі  районної  державної  адміністрації  у
2019 році  було  поповнення місцевого  матеріального  резерву паливно-
мастильними матеріалами на суму 40,5 тис.грн. Також заплановано на 2020 рік
поповнення  резерву  засобами  радіаційного  та  хімічного  захисту,  речовим
майном на суму 29,750 тис.грн.

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

Територія  Чугуївського  району  належить  до  тих  територій  Харківській
області, де дуже високий рівень вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру. 

За  результатами  оцінки  загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та
можливих їх наслідків,  на території  району діють 38 потенційно небезпечних
об’єктів, з яких – 6 хімічно небезпечні; 1 вибухонебезпечний.

Для виконання заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків,
локалізації  пожеж  задіюються  пожежно-рятувальні  підрозділи  Чугуївського
районного  відділу  Головного  управління  Державної  служби  України  з
надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Важливим  пріоритетом  у  роботі  районної  державної  адміністрації  у
2019 році було питання із захисту життя громадян, об’єктів і населених пунктів
Чугуївського району від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки
на  його  території. Для  належного  рівня  матеріально-технічного  забезпечення
аварійно-рятувальних  підрозділів  Чугуївського  районного  відділу  Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області (50-ї  державної  пожежної  рятувальної  частини,  39-го  державного
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пожежного  рятувального  поста)  надана  субвенція  з  місцевого  бюджету
державному  бюджету  в  обсязі  80,0  тис.грн.  На  ці  кошти  придбано
обмундирування для рятувальників. За рахунок субвенції аварійно-рятувальними
підрозділами  протягом  2019  року  локалізовано  264  пожежі  в  екосистемах
району, проведена робота зі знищення 4988 вибухонебезпечних предметів часів
Другої  світової  війни,  а  саме: артилерійських снарядів  – 81 од.;  мінометних
мін – 77 од.; протитанкових мін – 2 од.; ручних гранат – 28 од; набоїв – 4800 од. У
вересні 2019 року локалізована/ліквідована пожежа на торфяниках-болотах на
території  бригадного  полігону  (військова  частина  А0501,  село  Клугино-
Башкирівка) була залучена важка інженерна техніка типу ІМР-2 Навчального
центру  ОРС  ЦЗ  ДСНС  України,  8  одиниць  пожежно-рятувальної  техніки,
гелікоптер МІ-8 Головного управління ДСНС України у Харківській області.

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах
По  території  району  протікають  2  середні  та  7  малих  річок.  Головною

річковою артерією є річка Сіверський Донець, яка перетинає район з північного
сходу на південний захід і має загальну довжину у межах району – 53 км. Також
на  території  розташовано  33  ставки,  з  яких  16  здано  в  оренду  приватним
підприємцям,  підприємствам  та  організаціям.  Щороку  на  водних  об’єктах  та
річках гинуть люди. Так, за останні п’ять років загинуло 6 осіб, з них у 2015 –
1 особа, у 2016 – 2 особи, у 2017 – 2 особи, у 2018 – 0 осіб, у 2019 – 1 особа. 

Важливим  пріоритетом  у  роботі  районної  державної  адміністрації  у
2019 році  було  запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій  та  нещасних
випадків  на  водних  об’єктах  району,  у  тому  числі  пов’язаним  із  загибеллю
людей,  мінімізація  їх  наслідків;  проведення  інформаційно-роз’яснювальної
роботи  серед  населення  щодо  правил  поведінки  на  воді  й  кризі  та  надання
першої медичної допомоги.  

З  01.06.2019  року  функціонував  пляж  загального  користування  «База
відпочинку «Будівельник». Рішенням протоколу № 1 від 21.03.2019 року засідання
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 у 2019 році. Розроблено  План
організаційних і  практичних заходів  щодо запобігання нещасним випадкам з
людьми  на  водних  об’єктах  району  на  2019 рік,  який  затверджений
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12.04.2019 № 96.

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом
Будівництво  – це  галузь,  що  генерує  розвиток  всієї  економіки,  будучи

матеріаломістким видом підприємницької діяльності.  У Чугуївському районі у
2019  році  введено  в  експлуатацію  17  індивідуальних  житлових  будинки
загальною  площею  1776,6  кв.м.  Темп  зростання  обсягу  прийнятого  в
експлуатацію  житла  складає  103,6%  (+170,2  кв.м.)  до  відповідного  періоду
минулого року.
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Схема планування  території  Чугуївського  району розроблена  на  100% та
підготовлено матеріали  щодо отримання експертного звіту.  Також у 2019 році
було  розроблено  генеральний  план  населеного  пункту  смт Новопокровка  та
готуються  матеріали  щодо його  затвердження.  Розпочато  роботи  з  оновлення
генеральних планів смт Введенка,  смт Есхар, с.  Тернова,  с. Зелений Колодязь,
с. Зауддя, с. Світанок с. Волохів Яр, с. Мосьпанове, с. Зарожне, с. Тетлега.

У  районі  діє  Програма  «Власний  дім»  на  2016-2020  роки,  затверджена
рішенням  районної  ради  від  10.12.2015,  на  виконання  заходів  Програми  у
2019 році були передбачені кошти з районного бюджету на суму 25,0 тис.грн.

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. 

Оборот роздрібної торгівлі – головний індикатор стану внутрішнього ринку
та  доступу  населення  до  товарів. У районі  налічується  229  закладів  торгівлі:
1 супермаркет, 139 магазинів, 73 торговельних павільйони, 16 кіосків.

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

Протягом  2019  року  збільшилась  чисельність  магазинів  (зі  134  до  139),
зменшилась  на  одну  одиницю  кількість  торгівельних  повільонів  та  кількість
кіосків. 

Роздрібний  товарообіг  підприємств  роздрібної  торгівлі  Чугуївського
району (без урахування роздрібного товарообігу фізичних осіб-підприємців) у
січні-березні  2019  року  (останні  статистичні  дані)  склав  15,2  млн.грн.  Індекс
фізичного  обсягу  роздрібного  товарообігу  зменшився  на  20,3%  проти
відповідного періоду попереднього року.

На  території  району  працюють  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  об’єднана
територіальна 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: 22 кафе, 1 буфет,
1 кафетерій, 25 їдалень. 

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

У  листопаді  2019  року  розрахункова  середньомісячна  вартість
мінімального продуктового кошика становила: 

для працездатної особи – 1721 грн, або 86% від рівня прожиткового мініму-
му для цієї категорії населення;

для особи, яка втратила працездатність, – 1396 грн, або 89% 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» – 18,51 грн, батон з борошна вищого ґатунку –
14,02 грн, хліб з борошна пшеничного І ґатунку – 11,13 грн.

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

проєктів  було  одним  з  пріоритетних  напрямків  роботи  районної  державної
адміністрації.

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

Обсяг  прямих  іноземних  інвестицій,  згідно  з  останніми  статистичними
даними  (станом  на  01.10.2019),  становив  76,7  млн.дол.США  (111,4%  до
показника минулого року), на одну особу населення станом на 01.10.2019 склав
1679,7 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  2019  році  пріоритетними  напрямками  роботи  районної  державної
адміністрації  були:  розроблення  механізмів  щодо  спрощення  процедур,
необхідних  для  початку  реалізації  інвестиційних  проєктів, стимулювання
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
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відбувається  реалізація  ряду  інвестиційних  проєктів.  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 2019 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
318,1 млн.грн, що становить 1,7% до загальної суми капітальних інвестицій області,
а також 6,9 тис.грн на одну особу населення району. 

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  2019  року  проводились  заходи  щодо  сприяння  збільшенню

експорту  товарів  промислових  підприємств  району,  формування  позитивного
сальдо зовнішньої торгівлі. Зазначена діяльність є актуальною і на 2020 рік. 

Зовнішньоторговельний оборот району за січень-квітень 2019 року (останні
статистичні  дані)  становить  9,8  млн.дол.США. Загальний  обсяг  експорту  –
4,4  млн.дол.США, або  41,1%  до  показника  минулого  року, обсяг  імпорту  –
5,4 млн.дол.США, або 26,5% до показника минулого року.

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:

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

ТОВ «Малинівський склозавод»  до  60% продукції  експортує  до  сусідніх
країн – Угорщини, Румунії, Словаччини, 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
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обсягів експорту), ОАЕ – 15,8%, Ірак – 15,7%, Вірменія – 13,8%, Йорданія – 7%,
Корея – 5%.

Основними статтями експорту до країн ЄС є алкогольні напої та ємкості зі
скла.

Протягом  2019  року  до  району  імпортували  товари  з двох  країн  світу.
Імпортні  операції  проводились  підприємством  ТОВ  «ЛГЗ  «ПРАЙМ»
(закупорювальний металополімерний пристрій, інгредієнти –Білорусь, Грузія).

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

Продовжується  співпраця  між  Чугуївською  районною  державною
адміністрацією  та  Генеральним  Консульством  Польщі  у  Харкові  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  проєктів/програм  міжнародних  донорських  організацій
Чугуївською районною державною адміністрацією проводиться робота за такими
напрямами:

налагодження співробітництва з міжнародними донорськими організаціями;
координація участі у проєктах/програмах МТД у районі;
підвищення ефективності залучення МТД.
У  районі  продовжується  реалізація  3  проєктів  міжнародної  технічної

допомоги:
Проєкт  міжнародного  благодійного  фонду  «Подих  України»  за  темою

«Будівництво житла для мешканців будинку сімейного типу у смт Малинівка».
Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою «Краса

врятує світ» (друге життя Малинівського парку у смт Малинівка).
Проєкт  DOBRE  (агентство  США  з  міжнародного  розвитку)  за  темою

«Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов
роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням
широкого залучення громадськості» у Малинівській ОТГ. 

Залучення  міжнародної  технічної  допомоги  залишається  пріоритетним
напрямком роботи районної державної адміністрації на 2020 рік.

Розвиток малого та середнього бізнесу
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. Пріоритетні  напрямки  щодо  організації  підготовки  та
перепідготовки кадрів для підприємницької діяльності та перегляд навчальних
програм, дисциплін про основи підприємницької діяльності та організації малого
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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 (із
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 двом особам –
підприємцям з Чугуївського району. 

Своєчасно  доводиться  інформація  до  сільських/селищних  рад  щодо
Програм,  тренінгів,  семінарів,  нарад  з  метою  сприяння  розвитку  малого  та
середнього підприємництва.

Реформування системи надання адміністративних послуг
Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є

потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів державної влади та
органів  місцевого  самоврядування.  Складовою  частиною  цього  напряму  є
своєчасне, повне і якісне надання адміністративних послуг. 

Центр  надання  адміністративних  послуг  при  Чугуївській  районній
державній адміністрації (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган, який
здійснює  свою  діяльність  згідно  з  Законом  України  «Про  адміністративні
послуги», актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими
документами у сфері надання адміністративних послуг.

У  Центрі  громадяни  та  суб’єкти  господарювання  мають  можливість
отримати 72 види адміністративних послуг.

За 2019 рік зареєстровано 3368 звернень щодо надання адміністративних
послуг. Видано 4817 результатів.

Надано – 37 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  72  –  інформаційні  довідки  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Крім надання адміністративних послуг, адміністратори Центру здійснюють
консультації. Так, протягом 9 місяців 2019 року за отриманням консультацій до
Центру  звернулось  1483 суб’єкти.  Консультації  надаються  не  лише  при
особистому  звернені  громадян,  а  й  за  допомогою  телефону  та  електронної
пошти. 

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 19 осіб.
       Більшість  адміністративних  послуг,  які  надаються  через  Центр  є
безкоштовними, тільки з 8 послуг стягується адміністративний збір, за рахунок
якого місцевий бюджет за 9 місяців 2019 року поповнився на 313,2 тис.грн.

Суб’єктами надання адміністративних послуг та адміністраторами постійно
проводиться робота щодо покращення якості надання адміністративних послуг
та виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
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Податково-бюджетна діяльність
До  зведеного  бюджету  району  (без  урахування  самостійних  бюджетів

Чкаловської  та  Малинівської  ОТГ)  з  урахуванням  трансфертів  за  9  місяців
2019 року надійшло доходів 303,7 млн.грн. Міжбюджетні трансферти складать
56,0 млн.грн.

Доходів до загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів)
надійшло  у  сумі  56,9  млн.грн,  або  102,7%  до  уточненого  плану  на  рік
(+1,5  млн.грн). У порівнянні  з  аналогічним періодом 2018 року  надходження
збільшились на 4,9 млн.грн, або на 9,4%.

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без
урахування трансфертів) у 2019 році найбільшу питому вагу займають: податок
на доходи фізичних осіб – 50%, податок на майно – 16,5% та єдиний податок –
18%.

Доходів  до  спеціального  фонду  надійшло  20,1  млн.грн,  з  них  власні
надходження бюджетних установ – 4,4 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  –  9,3  млн.грн,  освітня  субвенція  –  30,1  млн.грн,  медична
субвенція – 13,1 млн.грн. 

У  повному  запланованому  обсязі  надійшла  субвенція  на  здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я на загальну суму 35,5 млн.грн. 

До загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів за 9
місяців 2019 року надійшло 283,6 млн.грн.

Кошти  місцевих  бюджетів  району  спрямовувались,  у  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  9  місяців  2019
року  виконана  на  91,8%.  При  затвердженому,  з  урахуванням  змін,  плані
301,8 млн.грн,  виконання  складає  276,6  млн.грн.  Заборгованість  із  заробітної
плати працівникам та оплати енергоносіїв, спожитих бюджетними установами,
відсутня. 

Управління майном спільної власності
           На даний час у складі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Чугуївського  району  налічується  28  суб’єктів,  які  включають  в  себе  заклади,
підприємства,  організації,  установи.  У  Переліку  об’єктів  спільної  власності
територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району знаходиться 55 об’єктів.

Станом на 31.10.2019 року діють 85 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 9 місяців 2019 року надійшло до районного бюджету від орендної плати
за  використання  майном  154,8  тис.грн (всього  від  орендної  плати  отримано
629,4 тис.грн). 
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Прогнозний  показник  надходження  коштів  від  орендної  плати  майна
спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ  Чугуївського  району  у
2020  році  –  700,00  тис.грн.  та  надходження  до  районного  бюджету  –
350,0 тис.грн.

У  2020  році  прогнозується  приватизувати  1  об’єкт,  з  надходженням
прогнозованих коштів до районного бюджету – 300 тис.грн. 

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

Демографічна політика
Питання поліпшення демографічної ситуації та покращення стану здоров’я

населення є одним із найголовніших у роботі всіх гілок влади. 
За статистичними даними, станом на 01.10.2019 року у Чугуївському районі

проживає  45522  осіб. Показники  народжуваності  та  смертності  населення
становлять:  народжуваність  5,1  на  1  тис.населення  (у  2018  році  показник
народжуваності  становив  6,1  на  1  тис.населення), смертність  –  11,8  на
1 тис.населення (у  2018  році  показник  смертності  складав  14,6  на
1 тис.населення),  природний  рух  залишається  від’ємним  та  становить  у
2019 році – 306 осіб, у 2018 році становив – 389 осіб.

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  (станом  на  01.10.2019  року  народжено  230  осіб,  померло  –
536 осіб).  Залишається  тенденція  до  збільшення  рівня  смертності  за  рахунок
серцево-судинних захворювань, злоякісних новоутворень, нещасних випадків від
отруєнь та травм.

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
14.07.2015 року (із змінами) (залучення коштів усіх рівнів бюджетів).

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей
У  районі  забезпечені  умови  для  соціально-правового  захисту  кожної

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Перевага при
влаштуванні дітей після отримання правового статусу дитини-сироти чи дитини,
позбавленої батьківського піклування, віддається сімейним формам виховання –
передачі  дитини на усиновлення, під опіку (піклування),  до дитячих будинків
сімейного типу та прийомних сімей. Такий підхід дозволив 100% забезпечити
влаштування  дітей  даної  категорії  до  сімейних  форм  виховання.  Все  більша
увага  приділяється  роботі  з  сім’ями,  що  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах,  і  які  залишаються  постійним  джерелом  і  витоком  соціального
сирітства. 
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Протягом  2019  року  працівниками  служби  у  справах  дітей,  управлінням
праці та соціального захисту населення, відділу освіти, відділу у справах молоді
та  спорту  районної  державної  адміністрації,  Чугуївського  районного  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, правоохоронних органів проведено
63  виїзди  до  населених  пунктів  району,  з  метою  виявлення  дітей,  які
прогулюють  заняття,  фактів  бродяжництва  та  жебракування  тощо.  За
результатами виїздів виявлено 33 дитини, які були без догляду батьків, 14 дітей
повернуто батькам, 16 - влаштовані до родин, 3 дітей перебувають у державному
закладі  через  стан  здоров’я.  Під  час  рейдів  обстежено умови проживання  97
сімей,  з  них  17  сімей,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах.
Ініційовано  притягнення  до  відповідальності  2  батьків,  які  ухиляються  від
виконання  своїх  обов’язків.  Всього  за  звітний  період  проведено  13  Днів
правових знань, 45 тематичних лекцій та 67 профілактичних бесід з дітьми та
підлітками. Охоплено понад 700 осіб, розповсюджено 200 буклетів, листівок та
прес-релізів на різноманітну тематику.

На території району мешкає 8043 дитини віком 0-18 років. На даний час із
107 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (без врахування
Малинівської  ОТГ),  які  перебувають на первинному обліку служби у справах
дітей районної державної адміністрації, 104 дитини, або 98,5%, виховуються у
сімейних формах виховання. З даного питання в районі спостерігається постійна
позитивна динаміка. 

Одним  із  головних  показників  соціально-правового  захисту  дітей
є збереження для них сімейного оточення: за 2019 рік правовий статус дитини,
що  залишилася  без  батьківського  піклування,  на  території  району  отримали
19 дітей, всі діти влаштовані до сімейних форм виховання. 

На території району створено та функціонує 3 дитячих будинки сімейного
типу та 12 прийомних сімей, в яких разом виховується 35 дітей та осіб з їх числа.
Протягом 2019 року до дитячого будинку сімейного типу влаштовано 1 дитину.
Але пріоритетним правом кожної дитини залишається усиновлення. За 2019 рік у
районі  усиновлено  громадянами  України  3  дитини.  До  закладів  інтернатного
типу протягом року малолітні діти не влаштовувались.  

Також,  4  малолітні  дитини  були  влаштовані  до  родини  патронатних
вихователів на час вирішення питання про подальше влаштування до сімейних
форм виховання.

У  2020  році  буде  продовжена  робота  щодо  забезпечення  умов  з
влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  до
сімейних форм виховання. 

Особлива увага приділяється роботі з сім’ями, що перебувають у складних
життєвих  обставинах  і  які  залишаються  постійним  джерелом  і  витоком
соціального сирітства.

Станом на  01.10.2019 року у районі нараховується 201 сім’я, яка перебуває
у складних життєвих обставинах, у тому числі у 48 існував ризик соціального
сирітства, у 61 були зафіксовані випадки вчинення домашнього насильства. 
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З  метою  зменшення  ризиків  соціального  сирітства  та  збереження  права
дітей на сімейне виховання протягом 2019 року таким сім’ям було надано 1247
соціальних послуг, відповідно до Державних стандартів. 

До  роботи  з  сім’ями,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,
залучалися благодійні та  громадські організації: «Волонтери: Дорослі – дітям»,
«Право на захист», «Дон Калабрія Україна», «Простір гідності». Лише завдяки
взаємодії  з  благодійним  фондом  «Волонтери:  Дорослі  –  дітям»,  який  надає
допомогу у вигляді одягу, взуття, дитячої літератури, побутових речей, іграшок,
з початку 2019 року вдалося допомогти 52 родинам з неповнолітніми дітьми.

Зайнятість населення та ринок праці
Реалізація  заходів  щодо  зайнятості  населення  сприяла  вирішенню

соціальних  проблем  району,  створенню  умов  з  підвищення  рівня  життя
населення,  поліпшенню  ситуації  на  ринку  праці.  Наразі  існує  попит  на
працівників сфери послуг,  кваліфікованих робітників з інструментом, а також
військовослужбовців для проходження військової служби за контрактом.

Кількість  вакансій  на  підприємствах  району  у  базі  даних  Чугуївської
міськрайонної  філії  Харківського  обласного  центру  зайнятості  складає
204  одиниці,  навантаження  на  1  вільне  робоче  місце  –  2  особи.  Основною
проблемою  працевлаштування  безробітних  є  невідповідність  професійно-
кваліфікаційного складу осіб, які шукають роботу, заявленим вакансіям.

У  поточному  році  до  Чугуївської  міськрайонної  філії  Харківського
обласного  центру  зайнятості  звернулося  648  осіб,  з  них  отримали  статус
безробітного 226 осіб, працевлаштовані – 313 осіб.

Активними  формами  зайнятості  було  охоплено  773  безробітних,  надано
771 профорієнтаційну послугу.

З метою виявлення підприємств,  де планується створення нових робочих
місць, з роботодавцями району проводиться роз’яснювальна робота. З початку
2019 року з означеного питання проводилося ряд заходів, а саме: 24 семінари за
участю 221 роботодавця, у тому числі 9 семінарів спільно з управлінням праці та
соціального захисту населення районної державної адміністрації (взяли участь
124  роботодавця). За  працевлаштування  на  нові  робочі  місця
роботодавцям виплачено компенсацію єдиного внеску на суму 150,5 тис.грн.

За  9  місяців  2019  року  за  рахунок  різних  джерел  фінансування  на
підприємствах району та фізичними особами-підприємцями створено 262 нових
робочих  місця,  з  них:  юридичними  особами  –  58,  фізичними  –  150,
за договорами трудового найму працевлаштовано 54 особи. 

З початку 2019 року на базі  Чугуївської міськрайонної філії  Харківського
обласного центру  зайнятості  із  залученням представників  районної  державної
адміністрації  проведено 26 семінарів за участю 216 роботодавців.  На вебсайті
районної  державної  адміністрації  щоквартально  розміщується  інформація  з
питань легальної зайнятості, виплати заробітної плати, відповідна інформація у
червні розміщена в місцевій газеті «Вісник Чугуївщини».

Грошові доходи населення та заробітна плата
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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  ІІ  квартал  2019  року  складає  8973  грн, що  у  порівнянні  з
відповідним  періодом  2018  року  складає  121,9%.  Прожитковий  мінімум  на
працездатну  особу  вона  перевищує  у  4  рази,  мінімальну  заробітну  плату  -  у
2 рази. Від обласного рівня заробітна плата складає 99%. 

Позитивним є  той  факт,  що  в  районі  відсутня  заборгованість  із  виплати
заробітної плати.

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
Забезпечено  своєчасне  призначення  та  виплату  всіх  видів  державної

соціальної  допомоги:  сім’ям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сім’ям,  тимчасової
допомоги  дітям,  батьки  яких  ухиляються  від  сплати  аліментів,  грошової
допомоги  особі,  яка  проживає  разом  з  особою  з  інвалідністю  I  чи  II  групи
внаслідок психічного розладу, надання житлової субсидії та щомісячної адресної
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг тощо. Протягом 2019 року
різні  види  державних  соціальних  виплат  отримали  4432  сім’ї  на  суму  40,1
млн.грн.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми»
нараховано  та  виплачено  допомогу  1544  отримувачам  на  суму  22,1  млн.грн,
тимчасову  державну  допомогу  дітям,  батьки  яких  ухиляються  від  сплати
аліментів - 13 отримувачам на суму 140,0 тис.грн.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім’ям»  допомогу  нараховано  206  сім’ям  на  суму
6,7 млн.грн. 

Станом  на  01.10.2019  року  в  районі  12  прийомних  сімей,  з  яких
7  користуються  допомогою,  створено  3  дитячі  будинки  сімейного  типу.
Соціальну  допомогу  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам
виплачено на загальну суму 1,8 млн.грн.

Виплата всіх видів соціальної допомоги відбувається своєчасно у повному
обсязі.

У 2019 році виплата житлової субсидії здійснюється у грошовій формі через
АТ Ощадбанк та Пенсійний фонд України.

Субсидією  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних
послуг  користується  4362  сім’ї,  або  32,9%  від  їх  загальної  кількості,  на
придбання скрапленого газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива –
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264 сім’ї. Протягом 2019 року нараховано субсидій на суму 45,4 млн.грн.
Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає 669,1 грн,

на тверде паливо та скраплений газ – 3556,4 грн.
За  рахунок  місцевого  бюджету  на  проїзд  окремим  категоріям  громадян

автомобільним,  залізничним,  водним  та  повітряним  транспортом  було  надано
пільги за загальну суму 2060,1 тис.грн та 75,7 тис.грн - на послуги зв’язку.

На  обліку  в  Єдиній  інформаційній  базі  даних  ВПО  перебуває
2738 внутрішньо переміщених осіб.

У районі перебуває на обліку 362 учасника бойових дій, з них 8 осіб, які
отримали інвалідність внаслідок війни, та 18 членів сімей загиблих учасників
АТО.  У  роботі  із  цією  категорією  громадян  використовується
мультидисциплінарний підхід з наданням комплексу соціальних послуг.

На реалізацію заходів з відпочинку учасників антитерористичної операції
та  членів  сімей  загиблих  учасників  антитерористичної  операції  у  санаторіях
Харківської  області  з  обласного  бюджету  було  виділено  43,1  тис.грн.  Кошти
використані в повному обсязі, послугами з відпочинку скористалися 3 особи.

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

установах та організаціях району, 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 410 робочих місць,  що складає 99,5%.  Всього у
шкідливих та важких умовах на підприємствах району працює 1693 особи, з них
634  жінки  (37,4%).  На  фінансування  заходів  з  охорони  праці  у  2019  році
підприємствами району витрачено 4329,9 тис.грн, у тому числі на 1 працюючого
– 800,6 грн. 

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 ради
Чугуївського району Харківської області,  КП «Центр  первинної медико-санітарної
допомоги»  Чкаловської  селищної  ради  Чугуївського  району Харківської  області,
вторинний  рівень  –  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім.  М.І.  Кононенка» Чугуївської  районної  ради Харківської  області.  Усі  заклади
охорони здоров’я Чугуївського району мають статус комунальних неприбуткових
підприємств. Перетворення здійснювалося відповідно до вимог реформування галузі
охорони  здоров’я.  Прийняті  статути,  отримано  ліцензії  на  медичну  практику,
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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.

Комунальним  підприємством  «Чугуївський  районний  центр  первинної
медико-санітарної допомоги» укладено угоду з Національною Службою здоров’я
України  про  медичне  обслуговування  населення  Чугуївського  району  та
продовжується фінансування в залежності  від кількості  укладених декларацій.
На  сьогодні  вже  укладено  понад  21,8  тисяч  декларацій. Касові  видатки  у
2019 році склали 10,6 млн.грн. 

У 2019 році за кошти національної служби здоров’я України було оновлено
матеріально-технічну  базу  центру  –  проведено  ремонт  денного  стаціонару  на
суму 18 тис.грн, придбано дитячі меблі на суму 5,5 тис.грн; ресепшен на суму
21,6  тис.грн;  комп’ютерну  техніку  на  суму  22,8  тис.грн;  мобільний
діагностичний  комплекс  IDIS  на  суму 122  тис.грн;  медичного  обладнання  на
суму 64 тис.грн.

У рамках реалізації обласного конкурсу міні-проєктів «Разом в майбутнє»
комунальним підприємством «Чугуївський районний центр первинної медико-
санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  було
придбано: портативний монітор добового артеріального тиску, мобільна чорно-
біла ультразвукова система, АДС Кардіо плюс на загальну суму 283,4 тис.грн.
Співфінансування з районного бюджету для реалізації міні-проєкту «Доступна
медицина в кожну оселю» склало 124,932 тис.грн.

На базі Чугуївського відділення екстреної невідкладної медичної допомоги
пройшов відкритий Регіональний чемпіонат Слобожанщини 2019 року з надання
невідкладної допомоги за участю 16 районів Харківської області.

З  01.12.2018  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»,  розпорядження  КМУ  від  30.11.2016  №  1013,  з  метою
покращення якості медичних послуг населенню шляхом зміни моделі організації
та фінансування вторинної медичної допомоги, згідно з рішенням Чугуївської
районної  ради  Харківської  області  від  30.11.2018  року  шляхом  реорганізації
(перетворення)  лікарня  отримала  новий  організаційно–правовий  статус
комерційного неприбуткового підприємства.

Комунальне  некомерційне  підприємство «Чугуївська  центральна  районна
лікарня ім. М.І.Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області, надає
висококваліфіковану  медичну  допомогу  жителям  Чугуївського,  Печенізького
районів та міста Чугуєва.

Касові видатки лікарні станом на 24.10.2019 року складають 50,5 тис.грн.
У  червні  2019  року  Комунальному  некомерційному  підприємству

«Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської
районної  ради  Харківської  області  з  обласного  бюджету  виділено  кошти  на
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проведення  робіт  по  об’єкту:  «Капітальний  ремонт  приміщень  патолого-
анатомічного відділення КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка», за адресою:
Харківська  обл.,  м.  Чугуїв,  вул.  Гагаріна,  буд.  12  (коригування)»  у  сумі
3859,1 тис.грн.

За  рахунок  районного  бюджету  виготовлено  проєктно-кошторисну
документацію по реконструкції відділення екстреної невідкладної допомоги на
суму 245,0 тис. грн та патолого-анатомічного відділення в сумі 120,0 тис.грн;
завершено  ремонт  протитуберкульозного  кабінету,  який  тривав  протягом
2013-2018 років – 1353,7 тис.грн; виділено на корегування та оплату проєктно-
кошторисної  документації,  проведення  експертизи,  авторського  нагляду  та
експертної  оцінки  патолого-анатомічного  відділення  кошти  в  сумі
108,3 тис.грн.

Також у медичному закладі здійснюються капітальні та поточні ремонти,
постійно  відбувається  оновлення  матеріально-технічної  бази  за  рахунок
благодійної допомоги, власних та залучених коштів, участі у проєктах, грантах.

 У лікувально-діагностичному відділенні та стаціонарі замінено 50 вікон та
7  дверей  на  металопластикові  на  суму  44,8  тис.грн;  проведено  капітальний
ремонт санвузлів на 1, 3 та 4 поверхах із заміною сантехніки  у лікувально -
діагностичному відділенні  № 1,  у  підвалі  замінено рамки розподілу  холодної
води,  встановлено  пластикові  каналізаційні  та  водопровідні  труби  на  суму
42,0  тис.грн;  офтальмологічний  кабінет  лікувально-діагностичного  відділення
№ 1 отримав новий периметр настільний та офтальмоскоп з прямим освітленням,
загальною  вартістю  17,9  тис.грн;  високовартісне  медичне  обладнання  на
загальну  суму 477,0  тис.грн:  монітори пацієнта  (2шт.)  на  суму 212,8  тис.грн;
відсмоктувачі  (3шт.)  на  суму  45,9  тис.грн;  насоси  шприцеві  (4шт.)  на  суму
102,6  тис.грн;  електрокардіограф  –  34,7  тис.грн;  фетальний  монітор  –
46,8  тис.грн;  пристрій  для  покриття  підошв  плівкою  (хірургія)  на  суму
34,2 тис.грн; придбано для оперблоку електрохірургічний апарат «ZEUS -150» на
суму 51,0 тис.грн та апарат підводного витягування хребта вертикального типу
«Альціона»  на  суму  105,0  тис.грн;  придбано  та  введено  в  експлуатацію
комп’ютерний  діагностичний  комплекс  для  амбулаторного  ЕКГ  моніторингу
вартістю  85,9  тис.грн,  який  дає  можливість  цілодобово  відстежувати  роботу
серця людини; для забезпечення електричним освітленням стаціонару лікарні, у
випадку  відключення  від  електропостачання,  придбана  та  запущена  в
експлуатацію дизельна електростанція АДЗІП типу ДГФ -82-46V2. 

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня ім. М.І.Кононенка», визначивши основні та пріоритетні напрямки в своїй
роботі  здійснило  низку  необхідних  організаційних  заходів  по  впровадженню
медичної реформи  з метою покращення надання якісних та своєчасних сучасних
медичних послуг. На даний час впроваджена медична інформаційна система для
автоматизації робочих місць лікарів, реєстратури, он-лайн записів, фінансів та
інших  видів  звітності,  ведеться  активна  робота  з  телемедичними  системами.
Ведеться  робота  по  впровадженню  проєкту  Світового  Банку  в  Україні  щодо
сільської  телемедицини  в  Харківській  області.  Додатково  було  придбано
ліцензійні продукти, які дають змогу ввести в лікарні онлайн телеконсультації з
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ведучими  спеціалістами  інших  лікувальних  закладів.  Придбано  ліцензію  на
підключення  до  внутрішньо  лікарняної  комп’ютерної  мережі  діагностичного
обладнання,  з  можливістю  зберігання  даних  досліджень  в  електронному
«хмарному» сервісі, вартість програмного продукту у 2018 році - 137,0 тис.грн
витрачено  на  придбання  ліцензії  на  користування  інформаційно-аналітичною
програмою «Simplexmed»,  налаштування телемедичного порталу, підключення
до внутрішньо-лікарняної мережі 2 рентгенкабінетів, 3 кабінетів УЗД, кабінету
кардіографії та кабінету мамографії, 2019 рік - 307,5 тис.грн. – укладено угоду з
ТОВ «Девісал»  на  право  користування  інформаційно-аналітичною програмою
«Simplexmed». 

У  медичному  закладі  постійно  здійснюється  особистий  контроль  за
наданням  першочергової  невідкладної  екстреної  медичної  допомоги.  З  цією
метою створено 6 лікарських бригад та 2 волонтерських для надання екстреної
медичної  допомоги  при  масовому надходженню хворих.  Створений ліжковий
фонд  захисного  типу  з  запасами  питної  та  технічної  води  на  випадок
надзвичайних ситуацій.

У  рамках  реалізації  проєктів,  що  фінансуються  за  рахунок  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості,  відбулося урочисте
відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини у смт Малинівка,
готується до введення в експлуатацію амбулаторія загальної практики сімейної
медицини у с. Кам’яна Яруга. 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».

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  у  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.

Підтримка дітей та молоді
З метою проведення заходів щодо виконання завдань Уряду та Харківської

обласної  державної  адміністрації  з  питань  роботи  з  молоддю  в  рамках
національно-патріотичного  виховання,  популяризації  традицій  духовно-
культурної  самобутності  українського  народу  в  районі  реалізується  Програма
розвитку фізичної культури та спорту, формування здорового способу життя та
національно-патріотичного  виховання  молоді  на  2017-2021  роки,  затверджена
рішенням Чугуївської районної ради від 13.12.2016 року.

Загальна кількість молоді віком від 14 до 18 років – 1956 осіб, від 18 до
35 років – 12807 осіб. 

У кожному закладі загальної та середньої освіти району створено учнівські
організації самоврядування, в яких налічується близько 4000 осіб.
        З метою виховання у молоді почуття національної гідності та патріотизму,
формування  у  молоді  свідомості,  ідеалів  свободи,  демократії,  поваги  до
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територіальної  цілісності  України  структурними  підрозділами  районної
державної адміністрації (відділи освіти, молоді та спорту, культури та туризму
районної  державної  адміністрації,  Чугуївського  центру  соціальних  служб  для
сім’ї дітей та молоді) проводяться заходи, а саме: 

виховні години до Дня пам’яті Героїв; «О мово вкраїнська! Хто любить її,
той  любить  мою  Україну!»,  «Збережи  наш  скарб  –  рідну  мову»;  «Європа  –
цивілізований вибір народу»; «Великий син великого народу»;

бесіди  з  переглядом  тематичних  відеофільмів  «Тільки  тим  історія
належить, хто за неї бореться, живе…»;

тематичні вечори до Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав «Ти – вічний біль, Афганістан!»;

районний  конкурс  літературних  творів  на  тему  «Безсмертний  подвиг
українського народу» та патріотичної пісні «Пісня, що допомогла вистояти та не
забути».  

З  метою  забезпечення  проведення  заходів  національно-патріотичного
спрямування до Дня Захисника України проведена районна Спартакіада серед
допризовної  молоді  та  спортивно-масові  заходи  «Нумо,  хлопці!».  З  метою
підтримки  духу  українського  воїна,  вшанування  патріотизму  й  мужності
захисників України на території району проведена акція «Оберіг для захисника
України».  

Молодь  району  активно  залучається  до  проведення спортивних та
туристичних змагань, культурно-розважальних та інших заходів що проводяться
на території району та участі в змаганнях різного рівня з видів спорту, а саме:
«Козацькі  розваги»,  фестиваль  дружин  юних  пожежних  рятівників,  участі  у
Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»),
«Богатир Чугуївщини», тощо.

Під час проведення заходів, присвячених до Дня захисту дітей, Дня молоді
проведено «Круглий стіл «Бажаю мати право», святкові програми  «Захистимо
дитинство».

Актуальним  напрямом  виховної  роботи  залишається  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  правопорушень,
тютюнопаління,  алкоголізму,  наркоманії,  профілактики  ВІЛ/СНІДу.  Протягом
року по всій території району проведено місячник «Життя без тютюну»,  бесіди
на  теми:  «Зменшення  шкоди»,  «Безпечна  поведінка.  Як  захистити  себе»,
«Розробка  шляхів  зниження  ризиків  інфікування»,  «Замісна  підтримуюча
терапія», «Діагностика та лікування ВІЛ- інфекції та СНІДу». До Дня боротьби зі
СНІДом проведено акцію «СНІДу скажемо -НІ!»

Для молоді, яка стоїть на обліку в Чугуївському міському районному центрі
зайнятості проведено ряд семінарських занять на тему «Я і бізнес» із залученням
представників  підприємств,  організацій,  сільгосппідприємств  району.  По
закладам загальної  середньої  освіти Чугуївському міському районному центрі
зайнятості  проведено  виставку  малюнків  «Моя  майбутня  професія»,
профорієнтаційні заходи «Сузір’я професій».
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Протягом двох змін організовано та проведено профорієнтаційний захід в
КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  «Велика
перерва».

Громадські організації: районний осередок федерації військово-спортивного
багатоборства Харківської області  «Рись»;  Чугуївська  районна  громадська
організація  «ІРІМІ»;  Чугуївська  районна  спілка  радіоаматорів  «Радіохвиля»;
районна  молодіжна  організація  «Чугуївська  паланка  пласту  національної
скаутської  організації  України»  тісно  співпрацюють  з  молоддю  району  та
залучають їх до активної  участі у суспільстві. 

Одним  із  головних  напрямів  у  виконанні  визначених  завдань  Програми
«Організація  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  на  2017-2020  роки»,
затвердженою  рішенням  Чугуївської  районної  ради  від  13.12.2016  року
(зі  змінами) є  проведення  заходів,  спрямованих  на  організацію  змістовного
дозвілля  дітей  та  молоді  під  час  літніх  канікул,  координацію та  контроль  за
дотриманням  вимог  та  норм  проведення  оздоровчо-виховного  процесу,
діяльністю  оздоровчих  закладів;  створення  безпечних  умов  перебування  та
забезпечення охорони життя і здоров’я дітей у дитячих закладах оздоровлення та
відпочинку.

Під  час  оздоровчої  кампанії  2019  року  різними  формами  відпочинку
оздоровилось  4816  дітей,  що  складає  99,96% від  загальної  численності  дітей
віком  від  7  до  17  років,  які  проживають  на  території  району  (4818  осіб  за
статистичними  даними),  у  тому  числі  3018  дітей,  які  потребують  соціальної
уваги та підтримки (100%).

У 20 закладах відпочинку з денним перебуванням, що знаходились на базі
закладів  загальної середньої освіти  (з них: 4 заклади Чкаловської та 3 заклади
Малинівської  селищних  об’єднаних  територіальних  громад),  відпочило  1349
осіб.

За дві табірні зміни у КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
«Орлятко»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  оздоровилось
184 дитини (у 2018 – 453 особи). 

За  кошти  районного  бюджету  в  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий  табір  «Орлятко»  оздоровилось  23  дитини  (з  них  9  дітей  з
Малинівської ОТГ) на загальну суму 144,67 тис.грн. 

На функціонування закладів відпочинку з денним перебуванням виділено та
використано з районного бюджету (у т.ч враховуючи 4 заклади Чкаловської та
3  заклади  Малинівської  селищних  об’єднаних  територіальних  громад)
522,20 тис.грн.

Для  дітей  Чугуївського  району,  які  потребують  соціальної  уваги  та
підтримки  Управлінням  у  справах  молоді  та  спорту  Харківської  обласної
державної адміністрації виділено за рахунок обласного бюджету 124 путівки до
закладів оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на території Харківської
області та за її межами, на загальну суму 1,49 млн.грн. 
За кошти державного бюджету оздоровилося 33 дитини у:

Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) – 17 дітей;
Міжнародному дитячому центрі «Артек» – 16 дітей. 
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Фізична культура і спорт
У галузі «Фізична культура і спорт» працює 50 фахівців.
У  районі  збережено  Комунальний  заклад «Дитячо-юнацька  спортивна

школа Чугуївської районної ради Харківської області» (надалі – КЗ «ДЮСШ»), в
якому тренується 793 вихованця. Укомплектовано 64 групи, працює 11 відділень
з видів  спорту: футбол,  волейбол,  баскетбол,  бокс,  лижні  перегони,  легка
атлетика,  гирьовий  спорт,  боротьба  самбо,  хортинг,  акробатичний  рок-н-рол.
Здійснюють навчально-тренувальний процес 26 тренерів. 

Протягом 2018-2019 навчального року КЗ «ДЮСШ» підготувала: 2 призера
Кубку Світу, 1- призера Європи, 22 чемпіона та призера України, 30 чемпіонів та
призерів  області,  5  кандидатів  у  майстри  спорту  України,  3 майстра  спорту
України, 251 вихованця І, ІІ, ІІІ розрядів.

Одним  з  головних  напрямів  у  виконанні  визначених  завдань  є
вдосконалення роботи щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчих
та  спортивно-масових  заходів,  створення  умов  для  забезпечення  занять
фізичною  культурою  та  спортом.  Так,  у  2019  році  проведено  понад
60 фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. 

У 2019 році спортсмени-аматори району брали активну участь в обласній
Спартакіаді з 5 масових видів спорту (район посів ІІ місце) та в 12 змаганнях
(фінальні)  з  видів  спорту  за  програмою обласної  Спартакіади  з  видів  спорту
серед районів  області,  міст обласного значення та  об’єднаних територіальних
громад.

На належному рівні в районі розвиваються неолімпійські види спорту. Юні
спортсмени захищають честь району у відкритих чемпіонатах району, області,
кубку України з видів спорту: боротьби самбо, хортингу, айкідо,  з військово-
спортивного багатоборства та міжнародних радіозмаганнях. 

З метою посилення впливу на розвиток футболу в районі діє федерація 
футболу.  У першості  Чугуївського району з  футболу 2019 серед аматорських
команд взяли участь 13 команд. Переможцями першості району стала команда
ФК «Старт» (м. Чугуїв), володарями Кубку СК «Кам’яна Яруга». Протягом року
проведені розіграші Кубку Чугуївського району серед юнацьких команд, команд
ветеранів  вікової  категорії  35+,  команд  з  міні-футболу  45+  та  «Дворовий
футбол» (2004-2005 р.н, 2005-2006 р.н). 

З  листопада  2019  року  розпочнеться  зимовий  чемпіонат  Чугуївського
району з міні-футболу, в якому візьме участь 16 команд.

Спортивна база району налічує 155 спортивних споруд. Стан матеріально-
спортивної  бази  задовільний  і  дозволяє  проводити  заняття  з  дотриманням
основних санітарно-гігієнічних вимог. 

Для  підтримки Комунального  підприємства  –  районний центр  фізичного
здоров’  я  населення  «Спорт  для  всіх» Чугуївської  районної  ради Харківської
області  та  проведення фізкультурно-оздоровчих заходів  на території  району з
районного бюджету виділено 367,8 тис.грн, за 9 міс. використано 155,3 тис.грн.

Для функціонування КЗ «ДЮСШ», навчально-тренувальних зборів, участі в
змаганнях  з  олімпійських  та  неолімпійських  видів  спорту  різного  рівня  з
районного бюджету використано 2,5 млн.грн.
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Освіта
Пріоритетним завданням 2019 року була підготовка закладів освіти району

до роботи в умовах реалізації концепції Нової української школи.
За  новим  Державним  стандартом  початкової  загальної  середньої  освіти

02.09.2019  року  у  районі  у  11  закладах  загальної  середньої  освіти  розпочав
навчання 241 першокласник у 14 класах. 

Кожен заклад загальної  середньої  освіти забезпечено  новітніми засобами
навчання  в  початковій  школі  та  створено  нове  освітнє  середовище  (мобільні
меблі  для  учнів,  інтерактивне  обладнання  з  доступом  до  мережі  Інтернет,
навчальні  осередки  для  читання  та  письма,  природознавства,  математики,
мистецтва, ігрова зона з мистецьким осередком, спортивна зала та майданчик).

У  районі  створюються  належні  умови  для  забезпечення  рівного  доступу
дітей до якісної освіти.

Всього у 2019 році для потреб освітньої галузі було залучено з усіх джерел
фінансування близько 89 млн.грн: на виплату заробітної плати – 73,6 млн.грн, на
будівництво і капітальні ремонти – 2,2 млн.грн, оплату за отримані енергоносії –
7,2 млн.грн, харчування – 1,5 млн.грн, для потреб Нової української школи –
740,4  тис.грн,  на  поліпшення  матеріально-технічної  бази  та  на  оснащення
ресурсної кімнати – 1,1 млн.грн, на оплату послуг для закладів освіти району –
1,0 млн.грн, на придбання матеріалів та обладнання – 1,2 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 близько 500,0 тис.грн.

 У  2019  році  покращені  матеріально-технічні  умови  у  закладах  освіти
району, зокрема здійснено капітальний ремонт покрівлі Новопокровського НВК.
Кошти виділені  з  обласного бюджету на виконання Програми економічного і
соціального розвитку Харківської області на загальну суму 1113,520 тис.грн. 

Протягом року керівниками закладів освіти залучалися інвестиції шляхом
участі  у  обласному  конкурсі  міні-проєктів  «Разом  у  майбутнє».  За  рахунок
залучення інвестицій придбано та здійснено: 

обладнання  для  кабінету  історії  Кам’яноярузького  навчально-виховного
комплексу. Кошти на цей проєкт виділені у повному обсязі  – 95,685 тис.грн з
обласного бюджету, 86,177 тис.грн – кошти Кам’яноярузької сільської ради та
9,5 тис.грн – кошти конкурсанта – громадської організації с. Кам’яна Яруга;

обладнання для спортивної зали Великобабчанського навчально-виховного
комплексу.  Кошти на  цей проєкт  виділені  у  повному обсязі  –  147,0  тис.грн з
обласного  бюджету,  135,0  тис.грн  –  кошти  Великобабчанської  сільської  ради,
14,7 тис.грн – кошти конкурсанта – громадської організації с. Велика Бабка;

капітальний  ремонт  внутрішніх  туалетів  Новопокровського  навчально-
виховного  комплексу.  Кошти  на  цей  проєкт  виділені  у  повному  обсязі  –
125,772 тис.грн – з обласного бюджету, 120,420 тис.грн – з районного бюджету,
21,408 тис.грн – кошти конкурсанта – громадської організації смт Новопокровка;

капітальний  ремонт  шкільної  їдальні  Новопокровського  навчально-
виховного  комплексу.  Кошти  на  цей  проєкт  виділені  у  повному  обсязі  –
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109,252 тис.грн з обласного бюджету, 104,602 тис.грн – з районного бюджету та
18,596 тис.грн – кошти конкурсанта.

У всіх  закладах  освіти району проведені  поточні  ремонти навчальних та
підсобних  приміщень,  спортивних  залів,  всі  заклади  освіти  належним  чином
були підготовлені до початку навчального року.

Розвиток дошкільної освіти залишається одним з пріоритетних напрямків
державної політики у галузі освіти.

У 2019 році  у  Чугуївському районі  функціонували 3 заклади дошкільної
освіти  та  8  навчально-виховних  комплексів,  у  яких  працювали  32  групи  –
628  дітей  (21  група  –  402  дитини  у  закладах  дошкільної  освіти,  11  груп  –
226 дітей у навчально-виховних комплексах). Усі заклади дошкільної освіти та
2 навчально-виховні комплекси розташовані у міській місцевості, 6 навчально-
виховних комплексів у сільській місцевості.

У 2019 році  763 дитини (93%) віком від  3  до 6 (7)  років були охоплені
різними формами дошкільної освіти з яких 576 (81%) здобувають її у закладах
освіти  району.  На  100  місцях  у  закладах  дошкільної  освіти  виховується
81  дитина,  що  свідчить  про  покращення  умов  для  дітей  дошкільного  віку  у
закладах дошкільної освіти.

Показник  охоплення  дітей  5-річного  віку  різними  формами  дошкільної
освіти  по  району  складає  100%.  Протягом  останніх  років  цей  показник  є
незмінним.

У 2019 році у районі функціонувало 11 закладів загальної середньої освіти,
у  яких  навчається  2122  дитини,  з  них:  загальноосвітніх  шкіл  І-ІІІ  ступенів  –
3, навчально-виховних комплексів – 8. Всього класів-комплектів 138. Середня
наповнюваність класів складає 15,4 учнів.

У районі працюють 3 заклади позашкільної освіти: Чугуївський районний
Будинок дитячої  творчості,  Чугуївський районний Центр дитячої  та  юнацької
творчості,  Чугуївський  районний  Центр  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської молоді. 

Позашкільною  освітою  охоплено  2182  дитини,  що  складає  102,8%  від
загальної  кількості  учнів.  Вихованці  закладів  позашкільної  освіти  щорічно  є
переможцями не лише обласного, а й Всеукраїнського рівнів. 

У 2019 році за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів 14 учнів стали переможцями (34% від загальної кількості
учасників),  виборовши  2  дипломи  І  ступеню,  4  дипломи  ІІ  ступеню,
8 дипломів ІІІ ступеню.

У ІV  етапі  Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  російської  мови  учень
Новопокровського НВК здобув диплом ІІІ ступеню, а учениця Есхарівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів диплом ІІ ступеню на олімпіаді з української мови та літератури.

В  обласному  етапі  конкурсу-захисту  Малої  академії  наук  України  взяли
участь 16 учасників, 2 з них стали переможцями.

За підсумками обласних щорічних змагань «Спорт протягом життя» серед
учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області  у 2019 році юні
спортсмени Чугуївщини посіли ІІ місце.
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На  міжнародних  та  Всеукраїнських  конкурсах  художньо-естетичного  та
туристсько-краєзнавчого  напрямків  юні  таланти  Чугуївського  району  здобули
53 перемоги.

На  виконання  районної  програми  «Обдарована  молодь»  у  2019  році
грошовими  преміями  нагороджено  45  учнів  переможців  різноманітних
конкурсів,  та  24  дитячих  колективи,  які  стали  переможцями  художньо-
естетичних конкурсів, туристських та спортивних змагань.

За  результатами  ЗНО  за  2019  рік,  середній  показник  по  району  за
напрямком - відсоток учнів, які отримали більше 160 балів зріс, майже, у два
рази, а відсоток учнів, які не подолали поріг «склав/не склав» знизився більше
ніж у два рази. У порівнянні з минулим роком покращилися результати ЗНО з
української  мови  на  8%  (якість  знань  складає  29%,  у  минулому  році  21%),
математики на 5% (якість знань складає 11%, у минулому році 6%), англійської
мови на 20% (якість знань складає 25%, у минулому році 5%), біології на 7%
(якість знань складає 15%, у минулому році 8%), фізики на 20% (якість знань
складає 20%, у минулому році 0%), хімії на 41% (якість знань складає 50%, у
минулому році 9%).

Культура і туризм
Основними  заходами  в  галузі  культури  і  туризму  в  районі  були:

поліпшення матеріально-технічної  бази закладів культури району;  проведення
культурно-мистецьких заходів,  спрямованих на збереження,  відродження та
розповсюдження  надбань  традиційної  культури  району;  проведення  роботи
щодо  якісного  та  кількісного  комплектування  фондів  бібліотек-філій
КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»;  сприяння
здійсненню їх комп’ютеризації;  сприяння проведенню капітальних ремонтів
та  зміцненню  матеріально-технічної  бази  закладів  культури  району;
розроблення  нових  туристичних  маршрутів;  оформлення  документації  на
пам’ятки історії, археології виявлені на території району.

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.

Мережа  закладів  культури  району  нараховує  45  об’єктів  (19  клубних
закладів, 26 бібліотек):

19  клубних  закладів  у  тому числі  комунальна  установа  «Чугуївський
районний  Будинок  культури»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
(далі  –  ЧРБК)  (також  на  території  району  знаходиться  Кочетоцький
профспілковий  Будинок  культури,  що  не  входить  до  мережі
закладів культури району);

15  бібліотек-філій,  що  входять  до  комунального  закладу  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система».

8  публічних  бібліотек,  та  8  клубних  закладів  розташовані  на  території
Чкаловської  ОТГ.  2  публічні  бібліотеки  і  1  клубний  заклад  на  території
Малинівської ОТГ. 
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Стан  бібліотечного  фонду  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» налічує 163192 примірників.  Надходжень
до фонду 2227 примірників.

Читачів  всього  10794  осіб,  книговидача  складає  216634,  відвідування  –
72522, відвідувань масових заходів – 8638.

Постійно ведеться робота щодо поповнення бібліотечного фонду централі-
зованої  бібліотечної  системи.  У  першому  півріччі 2019 року  комплектування
фондів було здійснено на суму 268,0 тис.грн завдяки безкоштовним книжним
надходженням з Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки, Харкі-
вської  обласної  юнацької  бібліотеки  за  умовами  діючих  обласних  програм
поповнення  бібліотечних  фондів:  «Українська  книга  у 2019  році»;  «Щодо
здійснення  придбання  україномовних  книг  для  поповнення  фондів  публічних
бібліотек», а також на передплату періодичних видань на    2019 рік для всіх
бібліотек-філій на суму 20,0 тис.грн.

З  районного  бюджету  фінансується  тільки  ЧРБК  та  комунальний  заклад
«Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»,  решта  закладів  (за
виключенням  Кочетоцького  профспілкового  клубу)  фінансуються  за  рахунок
місцевих бюджетів.

У районі налічується 97 працівників культури, 1246 учасників художньої
самодіяльності   (з  них дітей  –  608),  діє  85  клубних формувань.  У 2019 році
творчі  колективи  району  прийняли  участь  у  196  заходах  обласного  та
всеукраїнського рівнів.  Закладами культури району організовано та проведено
969  заходів.  Cеред  вокально-хореографічних  колективів  9  –  мають  почесне
звання: 3 «народних», 6 «зразкових». 

Крім  того,  у  КУ  «ЧРБК»,  а  також у  приміщеннях  центральної  районної
бібліотеки, бібліотек-філій КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система»,  виконано  ряд  енергозберігаючих  заходів,  а  саме:  встановлено
металопластикові  вікна,  утеплено  підлогу,  замінено  двері,  встановлено
енергозберігаючі електрообігрівачі. 

Комунальний  заклад  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система» Чугуївської районної ради Харківської області, КУ «ЧРБК», постійно
приймають участь у різних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і грантах.
Завдяки  грантовим  перемогам  у  районі  наразі  комп’ютеризовано
11  бібліотек,  де  почали  надаватися  нові  послуги  для  користувачів  з  вільним,
безкоштовним  доступом  до  мережі  Інтернет,  що  сприяло  перетворенню
бібліотек  на  інформаційно-культурні  центри  для  населення:  відкрились
безкоштовні  курси  комп’ютерної  грамотності  для  населення;  започатковано
проєкт з надання безкоштовних скайп – консультацій населенню з юридичних
питань  у  рамках  співпраці  з  Чугуївською  правозахисною  групою  та
безпосередньо з Центром правових та політичних досліджень «ДУМА».

За рахунок отриманих грантових перемог у Новопокровському селищному
будинку  культури   відновлено  опалення,  побудована  котельня  на  твердому
паливі,  замінено батареї,  відремонтовано спортивний зал,  придбано спортивне
обладнання  та  інвентар,  оснащено  звуковою та  світловою апаратурою сцену,
встановлено  22  енергозберігаючі  склопакети,  капітально  відремонтовано
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6 гурткових кімнат, замінена електропроводка, відремонтовано санвузли, фасад
будівлі;  в  Есхарівському  селищному  будинку  культури  проведено  поточний
ремонт приміщень,  капітальний ремонт туалетних кімнат,  замінено 36 вікон і
двоє  дверей на  енергозберігаючі.  Есхарівським селищним будинком культури
освоєно 299,0 тис.грн; Новопокровським селищним будинком культури освоєно
1600,00 тис.грн. Всього освоєно 1899,00 тис.грн.

Поточні ремонти проведено у 16 закладах культури на загальну суму 301,7
тис.грн.

У серпні 2019 року у обласному конкурсі міні-проєктів «Разом у майбутнє
2019» отримав  перемогу  проєкт  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» селище Есхар Чугуївського району Харкі-
вської області – «Бібліотека – дім де зігрівають серця». Протягом визначеного
проєктом часу реалізовано кошти у розмірі 210 тис.грн на проведення ремонту
приміщення, закупівлю меблів, книжок, необхідного цифрового технічного осна-
щення. 

Силами  працівників  культури  району  ведеться  робота  щодо  туристичної
привабливості  району.  Окрім  існуючих  туристичних  маршрутів  у  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  це
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»,  ТОВ «Малинівський склозавод» та
ТОВ «Харківська фруктова компанія».

На  території  Чугуївського  району  налічується  175  пам’яток  культурної
спадщини,  з  них:  археології  –  146,  історії  –  29. На  утримання,  ремонт,
реставрацію  пам’яток  культурної  спадщини,  благоустрій  прилеглих  до  них
територій,  сільськими,  селищними радами виділяються  кошти та  залучаються
додаткові спонсорські кошти. У 2019 році було використано близько 30 тис.грн.
(бюджетних та спонсорських коштів).

Для  профілактики правопорушень у  сфері  охорони культурної  спадщини
відділом вживається низка заходів спрямованих на підвищення правової освіти
громадян.  На нарадах з працівниками культури району постійно розглядаються
правові  питання  що  стосуються  галузі  культури.  Надаються  індивідуальні
консультації  з  правових  питань. Станом  на  звітний  період  укладено
18  охоронних  договорів  на  пам’ятники  історії  місцевого  значення.  Ведеться
робота щодо продовження терміну дії.

Переведення закладів культури на індивідуальне опалення з можливим ви-
користанням альтернативних видів палива у 2019 році не відбувалось.  

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
2019  рік,  затверджену  рішенням  районної  ради  від  25.04.2019  року,  зняти  з
контролю, у зв’язку із закінченням терміну дії.

Головний спеціаліст відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації                               Ганна КІНДЯКОВА
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