
Звіт керівництва Чугуївської районної державної адміністрації 
за 2019 рік про виконання програм соціально-економічного та культурного

розвитку, бюджету та делегованих Чугуївською районною радою
повноважень

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

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

Загалом,  протягом  2019  року  районною  державною  адміністрацією
підготовлено  і  внесено  на  розгляд  районної  ради  понад  50  питань  з  різних
аспектів життєдіяльності району. В основному, було заслухано хід виконання
програм, зокрема Програми правової освіти населення Чугуївського району на
2016-2020  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  11.02.2016  року,
Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації у Чугуївському
районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015
року, районної  Програми «Організація  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  на
2017-2020 роки»,  затвердженої  рішенням районної  ради від  13.12.2016 року,
Програми  розвитку  фізичної  культури  та  спорту,  формування  здорового
способу життя та національно-патріотичного виховання молоді  на 2017-2021
роки, затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року (із змінами).

Також було подано проєкти щодо внесення змін: «Про внесення змін до
рішення районної ради від 20.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік»
та додатків до нього»,  «Про внесення змін до Програми шефської допомоги
військовим  частинам  Чугуївського  гарнізону  (А4104,  А0501,  А1993,  А2467)
Збройних  Сил  України,  військово-патріотичного  виховання  та  допризовної
підготовки молоді на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від
13.02.2018  року»;  «Про  внесення  змін  до  Програми  соціального  захисту
населення  Чугуївського  району  на  2017-2020  роки,  затвердженої  рішенням
районної ради від 16.09.2016 року», «Про внесення змін до Районної Програми
розвитку  лікувальних  закладів  району  на  2015-2023  роки,  затвердженої
рішенням  районної  ради  від  14.07.2015  року  (із  змінами)».  Крім  того,  було
підготовлено  проєкт  та  затверджено  рішенням районної  ради  від  25.04.2019
року Програму економічного і  соціального розвитку Чугуївського району на
2019  рік.  Також  затверджено  рішенням  районної  ради  від  06.03.2019  року
місцеву цільову Програму розвитку цивільного захисту Чугуївського району на



2019-2020 роки та Програму поповнення матеріально-технічними цінностями
та  засобами  місцевого  матеріального  резерву  для  здійснення  заходів,
спрямованих на запобігання і  ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та
надання термінової допомоги постраждалому населенню, на 2019-2020 роки;
від  25.04.2019 року  Програму підтримки  внутрішньо  переміщених  осіб  у
Чугуївському районі на 2019 рік та Програму забезпечення безпеки дорожнього
руху на території Чугуївського району Харківської області на 2019-2020 роки;
від  29.08.2019 року  Програму фінансового  забезпечення  відзначення  свят  та
проведення  заходів  у  Чугуївському  районі  на  2020  рік;  від  23.12.2019  року
Програму  фінансового  забезпечення  функціонування  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  Харківської  області  для  реалізації  повноважень,
делегованих їй Чугуївською районною радою, на 2020 рік та інші.

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

Відділом  фінансів  районної  державної  адміністрації  підготовлено
матеріали для розгляду на пленарних засіданнях районної ради щодо виконання
районного бюджету за 2018 рік; з питань внесення змін до районного бюджету
2019 року та з питань затвердження районного бюджету на 2020 рік.

До  районної  ради  щомісячно  надавались  матеріали  по  виконанню
районного та інших місцевих бюджетів району.

Доходи загального фонду бюджету району (без урахування міжбюджетних
трансфертів)  станом  на  01.01.2020  виконано  на  99,9  %  до  затвердженого  з
урахуванням змін плану, надходження складають 76148,2 тис.  грн при плані
76206,6 тис. грн (-58,4 тис. грн).

Виконання  затвердженого  з  урахуванням  змін  плану  по  основних
бюджетоутворюючих податках наступне:

податок на доходи фізичних осіб – не виконаний, виконання склало 91 %
(недоодержано 3,8 млн. грн);

рентна  плата  за  користування  надрами  –  93,3  %  (недоодержано
0,4 млн. грн);

податок на майно – виконання складає 111,3 % (+1,2 млн. грн).
Трансферти  з  державного  бюджету  надійшли у  повному обсязі,  освітня

субвенція  –  38279,3  тис.  грн,  медична  субвенція  –  17441,0  тис.  грн,  базова
дотація – 17172,7 тис. грн, додаткова дотація – 12382,6 тис. грн, інша дотація –
1200,0 тис. грн.

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

Доходи загального фонду виконані по 10 сільських та селищних бюджетах,
не виконаний районний бюджет – 91,1 % (-4,1 млн. грн).
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Податок  на  доходи  фізичних  осіб  виконаний  на  91  %  (недоодержано
3,9  млн.грн).  Причина  невиконання  -  найбільші  платники  району
КП  «Харківводоканал»,  КВ  «Донець»  відокремлений  підрозділ
КП «Харківводоканал»  не  в  повному обсязі,  на  4,1млн.грн  менше минулого
року, перерахували ПДФО. 

Не  виконаний  план  по  рентній  платі  за  користування  надрами  для
видобування природного газу та газового конденсату – 91,7 % (недоодержано
0,3 млн.грн ) з причини зменшення обсягів виробництва ТОВ «Енергія – 95». 

Видаткова  частина  загального  фонду  бюджету  району  за  2019  рік
виконана  на  95,1  %,  при  затвердженому  з  урахуванням  змін  плані
371620,3 тис. грн виконання складає 353427,3 тис. грн. 

Згідно з даними Головного управління статистики у Харківській області
(за ІІІ квартал 2019 року) середньомісячна заробітна плата по району склала
8985,0 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2018 року складає 121,0 %.
Прожитковий мінімум на працездатну  особу вона перевищує у 4,0 рази,  від
обласного рівня заробітна плата складає 96,1 %.

Станом на 01.01.2020 по заробітній платі працівникам бюджетних установ
району  заборгованість  відсутня,  по  енергоносіях,  спожитих  бюджетними
установами,  заборгованість  за  оперативними  даними  складає  близько
3,0 млн. грн.

У  агропромисловому  комплексі  району  реалізовувались  заходи  з
впровадження  інтенсивних  методів  господарювання,  створення  сприятливих
умов  для  стабільного  розвитку  підприємств  агропромислового  комплексу,
підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій у сільське
господарство.

Сільськогосподарськими  підприємствами  району  зібрано  зернових  та
зернобобових  культур  121,3  тис.  тонн,  у  тому  числі  озимої  пшениці  –
62,3  тис.  тонн,  кукурудзи  на  зерно  –  44,9  тис.  тонн;  технічних  культур  –
45,8  тис.  тонн,  у  тому  числі  соняшнику  44,6  тис.  тонн;  овочевих  –
11,4 тис. тонн; кормових – 84,1 тис. тонн; фруктових – 1,0 тис. тонн. Валове
виробництво продукції рослинництва становило 311,4 млн. грн.

Під урожай 2020 року висіяно 15575 га озимих культур:  озимих на зерно –
14601 га (у тому числі озимої пшениці – 14367 га) та  озимого ріпаку – 326 га.

На контролі знаходилось питання продуктивності галузі тваринництва та
ефективного використання кормів. Загальна кількість поголів’я великої рогатої
худоби у районі становить 8418 голів (у тому числі корів – 3227 голів), свиней –
59370 голів, птиці – 192999 голів. Підприємствами агропромислового комплексу
району вироблено 12224,9 тонн м’яса худоби та птиці (у живій вазі), 28427 тонн
молока.

Проведено  моніторинг  наявності  та  обсягів  дезінфекційних  засобів  або
складових для їхнього виготовлення, що знешкоджують вірус АЧС. 

Для  підтримки  галузі  тваринництва  сільськогосподарськими
підприємствами  району  отримано  5150,7  тис.  грн  бюджетної  дотації  за
утримання  корів.  Для  розвитку  виноградарства,  садівництва  і  хмелярства
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подано документи на отримання підтримки у розмірі 91,20 тис. грн. Фізичними
особами сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад отримано
759,40  тис.  грн  бюджетної  дотації  за  утримання  молодняку  великої  рогатої
худоби. Відшкодування відсоткової ставки за залученими кредитами становить
2695,13  тис.  грн.   Загальна  сума  державної  підтримки  аграрного  комплексу
району становила 6,0 млн. грн.

Середньомісячна заробітна плата на сільськогосподарських підприємствах
становила 7859,8 грн. Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. 

Сільськогосподарські  підприємства  району  повністю  розрахувались  з
орендодавцями за оренду земельних часток (паїв), сплачено 106731,9 тис. грн. 

Постійно  проводився  моніторинг  забезпеченості  сільськогосподарських
підприємств  району  паливно-мастильними  матеріалами,  закупівлі  та
застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин. 

З  метою  оновлення  і  переоснащення  технічного  парку  та  обладнання
сільськогосподарськими  підприємствами  району  закуплено  нової
сільськогосподарської техніки на суму 146,8 млн. грн.

Районною  державною  адміністрацією  було  надіслано  листи
землекористувачам  земельних  ділянок  району,  які  визначено  заказниками
місцевого значення щодо необхідності провести роботи по встановленню меж у
натурі.

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

За інформацією Великобабчанського сільського голови, винесення меж в
натурі  заказника  «Піщаний»  (площа  124,77  га)  не  проводилась,  у  зв’язку  з
відсутністю бюджетного фінансування. Земельна ділянка відноситься до земель
запасу  Державної  власності,  сільськогосподарського  призначення,
розпорядником є Головне Управління Держгеокадастру у Харківській області. 

Керівництвом  Комплексу  водопідготовки  «Донець»  відокремлений
підрозділ  КП  «Харківводоканал»  було  повідомлено  що,  на  теперішній  час,
підрядною  організацією  проводяться  роботи  по  виконанню  топографо-
геодезичної  (кадастрової)  зйомки  у  масштабі  1:5000  земельної  ділянки  для
обслуговування заказника «Кочетоцький» на території  Кочетоцької  селищної
ради Чугуївського району Харківської області.

Ентомологічний  заказник  «Мосьпанівський»  відноситься  до  природно-
заповідного  фонду,  знаходиться  на  території  Мосьпанівської  сільської  ради
Чугуївського району,  неподалік від  с.  Мосьпанове,  площа земельної  ділянки
5,0  га,  землі  запасу,  земельна  ділянка  не  розпайована.  Землекористувач
відсутній,  розпорядник  земель  Головне  Управління  Держгеокадастру  у
Харківській області.
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Ентомологічний  заказник  «Михайлівський»  відноситься  до  природно-
заповідного  фонду  (площа  5,60  га),  знаходиться  на  території  Чкаловської
селищної ради, неподалік від с. Михайлівка. Земельна ділянка площею 3,70 га
розпайована,  1,90  га  передано  до  Чкаловської  селищної  об’єднаної
територіальної громади.

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

Ботанічний  заказник  «Ковиловий  степ»,  площею  56,40,  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.

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

Станом на 31.12.2019 кількість громадян,  які  набули право на земельну
частку (пай), становить 9325 осіб, які передали в оренду земельні частки (паї),
або обробляють їх самостійно.

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

Міськрайонне  управління  Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  та
м.  Чугуєві  Харківської  області  (далі  -  Держгеокадастр)  за  звітний  період
приймало  участь  у  нарадах  та  семінарах,  робочих  групах  з  питання  змін  у
діючому законодавстві  України, стану використання земель,  які  проводились
для  сільських,  селищних  та  міських  голів  району,  керівників
сільськогосподарських  підприємств.  У  кожній  сільській  та  селищній  радах
є посада землевпорядника, який займається регулюванням земельних відносин.

Здійснювалось  виконання  закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  17.10.2012  №  1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

У  2016  році  введено  в  дію  нову  нормативну  грошову  оцінку  земель
смт Малинівка Чугуївського району Харківської області. Станом на 31.12.2019
нормативна  грошова  оцінка  інших  населених  пунктів  Чугуївського  району
потребує поновлення.

Усього  за  2019 рік  до Держгеокадастру  надійшло 10386 заяв  та  надано
10386 од. адміністративних послуг, у т.ч. 2117 од. платних послуг та 8269 од.
послуг  на  безоплатній  основі.  Державними  кадастровими  реєстраторами  по
м. Чугуїв та Чугуївському району проведено: державну реєстрацію земельних
ділянок  –  1863  од.,  надано  відомостей  з  державного  земельного  кадастру  у
формі  витягу  –  1677  од.,  у  формі  довідки  –  771  од.,  внесено  до  ДЗК
відомостей/змін до відомостей – 848 од., надано 3017 од. витягів з нормативної
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грошової  оцінки  та  ін.  Постійно  ведуться  роботи  щодо  наповнення  фонду
документації із землеустрою.

Станом на 31.12.2019 на спеціальних рахунках місцевих рад Чугуївського
району знаходяться кошти у розмірі 330417,27 тис. грн.

Значна  увага  приділялась  забезпеченню  збалансованого  економічного
розвитку  району.  За  даними обласної  статистики станом на  01.11.2019 року
підприємствами  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
2085,9 млн. грн та складає 1,4 % до всієї реалізованої продукції Харківської
області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ПрАТ  «Новопокровський  завод  ЗЗБК»  на  69,0 %,  ТОВ  «Слобожанський
продкомбінат» на 35,0 %, ТОВ «Малинівський склозавод» на 10,0 %, КП «Вода
Есхара» (водовідведення) на 10,8 %, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»
– на 57,8 %.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» на 45,1 %, ДП «Новопокровський КХП» –
на 54,3 %, ТОВ «Бікорм» – на 137,0 %, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 30,3
%,  ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» – на 157,5 %.

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

Для  збільшення  обсягів  попиту  на  продукцію промислові  підприємства
району планують у 2020 році розширити асортимент продукції та налагодити
безперебійну систему збуту.

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. 

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. 

Ці інвестиції надійшли на підприємства: ТОВ «Зооветеринарний центр»,
ТОВ  «Харківський  лікеро-горілчаний  завод-плюс»,  ПрАТ  «KGS&Co»,
ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «Бікорм».

Підприємства  району  беруть  активну  участь  у  зовнішньоекономічній
діяльності. Зовнішньоторговельний оборот району за січень-вересень 2019 року
(останні  статистичні  дані)  становить  23,6  млн.  дол.  США. Загальний  обсяг
експорту – 8,8 млн. дол. США, або 95,1 % до показника минулого року, обсяг
імпорту – 14,8 млн. дол. США, або 94,2 % до показника минулого року.

Експорт  товарів  здійснювався  до  19  країн  світу.  Експортерами  є
підприємства:

ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  (алкогольні  напої  –  Ірак,
Азербайджан,  Йорданія, ОАЕ,  Ізраїль,  Вірменія,  Казахстан,  Латвія,  Литва,
Англія, Турція, Південна Корея, Німечинна);
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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
обсягів експорту), ОАЕ – 15,8 %, Іраку – 15,7 %, Вірменії – 13,8 %, Йорданії –
7 %, Кореї – 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 «Лікеро-горілчаний завод
«ПРАЙМ»  (закупорювальний  металополімерний  пристрій,  інгредієнти  –
Білорусь, Грузія).

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

У районі налічується 236 закладів торгівлі: 145 магазинів, 74 торговельних
павільйонів, 17 кіосків.

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-словенського підприємства «Хлібопекарський
комплекс  «Кулиничівський»,  1  магазин  торговельної  мережі  «Брусничка»,
5  торговельних  павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  1  фірмовий  кіоск
Роганського м’ясокомбінату.  На підприємствах торгівлі району ціни на основні
продукти харчування знаходяться на рівні середньообласних. 

Сфера громадського харчування налічує 78 підприємств: 50 кафе, 2 буфета,
1 кафетерій, 25 їдалень. 

Сфера побутового обслуговування населення району представлена різними
видами послуг, а саме: ремонт телерадіоапаратури, послуги лазні, перукарські
послуги,  фото  і  відеозйомка,  ритуальні  послуги,  ремонт  взуття,  ремонт  та
пошив  одягу,  виготовлення  столярних  (будівельних)  виробів,  технічне
обслуговування та ремонт автомобілів, догляд за людьми похилого віку та інші.

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

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

Протягом  2019  року  зареєстровано  4969  звернень  щодо  надання
адміністративних послуг: 61 – Чугуївського районного відділу ГУ ДМС України
в  Харківській  області  (далі  –  ДМС),  2462  –  Міськрайонне  управління  у
Чугуївському районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у
Харківській  області  (далі  –  Держгеокадастр),  14  –  Головне  територіальне
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управління  юстиції  у  Харківській  області,  2429  –  власних  послуг  (відділ
державної реєстрації районної державної адміністрації: нерухоме майно – 1917,
бізнес  –  487,  відділ  архітектури  та  містобудування  районної  державної
адміністрації  –  24,  відділ  освіти  районної  державної  адміністрації  –  1),  3  –
документи дозвільного характеру. 

Надано 51 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань,  121  інформаційна  довідка  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 6330 результатів: 55 – ДМС, 3952 – Держгеокадастр,  5 – Головне
територіальне управління юстиції у Харківській області, 2314 – власних послуг
(відділ  державної  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  486,
нерухоме майно – 1828), 4 – документи дозвільного характеру. 

Надано 2363 консультації щодо отримання адміністративних послуг.
У  сфері  житлово-комунального  господарства  рівень  розрахунків  за

послуги теплопостачання за 2019 рік по Чугуївському району склав 101,2 %, за
послуги водопостачання та водовідведення – 85,0 %. Основним боржником за
отриманні житлово-комунальні послуги є населення району.

Підприємствами  галузі  та  місцевими  органами  влади  проводиться
роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня оплати споживачів, можливості
оформлення  субсидій,  робота  з  укладання  договорів  на  реструктуризацію
заборгованості  населення  за  житлово-комунальні  послуги,  ведеться
претензійно-позивна робота зі злісними неплатниками.

З  метою сталого  проходження  опалювального  періоду  2019-2020  років
було підготовлено 16 котелень та 15,9 км теплових мереж.

Також було замінено 500 м водопровідних та 600 м каналізаційних мереж,
підготовлено  5  водопровідних  та  13  каналізаційних  насосних  станцій,
3  очисні  споруди,  20  свердловин,  проведено  поточний  ремонт  башт
Рожновського у селах Велика Бабка, Волохів Яр, Зарожне. 

У  смт Новопокровка було завершено будівництво сучасних модульних
очисних  споруд  загальною  вартістю  3,7  млн.  грн  (з  обласного  бюджету  –
3,3 млн. грн, місцевого бюджету – 0,4 млн. грн).

Крім  того,  Департаментом  житлово-комунального  господарства  та
розвитку  інфраструктури  Харківської  обласної  державної  адміністрації
ведеться робота щодо завершення підготовки необхідного пакету документів
для проведення реконструкції очисних споруд у смт Есхар Чугуївського району
Харківської області, вартість реалізації проекту становить 20,0 млн. грн.

Підготовлено 176 житлових будинки (156 – комунальної власності,  10 –
ОСББ  та  10  відомчих),  на  яких  виконано  100  %  запланованих  заходів  з
оформленням  всіх  паспортів  готовності.  Проведено  ремонт  3  покрівель,
7 будинкових систем опалення, 12 будинкових водопровідних систем.

У  разі  виникнення  позаштатних  ситуацій  під  час  проходження
опалювального  сезону  автономним  резервним  електропостачанням  джерел
генерації теплової енергії Чугуївського району укомплектовано 10 котелень.

На  території  Чугуївського  району  проведено  заходи  щорічної
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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 153 несанкціонованих сміттєзвалищ, було прибрано
1,9  км2 прибудинкових  територій,  11,8  м2 парків,  10,2  м2 скверів,  13,8  м2

дитячих  майданчиків,  14,9  м2 спортивних  майданчиків,  висаджено
1,01 тис. дерев, 0,51 тис. кущів, облаштовано 0,59 тис. м2 газонів, 1,2 тис. м2

квітників,  упорядковано  75  га  кладовищ,  24  братські  могили  та  24  місць
почесних поховань. На всі ці заходи було використано 0,7 млн. грн.

Районною  державною  адміністрацією  координувалася  робота  районних
служб  та  підприємств,  які  забезпечували  роботу  автотранспорту,  вживалися
заходи щодо вирішення питань попередження аварійності  на автотранспорті.
Велася робота щодо залучення в порядку встановленому законом, підприємств,
установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в
обслуговуванні населення відповідної території.

Територія району становить 114,9 тис. га (3,7 % від території області).
Мережа доріг загального користування у Чугуївському районі Харківської

області складає 740,2 км, у тому числі: дороги державного значення – 89,4 км,
дороги  місцевого  значення  –  232,4  км,  комунальні  –  392,6  км,  відомчо-
технологічні – 25,8 км.

Дороги загального користування обслуговуються: 
філією  «Куп’янське  ДЕП»  –  автомобільна  дорога  державного  значення

Р 07 «Чугуїв – Мілове» – 26 км по Чугуївському району.
філією «Балаклейський райавтодор» – автомобільна дорога «Шевченкове –

Балаклея – Первомайськ – Кигичовка» (11,4 км по Чугуївському району).
філією  «Чугуївський  ДЕП»  –  дільниця  державної  автодороги  «Київ  –

Харків  –  Довжанський»  протяжністю  52  км,  яка  розташована  на  території
Чугуївського району. 

Мережа  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  які
обслуговуються філією «Чугуївський райавтодор», складає 222,4 км. 

На  мережі  доріг  розташовані  22  мости  та  шляхопроводи  загальною
довжиною перильних огороджень 1169,6 метрів. Із загальної кількості мостів
майже всі потребують проведення ремонтних робіт у відповідності до сучасних
потреб.

У 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету в Чугуївському
районі було виконано роботи з поточного середнього ремонту доріг загального
користування  місцевого  значення  на  суму  10,360  млн.  грн.  ДП  «Дороги
Харківщини», як замовником, було виконано ремонт на таких дорогах:

О-212634 /Н-26/   «Стара Гнилиця – Лиман – Нижній Бишкин» на суму
932,2 тис. грн.

О-212654 «Чугуїв – Есхар» – 1099,2 тис. грн.
С212602 «Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова» – 3779,6 тис. грн.
С212603 «Під’їзд до села Стара Покровка» – 489,4 тис. грн.
С212608 «Зарожне – Велика Бабка – Молодове» – 755,7 тис. грн.
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С212611 «Під’їзд до села Нова Гнилиця» – 2247,7 тис. грн.
С212620 «Чкаловське – Нова Гнилиця» – 1056,9 тис. грн.
У смт Новопокровка виконано ремонт дороги комунальної  власності  по

вул. Центральна на суму 168,0 тис. грн; у с. Кам’яна Яруга по вул. Центральна,
Татарська,  Садова,  ХТЗ на  суму 157,0  тис.  грн;  у  с.  Мосьпанове  проведено
ремонт доріг до місцевого кладовища та по вул. Миру на суму 400,0 тис. грн;
у с. Волохів Яр по вул. Дружби на суму 190,0 тис. грн.

Філіями  «Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні  дороги України» та «Чугуївський райавтодор» ДП
«Харківський  облавтодор»  ПАТ  ДАК  «Автомобільні  дороги  України»
розроблено  план  захисту  доріг  від  снігових  заметів  і  ожеледиці  згідно  з
технічними  правилами  ремонту  та  утримання  доріг;  проведено  заготівлю
необхідної  кількості  протиожеледної  суміші  та  створено  запас  паливно-
мастильних матеріалів.

Філією  «Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» заготовлено 2410 м.куб. піску, 350 т
технічної солі, 2422 м.куб. протиожеледної суміші.

Філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» 69 т технічної солі,  556,52 м.куб.
піску.

Встановлена  необхідна  кількість  додаткових  інформаційних  знаків  на
аварійно-небезпечних ділянках доріг, а саме 117 знаків 1.13 «Слизька дорога»,
1.39 «Аварійно небезпечна ділянка».

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

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

На обслуговуванні автобусних маршрутів задіяні 26 одиниць транспортних
засобів:  з  них  20  одиниць  марки  «Богдан»  і  6  одиниць  марки  «MAN»,  які
обладнані для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. 

Організовані передрейсові та післярейсові медичні огляди стану здоров’я
водіїв. Регулярно проводиться інструктаж водіїв з безпеки дорожнього руху з
урахуванням особливостей маршрутів.

У  відповідності  до  вимог  чинного  законодавства  автоперевізниками
забезпечений чіткий контроль за відповідністю категорії і стажу роботи  водіїв,
здійснюється обов’язкове страхування водіїв від нещасних випадків.

09.08.2019  року  відбулося  засідання  конкурсного  комітету  з  визначення
автомобільних  перевізників  на  приміських  маршрутах  загального
користування, що не виходять за межі Чугуївського району. На засіданні були
присутні  представники  управління  Укртрансбезпеки  в  Харківській  області,
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Міністерства  Внутрішніх  Справ  України,  територіального  сервісного  центру
№ 6347 м. Чугуїв, Чугуївської районної державної адміністрації та громадські
організації  Чугуївщини.  За  результатами  одноголосного  рішення  членів
конкурсного комітету,  переможцями визнано: на маршрутах № 1487 «Чугуїв
(АС)-Малинівка»,  №  1480  «Чугуїв  (АС)-Стара  Гнилиця»  –  фізичну  особу-
підприємця  Віктора  Бережного;  №  1497  «Чугуїв  (АС)-Кочеток»,  №  1482
«Чугуїв  (АС)-Тернова  через  Кам’яну  Яругу»,  №  1473  «Чугуїв  (АС)-Есхар»,
№ 1484 «Есхар-Дачі» – фізичну особу-підприємця Миколу Сапелкіна.

Вирішення  проблемних  питань  містобудування  та  архітектури  постійно
перебуває на контролі керівництва районної державної адміністрації.

Забудовникам району було видано 16 будівельних паспортів на забудову
земельних  ділянок  для  будівництва  індивідуальних  житлових  будинків,
господарчих  будівель  та  споруд  у  населених  пунктах:  смт  Малинівка,
смт  Кочеток,  смт  Новопокровка,  смт  Есхар,  смт  Введенка,  с.  Тернова,
с. Кам’яна Яруга, с. Зарожне.

На території населених пунктів смт Введенка, смт Есхар, смт Малинівка,
смт  Новопокровка  та  с.  Тернова  проведено  інвентаризацію  побудованих
індивідуальних  житлових  будинків,  які  не  введені  в  експлуатацію.
Із  забудовниками  району  було  проведено  роботу  стосовно  введення
індивідуальних житлових будинків в експлуатацію. 

Станом  на  28.12.2019  року  по  Чугуївському  району  введено  в
експлуатацію  18  індивідуальних  житлових  будинків,  загальною  площею
1900 м².

Містобудівна  документація  –  на  100  %  розроблено  генеральні  плани
смт Новопокровка, смт Есхар, смт Введенка, с. Тернова, с. Зауддя, с. Зелений
колодязь, с. Світанок; на 42 % – с. Волохів Яр та с. Мосьпанове; на 30 % –
с. Зарожне та с. Тетлега.

Протягом  2019  року  було  підготовлено  матеріали  по  розробленню
генерального  плану  смт  Новопокровка  та  розглянуто  його  на  архітектурно-
містобудівній  раді  при  Департаменті  містобудування  та  архітектури
Харківської обласної державної адміністрації.

Здійснено  заходи  по  розробленню  детального  плану  території  для
будівництва  господарських  будівель  за  адресою:  Харківська  область,
Чугуївський район, Чкаловська селищна рада за межами населених пунктів.

Проведено  заходи  щодо  розроблення  містобудівної  документації
детального  плану  території  для  реконструкції  комплексу  очисних  споруд,
розташованих  за  межами  населених  пунктів,  на  території  Малинівської
селищної ради Чугуївського району Харківської області, комплекс будівель та
споруд  № 2  (зона  №  03)  та  реконструкції  будівлі  кафе,  розташованого  за
межами населеного пункту, на території Кочетоцької селищної ради, комплекс
будівель  та  споруд  №  13  (зона  1)  та  розглянуто  їх  на  архітектурно-
містобудівній  раді  при  Департаменті  містобудування  та  архітектури
Харківської обласної державної адміністрації.
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У  вирішенні  проблем  соціального  захисту  населення  важливе  місце
займають  заходи  щодо  забезпечення  зайнятості  населення,  зокрема  осіб
з  обмеженими  фізичними  можливостями.  На  обліку  у  Чугуївській
міськрайонній  філії  Харківського  обласного  центру  зайнятості  перебуває
946 осіб, з яких працевлаштовано – 549, професійною підготовкою охоплено
193 особи з числа безробітних. За рахунок усіх джерел фінансування створено
353  нових  робочих  місць.  З  них  74  –  на  підприємствах,  в  організаціях  та
установах району, 202 – фізичними особами, 77 чоловік працює за договорами
трудового найму.

В оплачуваних громадських роботах взяло участь 432 особи. З бюджетів
сільських  та  селищних  рад  виділено  та  використано  кошти  у  сумі
765,8 тис. грн.

Робота районної комісії з легалізації робочих місць та подолання тіньової
зайнятості  здійснюється  за  допомогою  різних  форм  масових  публічних
комунікацій  з  метою  неприпустимості  допуску  до  роботи  працівників  без
оформлення трудових відносин.

Координаційною  радою  з  питань  запобігання  та  протидії  домашньому
насильству  і  насильству  за  ознакою  статі  вирішуються  нагальні  питання
запобігання та протидії насильству, проводяться постійні інформаційні кампанії
щодо роз’яснення його форм, проявів і наслідків.

Станом на 01.01.2020 року нарахована допомога згідно із Законом України
«Про державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми» 1518  отримувачам  на  суму
29797,9 тис. грн. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів, нарахована 14 отримувачам на суму 178,8 тис. грн.

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям» 208 сім’ям на суму 8730,2 тис. грн.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
65 особам на суму 151,1 тис. грн.

Державна  соціальна допомога особам,  які  не мають права  на пенсію та
особам з інвалідністю нарахована 193 чол. на суму 3614,0 тис. грн.

Тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла
загального  пенсійного  віку,  але  не  набула  права  на  пенсійну  виплату
нараховано 35 особам на суму 462,7 тис. грн.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 45 особам на суму
20,7 тис. грн.

Щомісячна  грошова  допомога  особі,  яка  проживає  разом  з  особою  з
інвалідністю  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована
32 отримувачам на суму 883,3 тис. грн.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 416 отримувачам на суму 9365,4 тис. грн.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  нарахована  на  суму  2449,4  тис.  грн,  з  них:
10 прийомним сім’ям нараховано 813,5 тис. грн, 3 дитячим будинкам сімейного
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типу  –  1199,8  тис.  грн,  соціальна  допомога  на  утримання  дитини  в  сім’ї
патронатного  виховання  нарахована  та  виплачена  2  сім’ям  на  суму
436,1 тис. грн. Заборгованості ні по жодній з виплат немає.

Послуга «муніципальна няня» нарахована 1 особі на суму 1,6 тис. грн.
Станом  на  01.01.2020  року  звернулось  за  призначенням  субсидії

2581  домогосподарство  (19,4  %).  Призначено  субсидій  –  10003
домогосподарствам  (75,3  %)  на  суму  3693,3  тис.  грн,  (у  2018  році  –  11324
домогосподарствам, 85,2 %).

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  субсидій  –  2067  сім’ям
(20,7 %).

Користуються  субсидією  на  житлово-комунальні   послуги  –  4624  сім’ї
(37,8 %); на тверде паливо – 284, у тому числі 3 домогосподарства за 2018 рік.

Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає  –
598,31 грн, що на 8,89 грн менше, ніж у 2018 році. Середній розмір субсидії на
тверде паливо складає 2588,95 грн.

З метою оформлення і надання населенню всіх видів соціальних допомог
за  єдиною заявою у кожній селищній і  сільській  раді  працює уповноважена
особа,  яка  приймає  документи  від  заявників,  надає  консультації  по
призначенню  допомог,  що  дало  можливість  призначити  допомогу  кожній
людині, яка цього потребує.

На  обліку  в  районі  перебуває  17458  пенсіонерів,  осіб  з  інвалідністю
внаслідок війни – 186, учасників бойових дій – 527, вдів загиблих та померлих
учасників війни – 184, учасників війни – 287.

Санаторно-курортне лікування отримали 36 учасників ліквідації наслідків
аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та  60  осіб  з  інвалідністю  загального
захворювання.

Для  забезпечення  осіб  з  інвалідністю  технічними  та  іншими  засобами
реабілітації  укладено  та  сплачено  132  договори  на  суму  2178698,00  грн,
193  особи  з  інвалідністю  отримали  656  направлень  для  забезпечення
протезними  виробами  та  технічними  засобами  реабілітації.  Отримано
441 одиницю протезно-ортопедичних засобів. Видано 55 талонів на пільговий
проїзд інвалідам війни.

Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  має  три  відділення,
чисельність  працюючих  72  особи  у  тому  числі  соціальних  робітників  –
41, які працюють у 14 населених пунктах.

Надана допомога 828 особам, у тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 420 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –

20 особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

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

пунктом прокату – 48 особам;
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переміщеним особам із зони АТО/ООС – 4 особам.
На обліку в управлінні перебуває 400 громадян постраждалих внаслідок

Чорнобильської  катастрофи (1  категорія  –  100  осіб,  2  категорія  –  74  особи,
3 категорія – 146, вдови – 35, діти – 44).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  175  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  на  суму  660,1  тис.  грн.
Безкоштовними  ліками  забезпечено  68  громадян  на  суму  181,6  тис.  грн.
Безкоштовним зубопротезуванням забезпечено 7 осіб на суму 14,4 тис. грн.

Одноразову  щорічну  допомогу  на  оздоровлення  учасників  ліквідації
наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  отримали  215  осіб  на  суму
21,2 тис. грн.

Одноразова  компенсація  сім’ям  померлих  внаслідок  захворювання  від
наслідків Чорнобильської АЕС нараховано 1 особі на суму 7,6 тис. грн.

Матеріальну допомогу за 2019 рік за рахунок коштів фонду соціального
захисту населення району отримали 214 чол. на суму 121400 грн.

Забезпечена  підтримка  Єдиного  державного  автоматизованого  реєстру
пільговиків в актуальному стані. Станом на 01.01.2020 року призначено пільг
на житлово-комунальні послуги за рахунок субвенції з державного бюджету на
загальну суму 7930,9 тис. грн, заборгованість складає – -0,17 тис. грн.

З  метою  забезпечення  цільового  використання  бюджетних  асигнувань,
передбачених  для  надання  населенню  соціальних  допомог  та  житлових
субсидій в районі, головним державним соціальним інспектором здійснюється
перевірка  об’єктів  отримання  допомог.  За  2019  рік  повернуто  до  бюджету
надмір  отриманих  коштів  по  субсидіям  та  соціальним  допомогам  –
98285,42 тис. грн.

На обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги
перебуває  383  учасника  бойових  дій,  які  брали  участь  в  антитерористичній
операції, 17 членів сімей загиблих, 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У 2019 році санаторно-курортним лікуванням забезпечено 2-х учасників
бойових  дій  на  суму  17,5  тис.  грн,  психологічну  реабілітацію  пройшли
2  учасника  АТО/ООС  на  суму  22,0  тис.  грн,  на  відпочинок  до  санаторіїв
Харківської області було направлено 10 учасників АТО/ООС та членів їх сімей
на суму 38,3 тис. грн, профадаптацію пройшли 5 учасників бойових дій.

Грошову  компенсацію  за  належні  для  отримання  жилі  приміщення
призначено  3-м  особам  пільгової  категорії  громадян  на  загальну  суму
2,6 млн. грн. 

За  рахунок  державної  субвенції  придбано  житло  1  дитині,  позбавленій
батьківського піклування на загальну суму 386,0 тис. грн.

Особлива увага звертається на врегулювання земельних і житлових питань,
пільг  та  державних  гарантій,  оформлення  статусу  учасника  бойових  дій,
надання  медичних  послуг,  організацію  оздоровлення  для  дітей  учасників
антитерористичної  операції,  допомогу  в  соціальній  адаптації  та
працевлаштуванні. 
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Проведено «круглі столи» щодо забезпечення взаємодії під час здійснення
роботи  з  учасниками  проведення  антитерористичної  операції.  До  роботи  із
зазначеною категорією осіб залучаються міськрайонна громадська організація
«Ветерани антитерористичної  операції» та Чугуївський осередок громадської
організації «Спілка ветеранів АТО», благодійний фонд «Карітас», громадська
організація  «Всеукраїнське  об’єднання  рідних  зниклих  безвісти  та  загиблих
захисників  України»,  психологи  Кризової  Служби  «Української  асоціації
фахівців  з  подолання  наслідків  психотравмуючих подій»,  що працюють при
інформаційно-консультаційному  (ресурсному)  центрі  Харківського  обласного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Протягом року членам сімей загиблих надавалась допомога в організації
лікування,  оформленні  документів,  соціальна  та  психологічна  підтримка,
допомога в організації оздоровлення для матерів загиблих бійців.

З  метою надання  допомоги  та  вирішення соціальних проблем на  кожну
сім’ю  з  числа  ВПО  складається  акт  оцінки  потреб,  вивчаються  проблемні
питання, у разі необхідності сім’ї беруться під соціальний супровід. 

Протягом року сім’ям внутрішньо переміщених осіб надавались соціальні
послуги  із  психологічної  та  юридичної  допомоги,  працевлаштування,
організації  оздоровлення  та  лікування,  щодо  вирішення  житлово-побутових
проблем  та  налагодження  зв’язків  із  членами  родини,  громадою.  До
Чугуївського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
звернулось 46 сімей внутрішньо переміщених осіб, у яких виховується 67 дітей.

До  роботи  із  зазначеною  категорією  громадян  залучено  міськрайонну
громадську  організацію «Ветерани антитерористичної  операції»,  Чугуївський
осередок громадської організації  «Спілка ветеранів АТО», благодійний фонд
«Карітас», громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання рідних зниклих
безвісти  та  загиблих  захисників  України»  та  психологів  Кризової  Служби
«Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій».

У  районі  розроблено  «Спільний  план  дій  щодо  профілактики  вчинення
насильства в сім’ї,  протидії  торгівлі  людьми та забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на 2019 рік». 

Протягом року до Чугуївського районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді надійшло 86 повідомлень про вчинення насильства у сім’ї,
з них 6 щодо повторного насильства та 1 щодо насильства по відношенню до
дітей.  Під  соціальним  супроводом  перебуває  3  родини,  де  були  зафіксовані
випадки  вчинення  насильства  та  у  яких  виховується  5  неповнолітніх  дітей.
Профілактичною  роботою  щодо  недопущення  домашнього  насильства
охоплено більше 1500 осіб. З метою налагодження взаємодії з організаціями та
установами, до повноважень яких належить попередження насильства в сім’ї,
проводяться  наради,  «круглі  столи»,  освітньо-виховні  та  інформаційно-
просвітницькі  заходи,  до  яких  залучаються  соціальні  партнери,  виконкоми
сільських  та  селищних  рад,  заклади  освіти  району,  Харківський  обласний
соціальний  гуртожиток  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування. 
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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  станом  на  кінець
2019  року  мають  статус  комунальних  неприбуткових  підприємств.
Перетворення здійснювалося відповідно до вимог реформування галузі охорони
здоров’я. Прийнято статути, отримано ліцензії на медичну практику, укладено
договори  з  Національною  службою  здоров’я  України  на  фінансування
підприємств первинного рівня за новою системою.

КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
05.06.2018 року укладено угоду з  Національною Службою здоров’я  України
про  медичне  обслуговування  населення  Чугуївського  району  та  розпочато
фінансування  за  новим  принципом  в  залежності  від  кількості  укладених
декларацій. На сьогодні КП «Чугуївський районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» укладено понад 22 тисяч декларацій, що складає 84,58 %
від загальної кількості обслуговуючого населення.

08.11.2019  року  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  (далі  –  Центр)  отримав  акредитаційний  сертифікат  на
першу  категорію,  виданий  акредитаційною  комісією  Департаменту  охорони
здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.  Строк дії  сертифікату
визначений до 29 жовтня 2022 року.

Заклад  зареєстрований  в  системі  e-Heаlth  (електронне  здоров’я),  через
регіональну інформаційну медичну систему «Медстар Солюшен».

У районі  обслуговування Центру мешкає 26304 особи,  у  т.ч.  сільського
населення – 7949 осіб, дитячого населення – 4071 особа. 

На  сьогоднішній  день  у  структуру  Центру  входить  8  амбулаторій
та 6 фельдшерсько-акушерських пунктів,  які  під’єднанні до мережі Інтернет.
Кожен  підрозділ забезпечений  оргтехнікою.  Записатися  на  прийом  до
сімейного  лікаря  можна  через  Інтернет,  адміністратора  Центру або за
особистим мобільним телефоном лікаря, з яким укладено декларацію.

Для впровадження медичної реформи у сільській місцевості з державного
бюджету виділено субвенцію, за рахунок якої реалізується проєкт будівництва
та оснащення нової амбулаторії в с. Кам’яна Яруга амбулаторія буде оснащена
усім необхідним обладнанням,  автомобілем та швидкісним Інтернет-зв’язком
для  впровадження  телемедичних  послуг. У  вересні  відбулося  урочисте
відкриття новозбудованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини у
смт Малинівка.
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Станом на 01.01.2020 року у Центрі працює 23 лікаря загальної практики –
сімейного лікаря та 1 лікар-інтерн, 33 особи середнього медичного персоналу,
11 осіб молодшого персоналу, 33 особи - інший персонал. 

За 12 місяців 2019  року народжуваність зменшилась на 0,9 %, народилось
147 дітей, що на 19 дітей менше, ніж у минулому році.

Загальна  смертність  за  12  місяців  2019  року  зменшилась  на  5,91  %,
померло 361 особа, що на 89 осіб менше ніж у минулому році. На першому
місці серед причин смертності є серцево-судинні захворювання.

На  території  району  продовжується  дія  Урядової  програми  «Доступні
ліки». 

З 1 квітня  2019 року  програма  реімбурсації  «Доступні  ліки»  перейшла
в адміністрування  Національної  служби  здоров’я  України  (НСЗУ).  Лікарські
засоби  в межах  програми  відпускаються  за електронними  рецептами,
а відшкодування вартості здійснюється за договором суб’єкта господарювання,
що провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, з НСЗУ,
укладеним в електронній системі охорони здоров’я.

У 2019 році за кошти НСЗУ було придбано: 
- дитячі меблі на суму 5,5 тис. грн; 
- ресепшен на суму 21,6 тис. грн;
- комп’ютерної техніки на суму 22,8 тис. грн;
- мобільний діагностичний комплекс IDIS на суму 122 тис. грн;
- медичного обладнання на суму 64 тис. грн.
У 2019 році було здійснено ремонт денного стаціонару на суму 18 тис. грн.
Додатково  виділено  кошти  з  районного  бюджету  в  сумі  346502,00  грн

(оплата  дитячого  харчування  –  14287,00  грн;  оплата  теплопостачання  –
94000,00 грн; оплата електроенергії – 46000,00 грн; оплата природного газу –
132215,00 грн; відшкодування пільгових рецептів згідно з постановою № 1303 –
60000,00 грн).

Завдяки  участі  в  обласному  конкурсі  міні-проєктів  розвитку
територіальних громад «Разом в майбутнє» КП «Чугуївський районний центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  було
придбано: портативний монітор добового артеріального тиску, мобільна чорно-
біла ультразвукова система, АДС Кардіо плюс на загальну суму 283,4 тис. грн.

У  червні  2019  року  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім.  М.І.  Кононенка» (далі – районна лікарня)  з  обласного бюджету виділено
кошти на проведення капітального ремонту  паталого-анатомічного відділення
у сумі 3859,1 тис. грн. Проведена процедура відкритих  електронних торгів у
системі  електронних  закупівель   для  визначення  Виконавця  робіт  по
капітальному  ремонту  приміщення  паталого-анатомічного  відділення,
переможець  торгів  ТОВ   «НІКА  –  ПРОФ»  з  ціновою  пропозицією   
3779,6  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;
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завершено ремонт протитуберкульозного кабінету, який тривав протягом 2013-
2018 років – 1353,7 тис.  грн;   виділено на корегування та оплату проектно-
кошторисної  документації,  проведення  експертизи,  авторського  нагляду  та
експертної  оцінки  патолого-анатомічного  відділення  кошти  в  сумі
108,3 тис. грн.

У  2019  році  на  заходи  з  реалізації  ремонту  патолого-анатомічного
відділення виділено та освоєно 1615,9 тис. грн. 

У  лікувально-діагностичному  відділенні  та  стаціонарі  районної  лікарні
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; було значно оновлено та
збільшено комп’ютерної техніки на 31 одиницю.

Протягом  2018-2019  років  районна  лікарня,  визначивши  основні  та
пріоритетні  напрямки  в  своїй  роботі,  здійснила  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 «Про впровадженню проекту Світового Банку в Україні щодо сільської
телемедицини  в  Харківській  області». Додатково  було  придбано  ліцензійні
продукти, які дають змогу вести в лікарні он-лайн телеконсультації з 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,  2019  рік  –
307,5 тис. грн.
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Придбано  за  рахунок   позабюджетних,  власних  коштів  та  отримано  у
вигляді   благодійної  допомоги  12  одиниць  оргтехніки  на  загальну  суму
84,3 тис. грн.

За рахунок позабюджетних коштів придбано термошейкер для планшетів з
дозатором  механічним  одноканальним  –  40,3  тис.  грн,  телевізійне  й
аудіовізуальне обладнання – проектор – 53,2 тис. грн.

У 2019 році проведені роботи по заміні 29 віконних блоків (власні кошти
лікарні – 150,3 тис. грн), поточний ремонт санвузлів лікувально-діагностичного
відділення № 1, водопровідної системи (власні кошти лікарні – 42,0 тис. грн).

З  метою проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  у  районі  організовано  виїзди
бригади вузьких лікарів-фахівців КНП «Чугуївська центральна районна лікарня
ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області. 

Всього за рік лікарями оглянуто 2242 особи.
На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 № 73

«Питання  реалізації  пілотного  проекту  щодо  запровадження  державного
регулювання цін на препарати інсуліну», від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання
відшкодування вартості препаратів інсуліну» та наказу Міністерства охорони
здоров’я  України  від  23.12.2015  №  890  «Про  затвердження  положення  про
реєстр  пацієнтів,  що  потребують  інсулінотерапії»  та  на  виконання  листа
начальника  Управління  охорони  здоров’я  Харківської  обласної  державної
адміністрації від 17.12.2018 № 01-20/1193  за результатами проведеної роботи у
2019 році на відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсулінів
перераховано  коштів  на  загальну  суму  3932,75  тис.  грн,  з  них  за  рахунок
місцевих бюджетів – 61,9 тис. грн.

У  рамках  реалізації  обласного  конкурсу  міні-проєктів  розвитку
територіальних громад «Разом в майбутнє» районною лікарнею було замінено
26 вікон у стаціонарному відділенні лікарні та 5 в лікувально-діагностичному
відділені № 1 на суму 197,0 тис. грн. 

Зусилля  педагогів  району  були  спрямовані  на  забезпечення  рівного
доступу до якісної початкової, дошкільної та загальної середньої освіти дітей
району,  створення  якісного  освітнього  середовища  для  учнів  1  класів,  які  з
01.09.2019  року  розпочали  навчання  за  новим  Державним  стандартом,
створення належної матеріально-технічної бази закладів дошкільної, загальної
середньої  та  позашкільної  освіти,  створення  умов  для  забезпечення  потреб
дітей з особливими освітніми потребами. 

Для  забезпечення  навчання  учнів  у  районі  працює  3  загальноосвітні
школи,  8  навчально-виховних  комплексів,  3  заклади  позашкільної  освіти,
3 заклади дошкільної освіти,  1 Комунальна установа «Чугуївський районний
інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної ради Харківської області та
Комунальне  підприємство  «Чугуївський районний дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко», що забезпечують освітній запит населення.

У  районі  функціонують  3  заклади  дошкільної  освіти  (21  група)  та
11  дошкільних  груп  при  8  навчально-виховних  комплексах (с.  Волохів  Яр,
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с. Кам’яна Яруга, смт Введенка, смт Новопокровка, с. Зарожне, с. Мосьпанове,
с. Велика Бабка, с. Тернова). У 32 групах виховується 628 дітей. 

Дошкільні заклади та групи укомплектовані спеціалістами, які дають дітям
знання, вміння та навички відповідно до вікових особливостей (дотримуючись
програми виховання). 

Показник  охоплення  дітей  5-річного  віку  різними  формами  дошкільної
освіти по району складає 100 %.

Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 (7) років у закладах дошкільної
освіти району становить 93 %. У міській місцевості 97 %, у сільській – 84 %.

Завантаженість закладів дошкільної освіти (чисельність дітей у розрахунку
на 100 місць), станом на 01.01.2020 року становить 82 дитини.

Разом з тим, мережа закладів дошкільної освіти району не повною мірою
задовольняє потреби населення.  У смт Новопокровка існує гостра потреба у
відкритті другого закладу дошкільної освіти (на черзі перебуває 75 дітей).

У  8-ми  закладах  загальної  середньої  освіти  району  у  17-ти  класах
навчається 20 дітей з особливими освітніми потребами. Дітям дошкільного віку
з  обмеженими  можливостями  не  відмовляється  у  перебуванні  в  закладах
дошкільної  освіти.  У  районі  функціонує  10  інклюзивних  груп  у  3  закладах
дошкільної освіти та 2 дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів.

Для надання комплексної оцінки дітям з особливими освітніми потребами,
проведення корекційно-розвиткових занять,  надання консультацій батькам та
педагогам, які працюють в інклюзивнах класах та групах, в районі функціонує
КУ «Чугуївський районний інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної
ради Харківської області.

Здійснено  підготовку  до  роботи  закладів  освіти  району в  умовах Нової
української школи. 

За  новим  Державним  стандартом  початкової  загальної  середньої  освіти
1 вересня  2019  року  в районі  у  11  закладах  загальної  середньої  освіти
розпочала навчання 241 дитина у 14 перших класах.

У зв’язку із цим, кожний заклад забезпечено новітніми засобами навчання
в початковій школі та створене 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).

Усього  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 працюють у перших класах за
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новим державним стандартом, асистентів учителів закладів загальної середньої
освіти з інклюзивним навчанням) залучено близько 500,0 тис. грн.

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. 

Керівниками  закладів  освіти  залучалися  інвестиції  шляхом  участі  в
обласному  конкурсі  міні-проєктів розвитку  територіальних  громад «Разом  в
майбутнє». За рахунок залучення інвестицій придбано та здійснено: 

обладнання  для  кабінету  історії  Кам’яноярузького  НВК  –  проєкт
«Створення  сучасного  освітнього  середовища  для  вивчення  історії»
(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
«Крок до мрій»);

обладнання для спортивної зали Великобабчанського НВК – проєкт «Бабка
– спортивна!»  (147,0  тис.  грн з  обласного  бюджету,  135,0  тис.  грн  –  кошти
Великобабчанської  сільської  ради,  14,7  тис.  грн  –  кошти  конкурсанта  –
громадської організації «Яскраве життя є»);

капітальний  ремонт  внутрішніх  туалетів  Новопокровського  НВК  –
проєкт «Комфорт і краса – чинники виховання члена європейської спільноти»
(125,772  тис.  грн  –  з  обласного  бюджету,  120,420  тис.  грн  –  з  районного
бюджету,  21,408  тис.  грн  –  кошти  конкурсанта  –  батьківської  ради
Новопокровського НВК);

капітальний  ремонт  шкільної  їдальні  Новопокровського  НВК  –  проєкт
«Смачного» (109,252  тис.  грн  –  з  обласного  бюджету,  104,602  тис.  грн  –  з
районного  бюджету  та  18,596  тис.  грн  –  кошти  конкурсанта  –  громадської
організації «Любисток»).

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

Протягом  року  тривала  робота  із  заміни  технологічного  обладнання  на
харчоблоках за рахунок усіх джерел фінансування. 

Проведено заходи щодо забезпечення закладів загальної середньої освіти
району комп’ютерною технікою:

Есхарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – придбано 5 комп’ютерів
за спонсорські кошти;

Тернівський навчально-виховний комплекс –  придбано 5 комп’ютерів за
спонсорські кошти;

Кам’яноярузький  навчально-виховний  комплекс  –  придбано
1 мультимедійний комплекс для кабінету історії у складі 1 ноутбука, проектора
та мультимедійної дошки за кошти сільської ради;

Зарожненський  навчально-виховний  комплекс –  придбано  1  ноутбук  за
кошти сільської ради.
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Для  1-х  класів  усі  заклади  освіти  району  за  державні  кошти  отримали
мультимедійні  комплекси  у  складі  1  ноутбука,  проектора  та  мультимедійної
дошки у кількості 14 штук (Введенський НВК – 2 шт., Новопокровський НВК –
2шт., Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 шт., решта закладів отримали по одному).

Усього у районі 239 комп’ютерів та 36 мультимедійних комплексів.
З метою переходу російськомовних шкіл на українську мову навчання за

рахунок  державних  коштів  природничо-математичні  кабінети  поповнені
дидактичними матеріалами (таблиці), моделями, роздатковими матеріалами для
учнів.

Особлива  увага  приділялась  забезпеченню  соціального  захисту  дітей
пільгових категорій.

На  території  району  проживає  8043  неповнолітніх,  з  них  перебуває на
обліку  служби у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації:  104  дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (29 дітей-сиріт та 75 дітей,
позбавлених батьківського піклування), 19 дітей, які виховуються у 12 сім’ях,
де батьки не виконують своїх батьківських обов’язків. Також на обліку служби
перебувають 3 сім’ї внутрішньо переміщених осіб, які виховують 4 дітей-сиріт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  і  мешкають  на  території
району.

З  метою  виявлення  фактів  бродяжництва,  жебракування  серед
неповнолітніх,  а  також  дітей,  які  прогулюють  заняття  та  обстеження  умов
проживання  родин  опікунів/піклувальників,  прийомних  родин,  дитячих
будинків  сімейного  типу  та  родин,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах  до  населених  пунктів  району  було  здійснено  67  виїздів.  За
результатами  яких  виявлено  38  дітей,  які  після  проведення  профілактичних
бесід з їх батьками, повернуті до родин.

Надана  допомога  речами,  які  були  у  вжитку,  15  сім’ям,  7  сім’ям  –
канцелярським приладдям. 

Проведено  18  засідань  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної адміністрації, розглянуто 67 питань.

Підготовлено  матеріали  та  направлено  до  суду  7  позовних  заяв  про
позбавлення  батьківських  прав  13 осіб,  які  ухиляються  від  виконання  своїх
обов’язків по вихованню та навчанню 8 дітей. Крім того, до адміністративної
відповідальності  за  ухилення  від  виконання  батьківських  обов’язків  по
утриманню, вихованню і навчанню дітей притягнуто 3 особи. 

Значна  увага  приділяється  сімейним  формам  виховання  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування дітей даної
категорії  під  опіку,  піклування,  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу. На даний час у районі функціонує 3 дитячі будинки сімейного
типу, та 11 прийомних сімей, в яких виховується 35 вихованців 

Протягом звітного періоду надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського  піклування  21  дитині,  із  них  9  –  влаштовані  під  опіку  та
піклування,  3  дитини – до прийомних сімей,  5  дітей – до дитячих будинків
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сімейного  типу,  3  дітей  усиновлені,  1  дитина  влаштована  до  державного
закладу (виключно за станом здоров’я).

15.05.2019 працівниками служби спільно з  Чугуївським центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді з нагоди Дня сім’ї була організована екскурсія до
Екопарку Фельдмана для прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,
опікунів,  піклувальників  та  дітей,  які  перебувають  в  складних  життєвих
обставинах. У заході взяли участь більше 50 осіб.

Окрема увага приділялася захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.  Діти  даної  категорії  у
більшості випадків не мають житла через відсутність його у їх батьків. Так, із
загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
правом користування житлом до досягнення 18 річного віку мають 19 дітей-
сиріт  та  46  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.  Перебувають  на
квартирному обліку  –  5  дітей,  з  них 3  дитини-сироти,  2  дитини,  позбавлені
батьківського піклування.  Потребує постановки на квартирний облік з числа
дітей, які не мають житла, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування.  За
рахунок  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проєктні,
будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, у 2019 році виділена грошова компенсація
на  придбання  житла  в  розмірі  386074,00  тис. грн трьом  дітям  відповідної
категорії.

Протягом звітного періоду до відділу у справах молоді та спорту районної
державної  адміністрації  звернулось  202  особи  стосовно  безкоштовного
оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у
закладах відпочинку та оздоровлення.  Усі  питання заявників були розв’язані
позитивно.

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 1499,0 тис. грн. 

За кошти державного бюджету мали змогу оздоровитися 33 дитини в:
Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) – 17 дітей;
міжнародному дитячому центрі «Артек» – 16 дітей. 
За  кошти  районного  бюджету  в  КП  «Чугуївський  районний  дитячий

оздоровчий  табір  «Орлятко»  оздоровились  23  дитини  (з  них  9  дітей  з
Малинівської ОТГ) на загальну суму 144,670 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 об’єднаних територіальних громад) 522,200 тис. грн.

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

З  метою  створення  умов  для  залучення  широких  верст  населення  до
фізкультурно-оздоровчих  та  спортивних  занять,  популяризації  здорового
способу  життя;  максимальної  реалізації  фізичних  здібностей  обдарованої
молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та відповідно до календарного
плану фізкультурно-оздоровчих та  спортивних  заходів на  2019 рік  у районі
проведені:  галузеві  спартакіади  серед  державних  службовців,  педагогічних
працівників,  силових  структур;  спартакіада  працівників  органів  місцевого
самоврядування, змагання з волейболу (чоловіки) та серед ветеранів (40 років   і
старше), волейболу пляжного (чоловіки, жінки), із зимової спортивної рибалки,
шашок,  гирьового  спорту,  стрільби  з  пневматичної  гвинтівки,  баскетболу
(чоловіки),  шахів,  настільного  тенісу  та  стрітболу,  а  також  фізкультурно-
оздоровчі заходи з нагоди святкування професійних та державних свят.

Протягом року спортсмени-аматори, збірні команди району, брали участь в
фінальних  змаганнях  за  програмою обласної  Спартакіади  з  12  видів  спорту
серед районів області, міст обласного значення та об’єднаних територіальних
громад та в змаганнях за програмою обласної Спартакіади з 5 масових видів
спорту  серед  районів  області  і  міст  обласного  значення.  У  вищезазначених
змаганнях район неодноразово  посідав призові місця.

У  районі  працює  дитячо-юнацька  спортивна  школа,  яка  охоплює  у
11  відділеннях  793  вихованця.  За  2018-2019  навчальні  роки  КЗ  «ДЮСШ
Чугуївської  районної  ради»  підготувала  2  призера  Кубку  Світу,  1  призера
Чемпіонату Європи,  22 чемпіона та призера України, 30 чемпіонів та призерів
області, 5 кандидатів у майстри спорту України, 3 майстра спорту України та
251 вихованця І, ІІ, ІІІ розрядів.

Розвиваються  і  неолімпійські  види  спорту.  Юні  спортсмени   беруть
активну  участь,  захищаючи  честь  району  у:  відкритих  чемпіонатах  району,
області, кубку області, України з  військово-спортивного багатоборства, з ушу,
айкідо та таеквон-до (І.Т.Ф.).

У першості Чугуївського району з футболу серед аматорських команд у
2019  році  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 розпочався зимовий чемпіонат Чугуївського району
з міні-футболу, в якому взяло участь 12  команд.

З метою виховання у молоді почуття національної гідності та патріотизму,
формування  у  молоді  свідомості,  ідеалів  свободи,  демократії,  поваги  до
територіальної  цілісності  України  структурними  підрозділами  районної
державної адміністрації проводяться наступні заходи: 
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виховні  години  до  Дня  пам’яті  Героїв  Крут;  «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!»; 

Акція «Оберіг для захисника України»; 
районний  конкурс  літературних  творів  за  темою  «Безсмертний  подвиг

українського народу» та патріотичної пісні «Пісня, що допомогла вистояти та
незабути».  

Актуальним  напрямом  виховної  роботи  залишається  формування  в
учнівської  молоді  навичок  культури  здоров’я,  безпечної  поведінки,  уміння
робити  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  за  темами:  «Зменшення  шкоди»,  «Безпечна  поведінка.  Як  захистити
себе»,  «Розробка  шляхів  зниження  ризиків  інфікування»,  «Діагностика  та
лікування  ВІЛ-  інфекції  та  СНІДу».  До  Дня  боротьби  зі  СНІДом проведено
акцію «СНІДу скажемо -НІ!».

Для молоді проведено ряд семінарських занять за темою «Я і бізнес» із
залученням  представників  підприємств,  організацій,  сільгосппідприємств
району. По закладам загальної середньої освіти проведено виставку малюнків
«Моя майбутня професія», профорієнтаційні заходи «Сузір’я професій».

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

Протягом року велась робота  щодо забезпечення реалізації на території
району  державної  політики  у  сфері  культури  з  питань  охорони  культурної
спадщини, бібліотечної та клубної справи і туризму. 

Мережа закладів культури нараховує 25 об’єктів: 10 клубних закладів та
15  бібліотек.  З  районного  бюджету  фінансується  комунальна  установа
«Чугуївський районний Будинок культури» та комунальний заклад «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система» Чугуївської орайонної ради.

У  зв’язку  з  тим,  що  на  території  району  сформовано  дві  об’єднані
територіальні  громади,  відділ  культури  і  туризму  районної  державної
адміністрації  постійно  надає  їм  допомогу  та  методичні  рекомендації  щодо
організації  забезпечення   послуг  у  сфері  культури відповідно  до  державних
стандартів.
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У районі налічується 98 працівників культури, 1327 учасників художньої
самодіяльності  (з них дітей – 714), діє 74 клубних формування. 

У  2019  році  творчі  колективи  району  прийняли  участь   у  176  заходах
обласного та Всеукраїнського рівнів. Закладами культури району організовано
та проведено 876 заходів. Cеред вокально-хореографічних колективів 9 – мають
почесне звання: 3 «народних», 6 «зразкових». 

За  рахунок  отриманих  грантових  перемог:  у  Новопокровському
селищному будинку культури – відновлено опалення, побудована котельня на
твердому  паливі,  замінено  115  батарей,  відремонтовано  спортивний  зал,
придбано спортивне обладнання та інвентар, оснащено звуковою та світловою
апаратурою  сцену,  встановлено  22  енергозберігаючі  склопакети,  капітально
відремонтовано  6  гурткових  кімнат,  замінена  електропроводка,  проведено
ремонт  санвузлів,  ремонт  фасаду.  У  Есхарівському  селищному  будинку
культури  проведено  поточний  ремонт  приміщень,  проведено  капітальний
ремонт туалетних кімнат, замінено 36 вікон і двоє дверей на енергозберігаючі.
У  серпні  2019  року  в  обласному  конкурсі  міні-проєктів  розвитку
територіальних  громад  «Разом  в  майбутнє»  отримав  перемогу  проєкт
комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»   –  «Бібліотека  –  дім  де  зігрівають  серця».  Протягом  визначеного
проектом часу  реалізовано  кошти у  розмірі  210  тис.  грн:  проведено  ремонт
приміщення, закуплено меблі, книжки, необхідне цифрове технічне оснащення.

Відділом культури і туризму районної державної адміністрації спільно з
Харківським обласним центром туризму розроблено новий маршрут з напрямку
промислового  туризму  «Під  градусом»,  враховуючи що на  території  району
знаходяться  такі  потужні  і  цікаві  об’єкти  як  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод
«ПРАЙМ»,  ДП  «Новопокровський  КХП»,  ПрАТ  «Агрокомбінат
«Слобожанський», ТОВ «Харківська фруктова компанія».

Сектором цивільного захисту районної державної адміністрації вживалися
необхідні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно
до  закону,  інформування  про  них  населення,  залучення  в  установленому
законом порядку  до  цих робіт  підприємств,  установ  та  організацій,  а  також
населення.

У  2019  році в  Чугуївському  районі  надзвичайні  ситуації  не
реєструвалися.  

29  серпня  2019  року  на  стрілецькому  полігоні  в  Клугино-Башкирівці
виникла  пожежа  та  тління  торф’яників  на  9  га,  епіцентр  якої  знаходився
посередині  плавнів та  пізніше  перекинулася  до  лісу. Спільними  зусиллями
районної  державної  адміністрації,  Малинівської  селищної  ради,  лісництва,
районного  відділу  ДСНС,  військових, обласного  керівництва  ДСНС  був
відпрацюваний план роботи щодо гасіння пожежі. 

На  приборкання  пожежі  були  задіяні  13  одиниць  спеціальної  техніки,
вертоліт,  пожарний  танк,  машини  технічного  забезпечення.  Для  виконання
робіт  по  улаштуванню  проїздів  пожежно-рятувальної  техніки  та  особового
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складу була залучена важка інженерна техніка типу ІМР-2 Навчального центру
ОРС ЦЗ ДСНС України.

Організовано  роботу  щодо  знищення  виявлених  на  території  району
5040 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме:

артилерійських снарядів – 100 од.; мінометних мін – 95 од.; протитанкових
мін – 2 од.; ручних гранат – 43 од; набоїв – 4800 од.

Керівництвом  районної  державної  адміністрації  постійно  вживаються
заходи  щодо  сприяння  правоохоронним  органам  в  ефективному  виконанні
завдань з охорони публічної безпеки і порядку в районі, протидії терористичній
діяльності тощо. 

Районною  державною  адміністрацією  належним  чином  забезпечено
координацію  заходів  щодо  виконання  в  районі  загальнодержавних  та
регіональних програм у правоохоронній сфері. 

Зокрема, з метою забезпечення захисту людини і громадянина, суспільства
і  держави  від  тероризму,  зосередження  основних  зусиль  на  протидії
терористичній  діяльності,  мінімізації  її  наслідків  рішенням  сесії  Чугуївської
районної  ради від 11.05.2018 року було затверджено  Програму забезпечення
публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Чугуївського
району Харківської області на 2018-2019 роки. 

З  метою  формування  у  молоді  високої  патріотичної  свідомості,
національної  гідності,  готовності  до  виконання  громадянського  і
конституційного  обов’язку  щодо  захисту  національних  інтересів  України,
підвищення престижу військової служби рішенням сесії Чугуївської районної
ради  від  20.12.2018  року  затверджено  Програму  проведення  заходів
допризовної  підготовки,  патріотичного  виховання  молоді,  призову  громадян
району на військову службу, ведення військово-облікової роботи, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію людських та транспортних ресурсів у 2019 році.

Обсяги фінансування Програми становлять 156,0 тис. грн. 
Витрати у 2019 році склали 139,939 тис. грн.
Відповідно до Програми районною державною адміністрацією у взаємодії

з  Чугуївським  об’єднаним  районним  військовим  комісаріатом,  військовими
частинами Чугуївського  гарнізону,  місцевими органами виконавчої  влади  та
місцевого самоврядування спільно з іншими суб’єктами виконання Програми
протягом  звітного  періоду  здійснено  низку  заходів:  проведення  тематичних
екскурсій  для  школярів,  уроків  мужності  і  пам’яті,  бесід,  лекцій,  семінарів,
літературно-музичних  вечорів,  виставок  художньої  та  історичної  літератури,
фотовиставок, конференцій, зустрічей з ветеранами тощо. 

Виконання заходів Програми сприяло популяризації строкової військової
служби  та  військової  служби  за  контрактом  серед  населення,  підвищенню
патріотичних настроїв у суспільстві. 

Крім того, з метою вжиття додаткових заходів щодо охорони та оборони в
районі  важливих  об’єктів  і  комунікацій,  органів  державної  влади,  органів
місцевого самоврядування, військових об’єктів, забезпечення публічної безпеки
і  правопорядку,  а  також  здійснення  додаткового  фінансування  з  районного
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бюджету для створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний
час особового складу підрозділів територіальної оборони району до виконання
ними  завдань  за  призначенням  в  умовах  особливого  періоду  (проведення
теоретичних і практичних занять та тренувань з тактичної, тактико-спеціальної,
інженерної,  вогневої  та  медичної  підготовки),  підтримання  озброєння  та
військової  техніки у боєздатному стані,  рішенням сесії  Чугуївської  районної
ради  від  20.12.2017  року  затверджено  Програму  територіальної  оборони
Чугуївського району Харківської області на 2018-2019 роки. Витрати  на заходи
по Програмі у 2019 році склали 100,172 тис. грн.

Метою  Програми  є  комплексне  здійснення  заходів  щодо:  підготовки
особового  складу  підрозділів  територіальної  оборони  до  охорони  важливих
стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, органів військового управління, боротьби з диверсійними та
іншими  незаконно  створеними  збройними  формуваннями;  матеріально-
технічного забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної
оборони при проведенні занять, тренувань та навчань. 

Рішенням  сесії  Чугуївської  районної  ради  було  затверджено  Програму
шефської  допомоги  військовим  частинам  Чугуївського  гарнізону  (А4104,
А0501,  А1993,  А2467)  Збройних  Сил  України,  військово-патріотичного
виховання та допризовної підготовки молоді на 2018-2020 роки. 

Обсяги  фінансування  Програми  становлять  600,0  тис.грн.  Витрати
у 2019 році склали 292,0 тис. грн (200,0 тис. грн – військова частина А 0501,
92 тис. грн – Чугуївському районному відділу ДСНС).

Військово-патріотичне  виховання  здійснюється  у  процесі  навчання,
виховання,  трудової  діяльності та  організації  дозвілля у формі лекцій,  бесід,
розповідей,  а  також  під  час  проведення  екскурсій  до  музеїв,  меморіальних
комплексів,  братських могил,  пам’ятників,  походів  по місцях бойової  слави,
пошуково-дослідницької діяльності, відвідування військових частин, зустрічей
з  ветеранами  війни  та  військової  служби,  участі  в  заходах  із  нагоди  днів
військових частин, проведення змагань військово-патріотичного спрямування. 

Допризовна підготовка включається як складова до визначеної державою
системи освіти вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації, професійно-
технічних  і  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  проводиться  за
програмами,  затвердженими  відповідно  до  чинного  законодавства  і
погодженими з Міністерством оборони України. Допризовна підготовка молоді,
яка не навчається, здійснюється за рішенням державної адміністрації та органів
місцевого самоврядування на базі районного військового комісаріату, центрів
допризовної  підготовки,  базових  навчальних  закладів,  оборонно-спортивних
таборів або військових частин у залежності від наявних умов.

У  2019  закладено  фундамент  майбутнього  громади,  узагальнено  та
визначено  основні  об’єкти  соціальної  інфраструктури,  які  потребують
реалізації у 2020 році. 
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Завершення  будівництва  сучасної  амбулаторії  сімейної  медицини  із
вбудованим житлом для медиків у с. Кам’яна Яруга.

Капітальні  ремонти  спортивних  залів  Кам’яноярузького  навчально-
виховного комплексу та Есхарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Завершення  ремонту  приміщень  патолого-анатомічного  відділення
Комунального некомерційного  підприємства  «Чугуївська  центральна районна
лікарня ім. М. Кононенка».

Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у смт Новопокровка.
Завершення будівництва майданчика зі штучним покриттям у смт Есхар.
Реконструкція  відділення  екстреної  невідкладної  допомоги

КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка».
Тож,  зусилля  районної  державної  адміністрації  у  2019  році  були

направлені  на  вирішення  життєво  важливих  для  населення  району  питань;
забезпечення соціального захисту і підвищення добробуту населення, сталого
розвитку народногосподарського комплексу району та ін.

Заступник голови районної
державної адміністрації                                        Валентина ВОЛОЦКОВА
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	Загалом, протягом 2019 року районною державною адміністрацією підготовлено і внесено на розгляд районної ради понад 50 питань з різних аспектів життєдіяльності району. В основному, було заслухано хід виконання програм, зокрема Програми правової освіти населення Чугуївського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 11.02.2016 року, Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації у Чугуївському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015 року, районної Програми «Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року, Програми розвитку фізичної культури та спорту, формування здорового способу життя та національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року (із змінами).

