
Публічний звіт голови районної державної адміністрації  

про підсумки діяльності Чугуївської районної державної адміністрації 

 за 2021 рік 

 

Робота Чугуївської районної державної адміністрації протягом 2021 року 

була спрямована на забезпечення виконання на території району власних і 

делегованих повноважень. Пріоритетними напрямками роботи є: підвищення 

рівня життя населення, поліпшення його добробуту; підвищення ефективності 

промислового та агропромислового потенціалу; залучення інвестицій в 

економіку та сприяння впровадженню інновацій у господарський комплекс; 

формування ефективного конкурентного середовища та сприятливих умов для 

розвитку підприємництва; підвищення якості послуг у соціальній та 

гуманітарній сферах; вирішення проблем зайнятості населення. 

 

Бюджетна політика 

Доходна частина районного бюджету загального фонду з початку року          

(без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2021 рік виконана на 79,4%, до 

загального фонду районного бюджету мобілізовано 157,1 тис.грн  податків та 

зборів  при плані 198,0 тис.грн.  

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без 

урахування трансфертів) у 2021 році найбільшу питому вагу займають:                                                                                                                                                                                                                      

орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на 

умовах оренди, орендна плата від надання в оренду комунального майна, інші 

надходження.  

До загального фонду районного бюджету, з урахуванням трансфертів, 

надійшло 2536,1 тис.грн. 

Трансферти з державного, обласного та місцевих бюджетів надійшли у 

повному обсязі (2379,0 тис.грн). 

Видаткова частина районного бюджету за 2021 рік  виконана на  97,5 %, 

при затвердженому з урахуванням змін плані 8018,9 тис.грн, виконання складає 

7817,1 тис.грн.  

Кошти місцевих бюджетів району спрямовувались, у першу чергу, на 

фінансування видатків на виплату заробітної плати, оплату спожитих 

енергоносіїв та комунальних послуг.  

 

Агропромисловий комплекс 

Агропромисловий сектор економіки являється найбільшим складовим 

елементом економічного потенціалу району (близько 180 

сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, з яких: 85% 

займаються рослинництвом, 15% – тваринництвом та рослинництвом) 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 
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бази, нарощування поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення 

розміру середньомісячної заробітної плати робітників аграрної сфери.  

За 2021 рік сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими 

господарствами району вироблено валової продукції на суму 3,6 млрд. грн, або 

94,4% від показників 2020 року, у тому числі у тваринництві – 

528,2 млн. грн (97,7%) та у рослинництві – 3,1 млрд. грн (94,2%). 

За оперативними даними, під урожай 2021 року, сільськогосподарськими 

підприємствами було засіяно 40 тис. га зерновими та зернобобовими 

культурами, 69,8 тис. га – технічними, 11,6 тис. га – кормовими та 5,9 тис. га 

фруктовими культурами.  

Всього зібрано урожаю зернових культур 553,5 тис. тонн з середньою 

урожайністю 53,6 ц/га, з них: пшениця – 375,2 тис. тонн (55,6 ц/га); кукурудза 

на зерно – 140,3 тис. тонн (52 ц/га); ячмінь – 32,3 тис. тонн (48,9 ц/га); просо – 

3,8 тис. тонн (22,1 ц/га); овес – 1,2 тис. тонн (38,8 ц/га); жито – 0,5 тис. тонн                 

(52,3 ц/га); гречка – 0,2 тис. тонни (15,5 ц/га). 

Також зібрано інших культур, а саме: соняшнику – 155,3 тис. тонн з 

середньою урожайністю 24,59 ц/га; цукрових буряків – 37 тис. тонн (388,5 

ц/га); гороху – 3,7 тис. тонн (29,5 ц/га); сої – 3,6 тис. тонн (17 ц/га) та ріпаку – 

0,2 тис. тонн (29,45 ц/га).  

По збиранню урожаю ранніх зернових та зернобобових культур за 

підсумками 2021 року район займає перше місце в загальному рейтингу районів 

Харківської області та має найвищу врожайність. 

Під урожай 2022 року аграріями району посіяно 72,8 тис. га озимих 

культур, з них озимої пшениці та тритікале – 70,4 тис. га, ячменю – 2 тис. га, 

жита – 0,4 тис. га.  

По сільгосппідприємствам району за 2021 рік у галузі тваринництва 

поголів’я складає: великої рогатої худоби – 14,8 тис. голів (у тому числі корів – 

6,5 тис. голів); свиней – 49,4 тис. голів; овець – 1,5 тис. голів; птиці – 

9,5 тис. голів.  

Виробництво склало: м’яса худоби та птиці (у живій вазі) майже                        

14,2 тис. тонн; молока – 41,3 тис. тонн; яєць – 313,1 тис. шт.; вовни – 491,6 кг. 

Протягом року відбулось збільшення виробництва м’яса завдяки 

постійному нарощуванню поголів’я свиней на ПрАТ «Агрокомбінат 

«Слобожанський». 

Керівниками тваринницьких ферм району на постійній основі 

впроваджуються  у виробництво сучасні  автоматизовані технології. Так,         

ФГ «Юпітер» започаткувало випуск сировини європейського ґатунку, майже 

90% продукції підприємство відправляє на молокозавод, а з решти сировини 

виготовляє власну продукцію: сири, йогурти, сметану, вершки, а також 

кондитерські вироби. Передові способи заготівлі, зберігання та підготовки 

кормів, а також умови утримання тварин, забезпечують їх здоров’я, а отже і 

безпеку молока , а сучасні технології підвищують його якість. 

З метою створення міцної кормової бази для годівлі великої рогатої худоби 

у зимовий період, сільськогосподарськими підприємствами району проведено 

комплекс робіт. Так, протягом року фактично заготовлено: сіна – 32,7 тис. тонн, 
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сінажу  – 67 тис. тонн, силосу – 163,5 тис. тонн, консервованих кормів – 59,9 

тис. тонн; заскиртовано соломи – 14,7 тис. тонн; накошено багаторічних трав – 

193,7  тис. тонн та однорічних трав – 8,2 тис. тонн. 

Для оновлення та переоснащення технологічного обладнання аграріями 

закуплено технічних та транспортних засобів майже на 108,4 млрд. грн. Заходи, 

направлені на оновлення технічного і технологічного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств, будуть продовжені і в цьому році. 

Позитивну динаміку має в районі і показник середньомісячної оплати 

праці одного штатного працівника по галузі сільського господарства, який за 

2021 рік становить 10,9 тис.грн, що на 15,7%, або на 1,7 тис.грн більше                   

2020 року. 

Протягом звітного періоду делегації району активно приймали участь у 

агропромислових виставках, науково-практичних семінарах тощо, які 

проводились в області та на території України, для залучення інвестицій та 

демонстрації можливостей аграрного сектору району. Так, за підсумками 

проведення XXХІІІ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2021» 

Чугуївський район та підприємство ТОВ АФ «Базаліївський колос» 

(Чкаловська селищна тариторіальна громада) відзначені дипломом 

Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

 

Промисловість 
Чугуївський район є одним з провідних промислових районів Харківської 

області за обсягом реалізованої промислової продукції. Поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

докорінно змінило тренд економічного розвитку Харківського регіону, 

Чугуївського району та України в цілому.  

Незважаючи на карантинні обмеження робітники більшості підприємств 

продовжували працювати дистанційно, зокрема на умовах неповного робочого 

часу. Виникла проблема збуту промислової продукції. Але, економічна 

активність почала поступово відновлюватись по мірі пом’якшення карантинних 

заходів. На теперішній час продукція виробників району користується попитом 

не лише на внутрішньому ринку, але і далеко за його межами.  

Структура промисловості району є однією з найбільш прогресивних в 

області. Її базу складають галузі харчової промисловості, виробництва 

неметалевих виробів, оброблення металу, виробництва устаткування, 

енергетику, фармацевтику тощо.                

У районі розташовано близько 60 промислових підприємств, які 

утворюють основне коло платників податків району. Формування обсягу 

реалізації на районному рівні значною мірою залежить від діяльності досить 

обмеженого кола підприємств, серед яких: ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ»,                           

ТОВ «Малинівський склозавод», Зміївська ТЕС ПАТ «Центренерго», ДП 

«ЧАРЗ», на які припадає майже 80% промислового обсягу реалізації продукції 

району. 

У ІV кварталі 2021 року розпочав нарощувати виробничі потужності                  

ТОВ «Бікорм» – завод з виготовлення готових кормів для тварин, що 
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утримуються на фермах, який розташований на землях Малинівської селищної 

територіальної громади.  

За даними промислових підприємств обсяг реалізованої промислової 

продукції за 2021 рік становить 2 млрд. грн, на інновації було витрачено понад 

5 млн. грн власних коштів на придбання машин, обладнання та програмного 

забезпечення. 

Поряд із цим керівники підприємств визначають низку 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, обмежені 

фінансові можливості самих підприємств в умовах подовження карантинних 

заходів. 

 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

Значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району та 

забезпеченні потреб населення в товарах і послугах відіграє важлива складова 

внутрішнього ринку – торгівля, ресторанне господарство та побутове 

обслуговування населення. У районі збережено розгалужену мережу закладів 

торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення. На 

території району функціонують: 

812 магазинів, з них: супермаркетів – 22, продовольчих – 140, 

непродовольчих – 334, змішаних – 316; 

143 торговельних павільйони, з них: продовольчих – 86, непродовольчих – 

39, змішаних – 18; 

155 кіосків, з них: продовольчих – 79, непродовольчих – 36, змішаних – 40. 

248 пунктів громадського харчування, з них: кафе – 123, кафетеріїв – 16, 

буфетів – 7, шкільних їдалень –  74, їдалень – 17. 

Мешканцям віддалених населених пунктів продовольчі товари та товари 

першої необхідності, як правило на замовлення, постачають приватні 

підприємці, які здійснюють торговельну діяльність на територіях відповідних 

громад. 

Відповідно до щоденного моніторингу цін на основні продукти харчування 

на підприємствах торгівлі району та щодекадної комплексної оцінки цінової 

ситуації на споживчому ринку району – ціни в середньому знаходяться на рівні              

обласних і з початку 2021 року зросли на 8,2% (в області – на 8,4%, в Україні – 

на 8,5%). Відсутності або дефіциту на соціально значущі продовольчі товари не 

спостерігалось. 

Сфера побутового обслуговування населення району представлена 

250 об’єктами з різними видами послуг, а саме: ремонт телерадіоапаратури, 

послуги лазні, перукарські послуги та послуги салонів краси, 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 тощо.  

Протягом 2021 року районною державною адміністрацією проводилась 

інформаційна робота щодо участі підприємницьких та ділових кіл району у 



 5 

виставкових заходах та навчальних програмах щодо вдосконалення компетенції 

фізичних осіб-підприємців району у сферах консалтингу та 

зовнішньоекономічної діяльності, навчальних семінарах для бухгалтерів щодо 

змін у податковому законодавстві.  

 

Інвестиційна діяльність 

Однією із стратегічних цілей економічного розвитку району є максимальне 

залучення в економіку і соціальну сферу району додаткових фінансових 

ресурсів – інвестицій, як іноземних так і вітчизняних. 

Одним з прикладів успішного залучення в районі іноземних інвестицій 

демонструє промисловий кластер «Малинівка», де реалізовано декілька 

інвестиційних проєктів, серед яких: ТОВ «ЛГЗ «Прайм», ТОВ «Малинівський 

склозавод», ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», ТОВ «Бікорм». Загальний обсяг цих 

інвестиційних проєктів становить понад 100 млн. дол. США. Реалізація цих 

інвестиційних проєктів стала можливою завдяки наданню інвесторам вільних 

земельних ділянок типу «Greenfield» з необхідною інфраструктурою для 

швидкої реалізації проєктів.  

На сьогодні в районі існує подібна земельна ділянка площею 98 га  під 

розміщення індустріального парку. Для цього розроблено інвестиційний проєкт 

«Створення Індустріального парку «Малинівка-Еко», орієнтованою вартістю 

100 млн. грн. 24 травня 2021 року на сесії Малинівської селищної ради 

затверджено Концепцію створення індустріального парку «Малинівка-Еко». 

Залучення іноземних інвестицій у промислові підприємства району 

відбувалось і в інших громадах: 

Вовчанська міська територіальна громада – ТОВ «Дерев’яна культура», 

ТОВ «Скравол», ТОВ «Вовчанський КХП», ТОВ «Ресокс»; 

Зміївська міська територіальна громада – ТОВ «С-Транс», ПрАТ «Завод 

Елокс».  

Районна державна адміністрація зацікавлена в залучені інвестицій в 

економіку району, готова надавати  державну підтримку відповідно до Закону 

України від 17.12.2020 № 1116-ІХ «Про державну підтримку інвестиційних 

проєктів із значними інвестиціями в Україні» та виступати в ролі 

 «інвестиційної няні» для кожного інвестора, який прийде в район.  

З метою сприяння підвищенню фахового рівня спеціалістів підприємств 

району надавалася інформативна підтримка щодо участі в Сертифікаційній 

програмі, яка готує Спеціалістів інвестиційних офісів (спеціалістів 

фандрейзингу, інвестиційних нянь) – експертів зі сфери фандрайзенгу 

(залучення інвестицій у проєкти). Від їх діяльності напряму залежить весь 

інвестиційний клімат країни. 

Для залучення державних інвестицій у вигляді співфінансування з 

обласного та державного бюджетів громади району активно приймають участь 

в обласному конкурсі «Разом в майбутнє» та конкурсному відборі проєктів, які 

можуть профінансуватися з Державного фонду регіонального розвитку. 

З метою виявлення потенційних об’єктів інвестування на території району 

протягом 2021 року територіальними громадами організовано відповідні заходи 
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щодо передачі, інвентаризації та налагодженню роботи по управлінню майном 

комунальної власності, розробки Плану просторового планування та Стратегії 

розвитку громад, у рамках яких заплановано проведення детального 

економічного аналізу та інвестиційного потенціалу території. 

Пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності в районі є: розвиток 

підприємств  переробної галузі, виробництва харчових продуктів, виробництва 

неметалевих виробів, оброблення металу, розвиток фармацевтичної, 

будівельної та туристичної галузі, побудова підприємств по переробці твердих 

побутових відходів. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

У порівнянні з 2020 роком на промислових підприємствах району 

налагоджується зовнішньоекономічна активність. Експортні операції 

відбуваються на підприємствах: ДП «ЧАРЗ», ТОВ «Малинівський склозавод», 

ТОВ «ЛГЗ «ПРАЙМ», ТОВ «ТіПіБіеС Продакшн», ПП «Укр-Ростехніка», 

ПрАТ «Фінпрофіль», ТОВ «Еко-інвест», ПрАТ «Вовчанський агрегатний 

завод». 

Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися у такі країни: 

Фінляндія, Грузія, Узбекистан, Литва, Румунія, Франція, Італія, Німеччина та 

інші країни ЄС. Товарна структура експорту представлена такою продукцією 

районних промислових підприємств: верстати для обробки листового металу з 

числовим програмним забезпеченням,  двигуни, турбіни, вузли, деталі, 

приладдя для автотранспортних засобів,  супутнє устаткування для повітряних і 

космічних летальних апаратів, продукція зі скла, алкогольні напої. 

Також протягом року здійснювалося інформування суб’єктів 

господарювання району щодо участі в різноманітних заходах: міжнародних 

спеціалізованих виставках – Київський технічний ярмарок,  «PlastExpoUA», 

«Лак@Фарба Expo UA», «Addit Expo 3D»; бізнес-форум «PU FUST UKRAINE». 

Не залишається поза увагою робота органів місцевого самоврядування 

щодо залучення коштів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) у 

культурну, соціальну та інші сфери. Постійно проводиться моніторинг 

актуальних грантових конкурсів та програм, в яких територіальні громади, 

громадські організації, ОСББ, населення зможуть взяти участь. 

Протягом 2021 року в районі реалізовано проєкт «Створення туристичної 

інфраструктури та придбання туристичного та спортивного обладнання в 

Малинівській селищній територіальній громаді», фінансування якого здійснює 

Агентство США з міжнародного розвитку, вартістю 856,3 тис.грн. Проєкт 

реалізовано на 95%. 

На території Новопокровської селищної територіальної громади 

реалізується проєкт «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» – 

«Покращення первинної медицини в сільській місцевості», який фінансується 

Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Український фонд 

соціальних інвестицій. У 2021 році придбано медичне обладнання та вироби 

медичного призначення на загальну суму 200 тис.грн.  
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У Чугуївській міській територіальній громаді реалізуються такі проєкти 

міжнародної допомоги: 

«Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Чугуїв» 

(донор – Уряд Королівства Норвегія через Міністерство закордонних справ 

Норвегії; Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) в якості 

розпорядника Фонду «Норвезько-Українська ініціатива енергоефективності» 

(Фонд NUEE); 

«Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про 

енергоефективність в Україні» (донор – Федеральне Міністерство економічного 

співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)); 

«Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході 

України» (донор – Федеральне Міністерство економічного співробітництва та 

розвитку Німеччини (BMZ); 

«Надання оперативної допомоги сім’ям та особам, які опинились у 

складних життєвих обставинах у період карантинних заходів, пов’язаних з 

COVID-19» (проєктні кошти GIZ у рамках роботи Уряду Федеративної 

Республіки Німеччина, яка співфінансується Єврокомісією за Угодою про 

внесок між Європейським Союзом та GIZ від 23.03.2020). 

У Слобожанській селищній територіальній громаді реалізується проєкт 

«Проведення капітального ремонту приміщень, оснащення функціональних зон 

ЦНАП меблями, обладнанням та програмним забезпеченням» у рамках 

програми «Протидія торгівлі людьми в Україні (СТІР)» за підтримки Агентства 

США з Міжнародного розвитку (USAID). Загальна вартість проєкту 1,6 млн. 

грн. 

Старосалтівською селищною територіальною громадою реалізовано 

проєкт Програми DOBRE «Центр сучасних інформаційних технологій – як 

осередок єдиного освітнього простору громади» загальною вартістю 1,2 млн. 

грн. 

Печенізька селищна територіальна громада стала переможцем конкурсу 

«Перспективи сталого розвитку сільських територій  спільно з міжнародною 

некомерційною благодійною організацією DRA «За Європейське громадянське 

суспільство» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ 

Німеччини. Від участі у проєкті громада безкоштовно отримає конкретні 

знання та рекомендації щодо підготовки проєкту Стратегії розвитку громади.  

Також Печенізька громада є переможцем у проєкті «Громада, дружня до 

бізнесу. Інструменти сприяння бізнесу в громадах», впроваджено Клубом 

Ділових Людей за підтримки «U-LEAD з Європою. Сума гранту на програмну 

діяльність молодіжного простору складає до 25 тис. дол. США. 

 

Реформування системи надання адміністративних послуг 

Сфера надання адміністративних послуг є та залишається однією з 

найважливіших складових розбудови системи доступних, прозорих та не 

корупційних сервісів суб’єктів владних повноважень, а також створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу. 
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Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у 

Чугуївському районі здійснюють прийом відвідувачів центри надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) у 6 громадах (Вовчанська, Чугуївська, 

Старосалтівська, Зміївська, Печенізька, Слобожанська). У 3 громадах 

(Малинівська, Чкаловська та Новопокровська) адміністративні послуги 

надають державні реєстратори або уповноважені посадові особи.  

З початку року функціонував ЦНАП при Чугуївській районній державній 

адміністрації. За 5 місяців було зареєстровано 420 звернень щодо надання 

адміністративних послуг. Надано 685 консультацій. З 01 червня 2021 року 

ЦНАП ліквідовано згідно із розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 31.05.2021 № 133 «Про ліквідацію Центру надання 

адміністративних послуг при Чугуївській районній державній адміністрації». 

Проте, створено відділ ЦНАП Слобожанської селищної ради (рішення 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області від  

22.07.2021 № 474-VIII). 

З метою наближення адміністративних послуг до мешканців 

найвіддаленіших населених пунктів створено 14 віддалених робочих місць  

(4 – Чугуївська міська рада, 5 – Старосалтівська селищна рада, 5 – 

Слобожанська селищна рада). 

У середньому ЦНАПами запроваджено надання майже                                          

200 адміністративних послуг (від 97 до 291), спілкуються з відвідувачами  

34 адміністратора (9 – Слобожанська селищна рада, 8 – Вовчанська міська рада, 

8 – Чугуївська міська рада, 3 – Зміївська міська рада, 3 – Старосалтівська 

селищна рада, 3 – Печенізька селищна рада).  

За підсумками проведеного моніторингу діяльності Центрів надання 

адміністративних послуг Чугуївського району протягом 2021 року ЦНАПами та 

державними реєстраторами надано 75,5 тис. послуг. 

Наразі тривають роботи з оновлення, актуалізації переліків 

адміністративних послуг відповідно до останніх змін у законодавстві. Так, у 

ЦНАП Чугуївської міської ради в перспективі надання послуг з державної 

реєстрації актів цивільного стану, реєстрації транспортних засобів, оформлення 

посвідчення водія, пенсійних послуг, а у ЦНАП Печенізької селищної ради 

перелік вже збільшено на 95 послуг. 

Для забезпечення ефективного здійснення завдань та обов’язків, 

покладених на ЦНАП адміністратори мають доступ до: Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Реєстру територіальної 

громади, Державного реєстру актів цивільного стану, Програмного комплексу 

«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (ВРМА)» та 

Інформаційної системи «Вулик».  

Протягом вересня-жовтня 2021 року отримано доступи до: Єдиної 

державної системи у сфері будівництва (ЦНАПи Чугуївської та Вовчанської 

міських рад); Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для надання 

батькам новонародженої дитини комплексної послуги «еМалятко» (ЦНАП 

Вовчанської міської ради). 
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З метою модернізації роботи: 

у ЦНАП Вовчанської міської ради облаштовано дитячий куточок для 

відвідувачів з дітьми, впроваджено систему електронної черги, встановлено 

платіжний термінал, працює безкоштовний wi-fi; 

у ЦНАП Печенізької селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету 

(35,6тис.грн) придбано обладнання, розширено зони прийому та очікування, 

створено місце для самообслуговування суб’єктів звернення, придбано  

2 карт-рідера для зчитування ID паспортів; 

у ЦНАП Чугуївської міської ради здійснено перепланування приміщень 

(територію збільшено майже у 2 рази), проведено ремонтні роботи, з 

урахуванням принципів інклюзивної архітектури, закуплено та встановлено 

нові ролети та грати, розміщено додаткове ознакування, встановлено 

відеокамери (кошти місцевого бюджету – більше 200 тис.грн). У рамках 

співпраці з програмою «U-LEAD з Європою» отримано: офісні меблі              

(43,5 тис.євро), оргтехніку (8,6 тис.євро), ознакування з нанесенням написів 

із застосуванням шрифту Брайля (821,28 євро). Встановлено пеленальний 

столик, дитячий куточок, отримано електронну систему керування чергою, 

створено зону wi-fi free. Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання 

адміністративних послуг виділено 264,4 тис.грн на придбання обладнання для 

оформлення посвідчення водія та реєстрації транспортних засобів. Наразі 

обладнання закуплено, здійснюється його підключення та отримання доступу 

до Єдиної інформаційної системи МВС, а також створення комплексної 

системи захисту інформації. Встановлено платіжний термінал; 

у приміщенні ЦНАП Слобожанської селищної ради за рахунок коштів 

місцевого бюджету проводяться ремонтні роботи. 

У ЦНАП Вовчанської та Зміївської міських рад запроваджено 

застосунок Дія (QR-код для шерингу документів у Дії), який дає можливість 

ділитися копіями документів, а також перевіряти їх дійсність у декілька 

кліків. 

Для здійснення оцінки надання адміністративних послуг та якості 

обслуговування: 

ЦНАП Чугуївської міської ради у листопаді підключився до системи 

моніторингу якості адміністративних послуг; 

у приміщенні ЦНАП Вовчанської міської ради розміщено скриньки з 

написами «задоволений» та «не задоволений»; 

у жовтні спеціалістами ЦНАП Печенізької селищної ради було 

проведено анкетування серед жителів громади щодо якості наданих послуг; 

ЦНАП Старосалтівської селищної ради постійно проводить моніторинг 

якості обслуговування суб’єктів звернень.  

Крім того, оцінювання рівня якості адміністративних послуг у ЦНАПах 

району проводиться і «таємними покупцями». За результатами проведених 

заходів кількість позитивних відгуків складає 95%. 

Працівники ЦНАП постійно удосконалюють свою роботу, велику увагу 

приділяють підвищенню рівня обізнаності у сфері надання адміністративних 
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послуг, знайомству зі змінами у законодавстві. Протягом звітного періоду 

адміністратори прийняли участь майже у 60 навчальних заходах (онлайн-

наради, онлайн-семінари, онлайн-конференції, вебінари та навчання), тематика 

яких стосувалася особливостей надання адміністративних послуг, 

диджиталізації процесів їх надання, застосування методів ненасильницького 

спілкування, а також питань реформування сфери надання адміністративних 

послуг.  

 

Цифрова інфраструктура 

На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного 

суспільства ступінь розвитку інформаційного простору та інформаційних 

технологій стає безпосереднім чинником становлення активного та свідомого 

громадянина, національної конкурентоспроможності. Найбільш вагомим є 

вплив Інтернету. Глобальна мережа надала можливості для створення 

абсолютно нового сегменту онлайн-стартапів, які вийшли на глобальний ринок. 

З метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості проведено 

обстеження наявності волоконно-оптичних мереж у територіальних громадах 

району (у 5 громадах). 

За результатами проведених заходів погоджено надання субвенції 

громадам: 

Вовчанська – 15 населеним пунктам на суму 1,5 млн.грн; 

Зміївська – 1 населеному пункту – 165,6 тис.грн; 

Малинівська – 1 населеному пункту – 41,3 тис.грн; 

Слобожанська – 3 населеним пунктам – 570,6 тис.грн; 

Чугуївська – 3 населеним пунктам – 483,3 тис.грн. 

 

Житлово-комунальне господарство 
Пріоритетними напрямками в галузі житлово-комунального господарства 

є проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції та будівництва 

об’єктів тепло-, водопостачання, водовідведення, житлового фонду, 

забезпечення ефективного функціонування всіх об’єктів житлово-

комунального господарства населених пунктів громад, підприємств і 

організацій різних форм власності, проведення комплексної модернізації та 

технічного переоснащення підприємств та залучення інвестицій в галузь 

житлово-комунального господарства. 

Своєчасна підготовка теплового, водопровідно-каналізаційного, 

житлового та дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду 

2021-2022 років та належне проведення опалювального сезону було 

перспективним напрямком у 2021 році. Завдяки належній роботі районного 

штабу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери у 

2021-2022 роках вчасно було підготовлено та здійснено запуск всіх котелень та 

подано тепло в усі житлові будинки, які під’єднано до централізованого 

опалення. 
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У районі обліковується 798 багатоквартирних житлових будинків. На всі 

будинки є підписані паспорти готовності до опалювального сезону. 

Здійснено планову заміну мереж, насосних та каналізаційних станцій, 

ремонт та хлорування башт Рожновського. 

Одним із пріоритетних питань зостається реконструкція очисних споруд у 

селищі Малинівка. Замовником виступає Департаментом житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської 

обласної державної адміністрації.  

Крім того, актуальним залишається питання розробки проєктно-

кошторисної документації на проведення реконструкції очисних споруд у 

селищі Есхар. Замовником розробки проєктно-кошторисної документації 

виступає Департамент житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації.  

Також, є актуальним продовження реалізації проєкту «Реконструкція 

каналізаційного колектору в місті Чугуїв» за рахунок коштів з обласного 

бюджету. Замовником робіт є зазначений Департамент. 

Не менш важливим є продовження та виділення коштів з обласного 

бюджету на реалізацію проекту «Реконструкція водоводу діаметром 600 мм у 

дві нитки від магістрального водоводу Кочеток-Харків в місті Чугуїв» 

вартістю 66,8 млн.грн. 

У місті Зміїв за рахунок бюджетних коштів реконструйовано систему 

водогону будівлі дошкільного закладу № 2 на суму 593,4 тис.грн, виконано 

поточних робіт на 405,0 тис.грн та розроблені проєкти на нове будівництво 

водогонів на суму 450,0 тис.грн. Крім цього, за рахунок субвенції з обласного 

бюджету в розмірі 5,0 млн.грн, продовжуються роботи по реконструкції 

очисних споруд в с. Бірки.  

Для КУ «Вовчанські очисні споруди» за кошти місцевого бюджету було 

придбане сучасне устаткування, а саме: каналопромивальну установку 

високого тиску ROM SmartTrailer, виробництво Нідерланди, яка не має 

аналогів в Україні. Така установка призначена для очищення та промивання 

каналізаційних труб. До комплектування установки входять пробивні 

форсунки, що забезпечує чищення труб діаметром від 50 до 500 мм. 

Устаткування знаходиться на автономному причепі, що дозволяє 

транспортувати його до будь-якого місця та зручним видом транспорту. 

Фахівцями комунальної установи пройдено відповідне навчання для 

ознайомлення з особливостями роботи на новому обладнанні за участю 

представників фірми-постачальника обладнання. Придбання цієї установки 

дозволить комунальникам Вовчанської громади попереджувати виникнення 

аварійних ситуацій на каналізаційній мережі. 

 

Енергозабезпечення 

Послугу централізованого теплопостачання мешканцям населених 

пунктів Чугуївського району надають: Вовчанське підприємство теплових 

мереж, комунальне підприємство «Зміїв-тепло», Кочетоцьке виробничо-

комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства, 
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комунальне підприємство «Чугуївтепло», комунальне підприємство 

«Чкаловське житлово-комунальне експлуатаційне управління – 2013», 

державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», 

комунальне підприємство «Малинівка», Зміївська теплова електрична станція 

ПАТ «Центренерго», філія «Теплоенергоцентраль» ТОВ «ДВ Нафтовидобувна 

компанія». Решта населених пунктів району для забезпечення теплом житлових 

осель використовує автономне опалення. 

На території Чугуївського району протягом року впроваджувалися 

енергозберігаючі заходи, які були направлені на зменшення споживання 

енергоресурсів, проведення модернізації існуючого обладнання на тепло-, 

водопостачальних підприємств, житлових будинків та закладів соціальної 

сфери. 

Так, у 2021 році було виділено кошти з обласного бюджету на реалізацію 

проєкту «Реконструкція опалювальної блочно-модульної котельні ТП № 3 з 

встановленням газового котла та підводом газопроводу високого тиску до 

котельні, яка розташована за адресою: Харківська область, Чугуївський район, 

смт Чкаловське, вул. Першотравневе, 18 А», вартість проєкту складає 4200,0 

тис.грн. Вказана блочно-модульна котельня забезпечує теплопостачанням 

об’єкти соціальної сфери, а саме Чкаловський ліцей, дитячий садок, 

гуртожиток, адміністративну будівлю, амбулаторію. У зв’язку з тим, що 

працюючи на альтернативному палеві (пелети) потужності міні-котельні не 

вистачало, було розроблено зазначений проєкт. 

Також, за рахунок фінансової підтримки з місцевого бюджету 

Чкаловської селищної ради було переобладнано систему опалення усіх 

житлових будинків смт Чкаловське, а саме для 1360 абонентів централізованого 

опалення було замінено труби на пластикові, встановлено у квартирах 

індивідуальні прилади обліку тепла.  

Крім того, для ефективного опалення Іванівського ліцею Чкаловської 

селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету було встановлено 

додатковий твердопаливний котел потужністю 200 кВт. 

У 2021 році Чугуївською міською радою прийнято участь у 

інвестиційному проєкті «Підвищення енергоефективності закладів бюджетної 

сфери міста Чугуїв» за програмою «Енергозбереження» Північної екологічної 

фінансової корпорації (НЕФКО) з метою впровадження енергозберігаючих 

технологій, підвищення енергоефективності в Чугуївському ліцеї № 6. Загальна 

сума проєкту становить 16,4 млн.грн, із них кредитні кошти – 10,2 млн.грн, 

грантові – 4,45 млн.грн, кошти місцевого бюджету – 1,7 млн.грн. Також 

реалізується проєкт з енергомодернізації Чугуївського ліцею № 5, у рамках 

якого грантову підтримку надає Український фонд соціальних інвестицій 

(УФСІ). Загальна вартість проєкту становить 12,65 млн.грн. Триває реалізація 

проєкту за програмою «Спроможна школа для кращих результатів» з 

капітального ремонту покрівлі Чугуївського ліцею № 7. Загальна вартість 

проєкту складає 10,4 млн.грн. На його реалізацію Чугуївська громада отримала 

субвенцію з державного бюджету в розмірі 8,2 млн.грн, співфінансування з 

бюджету громади затверджено в розмірі 2,6 млн.грн. 
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У населених пунктах Печенізької селищної ради протягом 2021 року 

впроваджено ефективне енергозберігаюче освітлення шляхом встановлення 250 

одиниць сучасних світодіодних світильників Maxus потужністю 100 В за 

рахунок місцевого бюджету.  

Одним із пріоритетним напрямків протягом 2021 року була підготовка 

господарського комплексу до нового опалювального сезону 2021/2022 років.  

Так теплонадаючими підприємствами здійснювалися планові заходи 

щодо зменшення споживання енергетичних ресурсів. Для цього було виконано 

планові заходи щодо реконструкції, поточного ремонту та заміни 

енергетичного устаткування на 83 котельнях та топкових. Підготовлено до 

опалювального сезону 54 км теплових мереж. 

Наразі на території населених пунктів Чугуївського району 100% 

підключено житлові будинки та об’єкти соціальної сфери до централізованого 

опалення.  

Крім того, усіма закладами освіти, культури, охорони здоров’я та 

комунальними установами, які мають власні котли для опалення і підігріву 

води, укладено договори на газ з контрагентом ГК «Нафтогаз Трейдинг». 

Послугу з електропостачання здійснює АТ «Харківобленерго». Стан 

розрахунків за спожиту електроенергію в районі за 2021 рік складає більше 100 

%. Природний газ споживачам району надає АТ «Харківгаз». Стан розрахунків 

за спожитий природний газ в районі за 2021 рік складає 88%.  

Міськими, селищними радами, підприємствами, організаціями та 

установами, незалежно від підпорядкування і форм власності, у межах 

компетенції протягом року було вжито заходів щодо здійснення стовідсоткових 

розрахунків усіма категоріями споживачів за спожиті енергоносії та отримані 

житлово-комунальні послуги, погашення заборгованості минулих періодів.  

Підприємствами галузі та місцевими органами влади проводиться 

роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня оплати споживачів, можливості 

оформлення субсидій, укладання договорів реструктуризації заборгованості 

населення за житлово-комунальні послуги, претензійно-позовна робота. 

Разом з тим, перед комунальним підприємством «ВОДА ЕСХАРА» 

продовжує налічуватися заборгованість за водовідведення, яка утворилася 

внаслідок несвоєчасної сплати за таку послугу від філії 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія». На 

теперішній час вона становить майже 1700,0 тис.грн, та комунальним 

підприємством «ВОДА ЕСХАРА» вкотре за останній рік готується позов до 

суду стосовно вирішення питання відшкодування цієї заборгованості. 

 

Транспорт, зв’язок та інформаційні технології 

На території району організовано регулярне транспортне сполучення з 

усіма населеними пунктами. На теперішній час діє 41 автобусний маршрут, які 

не виходять за межі території району та 15 автобусних маршрутів загального 

користування, що мають сполучення з обласним центром, які повністю 

забезпечують потреби у пасажирських перевезеннях. 

На обслуговуванні автобусних маршрутів задіяні транспортні засоби, які 
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обладнані для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.  

На території Чугуївського району знаходяться дві автостанції. 

У районі проводилася робота щодо реалізації стратегічних напрямів та 

пріоритетів розвитку транспортного обслуговування населення, здійснення 

заходів з розвитку маршрутної мережі району.  

Обслуговуванням автобусних маршрутів, що не виходять за межі території 

району здійснюють 6 автоперевізника: ФО-П Ніколаєнко М.І.,                               

ФО-П Бережний В.І., ФО-П Кухлєєв В.І., ФО-П Сапелкін М.М, ПП «Транс-

Сервіс» та ТОВ «АВТО-ОВІ». 

У зв’язку із закінчення договорів з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території районну, за наступними маршрутами: № 1308 «Вовчанськ (АС) – 

Вільча»; № 1309 «Вовчанськ (АС) – Стариця»; № 1311 «Вовчанськ (АС) – 

Графське»; № 1637 «Вовчанськ (АС) – Томахівка»; № 1647 «Молодова – 

Вовчанськ (АС)»; № 1320 «Зміїв – Гайдари», було проведено засідання 

конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників. 

У зв’язку із змінами внесенеми до Закону України «Про автомобільний 

транспорт», а саме: щодо покладання організації пасажирських перевезень на 

міських, приміських і міжміських автобусних маршрутах загального 

користування на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

протягом грудня здійснювалася передача документів з питаня 

автотранспортного перевезення населення на відповідні громади Чугуївщини та 

до Управління транспорту Харківської обласної державної адміністрації.  

Також на території району є залізничне сполучення, яке представлено 

двома дирекціями Південної залізниці, а саме: Куп’янської дирекції 

залізничних перевезень – станція Мохнач, станція Гракове, станція Есхар, 

станція Коробочкине, станція Чугуїв, станція Вовчанськ, станція Білий 

Колодязь та Харківською дирекцією залізничних перевезень – станція Зміїв, 

станція Бірки. 

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. Тому філіями «Чугуївський 

райавтодор», «Зміївський райавтодор», «Вовчанський райавтодор», 

«Куп’янське ДЕП» та «Чугуївське ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» ВАТ 

ДАК «Автомобільні дороги України» забезпечувалось очищення від сміття 

доріг та прилеглих до них лісосмуг. Крім того, на дорогах загального 

користування місцевого та державного значення проводилися роботи щодо 

оновлення дорожньої розмітки, встановлення обмежувальних знаків 

дорожнього руху, фарбування перильних огороджувальних елементів на 

штучних спорудах. 

На території Чугуївського району дороги державного значення знаходяться 

на балансі Служби автомобільних доріг у Харківській області, місцевого 
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значення – на балансі ДП «Дороги Харківщини». 

Згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 17.03.2021 № 128 «Про затвердження переліків об’єктів            

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту           

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, які у 

2021 році фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та її 

залишку минулих років» затверджено відповідний перелік, у який увійшли і    

дороги по Чугуївському району.  

У 2021 році у межах Програми Президента України «Велике будівництво» 

проводилася реконструкція мостів на автомобільних дорогах державного 

значення Н-26 Чугуїв-Мілове (біля смт Малинівка та с. Коробочкине) та М-03 

«Київ-Харків-Довжанський» (біля с. Гракове, роботи ще не завершено). 

Замовник – Служба автомобільних доріг у Харківській області. 

Також виконано поточний середній ремонт дороги місцевого значення: 

О-211235 Зміїв – Таранівка км 13+500 - км 14+600, загальний обсяг 

субвенції становить 14,23 млн.грн;  

поточний середній ремонт дороги місцевого значення О-210825 Вовчанськ 

– Землянки км 17+960 - км 23+960, загальний обсяг субвенції становить 44,955 

млн.грн;  

завершена реалізація проєкту «Реконструкція пішохідного мосту на 

538+800 км автомобільної дороги М-03 «Київ – Харків – Довжанський»,                   

м. Чугуїв Харківська область», загальний обсяг субвенції становить 36,0 

млн.грн;  

виконано капітальний ремонт дороги Т 21 11 Чугуїв – Печеніги – Великий 

Бурлук – с. Мартове;  

виконано капітальний ремонт дороги Т 21 11 Чугуїв – Печеніги – Великий 

Бурлук – с. Кицівка.  

Замовником проведення робіт виступало ДП «Дороги Харківщини». 

Малинівською селищною радою протягом 2021 року проводилася 

підготовча робота щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації для 

проведення реконструкції мосту через річку Сіверський Донець в урочищі 

«Фігуровка». Відповідно до предпроєктних розрахунків орієнтовна вартість 

робіт становить 35-37 млн.грн. 

Мешкінці населених пунктів району користуються поштовими послугами 

через стаціонарні та пересувні відділення поштового зв’язку, які входять до 

складу Харківської дирекції АТ «Укрпошта».  

На Чугуївщині з 01 жовтня розпочав діяти пілотний проєкт «пересувного 

відділення зв’язку» в сільській місцевості АТ «Укрпошта» в населених пунктах 

Зміївської та Чугуївської міських, Слобожанської, Малинівської та Чкаловської 

селищних радах. У проєкті задіяно 56 населених пунктів району. 

Крім того, на території населених пунктів району є представництва 

компанії «Нова пошта» та «Meest», що забезпечує сервіс експрес-доставки 

документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу.  

Телефонний зв’язок забезпечує Харківська філія ПАТ «Укртелеком» 
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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», «AGGARA». 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Протягом звітного періоду забезпечувався моніторинг екологічної безпеки 

на території району, проводилися заходи з охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів (земель, лісів, 

надр, об’єктів природно-заповідного та водного фондів), виявлення та усунення 

порушень земельного та природоохоронного законодавства. 

Районною державною адміністрацією постійно проводилася організаційна 

робота з органами місцевого самоврядування, керівниками установ, 

підприємств та організацій усіх форм власності щодо належного санітарного 

утримання територій. Визначалася та закріплялася за підприємствами, 

організаціями, установами всіх форм власності територія, яка підлягає 

санітарному очищенню.  

У 2021 році на території Чугуївського району акція проходила менш 

масштабно, ніж у попередні роки, та з дотриманням карантинних обмежень. 

Починаючи з 31.03.2021 по 31.05.2021 на території району було проведено 

заходи з благоустрою в межах Всеукраїнської акції «За чисте довкілля». 

Органами місцевого самоврядування проведено заходи з благоустрою 

населених пунктів та територій, особливу увагу приділивши ліквідації 

несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів.  

Так, протягом акції на території населених пунктів Чугуївського району 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями незалежно від форми власності було ліквідовано                                

296 несанкціонованих сміттєзвалищ. Обсяг зібраних побутових відходів склав              

2,4 тис.м3. Упорядковано 1976,5 тис.м2 прибудинкових територій, 18 парків,            

19 скверів, 118 дитячих та 104 спортивних майданчиків. Приведено до 

належного санітарно-екологічного стану 115 кладовищ, 49 братських могил,                                 

9 меморіальних комплексів та 33 місця почесних поховань. До участі в 

проведенні заходів у межах Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» було 

залучено 4500 осіб.  

На території міських, селищних рад проводилися роботи з озеленення з 

висадкою квітів біля адміністративних будівель, об’єктів соціально-

культурного призначення, кронування та видалення фаутних дерев. Протягом 

дії акції було висаджено 10900 дерев та 2750 кущів.  

Громадами активно залучалися адміністративні комісії для виявлення 

порушників у частині перевірки недотримання правил благоустрою населених 

пунктів відповідних громад. Так, наприклад, Чугуївською міською радою на 

порушників складено 16 протоколів на суму 4,5 тис.грн та виписано 1028 од. 

приписів-попереджень. 
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Всі громади активно долучилися до Всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля». Про це свідчить постійне висвітлювання в місцевих газетах, на 

офіційних сайтах громад та у соціальній мережі Facebook. Крім того, постійно 

публікується інформація про обсяги виконаних робіт з благоустрою 

комунальними підприємствами, організаціями, установами громад та про 

заплановані заходи.  

Протягом року в населених пунктах району проводились інші різноманітні 

акції: «Зробимо Україну чистою», «День Землі», «День води», «Екологічні 

толоки», «День благоустрою», до участі в яких було залучено 4500 осіб. 

Враховуючи карантинні обмеження не залучалися до участі у зазначених 

заходах особи, що перебувають на обліку в Чугуївській міськрайонній філії 

Харківського обласного центру зайнятості. 

Проведені виїзні обстеження земельних ділянок на території Вовчанської, 

Чугуївської, Зміївської міських, Печенізької, Старосалтівської, Малинівської, 

Слобожанської селищних рад. Проведені перевірки орендованих земель                   

ТОВ «Молочний світ», ТОВ «Агро-Світ», ТОВ «С-Транс», ТОВ «Білдінг-              

сервіс 1», ТОВ «Ремторобладнання», ТОВ «Лес 2000», ПП «Мисливець»,                  

ТОВ «Берег», бази відпочинку «Біле озеро» Зміївської ТЕЦ,                                      

ПАТ «Центренерго», ПРАТ «Харківспецавто», Благодійного фонду «Мівіна». 

Складено акти обстеження земельних ділянок, направлено запити у відповідні 

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

На контролі залишається питання стану поводження з твердими 

побутовими відходами. У районі послугу з благоустрою та вивезення твердих 

побутових відходів надають місцеві комунальні підприємства та фізичні особи-

підприємці: КП «Малинівка» (Малинівська селищна рада), КП «Чкаловське 

житлово-комунальне експлуатаційне управління – 2013» (Чкаловська селищна 

рада), КП «Єко-Сервіс» (Новопокровська селищна рада), КП «Чугуївський 

комунальний комплекс» та ФО-П Ананьєв О.А. (Чугуївська міська рада),                     

КП «Надія-2» (Слобожанська селищна рада), КП «Салтів водоканал» 

(Старосалтівська селищна рада), КП «Зміїв-Сервіс» (Зміївська міська рада),                 

КП «Джерело та КП «Аква» (Печенізька селищна рада), КП «Вовчанськ» та                  

КП «Вільчанський КПП» (Вовчанська міська рада). 

Крім того, впроваджується робота з роздільного збору твердих побутових 

відходів, у більшості населених пунктів застосовується контейнерна система 

збирання. 

На балансі даних підприємств знаходяться транспортні засоби для 

вивезення відходів, рівень зношеності яких становить від 24 до 100 %. Тому 

першочерговим заходом з вирішення проблеми поводження з твердими 

побутовими відходами – є придбання техніки (спеціально обладнаних для 

вивезення побутових відходів та рідких нечистот транспортних засобів та іншої 

техніки) та необхідної кількості устаткування (контейнерів). 

Здійснено виїзні обстеження територій Малинівської селищної та 

Чугуївської міської рад. Виявленими порушеннями природоохоронного 

законодавства щодо поводження з відходами є несанкціоновані і 

неконтрольовані звалища побутових відходів. До голів відповідних рад були 
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направлені акти обстеження земельних ділянок та листи з вимогою ліквідувати 

дані звалища. 

Проведено моніторинг щодо стану поводження з твердими побутовими 

відходами на території громад. 

Відділом захисту довкілля та природокористування районної державної 

адміністрації проведено інвентаризацію лісових ресурсів щодо виявлення 

самозаліснених земельних ділянок, а також земель, придатних для створення 

нових лісів на території району. 

Проведено моніторинг стану фактичної лісистості району, запасу деревини 

в лісах та їх технічної придатності. Разом з фахівцями лісових господарств 

району за спеціальною схемою проведено обстеження на місцевості, у межах 

лісових інвентаризаційних ділянок. Загалом обстежено майже 2 тисячі ділянок.  

Для проведення інвентаризації лісових ресурсів на території району згідно 

з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17.09.2021                      

№ 247 створено робочу групу, до складу якої увійшли представники місцевого 

самоврядування, працівники територіальних підрозділів Держгеокадастру у 

Харківській області, головні лісничі лісових господарств, спеціалісти відділів 

земельних ресурсів та екологи району. Загалом у районі виявлено майже                      

13 тис. га самозаліснених земельних ділянок та 8 тис. га придатних до 

заліснення.  

Також проведено інвентаризацію водних об’єктів, об’єктів державної та 

комунальної власності, що знаходяться на території району.  

Взято участь у засіданні Регіональної комісії з інвентаризації водних 

об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, що 

знаходяться на території територіальних громад Харківської області. 
 

 

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом 

Вирішення питань містобудування та архітектури постійно перебуває на 

контролі керівництва районної державної адміністрації. 

Основним пріоритетним завданням будівельної галузі є розвиток 

соціальної інфраструктури, поліпшення якості об’єктів соціально-культурного 

призначення та житлово-комунального господарства. 

На сьогоднішній день у містобудівній галузі відбулися досить суттєві зміни 

на законодавчому рівні, а саме: набув чинності Закон України від 17.06.2020               

№ 711-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

планування використання земель» та прийнята постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження порядку розроблення, 

оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», які 

містять певну новелу для українського законодавства, що пов’язана зі 

стрімкими змінами й поліпшенням для розвитку територіальних громад: 

запровадженням комплексного планування розвитку територій об’єднаних 

територіальних громад. Громадам надана можливість розробити нову 

містобудівну документацію-комплексний план просторового планування 
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територій об’єднаних територіальних громад, яка буде визначати вимоги щодо 

використання території як в межах, так і за межами населених пунктів.   

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію по 

Чугуївському району у січні-вересні 2021 року складає 6336 м
2
, або 92,5% до 

відповідного періоду минулого року.  

У 2021 році було прийнято 34 фізичних та 6 юридичні особи з особистих 

питань у сфері містобудування та архітектури, яким у робочому порядку було 

надано усні роз’яснення, а також розглянуті питання оформлення у власність 

земельних ділянок для містобудівних потреб та введення житла в експлуатацію. 

Розглянуто та узгоджено 39 проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будинків і споруд, а також особистого селянського господарства. 

Забудовникам Чугуївського району було видано 9 будівельних паспорти на 

забудову земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових 

будинків, господарчих будівель та споруд. 

За 2021 рік розглянуто та узгоджено на засіданні архітектурно-

містобудівної раді при Департаменті містобудування та архітектури Харківської 

обласної державної адміністрації 6 проєктів містобудівної документації: 

«Генеральний план села Зарожне Чугуївського району Харківської 

області»;  

«Генеральний план села Тетлега Чугуївського району Харківської області»;  

«Генеральний план та план зонування території населеного пункту села 

Роздольне Чугуївського району Харківської області»; 

«Генеральний план та план зонування території населеного пункту села 

Таранівка Чугуївського району Харківської області»;  

«Генеральний план та план зонування території населеного пункту села 

Безпалівка Чугуївського району Харківської області;  

«Детальний план території с. Мартове по вул. Гагаріна та вул. Набережна 

(передбачивши розташування будинків відпочинку, човнової станції та зони 

відпочинку загального користування) на території Печенізької селищної ради».  

У 2021 році в рамках програми підвищення якості медичного 

обслуговування в сільській місцевості закінчено будівництво амбулаторій 

загальної практики-сімейної медицини у с. Варварівка на території Вовчанської 

об’єднаної територіальної громади, с. Чемужівка на території Зміївської 

об’єднаної територіальної громади, с. Старий Салтів на території 

Старосалтівської об’єднаної територіальної громади. 

Також завершено реалізація проектів з будівельних робіт у приймальних 

відділеннях опорних закладів охорони здоров’я: 

відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з палатами 

інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами та 

ізолятором ім. Є.Й. Мухіна КНП «Чугуївська центральна лікарня                                     

ім. М.І. Кононенка» Чугуївської міської ради; 

приймального відділення КНП «Вовчанська центральна районна лікарня» 

Вовчанської міської ради. 
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У процесі завершення знаходиться будівництво амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини у с. Кам’яна Яруга на території Чугуївської 

міської ради. За останній місяць було виконано певний об’єм робіт. На сьогодні 

тривають роботи з благоустрою, наразі тротуарною плиткою вимощені 

пішохідні доріжки та підходи до амбулаторії. У квартирах для медичних 

працівників виконуються внутрішні роботи. 

Проведено контроль за реалізацією проєкту щодо будівництва об’єкту 

«Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу за адресою: Харківська обл., 

м. Чугуїв, пров. Чайковського між буд. № 6 та № 8 (коригування)». Будівельні 

роботи розпочато в червні поточного року. Наразі будівельно-монтажні роботи 

перебувають на фінішному етапі. Також тривають внутрішньо-оздоблювальні 

роботи. ФОК приєднали вже до всіх систем забезпечення: вода, каналізація, 

тепло.  

Протягом року здійснено заходи щодо сприяння збереженню пам’яток 

історії і культури, архітектури та містобудування палацово-паркових, паркових і 

садибних комплексів, природних заповідників, пам’ятків архітектури, 

підтримки в належному стані їх будівельних конструкцій та естетичного 

вигляду фасадів будівель та споруд. 

 

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Здійснювались заходи щодо реалізації державної політики з питань 

захисту прав дітей.  

На території району проживає 35567 дітей віком від 0 до 18 років. 

На місцевому обліку служби у справах дітей Чугуївської районної 

державної адміністрації перебуває 61 дитина-сирота та дитина, позбавлена 

батьківського піклування, з них  58 дітей, влаштовані до прийомних та 

дитячих будинків сімейного типу,  в державних закладах виховуються – 2 

дитини, в родині патронатного вихователя 1 дитина. Також на обліку 

перебувають 3 дитини цієї категорії з числа внутрішньо переміщених осіб із 

тимчасово окупованих територій України, з них 2 дитини перебувають під 

опікою та піклуванням, 1 дитина виховується у прийомній сім’ї. 

У районі продовж року функціонувало 5 родин патронатних 

вихователів. В яких послугу з патронату надавалось 19 дітям. Упродовж року 

службою у справах дітей районної державної адміністрації проводилась 

певна робота  з батьками щодо підвищення їх батьківського потенціалу та 

повернення дітей у біологічну родину. Результатом роботи є: 12 дітей 

реінтегровано в біологічну родину, 1 дитина влаштована до прийомної сім’ї, 

на теперішній час залишаються в патронатних сім’ях 7 дітей.  

Створено банк даних потенційних  батьків-вихователів   та прийомних 

батьків, які бажають взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Протягом 2021 року працівниками служби разом правоохоронними 

органами, представниками органів місцевого самоврядування проведено                  

57 виїздів до населених пунктів району, з метою виявлення фактів 

бродяжництва та жебракування, виявлення дітей, які прогулюють заняття або 
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знаходяться без догляду батьків, обстеження умов проживання родин, що 

перебувають у складних знаходились. У результаті виїздів виявлено 20 дітей, 

12 дітей влаштовано до сімей патронатних вихователів, 8 повернуто батькам.  

Всього за  звітний  період проведено  6 Днів правових знань, 4 тематичні 

лекції та 15 профілактичних бесід з дітьми та підлітками. Охоплено понад 

400 осіб, розповсюджено 300 буклетів, листівок та прес-релізів на 

різноманітну тематику. 

Проведено 16 засідань комісії з питань захисту прав дитини районної 

державної адміністрації щодо розгляду  питань,  які  стосуються   соціального 

захисту дітей, підготовлено 80 проєктів розпоряджень голови районної 

державної адміністрації.       

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. У районі створено і функціонує 6 дитячих будинки 

сімейного типу та 17 прийомних сімей, в яких виховується 73 дитини-сироти 

та дитини, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.  

За звітний період 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування усиновлено.  

Окрема увага приділялась роботі із зверненнями громадян. Так, на 

особистому прийомі громадян до служби у справах дітей звернулось 78 осіб, 

прийнято  78 заяв. Повторних звернень не було, всі звернення розглянуті та 

вирішені позитивно. 

Підготовлено матеріали та направлено до суду 12 позовних заяв про 

позбавлення батьківських прав 23 осіб, які ухиляються від виконання своїх 

обов’язків по вихованню та навчанню 18 дітей.  

 

Зайнятість населення та ринок праці 

Реалізація заходів щодо зайнятості населення сприяла вирішенню 

соціальних проблем району, дозволила здійснювати своєчасний контроль за 

ситуацією на ринку праці.  

З метою збереження існуючих і створення нових робочих місць філіями 

Харківського обласного центру зайнятості та управлінням соціального захисту 

населення районної державної адміністрації проводиться роз’яснювальна 

робота з керівниками та власниками підприємств Чугуївського району.  

За даними районних філій Харківського обласного центру зайнятості (РФ 

ХОЦЗ) з початку 2021 року в районі створено 1278 нових робочих місць. 

Проведення громадських робіт дозволило знизити соціальну напругу на 

ринку праці району. На проведення цих та інших робіт тимчасового характеру з 

бюджетів міських, селищних рад виділено 2049,3 тис.грн, використано      

1712,2 тис.грн, залучено до участі в роботах 845 безробітних.  

Роботодавці району поінформовані про можливість отримання допомоги 

по частковому безробіттю у разі втрати працівниками частини заробітної плати 

внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу в зв’язку із 

зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових 
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відносин. Так, Зміївською РФ ХОЦЗ надано допомогу 3 роботодавцям по 

частковому безробіттю для виплати допомоги 72 працівникам, Печенізькою – 2 

роботодавцям, Чугуївською – 1 роботодавцю для виплати допомоги 19 

працівникам. 

У районі створена та діє районна комісія з легалізації робочих місць та 

доходів, своєчасної виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. Засідання комісії проходять щомісяця 

відповідно до плану роботи консультативно-дорадчих органів районної 

державної адміністрації.  

Членами комісії проводиться робота щодо створення в суспільстві 

атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які використовують працю 

найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин. За 

допомогою різних форм комунікацій проводилася інформаційно-

роз’яснювальна робота із суб’єктами господарювання, що проводять діяльність 

у сфері торгівлі, громадського харчування, сільського господарства, 

промисловості, житлово-комунального господарства та інших галузях щодо 

неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових 

відносин. Всього роз’яснювальну роботу проведено із 165 суб’єктами 

господарювання де працює 15190 найманих працівників. Метою зазначеної 

роботи є збільшення кількості офіційно оформлених найманих працівників у 

суб’єктів господарювання.  

На черзі на прохождення професійної адаптації в управлінні соціального 

захисту населення районної державної адміністрації перебувало 11 учасників 

антитерористичної операції та одна особа, яка здійснювала заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Протягом 

року пройшли професійну адаптацію 4 особи. 

 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

Своєчасна виплата заробітної плати, підвищення її рівня, стан 

впровадження мінімальних стандартів в оплаті праці визначені в роботі 

керівництва району одними з пріоритетних.  

У районі реалізується комплекс заходів щодо додержання мінімальних 

гарантій в оплаті праці з дотриманням визначених чинним законодавством 

термінів. З метою вивчення питання виконання підприємствами району Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» управлінням 

соціального захисту населення районної державної адміністрації щомісячно 

проводиться моніторинг підприємств з питань оплати праці. З початку року 

обстеженням охоплено 160 підприємств, загальна чисельність працівників, 

охоплених обстеженням, складає 15410 осіб. На всіх обстежених підприємствах 

оплата праці проводиться з дотриманням міжпосадових співвідношень, 73,9 % 

працівників отримують заробітну плату з додержанням умов галузевих угод. 

Рівень середньомісячної заробітної плати працівників району за ІІІ квартал 

2021 року, за офіційними даними Головного управління статистики у 
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Харківській області, склав 11688 грн, що складає 94,6 % від обласного рівня. 

Мінімальний розмір заробітної плати перевищено у 1,9 рази.  

Питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємств, 

установ та організацій району знаходиться на постійному контролі районної 

державної адміністрації. Щомісяця проводиться моніторинг виплати заробітної 

плати. Питання своєчасної виплати заробітної плати щомісяця розглядаються 

на засіданнях районної комісії з легалізації робочих місць та доходів, 

своєчасної виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. 

Станом на 01.01.2022 заборгованість із виплати заробітної плати складає 

19276,9 тис.грн. Борги мають наступні підприємства: казенне підприємство 

«Зміївський ремонтний енергомеханічний завод» – 8050,6 тис.грн,                   

КП «Салтів водоканал» – 284,7 тис.грн, ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна 

компанія» – 10941,6 тис.грн. 

За рішенням районної комісії направлено листи засновнику КП «Салтів 

водоканал» (Старосалтівська селищна рада); генеральному директору               

ДК «Укроборонпром» – щодо вжиття відповідних заходів та надання 

фінансової підтримки казенному підприємству «Зміївський ремонтний 

енергомеханічний завод». 

 

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. З 

початку 2021 року різні види державних соціальних виплат отримали                      

7417 сімей на суму 224,9 млн.грн. 

Згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

нараховано та виплачено допомогу 3215 отримувачам на суму 62,4 млн.грн. 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, нарахована 25 отримувачам на суму 356,3 тис.грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нарахована допомога 727 сім’ям на суму                    

44,3 млн.грн. 

На території району – 34 прийомних сім’ї, 5 сімей патронатних 

вихователей та 27 дитячих будинків сімейного типу. Соціальну допомогу на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошове 

забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам та патронатним 

вихователям виплачено на загальну суму понад 21,3 млн.грн. 

Виплата всіх видів соціальної допомоги відбувається своєчасно у повному 

обсязі. 
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Субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг користується 14476 сім’ї, або 24,1 % від їх загальної кількості, на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива –                     

1302 сім’ї. Протягом 2021 року нараховано субсидій на суму 235,7 млн.грн. 

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає          

1084 грн, на тверде паливо та скраплений газ – 3154 грн. 

За рахунок місцевого бюджету на проїзд окремим категоріям громадян 

автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом було надано 

пільги на загальну суму 7,3 млн.грн та 225,5 тис.грн – на послуги зв’язку. 

На обліку в Єдиній інформаційній базі даних перебуває 4677 внутрішньо 

переміщених осіб. 

У районі перебуває на обліку 1456 учасників бойових дій, з них 36 осіб, які 

отримали інвалідність внаслідок війни, та 34 члена сімей загиблих учасників 

АТО. У роботі з цією категорією громадян використовується 

мультидисциплінарний підхід з наданням комплексу соціальних послуг. 

 

Охорона праці 

Згідно з чинним законодавством, працівники, які працюють у шкідливих 

умовах праці, забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, 

миючими засобами, їм надаються пільги та компенсації. Районною державною 

адміністрацією щоквартально здійснюється контроль за забезпеченням 

працівників пільгами та компенсаціями. 

Станом на 01.01.2022 року у шкідливих та важких умовах праці працює 

4546 осіб, з них 1812 – жінки (39.9 %). Право на пільгове пенсійне забезпечення 

підтверджено 1375 працівникам, додатковою відпусткою за особливий характер 

та за роботу у шкідливих та важких умовах праці користуються 3799 осіб, у 

скороченому робочому тижні працює 192 особи, доплати отримують 3340 осіб, 

підвищено посадові оклади 422 особам, безкоштовно одержують молоко 2060 

працівників. 

Організовано навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці. 

У 2021 році пройшли навчання 1969 посадових осіб та 6196 працівників 

підприємств, організацій та установ району. 

Здійснюється контроль за проведенням попередніх та періодичних 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 

шкідливими та небезпечними умовами праці. У 2021 році медичні огляди 

пройшли 2646 осіб. 

На заходи з охорони праці витрачено понад 17,4 млн.грн. 

 

Охорона здоров’я 

Одними із пріоритетних галузі охорони здоров’я є питання реформування 

медичної сфери, що спрямовані на підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування населення, реалізацію програми Президента України «Велике 

будівництво», протидію поширенню випадків коронавірусної хвороби СОVID-

19, максимальне охоплення населення вакцинацією з метою запобігання 
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розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Мережа закладів охорони здоров’я Чугуївського району представлена: 

первинний рівень – 1 Амбулаторією первинної медико-санітарної 

допомоги, 8 Центрами по наданню первинної медичної допомоги населенню, 

до складу яких входять структурні підрозділи, а саме: 53 амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини та 55 фельдшерських пунктів; 

вторинний рівень – 4 комунальними некомерційними підприємствами 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню.  

Усіма комунальними підприємствами первинного рівня укладені угоди з 

Національною Службою здоров’я України про медичне обслуговування 

населення Чугуївського району та продовжується фінансування в залежності 

від кількості укладених декларацій. 

На рівні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги продовжує 

працювати Програма медичних гарантій – заклади працюють за прямими 

договорами з Національною службою здоров’я України та отримують кошти за 

медичні послуги, надані конкретному пацієнту. 

КНП «Вовчанська ЦРЛ», КНП «Зміївська ЦРЛ» та КНП «Чугуївська ЦЛ 

ім. М.І. Кононенка» ввійшли до мережі лікарень, які визначені для 

госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.  

Для забезпечення лікарнями лікування хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19 з Національною службою здоров’я України укладено 

договори про медичне обслуговування населення за Програмою медичних 

гарантій, а саме на послугу «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою  COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2». 

Закладами охорони здоров’я проводилися експрес тестування на 

коронавірусну інфекцію СОVID-19 хворим на гострі респіраторні вірусні 

інфекції, пневмонії та контактним з хворими на коронавірусну інфекцію 

СОVID-19; забір біологічного матеріалу хворим та контактним особам на 

коронавірусну інфекцію СОVID-19 з відправкою до Державної установи 

«Харківський обласний лабораторний центр», також здійснюється обстеження 

хворих з підозрою на COVID-19 методом ІФА (імуноферментний аналіз) на 

IgM та IgG (імуно-глобуліни М та G). 

У Комунальному некомерційному підприємстві «Чугуївська центральна 

лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської міської ради Харківської області 

перепрофільовано та розширено ліжковий фонд (225 ліжок: 180 кисневих 

точок, 18 кисневих концентраторів, 9 апаратів ШВЛ та інші) для надання 

медичної допомоги хворим з підозрою на захворювання COVID-19.  

У Комунальному  некомерційному підприємстві «Зміївська центральна 

районна лікарня» Зміївської міської ради Харківської області (150 стаціонарних 

ліжок: 139 точок потокового кисню, 7 апаратів ШВЛ та інші). 
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У Комунальному  некомерційному підприємстві «Вовчанська центральна 

районна лікарня» Вовчанської міської ради (55 ліжок: 27 поточних точок кисне 

постачання, 6 апаратів ШВЛ та інші). 

При перепрофілюванні ліжок враховано та усунено всі можливі шляхи 

розповсюдження вірусу COVID-19. Заклади було забезпечено необхідними 

медичними препаратами. 

У вересні було закінчено реконструкцію системи киснепостачання  

Комунального  некомерційного підприємства «Зміївська центральна районна 

лікарня» Зміївської міської ради Харківської області з встановленням  

модульної кріогенної ємності на 3 тони. Це дало змогу забезпечити потоковим  

киснем  66  кисневих точок, що склало  44%.  

Для подальшого забезпечення ліжкового фонду потоковим киснем  було 

виділено субвенцію з обласного бюджету в сумі 1300,0 тис.грн. Після 

проведення робіт «Реконструкція системи киснепостачання лікарняного 

комплексу літ. А-5 Комунального некомерційного підприємства «Зміївська 

центральна районна лікарня» Зміївської міської ради Харківської області за 

адресою: Харківська обл., місто Зміїв, шосе Таранівське, будинок 1-Б додатково 

облаштовано 73  кисневі точки потокового кисню. 

На даний час  КНП «Зміївська ЦРЛ»  забезпечена  139 точками потокового 

кисню, що складає  92%.    

У Комунальному некомерційному підприємстві «Чугуївська центральна 

лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської міської ради Харківської області 

відкрито кабінет лікування болю. Впроваджується програма «Мала 

курортологія». Також в заклад придбано комп’ютерний томограф, що призведе 

до покращення діагностики та лікування хворих, завдяки цьому лікарня 

отримала пакет з Національною службою здоров’я України «Медична допомога 

при гострому мозковому інсульті». 

На базі КНП «Вовчанська ЦРЛ» створено відділення екстреної медичної 

допомоги, яке було включено до Президентської програми «Приймальне 

відділення». Реконструкцію 900 м
2
 відділення завершено. 

У будівлі КНП «Зміївська ЦРЛ» здійснюється капітальний ремонт 

приміщень лікарні пологового, гінекологічного відділень та відділення 

екстреної медичної допомоги.  

Тривають ремонтні роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень 

патолого-анатомічного відділення КНП «Чугуївська ЦЛ ім. М.І. Кононенка», за 

адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гагаріна, буд. 12 (коригування)». 

У рамках програми Президента України «Велике будівництво» на 

території Чугуївського району реалізовано проєкт «Реконструкція відділення 

екстреної (невідкладної)  медичної допомоги з палатами інтенсивної терапії, 

групами анестезіології, діагностичними палатами та ізолятором ім. Є.Й. Мухіна 

КНП «Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської міської 

ради Харківської області, за адресою: 63503, Харківська область, Чугуївський 

район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 52 (коригування)». 
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З цільового фонду соціально-економічного розвитку Чугуївського району 

виділено коштів на загальну суму 1842,042 тис.грн на придбання медичного 

обладнання. 

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, на території 

Чугуївського району будується амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини, яка буде оснащена усім необхідним обладнанням, автомобілем та 

швидкісним Інтернет-зв’язком для впровадження телемедичних послуг, а саме: 

у с. Таранівка Зміївської міської ради.   

Готується до введення в експлуатацію амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини у с. Кам’яна Яруга Чугуївської міської ради. 

Побудовані та введені в експлуатацію амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини у с. Лиман, с. Чемужівка Зміївської міської ради та                        

с. Варварівка Вовчанської міської ради. 

Здійснюються реконструкції, капітальні та поточні ремонти, постійно 

відбувається оновлення матеріально-технічної бази за рахунок коштів з різних 

джерел фінансування, а також участі у проєктах, грантах. 

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». 

Заклади охорони здорв’я району, визначивши основні та пріоритетні 

напрямки в своїй роботі, продовжують здійснювати низку необхідних 

організаційних заходів щодо впровадження медичної реформи з метою 

покращення надання якісних та своєчасних сучасних медичних послуг. 

 

Освіта 

Протягом року забезпечувався рівний доступ дітей району до якісної 

початкової, дошкільної та загальної середньої освіти. Створювались якісне 

освітнє середовище для учнів, належна матеріально-технічна база закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, умови для забезпечення 

потреб дітей з особливими освітніми потребами.  

Для забезпечення освітньо-навчального процесу в районі функціонує 77 

закладів загальної середньої освіти (53 ліцеї, 7 гімназій, 13 загальноосвітніх 

навчальних закладів  І-ІІІ ступенів, 4 загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ 

ступенів, в яких здобувають освіту 19 696 дітей) та  44 заклади дошкільної 

освіти (194 групи), 33 дошкільні підрозділи у складі закладів загальної 

середньої освіти (53 групи) (в яких здобувають дошкільну освіту 4 989 дітей 

віком від 1 до 6 (7) років). Дошкільні заклади та групи укомплектовані 

працівниками, які дають дітям знання відповідно до вікових особливостей, 

згідно з програмами виховання.  

Працює 12 закладів позашкільної освіти: 2 будинки дитячої та юнацької 

творчості; 5 дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 4 центри позашкільної освіти; 

1 центр туризму та краєзнавства (м. Чугуїв). 

5 інклюзивно-ресурсних центрів: Чугуївська ОТГ, Старосалтівська ОТГ, 



 28 

Вовчанська ОТГ, Зміївська ОТГ, Новопокровська ОТГ. Відповідно до Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад» КУ «Новопокровський 

інклюзивно-ресурсний центр» Новопокровської селищної ради Чугуївського 

району Харківскої області організовував свою діяльність з іншими 

територіальними громадами, а саме: Чкаловською, Малинівською та 

Печенізькою. Діти з особливими освітними потребами, які проживають на 

території Слобожанської селищної територіальної громади, обслуговуються в 

КУ «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр» Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області. 

Усі заклади забезпечено новітніми засобами навчання в початковій школі 

та створено нове освітнє середовище (забезпечено мобільними меблями для 

учнів, інтерактивним обладнанням з доступом до мережі Інтернет, 

дезінфікуючими засобами індивідуального захисту). Крім того, у районі 

продовжено практику встановлення комп’ютерних класів та забезпечення 

навчальних закладів мультимедійною технікою. 

У Чугуївській територіальній громаді протягом 2020-2021 рр. у рамках 

проєкту «Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста 

Чугуїв» відбувся капітальний ремонт будівлі Чугуївського навчально-

виховного комплексу № 6 імені тричі Героя Радянського Союзу                             

І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради Харківської області. Проведено 

утеплення фасаду будинку мінеральними плитами, замінені вікна, двері, 

здійснено утеплення цоколю, горища будинку закладу, ремонт шатрової 

покрівлі, встановлено систему блискавкозахисту будівлі, здійснено зовнішнє 

освітлення. Обсяг залучених коштів становив 6610,619 тис.грн.  

Всі заклади загальної середньої освіти Чугуївської територіальної громади 

в рамках освітнього грантового проєкту Асоціації міст України з подолання 

цифрової освітньої нерівності в  Україні «ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОРИВ» 

отримали грантові сертифікати на забезпечення надсучасними електронними 

освітніми ресурсами на загальну суму 2510,0 тис.грн. 

Також,  відбулося оновлення матеріально-технічної бази. Усі заклади 

дошкільної освіти, за рахунок коштів міських, селищних рад придбали кухонне 

приладдя, комп’ютерне обладнання, побутову техніку, електронні засоби 

навчального призначення на загальну суму 2338,602 тис.грн.  

Також, відбулося оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної 

середньої освіти:  

у КЗ «Чугуївський ліцей №1 ім. І.Ю.Рєпіна» Чугуївської міської ради 

Харківської області, за рахунок коштів обласного бюджету, було  влаштовано 

систему пожежної сигналізації на загальну суму 568,053 тис.грн; 

у КЗ «Чугуївський ліцей № 2» Чугуївської міської ради Харківської 

області, за рахунок коштів обласного бюджету та співфінансування міської 

ради, було проведено капітальний ремонт будівлі на загальну суму 495,463 

тис.грн; 

у КЗ «Чугуївський ліцей № 5» Чугуївської міської ради Харківської 

області, за рахунок коштів обласного бюджету, було проведено капітальний 

ремонт по заміні вікон та утепленню на загальну суму 596,964 тис.грн. 
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у КЗ «Чугуївський ліцей № 6 ім. тричі Героя Радянського Союзу               

І.М. Кожедуба» Чугуївської міської ради Харківської області, за рахунок 

коштів міської ради, було проведено капітальний ремонт будівлі (в рамках 

співпраці з НЕФКО) на загальну суму 6610,619 тис.грн; 

у Вовчанські територіальній громаді за рахунок коштів Вовчанської 

міської ради у КЗ «Вовчанський ліцей №1» та КЗ «Білоколодязький ліцей» було 

придбано професійне обладнання для харчоблоків на суму 239,2 тис.грн. 

Також, у КЗ «Білоколодязький ліцей» було придбано автобус сп.шк. 

«ATAMAN» на суму 1949,990 тис.грн. Всі заклади загальної середньої освіти 

Вовчанської територіальної громади забезпечені новими ноутбуками Acer за 

рахунок Вовчанської міської ради на суму 1420,943 тис.грн та персональними 

комп’ютерами форм-фактора (Ноутбук) для оснащення кабінетів НУШ на суму 

454,25 тис.грн. У КЗ «Вовчанський ліцей № 1, № 2, № 3, № 7, Гімназія № 6,                  

КЗ «Вовчансько-Хутірський ліцей», КЗ «Юрченківський ліцей» за рахунок 

Вовчанської міської ради відремонтовані кабінети початкових класів на суму 

440,172 тис.грн; 

на території Печенізької селищної ради у КЗ «Печенізький ліцей»                       

ім. Г. Семирадського» за рахунок коштів з державного бюджету відбулося 

технічне переоснащення АПС на суму 3712,0 тис.грн; у КЗ «Мартовський  

ліцей» відремонтовано харчоблок та придбано нове технічне обладнання на 

суму 763,301 тис.грн; 

у Старосалтівській територіальній громаді в рамках програми міжнародної 

технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність» (DOBRE) було отримано від Глобал Ком’юнітіз за договором 

про внесок в натуральній формі матеріали, товари або послуги на суму 1199,059 

тис.грн, з боку Старосалтівської територіальної громади здійснено пайовий 

внесок  у розмірі  570,23 тис.грн. Було впроваджено в роботу закладів загальної 

середньої освіти громади  медіа-освіту; створено та облаштовано Центр 

сучасних інформаційних технологій  та фото-відеостудію на базі 

Старосалтівського ліцею (опорний заклад), придбано та встановлено 

обладнання для фото-відеозйомки в Хотімлянському  та Гонтарівському ліцеях 

та забезпечено усі заклади загальної середньої освіти громади комп’ютерним 

обладнанням та оргтехнікою. Також у рамках співфінансування проєкту за 

кошти Старосалтівського  селищного бюджету для кабінетів інформатики усіх 

закладів загальної середньої освіти придбано меблі для учнів і вчителів та 

інтерактивні комплекси (ноутбук + проєктор + інтерактивна дошка). Також 

проведено поточний ремонт Центру сучасних інформаційних технологій  у 

Старосалтівському ліцеї; 

у Слобожанській територіальній громаді за рахунок участі у проєкті 

«Разом в майбутнє» придбано шкільний автобус для закладів освіти  на суму 

975,0 тис.грн; 

Зміївська територіальна громада за рахунок Зміївської міської ради та 

державного бюджету придбала шкільний автобус у КЗ «Зміївський ліцей                       

№ 1 ім. двічі Героя Радянського Союзу З.К. Слюсаренка» на суму 1949,9 

тис.грн. Також, за рахунок участі в проекті «Сучасній школі – сучасні кабінети 
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інформатики та біології» у КЗ «Таранівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Героїв – Широнінців» Зміївською міською радою Чугуївського 

району Харківської області облаштовано сучасний комп’ютерний клас для 

проведення уроків інформатики, а також придбано лабораторне обладнання, 

мікропрепарати, гербарії, об’ємні моделі та мультимедійні засоби навчання для 

кабінету біології на суму 370,0 тис.грн. 

За рахунок участі у проєкті «Діти у світі рівних можливостей» – 

переможця освітнього конкурсу грантів «Енергія розвитку» від групи 

«Нафтогаз» у Комунальній установі «Зміївський інклюзивно-ресурсний центр» 

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області придбано 

спеціалізоване обладнання та облаштовано кабінет ЛФК на суму 100,0 тис.грн 

та інше.  

 

Фізична культура і спорт 

Одним із головних напрямів у виконанні визначених завдань фізичної 

культури і спорту є вдосконалення роботи щодо надання послуг населенню 

району в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

масових заходів, створення умов для забезпечення занять фізичною культурою 

та спортом, розвитку дитячо-юнацького спорту. 

На території району у галузі «Фізична культура і спорт» діяльність 

здійснюють: 9 відділів освіти молоді та спорту територіальних громад 

Чугуївського району, 5 комунальних закладів «Дитячо-юнацька спортивна 

школа», 2 комунальних підприємства – районний центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» (міста Зміїв, Вовчанськ), 15 спортивних клубів та                   

11 громадських організацій спортивної направленості. 

У дитячо-юнацьких спортивних школах (м. Вовчанськ, м. Зміїв, м. Чугуїв, 

смт Печеніги, смт Слобожанске) займається 2582 вихованця. Навчально-

тренувальну роботу проводять 58 тренерів, з них 29 за сумісництвом. 

Вихованці  дитячо-юнацьких спортивних шкіл протягом року брали  

активну участь у змаганнях з видів спорту різного  рівня (в обласних змаганнях 

взяли участь понад 300 вихованців та понад 100 вихованців у Чемпіонаті 

України з різних видів  спорту). 

Вихованці 2011 року народження Вовчанської дитячо-юнацької спортивної 

школи захищали честь району у Всеукраїнських змаганнях Суперкубку України 

з футзалу» (м. Черноморськ, Одеська обл.), де посіли ІІІ місце. 

Учні закладів загальної середньої освіти району брали активну участь у 

фінальних змаганнях ІІІ Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу 

серед учнів «Cool Games» у м. Києві з 26 по 29 травня 2021 року 

(команда Старосалтівського ліцею), у змаганнях з туризму у Вовчанській 

громаді 17-18 червня 2021 року (команда Хотімлянського ліцею), у 

Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі серед школярів 

«Козацький гарт» з 28.09.2021 по 04.10.2021 в Івано-Франківській області 

(команда Старосалтівського ліцею).  

З метою пропаганди фізичної культури і спорту серед усіх верств 

населення в територіальних громадах району проведено понад 200 турнірів та 
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змагань з видів спорту (змагання з баскетболу (стрітболу), волейболу, пляжного 

волейболу, тенісу настільного, армреслінгу, легкої атлетики, важкої атлетики, 

шашок, футболу, боксу, зимової рибалки, змагання на тюбінгаг  тощо. До 

державних та знаменних дат проведені велопробіги, спортивні фестивалі та 

свята «Мамо, тато і Я – спортивна сім’я», «Козацькі розваги»,  «Веселі старти», 

галузеві Спартакіади (серед силових структур, м. Вовчанськ) та ряд спортивних 

заходів присвячених відкриттю літніх Олімпійських ігр в Токіо та з нагоди Дня 

фізичної культури і спорту. 

З метою посилення впливу на розвиток футболу в районі діють 2 місцеві 

федерації  футболу (Чугуївська районна федерація футболу, Зміївська районна 

федерація футболу). Аматорські команди беруть участь: у першості районів з 

футболу; міні-футболу; розіграші Кубку районів серед юнацьких команд; 

команд ветеранів вікової категорії 35+; команд з міні-футболу 45+ та дворового 

футболу.  

Велику увагу футболу приділяє і  Вовчанська територіальна громада, яка 

не має федерації футболу, але активно проводить турніри, розіграші Кубку, в 

яких беруть участь не тільки чоловічі команди, а й жіночі. 

На належному рівні розвиваються неолімпійські види спорту. Юні 

спортсмени захищають честь району в: змаганнях, чемпіонатах, турнірах 

області, України, Європи  з видів спорту: боротьби самбо, хортингу, айкідо, з        

військово-спортивного багатоборства.  

Спортсмени-аматори району брали участь в обласній Спартакіаді з видів 

спорту серед  депутатів територіальних громад, районних, міських, сільських та 

селищних рад; Спартакіаді серед регіональних збірних команд державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зональних змаганнях 

з футзалу (чоловіки) за програмою обласної Спартакіади з видів спорту серед 

органів місцевого самоврядування Харківської області.  

З метою реалізації проєкту Президента України щодо спорудження шкіл, 

садочків та стадіонів, в області у 2020 – 2021 роках ведеться будівництво 

фізкультурно-оздоровчого комплексу у: селищі Новопокровка Чугуївського 

району Харківської області та у місті Чугуєві. 

 

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. 

Мережа закладів культури територіальних громад Чугуївського району 

налічує  217 закладів культури, а саме: 77 будинків культури та клубних  

закладів, 114 бібліотек та бібліотек-філій, 9 мистецьких навчальних закладів 

для дітей, 17 музеїв.  Усі заклади культури мають статус комунальних закладів 

міських та селищних рад та утримаються за рахунок коштів відповідних 

територіальних громад. Існуюча  мережа установ створює умови для творчого 

розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання 

громадян, доступності освіти у сфері культури. 
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Протягом звітного періоду була проведена актуалізація мережі закладів 

культури району, яка показала, що у зв’язку з проведенням адміністративно - 

територіальної реформи у громадах району відповідно діючого законодавства 

проходили процеси оптимізації мережі закладів культури. Так, шляхом 

об’єднання закладів культури на базі існуючих будинків культури та бібліотек-

філій, з метою оптимізації та для надання більш якісних послуг у галузі 

культури, у Малинівській та Новопокровській селищних громадах створено 

«Центри культури і дозвілля».      

У закладах культури територіальних громад  району діють понад 150 

клубних формувань та творчих колективів, учасниками яких є більш 3000 дітей 

та дорослих. 

Однією з важливих подій 2021 року стало відзначення 30-ї річниці 

Незалежності України. В усіх громадах району було організовано та проведено 

святкові заходи. Протягом року були організовані та проведені відзначення усіх 

знаменних та пам’ятних дат, державних та професійних свят. 

З метою підвищення туристичної привабливості відповідної території, 

місцевими радами  розроблені  нові туристичні маршрути, проводилася робота 

щодо збереження та охорони культурної спадщини. У Чугуївському районі 

налічується 23 пам’ятки архітектури, з яких 4 – національного значення,                  

145 пам’яток  історії  місцевого значення, 153 пам’ятки археології місцевого 

значення та 1 пам’ятка археології національного значення. На утримання, 

ремонт, реставрацію пам’яток культурної спадщини та благоустрій прилеглої 

території місцевими радами району виділяються кошти із місцевих бюджетів та 

залучаються додаткові.   

З метою популяризації внутрішнього туризму, просування туристичних 

можливостей громад району була зібрана інформація для пересувної виставки 

«Харківщина: туристичне відкриття» та інформація для видання «Туристичні 

події Харківщина-2022». У громадах району постійно проводиться робота з 

комплексного розвитку туристичного потенціалу, виявлення нових 

туристичних об’єктів та відновлення діючих.  

До державних та знаменних дат на території  громад Чугуївського району 

були організовані та проведені  святкові заходи. Інформація про проведення 

заходів була розміщена на сайтах місцевих рад району.  

 

Цивільний захист 
У 2021 році на території Чугуївського району зареєстрована одна                    

надзвичайна ситуація.  

У ніч 27 червня 2021 року о 01.45 годині на територіях Малинівської та 

Новопокровської селищних рад сталася надзвичайна ситуація природного               

характеру за кодом 20331 - НС, пов’язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с  

і більше), охоплюючи шквали та смерчі, яка класифікована як ситуація    

місцевого рівня. 

Загалом на вищевказаних територіях було порушено нормальні умови 

життєдіяльності понад 800 осіб на тривалий час (більше як на 3 доби), а збитки 
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склали 3300000 грн. (перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної 

плати). 

До ліквідації НС залучалось 83 особи, з них працівників Чугуївського 

районного управління Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Харківській області – 8, одиниць техніки – 1; бази 

зберігання інженерних боєприпасів та майна військової частини А0543 –                

45 осіб, 5 од. техніки; КП «Схід» – 30 осіб, 10 од. техніки.  

Кошти з резервного фонду обласного, районного бюджетів на ліквідацію 

наслідків надзвичайної ситуації не надавалися.  

Також органи управління і сили ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Чугуївського району проводили свою 

роботу у 2021 році в режимі надзвичайної ситуації за кодом 20711 –                       

«НС, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним                  

захворюванням людей (окремі випадки)» регіонального рівня. Для організації 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації введено в дію План 

реагування на надзвичайні ситуації Чугуївського району. Районною 

спеціалізованою медичною службою цивільного захисту приведено в 

готовність необхідні сили і засоби. Заклади охорони здоров’я району були 

переведені на посилений   протиепідемічний режим роботи щодо запобігання 

поширенню короновірусу COVID-19. Ними забезпечено збір, аналіз, 

узагальнення даних про медичну і санітарно-епідемічну обстановку на 

території району. 

 

Утримання місцевого матеріального резерву  

Одним з пріоритетних заходів у роботі районної державної адміністрації  

щодо цивільного захисту було утримання місцевого матеріального резерву    

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На сьогодні до 

нього закладено матеріальних цінностей на суму 155,551 тис.грн, що складає 

78% від запланованого за номенклатурою.  

У 2021 році місцевий матеріальний резерв новими матеріальними 

цінностями не поповнявся. 

 

Попередження надзвичайних ситуацій, пожеж та створення належних 

умов для захисту життя і здоров’я населення 

Територія Чугуївського району належить до тих територій Харківської 

області, де дуже високий рівень вірогідності виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру.  

З початку 2021 року у Чугуївському районі трапилось 876 пожеж, загинуло 

10 осіб, постраждало – 9, врятовано – 3. Проведено роботу щодо знищення 

виявлених на території району 492 вибухонебезпечних предметів часів Другої 

світової війни, а саме: артилерійських снарядів – 267 од.; мінометних мін –                

186 од.; авіаційних бомб – 13 од.; ручних гранат – 26 од. Ці заходи виконанні 

силами 10 пожежно-рятувального загону Чугуївського районного управління 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Харківській області. 
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Запобігання загибелі людей на водних об’єктах 
З метою запобігання загибелі людей на воді розроблено                                       

відповідні плани організаційних і практичних заходів на 2021-2022 роки, 

затверджені головою районної державної адміністрації, головою місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Чугуївського району. 

Рішеннями протоколів засідання місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району 

затверджено відомості обліку місць масового відпочинку людей на водних 

об’єктах та любительського і спортивного рибальства Чугуївського району. 

Виконавчими комітетами Вовчанської, Зміївської, Чугуївської міських та 

Новопокровської, Печенізької, Слобожанської, Старосалтівської селищних 

рад,  проведена робота з власниками місць масового відпочинку людей на 

водних об’єктах щодо укладення договорів на обов’язкове аварійно-

рятувальне обслуговування з аварійно-рятувальними службами. Проведено 

обстеження підводної частини дна акваторії 9 пляжів: 

Вовчанська міська рада 4 пляжі, Зміївська міська рада 2 пляжі, 

Новопокровська селищна рада 1 пляж, Слобожанська селищна рада 1 пляж, 

Старосалтівська селищна рада 1 пляж. 

Протягом 2021 року на водних обєктах району загинуло 12 осіб.  

 

Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян 
Керівництвом районної державної адміністрації щомісячно вживалися 

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,  

зосередження основних зусиль на протидії терористичній діяльності,   

реалізовані заходи Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та 

протидії злочинності на території Чугуївського району Харківської області на 

2020-2021 роки.  

 

Підвищення престижу військової служби 
Районною державною адміністрацією у взаємодії з військовими частинами 

Чугуївського гарнізону, органами місцевого самоврядування спільно   

проведено низку заходів: тематичні екскурсії для школярів, уроки мужності і 

пам’яті, бесіди, лекції, семінари, фотовиставки, зустрічі з ветеранами тощо.  

Виконання цих заходів сприяло популяризації строкової військової служби 

та військової служби за контрактом, підвищенню патріотичних настроїв у 

суспільстві.  
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Підготовка до захисту Чугуївського району  

підрозділами територіальної оборони 
Органи управління та сили районних спеціалізованих служб цивільного 

захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Чугуївського району, зокрема медичної, протипожежної, охорони 

публічного (громадського) порядку, 25.05.2021 взяли участь у практичній 

роботі Штабу району територіальної оборони та практичних діях підрозділів 

125 окремого батальйону територіальної оборони щодо охорони важливих 

об’єктів місцевого та регіонального значення в рамках інструкторсько-

методичних зборів з керівництвом територіальної оборони регіональних зон  

східного регіону України, які пройшли під керівництвом заступника 

командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з територіальної 

оборони та командувача військ оперативного командування «Схід». 

Здійснені організаційні та практичні заходи Штабу району 

територіальної оборони з комплектування, розміщення та забезпечення                  

121 та 125 окремих батальйонів на період проведення навчальних зборів з 

військовозобов’язаними, приписаними до складу батальйонів. Виконавчими 

комітетам Зміївської, Чугуївської міських, Новопокровської, Малинівської, 

Слобожанської, Чкаловської селищних рад у межах повноважень надана 

всебічна підтримка в питаннях організації, забезпечення і проведення занять, 

тренувань (навчань) з особовим складом підрозділів територіальної оборони, 

зокрема надана допомога у забезпечення військовозобов’язаних тестами на 

COVID-19, захисними масками, розчинами, транспортом, ПММ, 

господарчим майном та засобами зв’язку. 

 

Вирішення актуальних питань, пов’язаних з охороною та обороною 

державного кордону в межах території Чугуївського району.  
На засіданні Міжвідомчої робочої групи для вирішення актуальних 

питань, пов’язаних з охороною та обороною державного кордону в межах 

території Чугуївського району розглянуто питання про відведення земельних 

ділянок приватної та державної власності, що знаходяться вздовж 

українсько-російського державного кордону в межах території Вовчанської 

міської ради для подальшої передачі їх Державній прикордонній службі 

України. На сьогодні ці земельні ділянки ще не викуплені або примусового не 

відчуженні. Питання потребує ретельного, детального вивчення. 

Видано розпорядження голови районної державної адміністрації             

від 03.12.2021 № 319 «Про додаткові заходи щодо забезпечення дотримання 

прикордонного режиму в межах території Чугуївського району Харківської 

області». Потрібно забезпечити в межах Чугуївського району дотримання 

правил прикордонного режиму в межах ширини прикордонної смуги, 

установленої постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 

«Про прикордонний режим» (зі змінами). 

 

Підбиваючи підсумки діяльності за 2021 рік, слід відзначити, що зусилля 

районної державної адміністрації було спрямовано на вирішення життєво 
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важливих для населення району питань, сталого розвитку 

народногосподарського комплексу Чугуївщини. Лише завдяки тісній взаємодії 

всіх гілок влади та об’єднанню їх зусиль навколо спільних проблем та інтересів 

було забезпечено досягнення позитивних результатів. 

Робота районної державної адміністрації і надалі буде спрямовуватись на 

виконання покладених на неї завдань, першочерговими з яких вважаємо 

збереження власного потенціалу розвитку та нарощування виробництва; 

недопущення зниження рівня життя населення та підтримку найбільш 

вразливих його верств; стимулювання інвестиційної діяльності та сприяння 

розвитку підприємництва; підвищення якості наданих соціальних послуг в 

установах освіти, культури та охорони здоров’я району. 

 

 


