
Публічний звіт голови районної державної адміністрації  

про підсумки діяльності Чугуївської районної державної адміністрації 

 за 2020 рік 

 

Робота Чугуївської районної державної адміністрації протягом 2020 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 

До зведеного бюджету району (без урахування самостійних бюджетів 

Чкаловської та Малинівської ОТГ), з урахуванням трансфертів за 2020 рік, 

надійшло 183,5 млн.грн доходів. Міжбюджетні трансферти складають                               

226,0 млн.грн. 

Доходів до загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

надійшло у сумі 77,5 млн.грн, або 101,7% до уточненого плану на звітний 

період. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження 

зменшились на 1,4 млн.грн, або на 1,8%. 

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без 

урахування трансфертів) у 2020 році найбільшу питому вагу займають: податок 

на доходи фізичних осіб – 96,3%, податок на майно – 102,8% та єдиний податок 

– 110,5%. 

Доходів до спеціального фонду надійшло 66,5 млн. грн, з них власні 

надходження бюджетних установ – 8,3 млн.грн, трансферти з інших бюджетів – 

11,6 млн. грн.  

Трансферти з державного бюджету надійшли у повному обсязі: базова 

дотація в сумі 22,5 млн.грн, додаткова дотація на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 

– 7,8 млн.грн, освітня субвенція – 45,6 млн.грн, медична субвенція –                          

4,7 млн.грн. 

У повному запланованому обсязі надійшла субвенція на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я на загальну суму 12,4 млн.грн з 

бюджетів м. Чугуєва, Печенізького району, Чкаловської та                         

Малинівської ОТГ та з обласного бюджету.  

До загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів за  

2020 року надійшло 167,4 млн.грн. 

Кошти місцевих бюджетів району спрямовувались, в першу чергу, на 

фінансування видатків на виплату заробітної плати, оплату спожитих 

енергоносіїв та комунальних послуг, продукти харчування, медикаменти. 
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Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2020 рік виконана 

на 94,4%, при затвердженому з урахуванням змін плані 222,6 млн.грн 

виконання складає 210,1 млн.грн.  

 

Агропромисловий комплекс 

Агропромисловий сектор економіки є найбільшим складовим елементом 

економічного потенціалу району і галуззю, що забезпечує продовольчу безпеку 

країни. На початку кожного року перед аграріями ставляться завдання щодо 

підвищення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, оптимізації 

структури посівних площ, зміцнення та модернізації матеріально-технічної 

бази, нарощування поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення 

розміру середньомісячної заробітної плати робітників аграрної сфери, 

збільшення розміру виплат за оренду земельних ділянок (паїв).  

Згідно зі статистичними даними за 11 місяців 2020 року 

сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими господарствами 

району вироблено продукції рослинництва у початково оприбуткованій масі 

178079 ц або 102,3 % у порівнянні з минулим роком. 

Сільськогосподарськими підприємствами району було засіяно зерновими, 

зернобобовими та олійними культурами 25164 га та зібрано врожаю                     

107907 тонн з врожайністю 42,20 ц/га. З них: пшениці – 81391 тонна з 14697 га 

(урожайність – 55,38 ц/га), ячменю – 13936 тонн з 3071 га (урожайність – 

45,37 ц/га), гороху – 343 тонни з 109 га (урожайність – 31,44 ц/га), кукурудзи на 

зерно – 40103 тонни з 7559 га (урожайність – 53,05 ц/га), гречки – 19 тонн з 18 

га (урожайність – 10,28 ц/га), проса – 76 тонн з 27 га (урожайність – 28,15 ц/га), 

соняшнику – 47118 тонн з 19738 га (урожайність – 23,87 ц/га), сої – 947 тонн з              

603 га (15,70 ц/га), жита – 156 тонн з 35 га (урожайність – 44,57 ц/га), вівса –               

163 тонни з 39 га (урожайність – 42,23 ц/га). 

Під урожай 2021 року аграріями було посіяно 12221 га озимих культур, у 

тому числі озимих на зерно – 8300 га, з яких озимої пшениці – 8092 га. Крім 

того, підготовлено грунту для посіву сільськогосподарських культур 28800 га. 

На контролі знаходилось питання продуктивності галузі тваринництва та 

ефективного використання кормів. Загальна кількість поголів’я великої рогатої 

худоби у районі становить 8022 голови (у тому числі корів – 3189 голів, що 

менше показника минулого року на 261 голову). Поголів’я свиней складає              

62700 голів, що на 400 голів більше відповідного показника минулого року, 

поголів’я птиці – 57292 голови.  

Господарствами, які спеціалізуються на молочному скотарстві, вироблено 

27,8 тис.тонн молока, що на 7 тис.тонн більше у порівнянні з 2019 роком.  

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 12634 тонни, що 

на 3409 тонн більше відповідного показника минулого року. Збільшення 

виробництва м’яса відбулось завдяки ПрАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», 

який протягом 2020 року постійно нарощував поголів’я свиней.  

Виробництво яєць склало 10,9 млн.шт.  

Кожного року сільськогосподарські підприємства інвестують значні кошти 

у розвиток виробництва, закуповують нову високопродуктивну техніку та 



 3 

обладнання вітчизняного й іноземного виробництва, будують нові 

тваринницькі комплекси та сховища для зібраного врожаю.  

За 11 місяців 2020 року сільгосптоваровиробниками району придбано 

сільськогосподарської техніки та обладнання на загальну суму 8,97 млн.грн.  

Заходи, спрямовані на оновлення технічного і технологічного потенціалу 

сільськогосподарських підприємств, здійснюватимуться і в цьому році. 

Позитивну динаміку має і показник середньомісячної оплати праці по 

сільгосппідприємствах району. Станом на 01.01.2021 він становить                 

9179,70 грн, що більше, ніж у минулому році на 1392 грн. Робота щодо 

подальшого підвищення рівня середньомісячної заробітної плати працівників 

агропромислового комплексу триватиме і у 2021 році. 

Підприємствами сільського господарства проведено виплати за орендовані              

у 2020 році земельні частки (паї). Середній розмір виплати за 1 га орендованих 

земель складає 2741,4 грн (на 413 грн більше, ніж у минулому році). Тенденцію 

щодо підвищення розміру орендної плати буде збережено. 

Також для виконання пріоритетних завдань на 2020 рік здійснювались 

заходи, спрямовані на охорону земель, збереження і відтворення родючості 

ґрунтів, раціональне та ефективне використання земель сільськогосподарського 

призначення, оптимізацію структури посівних площ сільськогосподарських 

культур та доведення їх до науково обґрунтованого оптимального 

співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських 

регіонах.  

Проаналізувавши стан справ в агропромисловому комплексі району, 

можна зробити висновок, що поставлені перед аграріями завдання виконано в 

повному обсязі, а за деякими показниками навіть перевиконано. 

 

Промисловість 
Чугуївський район є одним з провідних промислових районів Харківської 

області за обсягом реалізованої промислової продукції. Протягом 2020 року 

пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації була 

підтримка промислових підприємств різних форм власності, сприяння випуску 

конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягів виробництва.  

За даними обласної статистики підприємствами Чугуївського району за 

січень-листопад 2020 року реалізовано промислової продукції на суму                 

2632291,2 тис.грн, що складає 1,7 % до всієї реалізованої продукції.  

На території району працюють промислові підприємства харчової, 

переробної, електроенергетичної, фармацевтичної, будівельної та інших 

галузей виробництва. 

Підприємства харчової галузі: ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ», 

ПрАТ «Чугуївський молочний завод», ТОВ «Слобожанський продкомбінат»,    

ПП «Чугуївський завод мінеральних вод» працювали на рівні 2019 року. 

ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» у 2020 році розширив 

асортимент продукції та розпочав виготовляти нові її види: слабоалкогольні 

негазовані напої, нові види вермуту, напої винні газовані, триває підготовка до 

випуску коньячних виробів. Потужність підприємства збільшилась та склала 
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24 млн.бут/міс, спиртосховище місткістю 2 млн.л дозволяє застрахуватись від 

перепадів в якості спирту і працювати виключно з найкращими зразками. 

ТОВ «Слобожанський продкомбінат» (ТМ «Злата») – це сучасний завод з 

переробки молока, який динамічно розвивається: збільшує виробничі площі, 

встановлює сучасне обладнання, збільшує асортимент продукції, що 

випускається, підтримує її високу якість. Так, на підприємстві збільшено 

виробничі потужності, на ринку представлені нові види сирів, сиркових мас з 

наповнювачами.  

Підприємства переробної галузі: ТОВ «НОВАКОРМ»,                                

ДП «Новопокровський КХП». ДП «Новопокровський КХП» надає послуги, 

пов’язані з прийманням, зберіганням та переробкою зерна на давальницьких 

засадах. Чисельність працівників на підприємстві становить 229 осіб. Середня 

заробітна плата працівника – 11052 грн. ТОВ «НОВАКОРМ» у 2020 році 

відновило роботу на базі потужностей Граківського елеватора. Підприємство 

входить до групи компаній «NOVAAGRO», яка займає провідне місце серед 

виробників комбікормів України.  

Електроенергетична галузь представлена філією 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія». Обсяг 

реалізованої продукції за 2020 рік склав 686776,0 тис.грн. Чисельність 

працівників підприємства становить 355 осіб, середньомісячна заробітна плата 

– 13230,68 тис.грн.  

Виробництвом неметалевих виробів у районі займається                                 

ТОВ «Малинівський склозавод». Обсяг виробленої продукції за 2020 рік 

становив 179,627 тис.од. Чисельність працівників підприємства становить 420 

осіб, середньомісячна заробітна плата – 13722,71 тис.грн. У 2020 році 

підприємство працювало стабільно, має високий експортно-імпортний 

потенціал. 

Кожного року ТОВ «Малинівський склозавод» розширює асортимент 

продукції та збільшує клієнтську базу. На сьогоднішній день підприємство 

співпрацює з торговельними марками: «Прайм», «Біленька», «Істинна», 

«Оболонь», «Верес», «Хлібний дар», «Коктебель»,  «На березових бруньках» та 

інші. ТОВ «Малинівський склозавод» проводив комплектацію сучасним 

економічним обладнанням (котли-утилізатори, компресори та інше).  

Представником фармацевтичної галузі є ТОВ «Зооветеринарний центр». 

Обсяг реалізованої продукції (премікси) – 48 тонн на суму 2086,6 тис.грн та 

ветеринарних препаратів 17775 кг на сумму 3518,6 тис.грн. Чисельність 

працівників підприємства становить 12 осіб. Підприємство працює стабільно на 

внутрішньому ринку країни. 

Будівельна галузь: ПрАТ «Новопокровський ЗЗБК», ТОВ «ТММ-

ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «Дорстрой монтаж». Підприємства 

протягом 2020 року працювали стабільно на рівні показників минулого року. 

Продукція, вироблена промисловими підприємствами району, 

експортувалася до таких країн, як Південна Корея, Ірак, Оман, Вірменія, 

Казахстан, Грузія, Азербайджан та інші. 



 5 

Одним з пріоритетних напрямків було сприяння залученню інвестицій, 

створенню позитивного бізнес-іміджу району, активізація інноваційно-

інвестиційної діяльності промислових підприємств. 

Районна державна адміністрація сприяє просуванню продукції місцевих 

підприємств-виробників на нові перспективні ринки; активно залучає на 

Чугуївщину інвесторів. 

Зростання енергоефективності виробництва, економія енергоресурсів в 

умовах високої вартості енергоносіїв є одним з головних напрямків співпраці 

районної державної адміністрації з промисловими підприємствами району. 

У напрямку реалізації державної політики у сферах ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, 

промисловими підприємствами проведені заходи з термомодернізації.  

Аналіз показників виробничої діяльності промислових підприємств 

засвідчив, що на більшості з них у 2021 році очікується позитивна динаміка 

промислового виробництва. Разом з цим, керівники підприємств відзначають 

низку основних причин, що стримують нарощування обсягів виробництва: 

висока вартість енергоносіїв, тарифів та імпорту (сировини), жорстка цінова 

конкуренція на зовнішніх ринках, обмежена можливість у залученні кредитних 

коштів. 

Для збільшення обсягів попиту на продукцію промисловими 

підприємствами району заплановано розширення асортименту продукції та 

налагодження безперебійної системи збуту. 

 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 

Діяльність районної державної адміністрації у сфері торгівлі, 

ресторанного господарства та побутових послуг була спрямована на 

формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити 

безперебійне постачання населення району необхідними товарами та 

послугами.  

Оборот роздрібної торгівлі – головний індикатор стану внутрішнього 

ринку та доступу населення до товарів. У районі налічується 229 закладів 

торгівлі: 1 супермаркет, 139 магазинів, 73 торговельні павільйони, 16 кіосків. 

На Чугуївщині функціонує 34 об’єкти побутового обслуговування 

населення, які надають 12 видів послуг.  

Працюють фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський КХП», 

ТОВ «Слобожанський продкомбінат», які реалізують продукцію власного 

виробництва за цінами товаровиробників. Також продають свою продукцію у 

11 павільйонах ТОВ «Українсько-словенське підприємство «Хлібопекарський 

комплекс «Кулиничівський», торговельна мережа «Брусничка» – 1 магазин, 

ТОВ Фірма «ПОСАД» – 5 торговельних павільйонів та Роганський 

м’ясокомбінат – 1 фірмовий кіоск. 

Мешканцям 5 віддалених населених пунктів (Ртищівка, Степове, 

Миколаївка, Пушкарне, Гаврилівка Чкаловської територіальної громади) 
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продовольчі товари та товари першої необхідності, як правило, на замовлення 

постачають приватні підприємці.  

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 22 кафе, 1 буфет,   

1 кафетерій, 25 їдалень.  

Районною державною адміністрацією протягом року проводилася робота 

щодо сприяння забезпеченню захисту прав споживачів, здійснювався 

щотижневий аналіз динаміки вартості «соціального продуктового кошика» та 

визначалася його середня вартість.  

Ціни на основні продукти харчування знаходились на рівні                         

середньообласних. 

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району 

становлять: хліб житньо-пшеничний – 22,38 грн, батон з борошна вищого 

ґатунку – 21,50 грн, хліб з борошна пшеничного І ґатунку – 16,90 грн. 

Контроль за експлуатацією та організацією обслуговування населення 

підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування здійснюють комісії з питань захисту прав споживачів при 

виконкомах селищних рад.  

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення 

району є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у 

формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб 

населення у товарах і послугах.  

 

Інвестиційна діяльність 

Збереження залученого іноземного капіталу та існуючих інвестиційних 

проєктів було одним з пріоритетних напрямкв роботи районної державної 

адміністрації. 

Від ефективної інвестиційної політики залежить стан виробництва, 

можливості структурної перебудови економіки, підвищення соціально-

економічного рівня. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій згідно з останніми статистичними 

даними склав 76,7 млн.дол. США (111,4% до показника минулого року), на одну 

особу населення – 1679,7 дол. США. Підприємства району отримали інвестиції 

з шести країн світу, з яких найбільш значні кошти вкладено інвесторами з 

Кіпру та Панами. Основна частина (99,2%) прямих іноземних інвестицій, що 

надійшли до Чугуївського району, були розподілені між 6 підприємствами, 

серед яких 5 знаходяться на території «індустріального майданчика» – 

Малинівської промислової зони.  

У 2020 році пріоритетними напрямками роботи районної державної 

адміністрації були: розроблення механізмів щодо спрощення процедур, 

необхідних для початку реалізації інвестиційних проєктів, стимулювання 

залучення інвестицій в оновлення основних фондів діючих та створення нових 

підприємств.  

Підтримка іноземних інвесторів місцевою владою сприяла тому, що на 

території Малинівської промислової зони площею 81,1 га з 2005 року 

відбувається реалізація низки інвестиційних проєктів. Підприємства:                
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ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» (виробництво алкогольних напоїв); 

ТОВ «Малинівський склозавод» (виробництво високоякісної склопродукції); 

ПрАТ «KGS &Co» (виробництво алюмінієвих ковпачків для скляної тари);    

ТОВ «Бікорм» (виробництво кормових дріжджів для тваринницької галузі 

виробництва); ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (виробництво 

елементів трубопроводів високого, середнього та низького тиску для атомних і 

теплових електростанцій), а також ТОВ «Агрокомбінат «Слобожанський» 

(розведення свиней, вирощування зернових та олійних культур) мають іноземні 

інвестиції у статутному капіталі. 

Головним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств 

та організацій. Частка запозичених коштів за рахунок кредитів банків освоєна в 

основному сільськогосподарськими підприємствами. 

Чугуївський район знаходиться у десятці лідерів Харківщини за обсягом 

освоєних капітальних інвестицій. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Протягом 2020 року проводились заходи щодо сприяння збільшенню 

експорту товарів промислових підприємств району, формування позитивного 

сальдо зовнішньої торгівлі. Зазначена діяльність є актуальною і у 2021 році.  

Зовнішньоторговельний оборот району за останніми статистичними 

даними становить 9,8 млн.дол. США. Загальний обсяг експорту –                         

10665,8 тис.дол. США, або 100,2% до показника минулого року, обсяг імпорту – 

18692,5 тис.дол. США, або 90,9% до показника минулого року. 

З метою покращення показників зовнішньої торгівлі керівниками 

промислових підприємств району вживаються заходи щодо розширення 

асортименту продукції на експорт та утримання позицій експортних поставок. 

За експортними та імпортними операціями підприємства району 

співпрацювали з 27 країнами світу. Експорт товарів здійснювався до 19 країн 

світу. Експортерами є підприємства: 

ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» (алкогольні напої – Ірак, 

Азербайджан, Йорданія, ОАЕ, Ізраїль, Вірменія, Казахстан, Латвія, Литва, 

Англія, Турція, Південна Корея, Німечинна); 

ТОВ «Малинівський склозавод» (до 60% продукції – Угорщина, Румунія, 

Словаччина, Іспанія, Італія, Греція, країни Перської Затоки та багатьох інших).  

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

скла. 

Протягом 2020 року до району імпортували товари з двох країн світу – 

Білорусі та Грузії. Імпортні операції проводились підприємством ТОВ «Лікеро-

горілчаний завод «ПРАЙМ» (закупорювальний металополімерний пристрій, 

інгредієнти). 

Чугуївська районна державна адміністрація сприяє просуванню продукції 

місцевих підприємств-виробників на нові перспективні ринки, активно залучає 

на Чугуївщину інвесторів. 

Важливим джерелом надходження ресурсів інноваційного характеру та 

нарощування конкурентних переваг району є міжнародна технічна допомога 
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(далі – МТД). 

З метою залучення МТД до Чугуївського району та підвищення рівня 

впровадження проєктів/програм міжнародних донорських організацій 

Чугуївською районною державною адміністрацією проводиться робота за 

такими напрямами: 

налагодження співробітництва з міжнародними донорськими 

організаціями; 

координація участі у проєктах/програмах МТД у районі; 

підвищення ефективності залучення МТД. 

У районі протягом 2020 року реалізовувались 4 проєкти міжнародної 

технічної допомоги: 

Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою 

«Придбання сміттєвозу для вивозу сміття з приватного сектору в селищі 

Малинівка, селі Стара Гнилиця та улаштування майданчиків під роздільний 

збір сміття»; 

Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою 

«Реконструкція Малинівського парку»; 

Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою 

«Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов 

роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням 

широкого залучення громадськості» у Малинівській ОТГ;  

Проєкт DOBRE (агентство США з міжнародного розвитку) за темою 

«Створення Молодіжного ХАБУ». 

Залучення міжнародної технічної допомоги залишається пріоритетним 

напрямком роботи районної державної адміністрації на 2021 рік. 

 

Розвиток малого та середнього бізнесу 

Районна державна адміністрація сприяла розвитку інфраструктури  та 

підтримці підприємництва. Так, для забезпечення надання якісних послуг 

підприємцям району та з метою спрощення оформлення документації у районі 

функціонує Центр надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації.  

Пріоритетні напрями щодо організації підготовки та перепідготовки 

кадрів для підприємницької діяльності, перегляд навчальних програм, 

дисциплін про основи підприємницької діяльності та організації малого 

підприємництва закладені в основу Програми сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва у Харківській області на 2016-2020 роки, 

затверджену рішенням Харківської обласної ради від 08.09.2016 № 245–VII                  

(із змінами). 

Одним з головних виконавців Програми є Харківський регіональний фонд 

підтримки підприємництва. Районною державною адміністрацією спільно з 

Фондом проводяться інформаційно-консультативні заходи у приміщенні 

Чугуївської міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості .  

Своєчасно доводиться інформація до органів місцевого самоврядування 

щодо Програм, тренінгів, семінарів, нарад з метою сприяння розвитку малого 
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та середнього підприємництва. 

 

Реформування системи надання адміністративних послуг 

Забезпечено ефективну діяльність Центру надання адміністративних 

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації. Через нього 

надається 99 видів послуг, з яких 33 – районної державної адміністрації та 66 – 

територіальних органів виконавчої влади. 

Протягом 2020 року зареєстровано 5286 звернень щодо надання 

адміністративних послуг: 56 – Чугуївського районного відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                 

1916 – Міськрайонного управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 3312 – власних 

послуг (відділу державної реєстрації районної державної адміністрації: щодо 

нерухомого майна – 3100, бізнесу – 192, сектору містобудування та архітектури 

районної державної адміністрації – 19, відділу освіти районної державної 

адміністрації – 1), 2 – документи дозвільного характеру.  

Надано 38 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 142 інформаційні 

довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Видано 5222 результати: 56 – Чугуївського районного відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                

2034 – Міськрайонного управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 3132 – власних 

послуг (відділ реєстрації районної державної адміністрації: бізнесу – 192, 

нерухомого майна – 2936, сектору містобудування та архітектури районної 

державної адміністрації – 4), 1 – документ дозвільного характеру.  

Надано 2970 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

Протягом 2020 року до районної бюджету за надані адміністративні 

послуги  надійшло 489,5 тис.грн.  

Здійснювались заходи щодо розширення спектру послуг, покращення 

якості надання адміністративних послуг та проведення цифрової трансформації 

Центру надання адміністративних послуг при районній державній 

адміністрації. 

 

Житлово-комунальне господарство 
На території району розташовано та функціонує 32 котельні та 18,9 км 

теплових мереж. Водопровідно-каналізаційне господарство налічує 153,0 км 

мереж водопостачання, 54,0 км мереж водовідведення, 5 водопровідно-

насосних станцій, 13 водопровідно-каналізаційних станцій, 4 очисні споруди 

та 41 артезіанську свердловину. 

Своєчасна підготовка теплового, водопровідно-каналізаційного, житлового 

та дорожньо-мостового господарства до осінньо-зимового періоду 2020-2021 

років та належне проходження опалювального сезону було перспективним 

напрямком у 2020 році. Завдяки належній роботі районного штабу з підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери вчасно було 
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підготовлено та здійснено запуск 15 котелень та подано тепло в усі 117 житлові 

будинки, які під’єднано до централізованого опалення. 

Завдяки вчасному реагуванню обласної та районної влади на ситуацію з 

відшкодування заборгованості філією «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ 

Нафтогазовидобувна компанія» за отриману послугу водовідведення перед 

комунальним підприємством «ВОДА ЕСХАРА» сплачено згідно з рішенням 

суду борг на суму 1545,0 тис.грн, що дало можливість поліпшити фінансово-

економічний стан комунального підприємства. 

Крім того, одним з пріоритетних напрямкв поліпшення санітарно-

екологічного стану є реалізація проєкту з реконструкції Малинівських очисних 

споруд. Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства 

та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної 

адміністрації, підрядна організація – ТОВ «Енергозберігаючі технології», 

вартість реалізації складає 66652,500 тис.грн. Протягом 2020 року виконано 

підготовчі та земляні роботи, прокладено колектор, сформовано фундамент під 

будівлю очисних споруд, виконано армування та бетонування перегородок 

будівлі, де будуть очищуватися стоки.  

Комунальним підприємством «ВОДА ЕСХАРА» у рамках підготовки до 

осінньо-зимового періоду було виготовлено та встановлено зрошувач для 

біопрудів, аеротенку та прочищено дві контактні камери. 

Також Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації як 

замовником виконано капітальний ремонт покрівель житлових будинків у 

селищі Есхар по вулицях Богдана Хмельницького, 2 та Літвінова, 5 на суму 

390,0 тис.грн та 612,0 тис.грн відповідно. 

Рівень розрахунків за послуги теплопостачання за 11 місяців 2020 року 

склав 114,1%, за послуги водопостачання та водовідведення – 89,9%. Основним 

боржником за отримані житлово-комунальні послуги є населення району.  

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. 

 

Енергозабезпечення 

Послугу централізованого теплопостачання мешканцям населених пунктів 

Чугуївського району надають: ДП «Новопокровський КХП» –                                         

у смт Новопокровка; Кочетоцьке виробниче комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного господарства та ТОВ «Котельні лікарняного 

комплексу» – смт Кочеток; філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ 

Нафтогазовидобувна компанія» – смт Есхар; ТОВ «Котельні лікарняного 

комплексу» – смт Малинівка; ТОВ «Прайд-Енерго» (альтернативні види 

палива: постачання пари, гарячої води та кондиційного повітря) –                               

смт Чкаловське. Решта населених пунктів району для забезпечення теплом 

житлових осель використовує автономне опалення. 
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У рамках підготовки до опалювального сезону 2020/2021 теплонадаючими 

підприємствами здійснювалися планові заходи щодо зменшення споживання 

енергетичних ресурсів шляхом встановлення менш енергоємного обладнання, а 

саме – прочищено твердопаливні котли на котельні, розташованої                            

у смт Кочеток по вул. Гагаріна, 22-б. Крім того, здійснено заміну лічильників 

обліку природного газу в котельнях у смт Кочеток. Були обладнані котельні 

теплопостачання, річний обсяг обліку природного газу яких складає понад                

10 тис. м
3
, по вул. Гагаріна у смт Кочеток та по вул. Соїча у смт Малинівка, 

засобами дистанційної передачі даних, що удосконалює систему комерційного 

обліку природного газу, підвищує рівень достовірності вимірювання об’єму 

природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах та 

забезпечує належну організацію добового балансування на ринку природного 

газу України. 

Крім того, на території Чкаловської громади було завершено реалізацію 

проєкту технічного переоснащення системи теплопостачання з установкою 

модульних котелень на твердому паливі на суму 20334,06 тис.грн. Замовником 

робіт виступав Департамент капітального будівництва Харківської обласної 

державної адміністрації, підрядна організація – ТОВ «ТЕХЕКС-ГАЗ». Це дало 

змогу наблизити об’єкти теплоенергетики до споживача та зменшити 

собівартість виробництва теплової енергії. 

Залишається проблема недостатнього фінансування підприємств району на 

технічне переоснащення та модернізацію об’єктів інфраструктури. 

Послугу з електропостачання здійснює Чугуївське районне відділення                          

АТ «Харківобленерго» Харківської області. Стан розрахунків за спожиту 

електроенергію в районі за 11 місяців 2020 рік склав більше 100%. 

Природний газ споживачам району надає Чугуївське відділення                            

АТ «Харківгаз».  Стан розрахунків за спожитий природний газ в районі за                             

2020 рік склав 85%. У районі продовжується робота з роз’яснення порядку 

реструктуризації боргу. У 15 закладах освіти встановлено котли, що 

використовують альтернативні види палива: брикети та пелети. 

 

Транспорт, зв’язок та інформаційні технології 

На території району організовано регулярне транспортне сполучення з 

усіма населеними пунктами. На теперішній час діє 12 автобусних маршрутів, 

які не виходять за межі території району, та 8 автобусних маршрутів загального 

користування, що мають сполучення з обласним центром, які повністю 

забезпечують потреби мешканців району у пасажирських перевезеннях.  

Обслуговуванням автобусних маршрутів, що не виходять за межі території 

району, здійснюють 3 автоперевізника: ФО-П Ніколаєнко М.І.,                            

ФО-П Бережний В.І. та ФО-П Сапелкін М.М. 

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

Малинівка» 

ФО-П Сапелкін М.М.: «Чугуїв (АС) – Есхар», «Есхар – Дачі», «Чугуїв (АС) 

– Тернова через Кам’яну Яругу», «Чугуїв (АС) – Кочеток», «Чугуїв (АС) – 

Мосьпанове», Чугуїв (АС) – В.Бабка». 
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ФО-П Ніколаєнко М.І.: «Чугуїв (АС) – Коробочкине», «Чугуїв (АС) – 

Петрівське», «Чугуїв (АС) – Юрченкове», «Чугуїв (АС) – Чкаловське». 

Автобусні маршрути, що мають сполучення з м. Харків, обслуговує 

перевізник ФО-П Сапелкін М.М.: «Харків (АС Заводська) – Тернова», «Харків 

(АС Заводська) – Новопокровка», Харків (АС Заводська) – Кам’яна Яруга», 

«Харків (АС Заводська) – Малинівка», «Харків (АС Заводська) – Велика 

Бабка», «Харків (АС Заводська) – Есхар», «Харків (АС Заводська) – 

Юрченкове». 

На обслуговуванні автобусних маршрутів задіяні 40 одиниць транспортних 

засобів, які обладнані для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними 

можливостями.  

У зв’язку із закінченням 25.05.2020 договорів про організацію перевезень 

пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на приміському 

автобусному маршруті № 1475 «Чугуїв (АС) – В. Бабка через (через Тетлегу)» 

та маршруті № 1476 «Чугуїв (АС) – Мосьпанове», що були укладені між 

районною державною адміністрацією та фізичною особою-підприємцем 

Сапелкіним Миколою Миколайовичем, було проведено конкурс з визначення 

автомобільних перевізників на вищезазначених автобусних маршрутах.  

За результатами одноголосного рішення членів конкурсного комітету 

переможцем визнано фізичну особу-підприємця Сапелкіна Миколу 

Миколайовича, з яким укладено відповідний договір. 

У районі проводиться робота щодо реалізації стратегічних напрямів та 

пріоритетів розвитку транспортного обслуговування населення, здійснення 

заходів з розвитку маршрутної мережі району.  

Також на території району є залізничне сполучення, яке представлено                

ВП «Куп’янськ-Південна дистанція колії» Регіональної філії «Південна 

залізниця» АТ «Українська залізниця» у кількості 5 станцій Куп’янської 

дирекції залізничних перевезень: Мохнач, Гракове, Есхар, Коробочкине, 

Чугуїв. З них можна дістатися до 45 станцій Харківської та інших областей 

України.  

Територія району становить 114,9 тис. га (3,7% від території області).  

Мережа доріг загального користування в районі складає                                 

740,2 км, у тому числі: 

дороги державного значення – 89,4 км,  

дороги місцевого значення – 232,4 км,  

комунальні – 392,6 км, 

відомчі (технологічні) – 25,8 км. 

На мережі доріг розташовані 22 мости та шляхопроводи загальною 

довжиною перильних огороджень 1169,6 метрів.  

Вулично-дорожня мережа, штучні споруди (мости і шляхопроводи) сіл та 

селищ Чугуївського району Харківської області мають велике значення для 

підтримки належного рівня благоустрою та економічного розвитку кожного 

населеного пункту. Від них залежить ефективність роботи промисловості, 

забезпечення належного життєвого рівня людей, якість надання послуг з 

перевезень приміським/міським транспортом. 
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З метою належного формування плану дорожньо-будівельних робіт                         

на 2020 рік, відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства 

Харківської області на 2018-2020 роки та в рамках програми Президента 

України «Велике будівництво» районною державною адміністрацією було 

надано пропозиції щодо поточного середнього ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на території Чугуївського району. 

У 2020 році пріоритетним було завершення проведення ремонтних робіт 

на дорозі Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова. Замовником виступав власник 

дороги ДП «Дороги Харківщини», підрядна організація                                           

ТОВ «Миколаївбудцентр». Вказана дорога ремонтувалася на під’їзді та в 

самому селищі Новопокровка, яку включено до зазначеної програми. 

Крім того, згідно з програмою Президента України «Велике будівництво» 

з 01.03.2020 було відновлено роботи з поточного середнього ремонту на 

автомобільних дорогах державного значення загального користування М-03 

Київ – Харків – Довжанський та Н-26 Чугуїв – Мілове. Ремонтно-будівельні 

роботи виконує підрядна організація ТОВ «Автомагістраль-Південь», яка є 

генеральним підрядником по вищевказаних об’єктах. 

У 2020 році виконано наступні роботи по об’єктах, а саме: 

Н-26 Чугуїв – Мілове (в межах Чугуївського району) відновлено основу 

«дорожнього одягу» за технологією «холодний ресайклінг» – 5,3 км, 

влаштовано вирівнюючий шар покриття з асфальтобетонної суміші – 5,3 км, із 

щебенево-мастикового асфальтобетону – 14,8 км та укріплено узбіччя 

асфальтогранулянтом; 

М-03 Київ – Харків – Довжанський (в межах Чугуївського району) –

влаштовано верхній шар покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону та 

укріплено узбіччя асфальтогранулянтом (ще тривають роботи з відновлення 

узбіч, влаштування автопавільйонів та зупинок, дорожньої розмітки та знаків). 

Мешкінці населених пунктів району користуються поштовими послугами 

через 20 відділень поштового зв’язку, які входять до складу Харківської 

дирекції АТ «Укрпошта» Чугуївського району.  

Крім того, на території таких населених пунктів району, як                             

смт Чкаловське, смт Малинівка, смт Новопокровка, с. Кам’яна Яруга,                       

с. Зарожне, є представництво компанії «Нова пошта», що забезпечує сервіс 

експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу.  

Телефонний зв’язок забезпечує Харківська філія ПАТ «Укртелеком» 

Чугуївського району та оператори мобільного зв’язку. 

На території Чугуївського району Харківської області розвинена мережа 

інтернет. Послуги для мешканців району надають наступні інтернет-

провайдери: Харківська філія ПАТ «Укртелеком», «MESH», «Чугуївські 

комп’ютерні мережі» (ЧКС), «Інтертелеком», «Регіон-лінк», «ACTIVE NET», 

«PEOPLEnet», «Triolan», «ONet», «Kronos». 

 

Охорона навколишнього природного середовища 

Згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 11.03.2016 № 75 «Про проведення в Харківській області 
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щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою, 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.03.2020 № 88 

«Про проведення в районі щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та 

дня благоустрою» у Чугуївському районі щороку проводилися відповідні 

заходи. 

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 2020 році на території Чугуївського району акція проходила менш 

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

Протягом її дії на території населених пунктів району було упорядковано            

1810 тис.м
2 

прибудинкових територій, 12 парків, 6 скверів, 72 дитячих та 42 

спортивні майданчики. Приведено до належного санітарно-екологічного стану 

37 кладовищ, 21 братську могилу. Проведено роботу щодо упорядкування узбіч 

вздовж автомобільних доріг, прибирання території берегів водойм. Протягом 

дії акції було ліквідовано 125 сміттєзвалищ, висаджено 1000 дерев та 500 кущів. 

До участі у проведенні заходів у межах даної акції було залучено 8000 осіб. 

Також для підтримання належного санітарного стану району проводилися 

інші екологічні акції, а саме: толоки, санітарні п’ятниці, суботники.  

У Чугуївському районі послугу з благоустрою та вивезення твердих 

побутових відходів надавали такі підприємства: КП «Господар» (Введенська 

селищна рада), ФО-П Ананьєв О.А. (Кам’яноярузька сільська та Кочетоцька 

селищна ради), ТОВ «Проектно будівельне підприємство «Схід» (Есхарівська 

та Новопокровська селищні ради), КП «Малинівка» (Малинівська ОТГ),                         

КП «Чкаловське житлово-експлуатаційне управління – 2013» (Чкаловська 

ОТГ). 

На території інших населених пунктів роботу з благоустрою здійснювали 

виконавчі комітети сільських чи селищних рад шляхом складання договорів з 

відповідними організаціями та службами. 

Крім того, у районі продовжувалася робота з впровадження роздільного 

збирання твердих побутових відходів на території населених пунктів, а саме: 

Введенської, Малинівської, Новопокровської, Есхарівської селищних рад, 

Волохово-Ярської, Великобабчанської та Кам’яноярузької сільських рад. 

У закладах освіти проводилися інформаційно-просвітницькі заходи з 

питань налагодження роздільного збирання твердих побутових відходів, 

необхідності збереження природного середовища, зменшення навантаження на 

екологію району. 

На території Чугуївського району полігони твердих побутових відходів, 

підпорядковані районній державній адміністрації, відсутні. Згідно з укладеними 

договорами побутові відходи вивозяться підприємствами з населених пунктів 

району на полігон Чугуївського міського підпорядкування та на полігон, що 

розташований у Шевченківському районі. 
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На теперішній час розроблено та затверджено схеми санітарного очищення 

по населених пунктах району. 

Здійснювалися заходи з очищення узбіч автодоріг та лісосмуг, що 

знаходяться на підвідомчий території. Сільськогосподарськими 

підприємствами вживалися заходи щодо приведення земельних ділянок, на 

яких розташовані захисні лісові насадження, до належного санітарно-

екологічного стану. Так, СТОВ «Колос – 2000» надавав свою техніку для 

очищення території Введенської селищної ради. 

Рекомендувалося на нарадах голови районної державної адміністрації 

керівникам лісових та мисливських господарств, які розташовані на території 

району, забезпечити ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та 

інших відходів, очищення від сміття лісових ділянок, лісосмуг та узбіч доріг, 

що знаходяться на підвідомчій території, а також не допущення протизаконного 

знищення лісових насаджень та виявлення фактів незаконного добутку піску, 

що призводить до появи нелегальних кар’єрів. 

Філіями «Чугуївський райавтодор» та «Чугуївський ДЕП»                              

ДП «Харківський облавтодор» ПАТ 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 мосту в смт Кочеток. 

Чугуївським районним управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби у Харківській області здійснювався контроль за 

санітарно-екологічним станом території району відповідно до чинного 

законодавства України. Накладено 12 штрафів та 18 приписів на керівників 

щодо порушення санітарно-епідеміологічного стану територій населених 

пунктів.  

У 2020 році на виконання факсограми Департаменту житлово-

комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської 

обласної державної адміністрації було напрацьовано комплексні та актуальні 

пропозиції до проєкту Регіонального плану управління відходами в Харківській 

області, – вихідні дані, що будуть відображати ситуацію у районі зі станом 

поводження з різними відходами. 

 

Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом 

Вирішення питань містобудування та архітектури постійно перебуває на 

контролі керівництва районної державної адміністрації. 

Одне з них – введення житла в експлуатацію. З 12 забудовниками району 

проведено роботу стосовно введення індивідуальних житлових будинків в 

експлуатацію. У 2020 році введено в експлуатацію   7 індивідуальних житлових 

будинків загальною площею 1001 м².  

Для підтримки індивідуального житлового будівництва на селі у районі 

діяла Програма «Власний дім» на 2016-2020 роки, затверджена рішенням 

районної ради від 10.12.2015. 
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Протягом року розглянуто та узгоджено 137 проєктів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будинків і споруд, а також ведення особистого 

селянського господарства; видано містобудівні умови та обмеження для 

проєктування об’єкта будівництва господарських будівель на території 

Чкаловської селищної ради за межами населених пунктів Чугуївського району. 

Забудовникам району видано 20 будівельних паспортів на будівництво 

індивідуальних житлових будинків, садових будинків та господарчих будівель і 

споруд у населених пунктах: смт Новопокровка, смт Есхар, смт Малинівка,              

смт Введенка, смт Кочеток, с. Камяна Яруга, с. Тернова, с. Зелений Колодязь.   

У повному обсязі розроблено генеральні плани та плани зонування  

населених пунктів: смт Новопокровка, смт Есхар, смт Введенка, с. Тернова,                  

с. Зауддя, с. Зелений Колодязь та с. Світанок. На 42 % розроблено генеральні 

плани с. Волохів Яр та с. Мосьпанове, на 90 % – с. Зарожне та с. Тетлега. 

У смт Новопокровка розпочато будівництво фізкультурно-оздоровчого 

комплексу, замовником якого є Новопокровська селищна рада. Підрядна 

організація – ТОВ «Горпром».   

Загальна кошторисна вартість складає 33509,361 тис.грн. У 2020 році 

передбачено фінансування у сумі 31532,573 тис.грн, з них 22071,266 тис.грн – 

кошти субвенції з державного бюджету, 8894,307 тис.грн – обласного бюджету  

та 567,000 тис.грн – селищного бюджету. 

У 2020 році до Новопокровської селищної ради  надійшли кошти у сумі 

29810,960 тис.грн, з них 22071,266 тис.грн – Державного фонду регіонального 

розвитку, 7177,654 тис.грн – обласного бюджету, 562,040 тис.грн – селищного 

бюджету.  

Освоєно коштів за період 2019-2020 років 26742,589 тис.грн. Повернуто до 

бюджетів 6555,84368 тис.грн.  

Ступінь будівельної готовності об’єкту складає 74 %. 

У 2018 році було розпочато будівництво нової амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини у селі Кам’яна Яруга. 

Вартість будівництва згідно з проєктно-кошторисною документацією 

становить 10195,695 тис.грн. З державного та обласного бюджетів  надійшло 

6777,777 тис.грн, які освоєно у повному обсязі. Для завершення будівництва 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини необхідно 3417,918 тис.грн.  

На сьогодні необхідно закінчити внутрішні оздоблювальні роботи, а також 

придбати медичне обладнання та виконати благоустрій. 

Здійснювався моніторинг стану ефективного використання коштів на 

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів, що фінансуються 

за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету районним бюджетам. 

 

Демографічна політика 

Питання поліпшення демографічної ситуації та покращення стану здоров’я 

населення є одним з найголовніших пріоритетів у роботі всіх гілок влади.  

За статистичними даними, станом на 01.11.2020 у Чугуївському районі 

проживає 44996 осіб. Показники народжуваності та смертності населення 
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становлять: народжуваність – 5,6 на 1 тис. населення, смертність – 8,7 на 1 тис. 

населення, природний рух залишається від’ємним та становив у 2020 році –   

394 особи (у 2019 році – 306 осіб).  

Ситуація в районі свідчить про наявність демографічної кризи, на яку 

суттєво впливає стан здоров’я населення. Динаміка руху населення 

характеризується природним скороченням, тобто смертність переважає над 

народжуваністю (станом на 01.11.2020 народжено 250 осіб, померло – 

644 особи). Залишається тенденція до збільшення рівня смертності за рахунок 

серцево-судинних захворювань, злоякісних новоутворень, нещасних випадків 

від отруєнь та травм. 

Для поліпшення демографічної ситуації в районі вживаються заходи з 

реалізації районної Програми розвитку лікувальних закладів Чугуївського 

району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради 14.07.2015                    

(із змінами), із залученням коштів усіх рівнів бюджетів. 

 

Стан справ щодо соціально-правового захисту дітей 

Здійснювались заходи щодо реалізації державної політики з питань 

захисту прав дітей.  

На території району проживає 8043 неповнолітніх, з них перебуває на 

обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації: 104 особи з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                       

(25 дітей-сиріт та 79 дітей, позбавлених батьківського піклування), 20 дітей 

виховуються у 13 сім’ях, у яких батьки не виконують своїх батьківських 

обов’язків. Також на обліку перебувають 3 сім’ї внутрішньо переміщених осіб, 

які виховують 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2020 року проведено 51 плановий виїзд з метою виявлення 

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують. 

Виявлено 7 дітей, які знаходились без догляду батьків. Діти були влаштовані в 

родину патронатного вихователя, батьків попереджено про адміністративну 

відповідальність. Обстежено умови проживання дітей у 189 сім’ях пільгового 

контингенту, з них  29 сімей  перебувають у складних життєвих обставинах.   

У 2020 році проведено 18 засідань комісії з питань захисту прав дитини 

районної державної адміністрації, на яких розглянуто 111 питань, за 

результатами засідань видано 65 розпоряджень голови районної державної 

адміністрації.    

До центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей м. Харкова  

влаштовано 3 дітей різного віку, 14 особам надано статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування, 3 дітей влаштовано до дитячого будинку сімейного 

типу, 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до прийомної 

сім’ї.   

Проведено роботу з питань створення та функціонування  патронату на 

території району. Протягом року до родин патронатних вихователів з метою 

надання комплексу послуг з патронату над дитиною влаштовано 7 дітей,                    

3 –  влаштовано до сімейних форм виховання. 
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У березні та червні 2020 року створено 2 прийомні сім’ї  у смт Малинівка 

та с. Коробочкине відповідно. 

За рахунок субвенції з державного бюджету було придбано 2 квартири для 

дітей-сиріт. 

Підготовлено 13 висновків районної державної адміністрації про 

доцільність позбавлення батьківських прав. Забезпечено участь у 89 судових 

засіданнях щодо захисту житлових та майнових прав дітей; у 78 засіданнях – 

відносно батьків, які не виконують свої батьківські обов’язки; у 2 засіданнях – 

щодо призначення та виплати аліментів; у 8 засіданнях – щодо злочинів, 

вчинених неповнолітніми або за їх участі. 

З метою запобігання потраплянню сімей у групи ризику та попередження 

виникнення складних життєвих обставин фахівці постійно здійснювали виїзди 

до населених пунктів району, проводили просвітницько-профілактичні заходи.  

Членам родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

надаються послуги відповідно до Державних стандартів надання соціальних 

послуг. На обліку перебувало 118 сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги. У цих сім’ях виховується                   

245 дітей. У 34 сім’ях, в яких виховується 75 дітей, існує ризик соціального 

сирітства.  У 3 сім’ях було відібрано 7 дітей без позбавлення батьків 

батьківських прав.  

Протягом року надійшло 27 повідомлень про вчинення насильства в сім’ї, 

одне повідомлення – щодо вчинення насильства до неповнолітньої дитини. Всі 

родини охоплені соціальними послугами.   

Протягом серпня-вересня 2020 року Чугуївський район взяв участь у 

реалізації проєкту «Оцінка та реагування на виклики у сфері захисту прав дітей 

під час пандемії COVID-19». Проєкт реалізовувався у 5 областях, у тому числі і 

Харківській, за сприяння Міністерства соціальної політики України, Дитячого 

Фонду ООН (UNICEF) та ГС «Українська мережа за права дитини». У рамках 

реалізації проєкту протягом двох місяців здійснювався моніторинг безпеки та 

потенціалу сімей, до яких повернулися діти із закладів інституційного догляду 

та виховання.  

З метою належної організації моніторингу, досягнення основних цілей 

проєкту в районі була створена міждисциплінарна команда, до складу якої 

увійшли спеціалісти служби у справах дітей та відділу освіти районної 

державної адміністрації, інші суб’єкти соціальної роботи з сім’ями.  

На території Чугуївського району мешкає 85 сімей, де виховується            

95 дітей, які на час карантину повернулися додому із закладів інституційного 

догляду та виховання. У результаті проведеної роботи 9 дітей не повернулися 

до державних закладів на цілодобове перебування.   

На території Чугуївського району функціонують 9 прийомних сімей, в 

яких виховується 11 дітей, та 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких 

виховується 37 дітей. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу передбачає надання комплексу правових, 

психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-
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медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов 

функціонування прийомної сім’ї.  

Функціонує «Школа прийомних батьків», проводяться заходи, спрямовані 

на інформаційну, юридичну та соціально-психологічну підтримку батьків та 

дітей, групові супервізії для прийомних батьків, батьків-вихователів, 

опікунів/піклувальників, патронатних вихователів.   

Необхідність кваліфікованої підтримки, залучення до роботи спеціалістів 

різних галузей знань та робота за принципом супервізії дозволяє здійснити 

комплексну підтримку сімей, розвинути найнеобхідніші батьківські 

компетенції з урахуванням особливостей розвитку статусних дітей та 

індивідуальних потреб кожної дитини. 

З початку року у рамках проєкту «Школи прийомних батьків» було 

проведено 9 супервізійних зустрічей. Крім того, з прийомними батьками 

проводилися бесіди щодо здорового способу життя, розвитку дітей, організації 

оздоровлення,  підготовки їх до самостійного життя.  

З початку року 7 дітей, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих 

будинках сімейного типу отримали паспорт громадянина України, 3 дітей 

поставлено на квартирний облік як таких, що потребують поліпшення 

житлових умов. 

Протягом року проводилася рекрутингова кампанія з метою популяризації 

сімейних форм виховання, надавалися послуги 16 особам з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Двоє з них перебували під 

соціальним супроводом. Вирішувалися питання щодо отримання реєстрації, 

працевлаштування, проходження медичного обстеження, оформлення та 

відновлення документів. 

Постійно проводилася робота з неповнолітніми та молоддю, яка засуджена 

до покарань, не  пов’язаних з позбавленням волі, та молоддю, яка звільнилася з 

місць позбавлення волі. Для цієї категорії проводилися заходи з питань 

недопущення рецидиву злочину, формування здорового способу життя, 

профілактики наркоманії, алкоголізму та соціально небезпечних хвороб.   

З початку 2020 року роботою фахівців  було охоплено 67 осіб  зазначеної 

категорії. Усі отримали соціальні послуги за Державними стандартами 

консультування та профілактики, їм надано 186 індивідуальних послуг. 

Робота фахівців спрямована на виявлення причин протиправної поведінки 

у засуджених осіб, здійснення соціально-профілактичної роботи щодо 

запобігання негативним явищам та їх подоланню, профілактику злочинності  

серед  неповнолітніх та молоді, допомогу знаходження шляхів та методів  

подолання проблем.  

 

Зайнятість населення та ринок праці 

Реалізація заходів щодо зайнятості населення сприяла вирішенню 

соціальних проблем району, дозволила здійснювати своєчасний контроль за 

ситуацією на ринку праці. На даний час існує попит на працівників сфери 

послуг, кваліфікованих робітників з інструментом, а також 

військовослужбовців для проходження військової служби за контрактом. 
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У 2020 році до Чугуївської міськрайонної філії Харківського обласного 

центру зайнятості звернулося 1252 особи, з них 500 були працевлаштовані. 

Активними формами зайнятості було охоплено 1077 безробітних, надано 

1360 профорієнтаційних послуг. Проведення громадських робіт дозволило 

знизити соціальну напругу на ринку праці району. На проведення громадських 

та інших робіт тимчасового характеру з бюджетів сільських, селищних рад, 

Чкаловською та Малинівською об’єднаними територіальними громадами 

виділено 756,6 тис.грн, використано 612,4 тис.грн, залучено до участі в цих 

роботах 366 безробітних. Найбільше коштів використано Чкаловською 

об’єднаною територіальною громадою – 267,5 тис.грн, Малинівською 

об’єднаною територіальною громадою – 136,4 тис.грн, Введенською селищною 

радою – 71,5 тис.грн, Мосьпанівською сільською радою – 50,5 тис.грн.  

З роботодавцями району проводиться роз’яснювальна робота щодо 

створення нових робочих місць. У 2020 році з означеного питання проведено: 

10 семінарів за участі 103 роботодавців, у тому числі 2 – Чугуївською 

міськрайонною філією Харківського обласного центру зайнятості спільно з 

управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації; 

25 індивідуальних бесід з роботодавцями району. За працевлаштування на нові 

робочі місця 5 роботодавцям виплачено компенсацію єдиного внеску на суму 

34,8 тис.грн. 

У 2020 році в районі створено 125 нових робочих місць, з них: 

юридичними особами – 41, фізичними – 39, за договорами трудового найму 

працевлаштовано 45 осіб.  

Членами комісії з легалізації робочих місць та подолання тіньової 

зайнятості проводиться робота щодо створення в суспільстві атмосфери 

негативного ставлення до роботодавців, які використовують працю найманих 

працівників без офіційного оформлення трудових відносин. З роботодавцями 

проводиться роз’яснювальна робота щодо переваг офіційної зайнятості.                           

На виконання доручення Прем’єр-Міністра України у 2020 році за допомогою 

різних форм комунікацій як масових публічних, так і безпосередніх візитів за 

місцем здійснення господарської діяльності, проводилася інформаційно-

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

у сфері торгівлі, громадського харчування, сільського господарства, про 

неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових 

відносин. До зазначеної роботи були залучені відділи праці та соціального 

захисту населення виконавчих комітетів Малинівської і Чкаловської селищних 

рад. Роз’яснювальну роботу проведено з 54 суб’єктами господарювання. Метою 

зазначеної роботи було 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 4 учасники 

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 3 особи. 
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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.  

З метою здійснення контролю за станом додержання мінімальних гарантій 

в оплаті праці в районі реалізується комплекс відповідних заходів. Щомісяця 

проводиться моніторинг підприємств, установ та організацій району. З початку 

року обстеженням було охоплено 141 підприємство району, у тому числі 29 

бюджетних установ. Загальна чисельність працівників, охоплених 

обстеженням, складає 5405 осіб. Мінімальну заробітну плату, шляхом 

встановлення доплат введено 18,1 % працівників та службовців.  

У районі збережено позитивну динаміку зростання заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата по району за ІІІ квартал 2020 року склала 

10577 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2019 року складає 117,7 %. 

Прожитковий мінімум на працездатну особу вона перевищує у 4,6 рази, від 

обласного рівня заробітна плата складає 103,3 %.  

Але, є такі підприємства, які виплачують заробітну плату на рівні 

мінімальної або навіть менше. З їх керівниками проводиться постійна 

роз’яснювальна робота та надається методична допомога. 

У 2020 році в районі виникла заборгованість з виплати заробітної плати на 

державному підприємстві «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» у сумі 

462,9 тис.грн перед 64 працівниками. Питання її погашення у минулому році      

7 разів розглядалося на засіданні районної комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат. 

З метою вирішення означеного питання районна державна адміністрація 

двічі зверталася до Харківської обласної державної адміністрації та голови 

Державного агентства лісових ресурсів України. У червні 2020 року районна 

державна адміністрація звернулася до Департаменту соціального захисту 

населення Харківської обласної державної адміністрації з проханням 

розглянути питання невиконання графіку погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємстві на засіданні обласної тимчасової комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат із залученням Головного 

управління Держпраці у Харківській області. Станом на 01.10.2020 

заборгованість на підприємстві погашено у повному обсязі. 

 

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 



 22 

початку 2020 року різні види державних соціальних виплат отримали                      

4255 сімей на суму 56,2 млн.грн. 

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

нараховано та виплачено допомогу 1114 отримувачам на суму 27036,7 тис.грн. 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, нарахована 11 отримувачам на суму 152,9 тис.грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нарахована допомога 313 сім’ям на суму                    

10486,0 тис.грн. 

На території району – 9 прийомних сімей, 2 сім’ї патронатних вихователей 

та 5 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 3,8 млн.грн. 

Виплата всіх видів соціальної допомоги відбувається своєчасно у повному 

обсязі. 

У 2020 році виплата житлової субсидії здійснювалася у грошовій формі 

через АТ «Ощадбанк» та Пенсійний фонд України. 

Субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг користується 4484 сім’ї, або 33,8 % від їх загальної кількості, на 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива –                     

204 сім’ї. Протягом 2020 року нараховано субсидій на суму 29,8 млн.грн. 

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає          

708,75 грн, на тверде паливо та скраплений газ – 3032,39 грн. 

За рахунок місцевого бюджету на проїзд окремим категоріям громадян 

автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом було надано 

пільги на загальну суму 920,0 тис.грн та 37,1 тис.грн – на послуги зв’язку. 

На обліку в Єдиній інформаційній базі даних перебуває 2372 внутрішньо 

переміщені особи. 

У районі перебуває на обліку 395 учасників бойових дій, з них 9 осіб, які 

отримали інвалідність внаслідок війни, та 14 членів сімей загиблих учасників 

АТО. У роботі з цією категорією громадян використовується 

мультидисциплінарний підхід з наданням комплексу соціальних послуг. 

 На реалізацію заходів з відпочинку учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторіях 

Харківської області з обласного бюджету було виділено 24,0 тис. грн. 

Послугами з відпочинку скористалося 5 осіб. 

 

Охорона праці 

Здійснюється контроль за наданням працівникам, зайнятим на роботах із 

шкідливими умовами праці, пільг та компенсацій, за термінами проведення 

атестації робочих місць. На даний час атестацію робочих місць за умовами 

праці проведено на 23 підприємствах, атестовано 406 робочих місць,                         

або 99,3 %. Не атестовано 3 робочих місця на двох підприємствах (Кочетоцьке 
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виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 

господарства – 2 р.м., СТОВ «Колос - 2000» – 1 р.м.).  

Станом на 01.01.2021 у шкідливих та важких умовах праці трудиться                 

1672 особи, з них 612 – жінки (36,6 %). Право на пільгове пенсійне 

забезпечення підтверджено 409 працівникам, додатковою відпусткою 

користуються 1600 осіб, у скороченому робочому тижні працює 109 осіб, 

доплати отримують 1251 особа, підвищено посадові оклади 392 особам, 

безкоштовно одержують молоко 322 працівника. 

Організовано навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці. 

У 2020 році пройшли навчання 188 посадових осіб та 1065 працівників 

підприємств, організацій та установ. 

Проводиться постійна робота з профілактики виробничого травматизму та 

забезпечується контроль за станом охорони праці. З метою створення 

належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах району 

розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджені заходи 

щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 

2017-2020 роки. 

Здійснюється контроль за проведенням попередніх та періодичних 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 

шкідливими та небезпечними умовами праці. У поточному році медичні огляди 

пройшов 161 працівник. Ускладнення проходження медоглядів спричинила 

ситуація з пандемією. 

Питання стану охорони праці на підприємствах у травні 2020 року 

розглянуто на засіданні районної тристоронньої соціально-економічної ради. 

На заходи з охорони праці витрачено понад 3,4 млн. грн, що більше на            

10,7 % від рівня 2019 року. 

 

Охорона здоров’я 

Галузь охорони здоров’я району представлена 4 закладами: 

первинний рівень –  КП «Чугуївський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чугуївської районної ради (далі – КП «Чугуївський 

районний ЦПМСД»), КНП «Малинівська амбулаторія первинної медико-

санітарної допомоги» Малинівської селищної ради,  КП «Центр  первинної 

медико-санітарної допомоги» Чкаловської селищної ради, вторинний рівень – 

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

районної ради (далі – КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка»).  

Комунальними підприємствами первинного рівня укладено угоду з 

Національною Службою здоров’я України про медичне обслуговування 

населення Чугуївського району та продовжується фінансування в залежності 

від кількості укладених декларацій.  

У структурних підрозділах КП «Чугуївський районний ЦПМСД» вжито 

заходиів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров’я, а саме: в амбулаторії смт Есхар замінено лічильник тепла; в 

амбулаторії с. Тернова частково відремонтовано дах; в амбулаторії с. Волохів 

Яр проведено ремонтні роботи системи опалення. 
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У 2020 році КП «Чугуївський районний ЦПМСД» за кошти цільового 

фонду соціально-економічного розвитку Чугуївського району здійснено 

закупівлю медичного обладнання та інструментарію, а саме:  

апарат штучної вентиляції легень з ручним приводом «БІОМЕД», 

комплект педіатричний в кількості 7 шт на суму 11116,00 грн; 

мішок дихальний Амбу к-т «Дорослий» в кількості 7 шт на суму                        

10325,00 грн; 

гігрометр психометричний ВІТ-1 ТУ 3 України 14307481,001-92 в 

кількості 6 шт на суму 734,40 грн; 

пікфлуометр медичний MSA100 з одноразовими турбінами з мундштуками 

в кількості 10 шт на суму 36000,00 грн; 

пульсоксиметр ВМ1000В в кількості 20 шт на суму 17600,00 грн; 

комплект Тип1 захисний медичний з ПВХ покриттям (комбінезон) в 

кількості 150 шт на суму 161463,00 грн; 

опромінювач бактерицидний пересувний ОБПе-225м в кількості 8 шт на 

суму 38480,00 грн; 

рецилькулятор бактерицидний Аерекс-стандарт 30 в кількості 8 шт на суму 

44 184,00грн. 

КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка» надає висококваліфіковану 

медичну допомогу мешканцям Чугуївського, Печенізького районів та міста 

Чугуєва. 

З 01 квітня 2020 року запрацювала Програма медичних гарантій на рівні 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. КНП «Чугуївська ЦРЛ                      

ім. М.І. Кононенка» розпочало роботу за договорами з Національною службою 

здоров’я України та отримання коштів за прямим договором, тобто за медичні 

послуги, надані конкретному пацієнту. 

Для забезпечення мешканців Чугуївського району та м. Чугуєва 

препаратами інсуліну на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за 

рахунок Державної програми виділено субвенцію з державного бюджету 

місцевим бюджетам у сумі 2989487,89 грн. Сільськими, селищними радами та 

об’єднаними територіальними громадами на придбання препаратів інсуліну 

хворим,  які мешкають на території відповідних населених пунктів,  виділено 

кошти у сумі 140577,05 грн.  

З метою поліпшення матеріально-технічної бази у 2020 році                          

КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка» за кошти, які отримано з різних 

джерел фінансування, здійснювалося придбання основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів, основні з яких:  апарати штучної вентиляції 

легень; ємкість для зберігання кисню; ендоскопічне обладнання; цифровий 

перетворювач рентгенівський; монітори системи моніторингу стану пацієнта; 

аналізатор газів крові та електролітів; інфузійних насосів; оргтехніка; 

біохімічний та клінічний аналізатор крові; інфузійні помпи; бокси безпеки ІІ 

класу та інше. 

Триває капітальний ремонт патолого-анатомічного відділення                           

КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка». Станом на 01.01.2021 освоєно 

1616206,43 грн. 
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У рамках проєкту Президента України «Велике будівництво» 

реконструюється відділення екстреної (невідкладної)  медичної допомоги з 

палатами інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами 

та ізолятором КНП «Чугуївська центральна районна лікарня                                     

ім. М.І. Кононенка». 

У ході реформування системи охорони здоров’я в Україні та з метою 

комп’ютеризації КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка» було закуплено 

комп’ютерне обладнання, на яке з початку поточного року виділено                       

1218,1 тис.грн, та програмний продукт, вартість якого склала 198,0 тис.грн. 

У медичному закладі здійснюються капітальні та поточні ремонти, 

постійно відбувається оновлення матеріально-технічної бази за рахунок 

благодійної допомоги, власних та залучених коштів, участі у проєктах, грантах. 

КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка», визначивши основні та 

пріоритетні напрямки в своїй роботі, продовжило здійснювати низку 

необхідних організаційних заходів щодо впровадження медичної реформи з 

метою покращення надання якісних та своєчасних сучасних медичних послуг.  

У медичному закладі постійно здійснюється особливий контроль за 

наданням першочергової невідкладної екстреної медичної допомоги. Створено 

ліжковий фонд захисного типу із запасами питної та технічної води на випадок 

надзвичайних ситуацій. 

У рамках реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, готується до 

введення в експлуатацію амбулаторія загальної практики сімейної медицини у 

с. Кам’яна Яруга, яка буде оснащена усім необхідним обладнанням, 

автомобілем та швидкісним Інтернет-зв’язком для впровадження телемедичних 

послуг.  

Здійснювалося ведення бази даних учасників АТО/ООС, які мають І та                     

ІІ групи інвалідності, для забезпечення їх лікарськими засобами за рецептами 

лікарів. Організовано роботу кабінету психологічної реабілітації 

демобілізованих учасників АТО/ООС на базі клініко-діагностичного відділення 

№ 1 КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка», введено посаду лікаря-

психолога.  

Лікувальні заклади району забезпечують постійне оновлення реєстрів 

хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання. Медичними 

працівниками лікувальних закладів забезпечується їх диспансерний нагляд та 

лікування відповідно до наказів та протоколів лікування, затверджених 

відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України. 

У КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка» проводиться масовий 

скринінг новонароджених дітей на фенілкетонурію, гіпотиреоз, 

адреногінетальний синдром, муковісцидоз. 

У реєстр на проведення зубопротезування внесено 94 особи, у 2020 році 

проведено протезування 15 особам на загальну суму 29906,75 грн. 

Флюорографічно обстежено 18881 особу. Декретований контингент 

оглянуто на 53,3 %. 
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Під диспансерним наглядом районного інфекціоніста знаходиться                  

90 ВІЛ-інфікованих осіб, з них – 2 дитини. Серед хворих дітей у стадії 

підтвердження діагнозу знаходиться 1 дитина, з діагнозом ВІЛ-ІІ,                         

ВІЛ-ІІІ клінічної стадії – 1 дитина. Антиретровірусну терапію отримує                         

61 особа. 

За 11 місяців 2020 року всього обстежено 2649 осіб, у тому числі в кабінеті 

«Довіра» – 544 особи. 

Забезпечено своєчасне, дворазове обстеження вагітних жінок на                        

ВІЛ-інфекцію. Всього обстежено 851 вагітну жінку. 

Проводиться обов’язкове тестування донорської крові з метою виявлення 

ВІЛ-інфекції, обстежено 1017 донорів, з них первинних донорів – 28 осіб, 

резерву – 25 осіб, виявлено з гепатитом В – 1 особу, з гепатитом С – 1  особу.  

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 з 12 березня 

2020 року на усій території України запроваджено карантин. За 11 місяців 2020 

року стаціонарна допомога надана 839 хворим на COVID-19. 

З цільового фонду соціально-економічного розвитку Чугуївського району 

на заходи, спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої 

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

виділено коштів на загальну суму 5086,7 тис.грн. 

У КНП «Чугуївська ЦРЛ ім. М.І. Кононенка» на період надзвичайної 

ситуації перепрофільовано та розширено ліжковий фонд до 130 ліжок для 

надання медичної допомоги хворим з підозрою на захворювання COVID-19 для 

мешканців Чугуївського району та міста Чугуєва. До кожного ліжка було 

підведено кисень, в палатах змонтовано систему примусової вентиляції.  

При перепрофілюванні ліжок враховано та усунено всі можливі шляхи 

розповсюдження вірусу COVID-19, також для надання медичної допомоги 

хворим на COVID-19 з тяжким перебігом хвороби задіяно 10 ліжок екстреної 

невідкладної медичної допомоги. Заклад забезпечено необхідними медичними 

препаратами. 

Проводяться експрес-тестування на коронавірусну інфекцію СОVID-19 

хворим на гострі респіраторні вірусні інфекції, пневмонії та контактним з 

хворими на коронавірусну інфекцію СОVID-19; здійснюються забір 

біологічного матеріалу хворим та контактним особам на коронавірусну 

інфекцію СОVID-19 з відправкою до Державної установи «Харківський 

обласний лабораторний центр» та обстеження хворих з підозрою на COVID-19 

методом ІФА (імуноферментний аналіз) на IgM та IgG (імуно-глобуліни М та 

G). 

Згідно з розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на забезпечення киснем ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
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хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 

коштів, виділених з фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками районному 

бюджету виділено кошти у сумі 2000,0 тис.грн. 

 

Освіта 

Протягом року забезпечувався рівний доступ дітей району до якісної 

початкової, дошкільної та загальної середньої освіти. Створювались якісне 

освітнє середовище для учнів 1 класів, належна матеріально-технічна база 

закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, умови для 

забезпечення потреб дітей з особливими освітніми потребами.  

Для забезпечення навчання учнів у районі працювало 3 загальноосвітні 

школи, 8 навчально-виховних комплексів, 3 заклади дошкільної освіти, заклад 

позашкільної освіти – Чугуївський районний Центр туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області, 

оздоровчий заклад – КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко». З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти створено                 

КУ «Чугуївський районний інклюзивно-ресурсний центр» Чугуївської районної 

ради Харківської області, яким здійснюється психолого-педагогічна оцінка 

розвитку дітей, надаються консультації батькам. Усі заклади забезпечують 

освітні потреби населення.  

У районі функціонують 3 заклади дошкільної освіти (21 група) та                        

11 дошкільних груп при 8 навчально-виховних комплексах (с. Волохів Яр,              

с. Кам’яна Яруга, смт Введенка, смт Новопокровка, с. Зарожне, с. Мосьпанове, 

с. Велика Бабка, с. Тернова). У 32 групах виховується 628 дітей.  

Дошкільні заклади та групи укомплектовані працівниками, які дають дітям 

знання, вміння та навички відповідно до вікових особливостей згідно з 

програмами виховання.  

Показник охоплення дітей віком 3-6 років дошкільною освітою становить 

90,3 %, або 967 осіб, дітей старшого віку різними формами дошкільної освіти – 

100 %.  

Разом з тим мережа закладів дошкільної освіти району не повною мірою 

задовольняє потреби населення. Існує гостра потреба у відкритті другого 

закладу дошкільної освіти у смт Новопокровка та додаткової дошкільної групи 

в с. Кам’яна Яруга.  

За новим Державним стандартом початкової загальної середньої освіти           

1 вересня 2020 року в районі у 11 закладах загальної середньої освіти  

розпочала навчання 231 дитина у 14 перших класах. 

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 2020 році за рахунок 
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перерозподілу залишків освітньої субвенції здійснено придбання 

мультимедійної техніки для закладів загальної середньої освіти району. 

У 8 закладах освіти відкрито 19 інклюзивних класів, 22 дитини отримали 

можливість навчатися в колективах, соціалізуватися.  

Усього у 2020 році для потреб освітньої галузі було залучено з різних 

джерел фінансування близько 87 млн.грн, у тому числі: на виплату заробітної 

плати – 71,3 млн.грн, оплату за отримані енергоносії – 9,1 млн.грн,  харчування 

– 1,4 млн.грн, для потреб Нової української школи – 1,1 млн.грн, на поліпшення 

матеріально-технічної бази – 1,5 млн.грн, на оплату послуг для закладів освіти 

району – 1,3 млн.грн, на придбання матеріалів та обладнання – 1,1 млн.грн.  

Керівниками закладів освіти залучалися інвестиції шляхом участі в 

обласному конкурсі міні-проєктів розвитку територіальних громад «Разом в 

майбутнє». Переможці конкурсу отримали фінансування на:  

капітальний ремонт системи опалення Тернівського НВК (проєкт «Тепла 

будівля – запорука здоров’я дітей»); кошти виділено у повному обсязі                    

(147,0 тис.грн – з обласного бюджету, 135,0 тис.грн – з місцевого бюджету,                  

18,0 тис.грн – кошти конкурсанта); 

встановлення автоматичної системи пожежогасіння в Тернівському НВК 

(проєкт «Зберегти життя – зберегти майбутнє»); кошти виділено у повному 

обсязі (128,0 тис.грн – з обласного бюджету, 135,0 тис.грн – з місцевого 

бюджету, 19,8 тис.грн – кошти конкурсанта); 

поточний ремонт освітлення Новопокровського НВК (проєкт «Новій 

українській школі – сучасне освітлення»); кошти виділено у повному обсязі 

(149,9 тис.грн – з обласного бюджету, 119,9 тис.грн – з місцевого бюджету,                   

15,0 тис.грн – кошти конкурсанта); 

капітальний ремонт покрівлі Есхарівського ДНЗ (проєкт «Теплий дах у 

дитсадок для маленьких діточок»); кошти виділено у повному обсязі                          

(149,5 тис.грн – з обласного бюджету, 134,6 тис.грн – з місцевого бюджету,                       

14,9 тис.грн – кошти конкурсанта); 

створення інклюзивно-ресурсної кімнати в Есхарівському ДНЗ (проєкт 

«Інклюзивно-ресурсна кімната – шлях до успішного розвитку малечі»); кошти 

виділено у повному обсязі (147,0 тис.грн – з обласного бюджету, 132,3 тис.грн – 

з місцевого бюджету, 14,7 тис.грн – кошти конкурсанта). 

З метою належної підготовки закладів освіти району до нового                        

2020-2021 навчального року проведено поточні ремонти приміщень закладів. 

Замінено старі вікна на енергозберігаючі у 5 закладах освіти: Волохово-

Ярському НВК, Старопокровській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тернівському та 

Зарожненському НВК – на 50% у Введенському НВК – на 45,5%. 

Заробітна плата педагогічним працівникам закладів освіти району за                  

2020 рік виплачена в повному обсязі (33,6 млн.грн – кошти субвенції та                  

15,2 млн.грн – кошти місцевого бюджету). 

Для забезпечення освітнього простору Нової української школи у 2020 

році виділено 662,113 тис.грн  субвенції з державного бюджету, які були 

розподілені таким чином: 40 % – придбання меблів, 25 % – дидактичних 

матеріалів, 35 % – комп’ютерної техніки. 
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Переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

стали 10 учнів  з Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (6 переможців), Введенського НВК 

(2 переможці) та по одному переможцю підготували педагоги Зарожненського і 

Новопокровського навчально-виховних комплексів. 

Команда району здобула  перемогу в обласному етапі з таких базових 

дисциплін: російська мова та література  (1 переможець – ІІІ місце), з 

української мови та літератури (3 переможці: 1 переможець – І місце,                    

2 переможці – ІІІ місце), історія (1 переможець – ІІ місце), біологія                              

(1 переможець – ІІІ місце), англійська  мова (2 переможці – ІІ та ІІІ місця), 

географії (2 переможці – ІІ та ІІІ місця). 

Лідером за кількістю переможців обласного етапу є Есхарівська                        

ЗОШ І-ІІІ ст. (6 переможців із 10 учасників обласного етапу).  

 

Фізична культура і спорт 

Відділом культури, молоді та спорту районної державної адміністрації 

разом з комунальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської області» (далі – КЗ «ДЮСШ»), комунальним 

підприємством – районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» Чугуївської районної ради Харківської області (далі – КП «Спорт для 

всіх») здійснювали заходи щодо реалізації на території району державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту.  

Дитячо-юнацька спортивна школа  охоплює у 11 відділеннях                             

768 вихованців: з боксу – 78, баскетболу – 56, волейболу – 110, легкої атлетики 

– 72, футболу – 226, лижних гонок – 30, акробатичного рок-н-ролу – 34, 

боротьби самбо – 84, гирьового спорту – 28, хортингу – 30, шахів – 20 осіб.  

Навчально-тренувальний процес проводять 25 тренерів, з них: 9 штатних 

та 16 сумісників. Заняття проходять у спортивних залах, на спортивних 

майданчиках закладах загальної середньої освіти району та в орендованому 

спортивному залі комунального закладу «Чугуївський районний будинок 

культури».  

У зв’язку з встановленими карантинними заходами, спричиненими 

поширенням COVID-19, була скасована значна частина загальнорайонних 

спортивних заходів. Але по всім відділенням дитячо-юнацької спортивної 

школи  проводилися  заходи до: Дня фізичної культури і спорту, Олімпійського 

уроку «BeActive» в рамках Європейського тижня спорту (вікторини, естафети, 

показові виступи вихованців відділення та «Майстер-класи», двосторонні ігри з 

баскетболу, волейболу, футболу, стрітболу).  

Протягом першого кварталу 2020 року вихованці КЗ «ДЮСШ» взяли 

участь у: Міжнародному турнірі з боксу у Фінляндії, де Коваленко Павло у 

складі збірної команди України посів ІІ місце; Чемпіонаті України з боротьби 

самбо серед юніорів (одне ІІІ місце), акробатичного рок-н-ролу серед пар (одне  

І місце та два ІІІ місця); першості України з самбо серед кадетів (одне – ІІІ 

місце); Чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики (загальнокомандне 

VІІІ місце), з самбо серед кадетів (чотири І місця та одне ІІІ місце). 
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Протягом 2019-2020 навчального року КЗ «ДЮСШ» підготувала:                         

7 чемпіонів та призерів України, 9 чемпіонів та призерів області, 5 кандидатів у 

майстри спорту України та 220 вихованців І, ІІ, ІІІ розрядів. 

Відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів на 2020 рік у районі проведено: змагання з волейболу 

(чоловіки) та серед ветеранів (40 років і старші); шашок; баскетболу (чоловіки); 

шахів; настільного тенісу та стрітболу; турнір з міні-футболу серед силових 

структур на кубок голів районної державної адміністрації та районної ради, 

присвячений Дню миротворця України; турнір з футболу, присвячений пам’яті              

майстра спорту СРСР О. Косолапова; фізкультурно-оздоровчий захід з 

дворового футболу серед юнаків, присвячений Дню захисника України.  

До Дня фізичної культури та спорту України в Чугуївській районній 

державній адміністрації відбулося урочисте нагородження найкращих 

фізкультурних працівників та громадських діячів спортивного руху. 

Протягом 2020 року спортсмени-аматори, збірні команди району взяли 

участь у фінальних змаганнях «Мамо, тато і Я – спортивна сім’я» за програмою 

обласної Спартакіади, де посіли І місце.  

У районі розвиваються і неолімпійські види спорту. Юні спортсмени 

беруть участь, захищаючи честь району, у відкритих чемпіонатах району, 

області, кубках області, України з військово-спортивного багатоборства з ушу, 

айкідо та таеквон-до (І.Т.Ф.). 

Спортивна база району налічує 155 спортивних споруд. Стан матеріально-

спортивної бази району задовільний і дозволяє проводити заняття з 

дотриманням основних санітарно-гігієнічних вимог. 

З метою посилення впливу на розвиток футболу у районі діє федерація  

футболу. Протягом минулого року проведено: Кубок Чугуївського району 

серед аматорських команд (взяли участь 12 команд, переможці – СК Кам’яна 

Яруга), Кубок Чугуївського району серед ветеранів 35+ (взяли участь 8 команд, 

переможці – «Зоря» (Новопокровка)), Чемпіонат Чугуївського району з міні-

футболу (10 команд, переможці – «Маршал» (Чугуїв)), першість Чугуївського 

району з футболу-2020 серед аматорських команд (12 команд).  

 

Культура і туризм 

Основними заходами в галузі культури і туризму в районі були: 

поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури району; проведення 

культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження, відродження та 

розповсюдження надбань традиційної культури району; проведення роботи 

щодо якісного та кількісного комплектування фондів бібліотек-філій            

КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»; сприяння 

здійсненню їх комп’ютеризації; сприяння проведенню капітальних ремонтів 

та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури району; 

розроблення нових туристичних маршрутів; оформлення документації на 

пам’ятки історії, археології, виявлені на території району. 

Мережа закладів культури нараховує 25 об’єктів: 10 клубних закладів та                            

15 бібліотек. З районного бюджету фінансується комунальна установа 
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«Чугуївський районний Будинок культури» та комунальний заклад «Чугуївська 

районна централізована бібліотечна система». 

Розроблено новий маршрут з напрямку промислового туризму «Під 

градусом», враховуючи, що на території району знаходяться такі потужні і 

цікаві об’єкти, як ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ»,                                       

ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів», «Агрокомбінат 

«Слобожанський», «Харківська фруктова компанія».  

На території Чугуївського району знаходиться 71 пам’ятка культурної 

спадщини, з них: археології – 53, історії – 17, монументального мистецтва – 1. 

Роботі з охорони культурної спадщини приділяється постійна увага. 

Органам місцевого самоврядування протягом звітного періоду надавалась 

методична допомога з питань забезпечення охорони пам’яток історії та 

культури, збереження та використання культурного надбання, забезпечення 

щорічного ремонту пам’яток історії та благоустрою прилеглих територій. 

Станом на 01.01.2021 укладено 18 охоронних договорів на пам’ятки історії 

місцевого значення. На утримання, ремонт, реставрацію пам’яток культурної 

спадщини та благоустрій прилеглої території місцевими радами виділяються 

кошти з місцевих бюджетів та залучаються додаткові спонсорські кошти.                     

З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в населених 

пунктах району проведена робота з упорядкування та реставрації пам’яток 

загиблим воїнам в роки війни.  

Проводилися семінарські заняття з сільськими, селищними головами, 

землевпорядниками сільських селищних рад, працівниками правоохоронних 

органів щодо охоронних зобов’язань на пам’ятки культурної спадщини, 

ведення роз’яснювальної роботи серед місцевої громади та реагування 

органами місцевого самоврядування на протизаконні дії, акти вандалізму, 

виявлені щодо пам’яток культурної спадщини. 

У районі налічується 98 працівників культури, 1232 учасники художньої 

самодіяльності  (з них дітей – 690), діє 62 клубних формування.  

У 2020 році творчі колективи району взяли участь  у 73 заходах обласного 

та Всеукраїнського рівнів. Закладами культури району організовано та 

проведено 432 заходів. Cеред вокально-хореографічних колективів 9 мають 

почесне звання: 3 – «народний», 6 – «зразковий». Відповідно до вимог 

підтвердження звання «зразковий/народний», колективами, що мають даний 

статус, створено нові сценічні програми та оновлено репертуар на 30%. 

Протягом звітного періоду в Комунальній установі «Чугуївський районний 

Будинок культури» проводилось зміцнення і оновлення матеріально-технічної 

бази. Придбано світлове обладнання сцени, проведено ремонт гурткових кімнат 

на загальну суму 110 тис.грн за рахунок позабюджетних коштів та 

спецрахунку. 

Постійно ведеться робота щодо поповнення бібліотечного фонду 

централізованої бібліотечної системи. У 2020 році комплектування фондів було 

здійснено на суму 156,9 тис.грн у кількості 1460 примірників, завдяки 

безкоштовним книжковим надходженням з  Харківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки, Харківської обласної юнацької бібліотеки за умовами  
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діючих програм: «Українська книга у 2020 році», «Щодо здійснення придбання 

україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек». 

За новими формами ведеться робота з читачами в бібліотеках-філіях                   

КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система» щодо підтримки 

гармонійного розвитку особистості, створення умов для всебічного виховання 

дітей.  

З читачами проводиться індивідуальна та масова робота щодо 

пропагування книг, в яких висвітлюються народні традиції та їх значимість.  

За окремим планом проводились тренінги для відвідувачів бібліотек-філій 

щодо користування Інтернет-ресурсами, організовано перегляд краєзнавчих 

відеороликів «Відеоісторія рідного краю», документальних фільмів з добірки 

кіноклубу «Docudays UA». 

У Чугуївському районі організовано та проведено: 

до Дня Соборності України – книжкові виставки «Соборність України – 

від ідеї до сьогодення», «День Соборності України – свято єднання і 

державності»; у бібліотеках, де діють інтернет-центри, – показ відеофільму 

«День соборності України», а також відеороликів «Моя країна – Україна», 

«День Соборності – новини», пісні «Не стидайся, то твоя земля», «Активісти 

про соборність», «Дай нам, Боже»; 

до Дня пам’яті Героїв Крут – годину пам’яті «Ви за свободу гинули без 

скарги», відеогодину «Біль мого народу – Крути», патріотичну годину 

«Пам’ятаємо вас, герої», історичну годину «Мужність випадковою не буває», 

урок історичної пам’яті «Героям Крут присвячується»; 

книжкові виставки до Шевченківських днів «…В сім’ї вольній новій», 

присвячені річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка, до Дня українського 

добровольця «Вони для нас виборюють життя»; 

у центральній районній бібліотеці до Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні – показ слайд-презентації «Вони змогли перемогти», книжкову 

виставку «Оборона, визволення України: скрижалі пам’яті», показ 

документальних фільмів про події Другої світової війни; 

до 76-ї річниці визволення України від фашистських загарбників – 

історико-патріотичну викладку літератури «Рокам ніколи пам’яті не стерти», 

«Допоки пам’ять в серці не згасає», історичну  хвилину «На пам’ять не 

покладено табу», інформаційну викладку літератури «Україна в полум’ї війни»; 

до Дня Конституції України – патріотичні бесіди за темами: «Конституція 

– основний закон України», «З історії першої Конституції», «Конституцію 

вивчаємо, пам’ятаємо і поважаємо»; інформаційну годину «Свої права ти добре 

знай, їх шануй і захищай», «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо»; 

бесіду-диспут «Конституція України – основний закон, який треба поважати»; 

правову годину «Конституцію вивчаємо»;  

до Дня Гідності та Свободи – виставку-репортаж «Україно! Я з твоїм ім’ям 

вмираю і з твоїм іменем живу», бесіди «Євромайдан – територія свободи», 

«Майдан – простір майбутнього», виставку «Історія буремного десятиліття 

2004-2014 років», бесіду «Схожість та відмінність двох Революцій Гідності в 

Україні», годину пам’яті «Ви всі герої нашої держави достойні честі, 
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шанування слави», виставку-хроніку «Євромайдан. Як це було…», годину 

слави «Право на Гідність та Свободи», відеопоказ документального фільму; 

до Дня пам’яті жертв Голодомору – огляди літератури, виставки, записи 

свідчень очевидців, інформаційну годину «Безкровна війна проти українського 

народу», медіа-вернісаж «Вогонь скорботи в серці на віки», виставку-реквієм 

«Білий янгол скорботи», меморіальну викладку «Чорні сторінки історії 

України», акцію «Засвіти свічку»; 

до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні – викладку 

літератури «Не гасне свічка пам’яті народної» тощо. 

Окрім того, організовано книжкові виставки до Дня захисника України, 

Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці, Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 85-річчя від дня 

народження українського поета, політичного діяча Б.І. Олійника та правові 

виставки щодо виборчого законодавства України під час виборчого процесу 

тощо. 

Для учнів району на час канікул у центральній бібліотеці КЗ «Чугуївська 

районна централізована бібліотечна система» організовано та проведено захід 

«Мульти-канікули»: показ мультиплікаційних та дитячих художніх фільмів, 

організовано роботу гуртка прикладного мистецтва. 

У комп’ютеризованих бібліотеках-філіях  КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система» організовано онлайн-подорожі «Вікно в 

Європу» до Дня Європи в Україні, «Біль нашої пам’яті» до роковин трагедії в 

Бабиному Яру та книжкову виставку «Трагедія у Бабиному Яру…».  У рамках 

проєкту «Docudays UA» організовано показ фільмів «Звільнення України», 

«Революція Гідності», «Історія Української Конституції». 

Проведено у режимі онлайн «Інформативні хвилинки» для відвідувачів 

бібліотек району з використанням наочного та відеоматеріалу щодо дотримання 

застережних заходів у повсякденному житті  для запобігання розповсюдженню 

коронавірусної  інфекції. 

У бібліотеках КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система» проведено «Тиждень українського кіно», який був присвячений 

кінопоказам екранізованих творів українських письменників до Дня 

українського кіно («Земля», «Повість полум’яних літ»). 

Проведено районний етап обласного конкурсу «Читач року». Читачі 

бібліотек-філій взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнського (обласного) конкурсу 

дитячого читання «Книгоманія-2020». 

Забезпечено участь бібліотек-філій КЗ «Чугуївська районна централізована 

бібліотечна система» в акції Фундації Дарини Жолдак «100000 книжок для 

сільських бібліотек». 

З метою належного формування високого рівня правової свідомості та 

правової культури дітей і учнівської молоді значну роботу було здійснено 

бібліотекарями Чугуївщини. У бібліотеках КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система» до Дня Конституції України проведено 

цикл заходів під назвою «Конституція –  паспорт держави». У межах циклу в 
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центральній районній бібліотеці (смт Есхар) діяла інформаційно-правова 

книжкова виставка «Конституція України: традиційне і нове».  

На базі КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система» 

відбулося Skype-консультування з правових питань у рамках роботи 

дистанційного пункту доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, а 

також Skype-консультування з правових питань «Твої права – твій захист» у 

бібліотеках-філіях, що надало можливість бажаючим отримати безоплатну 

правову допомогу з земельних питань та питань соціальної сфери. Правовий 

захід організовано у рамках реалізації Меморандуму про співпрацю між 

районною державною адміністрацією та місцевим центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Проведено урочисті заходи з нагоди Дня Соборності України; вшанування 

подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні; Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України; 5-річчя створення 46 ОМБ 

«Донбас». Підготовлено онлайн-концерти до Дня медичного працівника, Дня 

Конституції України, Дня незаоежності України.  

До новорічних та різдвяних свят у закладах культури району організовано 

заходи для дітей; онлайн-концерт «В гостях у Діда Мороза» театрального 

гуртка «Tourdeforce»; у Чугуївському районному Будинку культури відбувся 

показ новорічної казки онлайн «Музична галактика». Проведено онлайн-

флешмоби до «Міжнародного дня сім’ї», Всесвітнього дня української  

вишиванки «Вишиті Серця». 

Забезпечено участь: 

фольклорних колективів району – в обласному фольклорному заході 

«Святовид»;  

колективів КУ «Чугуївський районний Будинок культури» – у ІІІ 

Всеукраїнському конкурсі дитячої та юнацької творчості «Starofstage» 

(народний вокально-естрадний колектив «Мультитрек», народний естрадно-

вокальний колектив «SANTA LUCIA», зразковий хореографічний колектив 

«Вікторія»);  

театрального гуртка «Tourdeforce» – у Міжнародному багатожанровому 

фестивалі-конкурсі «Samosvity-Online»; 

народного вокально-хореографічного ансамблю «БОЯНИЧІ» – у святковій 

концертній програмі обласного урочистого заходу «Захисниця, Заступниця, 

Берегиня» до Дня захисника України та Дня козацтва і Покрови  Пресвятої 

Богородиці; 

клубу бально-спортивного танцю «Сфера» – у Всеукраїнських змаганнях зі 

спортивного танцю; 

зразкового колективу бального танцю «Натхнення» – у Кубку України-

2020; 

зразкового колективу індійського та східного танцю «Рамаяна» – у 

дистанційному фестивалі-конкурсі «Палаюча зірка»; 

акторської майстерні «Стрела/Arrow» – в обласному заході «Літописи 

сучасності» до Дня української писемності та мови; Фестивалі читок сучасної 
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української драматургії «СУД» у рамках обласного заходу «Літописи 

Сучасності»; 

народного естрадно-вокального колективу «Мультитрек» – у 

Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова казка» (м. Харків) тощо.  

Протягом звітного періоду аматори району брали участь в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних та регіональних конкурсах, фестивалях та 

оглядах.  

 

Цивільний захист 

У 2020 році на території Чугуївського району зареєстровано дві 

надзвичайні ситуації. Згідно з вимогами розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 21.03.2020 № 90 «Про переведення органів 

управління та сил цивільного захисту Чугуївського району для виконання 

завдань в режимі надзвичайної ситуації» з 22.03.2020 року діяльність органів 

управління і сил ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Чугуївського району переведено до роботи в режимі 

надзвичайної ситуації за кодом 20711 – «НС, пов’язана з екзотичним та 

особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей (окремі випадки)» 

регіонального рівня. Також переведено для виконання завдань в режимі 

надзвичайної ситуації місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Чугуївського району та районні спеціалізовані 

служби цивільного захисту з відповідними силами та засобами. Для організації 

робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації введено в дію План 

реагування на надзвичайні ситуації Чугуївського району.   

Керівником районної спеціалізованої медичної служби цивільного захисту, 

директором КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 

разом з КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги», Чугуївською міськміжрайонною філією Державної установи 

«Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України», КНП «Малинівська амбулаторія первинної медико-санітарної 

допомоги» Малинівської селищної ради, КП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чкаловської селищної ради приведено в готовність 

необхідні сили і засоби для роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

які залучаються у разі необхідності згідно з Планом дій районної 

спеціалізованої медичної служби цивільного захисту з організації та 

забезпечення основних завдань і заходів цивільного захисту Чугуївського 

району. Заклади охорони здоров’я району переведено на посилений 

протиепідемічний режим роботи щодо запобігання поширенню короновірусу 

COVID-19. КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 

проведено верифікацію спроможності надання медичної допомоги хворим на 

коронавірус (приймальне відділення – санітарний пропускник (тимчасовий 

ізолятор) – стаціонар на 130 ліжок – екстрена невідкладна медична допомога 

(реанімація) на 10 ліжок).  

Закладами охорони здоров’я забезпечено збір, аналіз, узагальнення даних 

про медичну і санітарно-епідемічну обстановку на території району. 
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Силами цивільного захисту району забезпечено у період з 25 по 28 вересня 

2020 року заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного 

характеру на території Чугуївського району, пов’язаної з авіаційною 

катастрофою (падінням військового літака «АН-26» військової частини А4104 

(м. Чугуїв)) за кодом 10152 – НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи поза 

аеропортом або населеним пунктом, яка класифікується як ситуація державного 

рівня. 

Організовано роботу щодо знищення виявлених на території району  273 

вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме: 

артилерійських снарядів – 102 од.; мінометних мін – 161 од.; протитанкових мін 

ТМ-35 – 6 од.; авіаційних бомб ФАБ-50 – 1 од.; ручних гранат РГД-33, Ф-1 –               

2 од. 

 

Поповнення місцевого матеріального резерву  

матеріальними цінностями 

Одним з пріоритетних заходів у роботі районної державної адміністрації  

щодо цивільного захисту було поповнення місцевого матеріального резерву 

матеріально-технічними цінностями для виконання заходів, спрямованих на 

запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків, надання термінової допомоги постраждалому 

населенню. 

Для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в районі 

розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації                  

від 12.11.2015 № 490 створено місцевий матеріальний резерв. На сьогодні до 

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

78% від запланованого за номенклатурою.  

У 2020 році заплановано поповнення місцевого матеріального резерву на 

суму 29,75 тис.грн – придбання речового майна на суму 28,75 тис.грн, засобів 

рятування на воді на суму 1,0 тис.грн.  

 

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 2020 року у Чугуївському районі трапилось 162 пожежі, 

загинуло 3 особи, постраждала – 1, врятовано –2. Проведено роботу зі 

знищення 220 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Для 

виконання заходів з локалізації пожеж було задіяно пожежно-рятувальні 

підрозділи Чугуївського районного відділу Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Для належного 

рівня матеріально-технічного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів 

районного відділу (50-ї державної пожежної рятувальної частини, 39-го 

державного пожежного рятувального поста) на виконання Місцевої цільової 

Програми розвитку цивільного захисту Чугуївського району на 2019-2020 роки,  
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надано Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Харківській області з місцевого бюджету 105,0 тис.грн.   

 

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

З метою запобігання загибелі людей на воді розроблено                                       

відповідні плани організаційних і практичних заходів на 2020-2021 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. 

Складено картосхему місць масового відпочинку людей на водних 

об’єктах Чугуївського району на 2020 рік, якою затверджено до 

функціонування пляж загального користування «База відпочинку 

«Будівельник». У червні проведено обстеження підводної частини акваторії 

пляжу водолазами Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної 

водолазної служби, складено відповідні акти.   

 

Забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян 
Керівництвом районної державної адміністрації постійно вживаються 

заходи щодо сприяння правоохоронним органам в ефективному виконанні 

завдань з охорони публічної безпеки і порядку в районі, протидії терористичній 

діяльності тощо.  

Районною державною адміністрацією належним чином забезпечено 

координацію заходів щодо виконання в районі загальнодержавних та 

регіональних програм у правоохоронній сфері.  

Зокрема, з метою забезпечення захисту людини і громадянина, суспільства 

і держави від тероризму, зосередження основних зусиль на протидії 

терористичній діяльності, мінімізації її наслідків рішенням сесії Чугуївської 

районної ради 04.06.2020 було затверджено Програму забезпечення публічної 

безпеки і порядку та протидії злочинності на території Чугуївського району 

Харківської області на 2020-2021 роки.  

Підвищення престижу військової служби 
З метою формування у молоді високої патріотичної свідомості, 

національної гідності, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України, 

підвищення престижу військової служби рішенням сесії Чугуївської районної 

ради 29.10.2019 затверджено Програму проведення заходів допризовної 

підготовки, патріотичного виховання молоді, призову громадян району на 

військову службу, ведення військово-облікової роботи, мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію людських та транспортних ресурсів у 2020 році. 

Обсяги її фінансування склали 465,8 тис.грн. Витрачено 257,0 тис.грн. 
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Відповідно до Програми районною державною адміністрацією у взаємодії 

з військовими частинами Чугуївського гарнізону, місцевими органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування спільно з іншими суб’єктами 

виконання Програми протягом звітного періоду проведено низку заходів: 

тематичні екскурсії для школярів, уроки мужності і пам’яті, бесіди, лекції, 

семінари, літературно-музичні вечори, виставки художньої та історичної 

літератури, фотовиставки, конференції, зустрічі з ветеранами тощо.  

Виконання заходів Програми сприяло популяризації строкової військової 

служби та військової служби за контрактом серед населення, підвищенню 

патріотичних настроїв у суспільстві.  

 

Підготовка до захисту Чугуївського району  

підрозділами територіальної оборони 

З метою вжиття додаткових заходів щодо охорони та оборони в районі 

важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади та місцевого 

самоврядування, військових об’єктів, забезпечення публічної безпеки і 

правопорядку, а також здійснення додаткового фінансування з районного 

бюджету для створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний 

час особового складу підрозділів територіальної оборони району до виконання 

ними завдань за призначенням в умовах особливого періоду (проведення 

теоретичних і практичних занять та тренувань з тактичної, тактико-спеціальної, 

інженерної, вогневої та медичної підготовки), підтримання озброєння та 

військової техніки у боєздатному стані рішенням Чугуївської районної ради 

04.06.2020 затверджено Програму територіальної оборони Чугуївського району 

Харківської області на 2020-2021 роки. Витрати  на заходи за Програмою у 

2020 році склали 362,0 тис.грн, проте фінансування не здійснювалось у зв’язку 

з відсутностю коштів у районному бюджеті. 

Метою Програми є комплексне здійснення заходів щодо: підготовки 

особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони важливих 

стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, органів військового управління, боротьби з диверсійними та 

іншими незаконно створеними збройними формуваннями; матеріально-

технічного забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної 

оборони при проведенні занять, тренувань та навчань.  
 

Надання шефської допомоги військовим частинам  

Чугуївського гарнізону 
Рішенням Чугуївської районної ради було затверджено Програму шефської 

допомоги військовим частинам Чугуївського гарнізону (А4104, А0501, А1993, 

А2467) Збройних Сил України, військово-патріотичного виховання та 

допризовної підготовки молоді на 2018-2020 роки.  
Обсяги фінансування Програми становили 600,0 тис.грн. Витрати у 2020 

році склали у сумі 100,0 тис.грн для військових частин: А4104 – 50,0 тис.грн та 

А1993 – 50,0 тис.грн, проте заходи Програми не фінансувалися у зв’язку з 

відсутністю коштів у районному бюджеті. 
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Військово-патріотичне виховання здійснюється у процесі навчання, 

виховання, трудової діяльності та організації дозвілля у формі лекцій, бесід, 

розповідей, а також під час проведення екскурсій до музеїв, меморіальних 

комплексів, братських могил, пам’ятників, походів по місцях бойової слави, 

пошуково-дослідницької діяльності, відвідування військових частин, зустрічей 

з ветеранами війни та військової служби, участі в заходах з нагоди днів 

військових частин, проведення змагань військово-патріотичного спрямування.  

Допризовна підготовка включається як складова до визначеної державою 

системи освіти вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації, професійно-

технічних і загальноосвітніх навчальних закладів та проводиться за 

програмами, затвердженими відповідно до чинного законодавства і 

погодженими з Міністерством оборони України. Допризовна підготовка молоді, 

яка не навчається, здійснюється за рішенням державної адміністрації та органів 

місцевого самоврядування на базі районного військового комісаріату, центрів 

допризовної підготовки, базових навчальних закладів, оборонно-спортивних 

таборів або військових частин у залежності від наявних умов. 

 

Підбиваючи підсумки діяльності за 2020 рік, слід відзначити, що зусилля 

районної державної адміністрації було спрямовано на вирішення життєво 

важливих для населення району питань, сталого розвитку 

народногосподарського комплексу Чугуївщини. Лише завдяки тісній взаємодії 

всіх гілок влади та об’єднанню їз 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. 

 

 


