
Звіт  

голови районної державної адміністрації за 2017 рік  

відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної 

служби від 20.12.2016 № 277 “Про затвердження Типового порядку 

проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2017 за № 28/29896 
 

Робота Чугуївської районної державної адміністрації протягом 2017 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 у 

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. 

Послідовно і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на 

організацію забезпечення дієвого і результативного функціювання структурних 

підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної співпраці  (у межах 

компетенції) з сільськими, селищними радами, територіальними органами 

міністерств і відомств України, господарюючими суб’єктами, які діють на 

території району і беруть безпосередню участь у процесах практичного 

втілення у життя територіальних громад вимог сьогодення. 

Першочергова увага приділялась питанням, які обумовлюють 

перспективи розвитку території і сприяють поліпшенню умов життя населення,  

забезпеченню продовольчої безпеки як району, так і області, підвищенню 

конкурентоспроможності продукції аграрного сектора на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, вирішенню соціальних проблем села. 

У центрі уваги районної державної адміністрації перебувала діяльність 

аграрного сектора економіки. На території району налічується                            

82 сільськогосподарських підприємства різних форм власності, з них                  

40 підприємств віднесено до облікового кола та 42 підприємства не облікового 

кола з площею землекористування менше 100 га. 

Господарства району спеціалізуються на вирощуванні зернових, 

технічних культур, овочевої продукції, фруктів. Із загальної кількості 

сільгосппідприємств району два господарства мають вузько направлену 

спеціалізацію, одне – з вирощування овочів відкритого та закритого ґрунту, 

друге – з інтенсивного садівництва. 

Всупереч негативним погодним умовам весни-літа аграрії Чугуївщини 

отримали добрий урожай зернових та зернобобових культур в 2017 році, який 

склав 107,7 тис. тонн при середній урожайності 42,7 ц/га, технічних культур – 

50,1 тис. тонн, в тому числі соняшнику – 35,4 тис. тонн, цукрового буряку – 

12,2 тис. тонн. Також було зібрано 8,8 тис. тонн овочів відкритого ґрунту та    

1,1 тис. тонн овочів закритого ґрунту, 837 тонн яблук. 

За 12 місяців 2017 року валове виробництво продукції рослинництва у 
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порівняних цінах 2010 року склало 278 млн. грн. або 79,3% від показника 

минулого року. 

Під врожай 2018 року аграрії району посіяли 14480,97 га озимих культур, 

з яких 13633,91 га озимі на зерно в тому числі: 

озима пшениця – 13434,17 га; 

озимий ячмінь – 199,74 га; 

також посіяно: 

озимі на зелений корм – 224,0 га; 

озимого ріпаку на площі 623,06 га. 

З метою оновлення та переоснащення технологічного обладнання 

господарствами району з початку року закуплено сільськогосподарської 

техніки на суму – 102,0 млн. грн.  

Передове господарство району ТОВ “Агросервіс” ЛТД продовжує 

інвестування в розвиток молочного скотарства та за 2017 рік побудувало           

1 корівник на 420 голів і майданчик для утримання молодняку ВРХ на            

520 голів. 

Тваринництвом на території району, як і в минулому році, продовжують 

займатись 11 сільгосппідприємств, з яких за напрямом молочне скотарство –     

8 підприємств, за напрямом свинарство – 3 підприємства та одне підприємство 

спеціалізується на розведенні птиці з метою отримання репродуктивного яйця. 

У 2017 році по сільськогосподарських підприємствах виробництво 

молока збільшилось на 27,1% і склало 22,6 тис. тонн. Продуктивність дійної 

череди склала 7501 кг молока на одну середню корову, що теж є добрим 

показником для району, а у ТОВ “Агросервіс” ЛТД надоїли на 1 корову            

11,4 тис. тонн молока. 

Власникам земельних ділянок (паїв) виплачено орендної плати на суму 

80,6 млн. грн, або 102,6% від договорів оренди земельних часток (паїв), 

відсоток від нормативно-грошової оцінки в середньому по району становить 

5,09%, прогнозована сума виплати за 1 га орендованих земель складає –   

1739,38 грн.  

За підсумками 2017 року реалізовано промислової продукції на суму    1,5 

млрд. грн та складає 1,1% до всієї реалізованої продукції Харківської області.  

Продукція вироблена промисловими підприємствами району такими, як:  

ТОВ “Лікеро-горілчаний завод “ПРАЙМ”, ТОВ “Малинівський склозавод”,    

ДП “Новопокровський КХП”, експортувалася до країн: В’єтнам, Південна 

Корея, Ірак, Оман, Кенія, Канада, Йорданія, Англія, Грузія, США, Ірландія, 

Казахстан та інші.  

Торгівля, ресторанне господарство та побутове обслуговування населення 

є важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль у 

формуванні загального економічного потенціалу району, забезпеченні потреб 

населення в товарах і послугах. У Чугуївському районі налічується 218 закладів 

торгівлі: 133 магазини, 70 торговельних павільйонів, 15 кіосків. Сфера 

громадського харчування налічує 51 підприємство: 1 ресторан, 23 кафе,             

1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень. 

На території району функціонує 29 об’єктів побутового обслуговування 
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населення, які надають 11 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив 

одягу, послуги перукарень, послуги лазень, ремонт телерадіоапаратури,                     

фото послуги, інші. 

Для розширення мережі реалізації основних продовольчих товарів, 

створення цінового конкурентного середовища та насичення споживчого 

ринку сільськогосподарською продукцією за цінами виробників в районі були 

створені сприятливі умови для проведення продовольчих ярмарків. До 

ярмаркової торгівлі залучаються підприємства району, а також 

сільгосптоваровиробники, які реалізують власну продукцію за цінами нижчими 

середніх по області.  

Районною державною адміністрацією запроваджуються всі необхідні 

заходи для покращення інвестиційного клімату та залучення прямих іноземних 

інвестицій в економіку району. Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) за січень-вересень становить 71220,3 тис. дол. США, або 

10,6% до обсягу прямих іноземних інвестицій Харківської області. Обсяг 

капітальних інвестицій за січень-вересень 2017 року склав 211,7 млн. грн, що 

становить 4522,5 грн на одну особу населення. 

З метою покращення показників зовнішньої торгівлі керівниками 

промислових підприємств вживаються заходи щодо розширення асортименту 

продукції на експорт та утримання позицій експортних поставок. 

Зовнішньоторговельний оборот району за січень — жовтень 2017 року становить 

20987,4 тис. дол. США. Загальний об’єм експорту становить 9786,0 тис. дол. 

США, або 72,8% до показника минулого року, об’єм імпорту — 11201,4 тис. дол. 

США або 180,4% до показника минулого року. 

Також ведеться систематична робота щодо залучення фінансової 

допомоги у вигляді грантів для покращення соціально-економічного становища 

сіл та селищ району. Чугуївський район взяв активну участь у обласному 

конкурсі міні-проектів “Разом у майбутнє”. Протягом 2017 року було 

реалізовано 11 проектів, кожен з яких на суму майже 200 тис. грн. Проекти 

були реалізовані у сферах освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального 

господарства, культури та спорту. 

За підтримкою Світличної Юлії Олександрівни профінансовано з 

обласного бюджету 7 проектів: сучасний сміттєвоз отримала Чкаловська ОТГ,  

проведена реконструкція башти Рожновського у селах Леб’яже та Стара 

Покровка, здійснено капітальні ремонти покрівель територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської районної 

державної адміністрації, Малинівської гімназії, Малинівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та капітальний ремонт внутрішніх приміщень шкільної їдальні у ній. 

Також реалізовано 2 проекти зі спільним фінансуванням обласного, 

районного та місцевого бюджетів: придбано шкільний автобус та відкрито 

додаткову групу дошкільного навчання у Кам’яноярузькому НВК.  

Також у районі реалізовано 4 проекти міжнародної технічної допомоги:    

будівництво житла для мешканців будинку сімейного типу у смт Малинівка, 

інвентар та обладнання для проведення заходів у Новопокровському  будинку 

культури, встановлено дитячий майданчик, встановлено вуличні тренажери, 
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придбано обладнання для розвитку соціального підприємства “Пряничний 

будинок”.  

Ці приклади ще раз доводять, що поліпшення якості життя залежить, в 

першу чергу, від активності й наполегливості самих мешканців населених 

пунктів району, які здатні об’єднатися й попрацювати заради місцевих 

ініціатив. А влада завжди сприятиме в реалізації задумів та планів тих, хто 

працює над розвитком інфраструктури населених пунктів Чугуївщини і 

добробутом їх мешканців.   

Вирішення проблемних питань містобудування та архітектури постійно 

перебуває на контролі керівництва райдержадміністрації. Будівництво завжди 

було галуззю, що генерує розвиток всієї економіки, будучи матеріаломістким 

видом підприємницької діяльності. У Чугуївському районі в 2017 році було 

введено в експлуатацію 14 індивідуальних житлових будинків загальною 

площею 1652,1 кв.м. 

Відповідно до районної програми “Власний дім” на 2016-2020 роки, 

затверджена рішенням районної ради від 10.12.2015 року, мешканці із села 

Зарожне Храмцовій Н.О. було придбано житловий будинок вартістю              

100 тис. грн. 

Розпочато розроблення (оновлення) генеральних планів у населених 

пунктах: смт Новопокровка, с. Тернова, с. Волохів Яр, с. Мосьпанове,                 

с. Зарожне та с. Тетлега. 

У Чугуївському районі проводиться належна робота по виконанню 

законодавчих та нормативно-правових актів з питань регулювання земельних 

відносин, координації діяльності місцевих землевпорядних органів в межах 

їхньої компетенції. Загальна площа земель Чугуївського району  становить 

114,86 тис. га. 

Розроблено 2 проекти землеустрою по еколого-економічному 

обґрунтуванню сівозмін, замовлено 14 відповідних проектів землеустрою та     

1 проект землеустрою погоджений районною державною адміністрацією. 

У 2014–2017 роках по Чугуївському району укладено 232 договори 

оренди на не витребувані земельні ділянки (паї) загальною площею      

1171,0916 га, на загальну суму 1536,01 тис. грн.  

Кількість громадян, які набули право на земельну частку (пай), становить 

9325 осіб, які передали в оренду земельні частки (паї), або обробляють їх 

самостійно. 

Загальна кількість водних об’єктів на території району становить 33 од., з 

них: перебувають в оренді 16 од. (загальна площа 341 га). Середня орендна 

плата за землі водного фонду складає 450 грн за 1 га. 

У 2016 році введено в дію нову нормативну грошову оцінку земель                    

смт Малинівка Чугуївського району Харківської області. На цей час всі інші 

населені пункти Чугуївського району поновлення нормативної грошової оцінки 

не потребують, але у 2018 році необхідно проводити нормативну грошову 

оцінку 11 населених пунктів. 

З метою належної організації надання адміністративних послуг у районі 

функціонує Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській районній 
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державній адміністрації. Протягом 2017 року зареєстровано 4208 звернень 

щодо надання адміністративних послуг та видано 3731 результат. Надано 

майже 4400 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку є покращання транспортно-

експлуатаційного та технічного стану існуючих доріг, підвищення рівня їх 

облаштування, безпеки та економічності перевезень, приведення їх у 

відповідність до сучасних вимог. На території району діє 12 автобусних  

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

маршрутів загального користування, що мають сполучення з обласним 

центром.  

Протягом 2017 року послугами пасажирського транспорту скористалися 

майже 2575,5 тис. пасажирів, що складає 94,1% у порівнянні з 2016 роком. 

Обсяг вантажних перевезень за 2017 рік склав 83,2 тис. тонн, що складає 

86,0% у порівнянні з 2016 роком, вантажообіг становив 14,8 млн. тонн/км, що 

складає 75,1% у порівнянні з 2016 роком. 

Протягом 2017 року проводилась значна робота по впровадженню 

енергоефективних та енергозберігаючих заходів.  

На виконання “Програми стимулювання об’єднань співвласників 

багатоповерхових будинків Чугуївського району до впровадження 

енергоефективних заходів на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням районної 

ради від 10.12.2015 року, та “Програми відшкодування відсотків за кредитами, 

отриманими населенням Чугуївського району на впровадження 

енергоефективних заходів на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням районної 

ради від 17.03.2016 року, протягом року по Чугуївському району було укладено 

23 кредитні угоди на загальну суму 381,16 тис. грн. 

У районі експлуатується 176 багатоквартирних будинків, які під’єднано 

до систем централізованого опалення, встановлення  будинкових лічильників 

тепла доцільно здійснити на 35 будинках. На початок 2017 року лічильниками 

тепла було обладнано 31 житловий будинок. Завдяки виділенню коштів з 

бюджету Кочетоцької селищної ради у грудні 2017 року було здійснено заходи 

щодо облаштування лічильником тепла ще один житловий будинок у             

смт Кочеток. Таким чином, на кінець 2017 року будинкові прилади обліку 

теплової енергії встановлено на 32 багатоквартирних будинках (93% від 

потреби).  

Одним із пріоритетних напрямків соціального розвитку району є 

попередження та своєчасне реагування на можливі надзвичайні ситуації. 

У районі функціонує ланка територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту, в складі якої 12 спеціалізованих служб.  

Резервний фонд районного бюджету на рік був запланований в обсязі 

100 тис. грн, використано - 22,619 тис. грн: на відшкодування витрат 

організаціям, установам району у період  ліквідації наслідків НС техногенного 

характеру, що виникла за кодом НС-10260 внаслідок пожежі (вибухів) на 

майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння 65 арсеналу та на 

здійснення евакуаційних заходів з прийому населення с. Яковенкове 

Балаклійського району; на встановлення технічного засобу оповіщення 
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населення - сирени типу С-40 з метою завчасного реагування на загрозу 

виникнення надзвичайної ситуації за кодом 10260 на технічній території 

військової частини А2467 та своєчасного проведення евакозаходів у               

смт Малинівка.  

У районі створений місцевий матеріальний резерв на суму – 132,546 тис. 

грн, відсоткове співвідношення від потреби складає 54%. У 2017 році 

проведена закупівля засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт на суму – 

34,494 тис. грн.  

Підготовлено та проведено 14 засідань місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району, 

на яких розглянуто 32 питання, пов’язаних із забезпеченням техногенно-

екологічної безпеки, захисту населення і територій району від наслідків  

можливих надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню можливих 

надзвичайних ситуацій і реагування на них. Організовано одне засідання 

районної комісії з питань евакуації. 

Проведені практичні заходи з підготовки органів управління ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Чугуївського району: штабне тренування по відпрацюванню дій у разі 

виникнення НС, пов’язаної з пожежею (вибухом) на об’єкті військової частини 

А2467; штабне тренування по відпрацюванню дій у разі виникнення НС, 

пов’язаної з витіканням рідкого хлору на ХПС (смт Кочеток) комплексу 

водопідготовки “Донець” ВП КП “Харківводоканал”. 

Крім цього забезпечено проведення двох заходів обласної комісії з 

питань евакуації з підготовки органів управління ланки, а саме: спеціальне 

тренування по проведенню евакуації населення та ліквідації надзвичайної 

ситуації в умовах пропуску льодоходу та загрози виникнення надзвичайної 

ситуації, яка пов’язана з можливим паводком; спеціальне тренування по 

проведенню евакуації населення смт Малинівка у разі виникнення 

надзвичайної ситуації, пов’язаної з пожежею (вибухом) на об’єкті військової 

частини А2467. 

З метою упередження надзвичайних ситуацій, пожеж та створення 

нормальних умов захисту життя і здоров’я населення Чугуївського району 

надано субвенцію Головному управлінню Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Харківській області на суму – 38,700 тис. грн. 

На території району розташовано 33 водних об’єкти. Внесено у                  

16 договорів оренди пункт про відповідальність орендаря за утримання 

гідроспоруди, та безпечне перебування людей на орендованій водоймі. Було 

відкрито один пляж загального користування “База відпочинку “Строитель”. 

Керівником пляжу проведені заходи щодо водолазного обстеження дна 

акваторії пляжу та проведено навчання матросів-рятувальників, опрацьовано 

відповідно до вимог чинного законодавства Паспорт пляжу. Районною 

державною адміністрацією надруковано плакати щодо попередження 

травматизму на воді у період купального сезону 2017 року, а також 2000 

примірників пам’яток учням навчальних закладів Чугуївського району 

“Основи безпеки на льоду”. 
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На об’єктах господарської діяльності району знаходиться 

36 протирадіаційних укриттів та 1 сховище. Власниками захисних споруд 

цивільного захисту комунальної власності проведені невідкладні заходи щодо 

приведення протирадіаційних укриттів до прийому населення. У приміщеннях 

основного призначення здійснювалися роботи щодо встановлення лавок, 

відновлення електричних, каналізаційних, вентиляційних мереж та 

водопроводу. 

Проведено технічну інвентаризацію 36 захисних споруд, з яких: 

державної власності – 8 од., комунальної власності – 28 од. 

Організована робота щодо виявлення та знешкодження на території 

району 298 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. 

Забезпечено навчання керівних кадрів, фахівців у сфері цивільного 

захисту, підприємств, установ і організації району у Навчально-методичному 

центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області у 

кількості – 32 особи, або 118%. 

Першочерговими завданнями районної державної адміністрації протягом 

даного періоду були, є і залишаються: соціальний захист населення району, 

сприяння створенню нових робочих місць, легалізація заробітної плати, 

підвищення її рівня та погашення заборгованості. У складних економічних 

обставинах на підприємствах району вдається зберегти позитивну динаміку 

зростання заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата по району склала 

5826 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає 148,9 %. 

Від прожиткового мінімуму на працездатну особу (1600 грн) вона становить 

364,1%, від обласного – 90,4%.  

На обліку перебуває 1072 безробітних громадянина. Професійну 

підготовку пройшли 300 осіб, у громадських роботах прийняли участь 481 

безробітний. 

Питання створення нових робочих місць визнано в роботі керівництва 

району одним із пріоритетних. У районі створено 312 робочих місць. З них: 

юридичними особами – 113, фізичними особами – 154, за договорами 

трудового найму працює – 45 осіб. 

Станом на 01.01.2018 у районі 9161 сім’я користуються субсидією для 

відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, 425 сімей – на тверде 

паливо та скраплений газ. У цілому це становить 85,13% від загальної кількості 

сімей району.  

У 2017 році середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги 

складає 1126,05 грн, на тверде паливо та скраплений газ – 2307,13 грн. 

Для забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним  

лікуванням укладено угод та оздоровлено 6 осіб та з інвалідністю – 8 осіб.     

Путівками на санаторно-курортне лікування з обласного бюджету забезпечено 

10 інвалідів війни, 3 учасника бойових дій та 11 інвалідів загального      

захворювання. 

На обліку перебуває 425 громадян постраждалих внаслідок        

Чорнобильської катастрофи. Компенсацію на продукти харчування отримали 

182 громадянина, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
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суму 674,4 тис. грн. Безкоштовними ліками забезпечено 107 громадян на суму 

152,6 тис. грн, пільгами на безкоштовне зубопротезування скористалися             

6 громадян на суму 14,1 тис. грн. 

Одним із ключових завдань реалізації державної політики розвитку 

районів є реформування системи охорони здоров’я та впровадження 

європейських стандартів надання медичних послуг.  

У рамках реформування первинної ланки медицини вперше в Україні в 

Чугуївському районі проведено масовий захід “Ярмарок здоров’я” на базі КУ 

“Чугуївський районний Будинок культури”. На заході відбулося просування 

вільного та свідомого вибору сімейного лікаря населенням. Пацієнти змогли 

вільно обрати свого сімейного лікаря, маючи достатньо інформації для 

зваженого вибору. 

Активно проводилася робота “районного мобільного офісу з соціальних 

питань”. На зустрічах населення було проінформовано мешканців населених 

пунктів (с. Кам’яна Яруга, смт Новопокровка, с. Велика Бабка, смт Есхар,     

смт Кочеток, с. Гракове) про початок медичної реформи на первинному рівні, 

про підписання декларацій із сімейним лікарем на медичне обслуговування та 

надавалися роз’яснення з інших питань. 

У жовтні 2017 року було організовано та здійснено виїзд до клінічного 

санаторію “Курорт “Березівські мінеральні води” учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей для участі у Дні медичної та психологічної 

реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. 

Проводилися заходи щодо укріплення матеріально-технічної бази 

районної лікарні, а саме, у 2017 році протитуберкульозний кабінет районної 

лікарні оснащено рентгенівською установкою “Мадіс”, вартість цієї установки 

становить 1275,0 тис. грн. Також районну лікарню забезпечено сучасним 

апаратом мамограф для ранньої діагностики онкологічних захворювань у 

жінок. Загальна вартість апарату 4900,0 тис. грн. У стаціонарних відділеннях 

районної лікарні встановлено енергозберігаючі віконні блоки.  

Додатково з районного бюджету на завершення капітального ремонту 

протитуберкульозного кабінету виділено 300,1 тис. грн. Загалом на проведення 

капітального ремонту витрачено 1100,0 тис. грн.  

Здійснено та проведено енергоаудіт районної лікарні для зменшення 

витрат на енергозабезпечення, сума витрат склала 100,0 тис. грн. 

Здійснено оплату проектно-кошторисної документації для проведення 

капітального ремонту патологоанатомічного відділення районної лікарні та на 

реконструкцію відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги –     

370,0 тис. грн. 

Також укріплено матеріально-технічну базу КП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області. 

Для реалізації нової моделі фінансування закладів первинного рівня надання 

медичної допомоги законодавством передбачено підписання декларацій між 

сімейними лікарями та пацієнтами. У зв’язку з цим, районним бюджетом 

виділено кошти у сумі 150,0 тис. грн для закупівлі комп’ютерної техніки для 

приєднання амбулаторій до електронної системи охорони здоров’я e-Health. 
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На оплату проектно-кошторисної документації для проведення 

капітального ремонту амбулаторії смт Новопокровка з районного бюджету 

виділено 80,0 тис. грн.  

Для забезпечення протипожежної безпеки в підрозділах Центру ПМСД 

закуплено вогнегасники, придбано холодильне обладнання. 

Постійно проводяться акції з популяризації вакцинації серед населення, 

особливо дітей. У жовтні 2017 року таку акцію проведено на базі                     

КП “Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Чугуївської районної ради Харківської області. На заходи щодо боротьби з 

туберкульозом для придбання туберкуліну виділено 70,0 тис. грн. Забезпечено 

виконання плану туберкулінодіагностики. 

Для закупівлі вакцини проти грипу виділено додатково 13,4 тис. грн 

завдяки чому вакциновано медичних працівників. 

Виконуються заходи щодо удосконалення системи освіти та збереження 

мережі дошкільних навчальних закладів району. У всіх навчальних закладах 

району забезпечено надання дошкільної, початкової, базової та повної загальної 

середньої освіти на рівні державних стандартів.  

Забезпечено безкоштовним харчуванням учнів усіх пільгових категорій. 

Протягом року на харчування дітей використано коштів на загальну суму        

1,6 млн. грн. 

Значно покращено матеріально-технічну базу закладів освіти району: 

здійснено капітальний ремонт покрівлі Малинівської гімназії на загальну 

суму 727,6 тис. грн; 

замінено вікна на енергозберігаючі у Волохово-Ярському НВК на 

загальну суму 72,9 тис. грн, у Великобабчанському НВК – 72,0 тис. грн; 

проведено ремонт системи опалення у Великобабчанському НВК на 

загальну суму 6,0 тис. грн; 

здійснено оплату за встановлення системи сигналізації у 

Великобабчанському НВК на загальну суму 108,1 тис. грн; 

здійснено капітальний ремонт дошкільного підрозділу Кам’яноярузького 

НВК на загальну суму 450,0 тис. грн та придбано оргтехніку на загальну суму 

51,3 тис. грн; 

завершено роботи з капітального ремонту їдальні у Малинівській  

ЗОШ І-ІІІ ступенів на загальну суму 942,7 тис. грн; 

здійснено ремонт туалетних кімнат у Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на 

загальну суму 130,0 тис. грн; 

проведено поточний ремонт приміщень Волохово-Ярського НВК на 

загальну суму 105,0 тис. грн; 

проведено поточний ремонт з утеплення приміщень Тернівського НВК   

на суму 190,9 тис. грн; 

придбано посуд, телевізор, канцтовари для Волохово-Ярського НВК – 

10,0 тис. грн, постільну білизну та БФП для Мосьпанівського НВК –               

20,0 тис. грн, холодильник та двері для Зарожненського НВК – 13,5 тис. грн; 

для належного функціонування закладів освіти придбано водонагрівачі 

для Введенського НВК та Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та насос системи 
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опалення для Тернівського НВК на суму 5,2 тис. грн; 

для впровадження в навчально-виховний процес Малинівської гімназії 

науково-педагогічного проекту “Інтелект України” придбано ноутбук 

багатофункціональний пристрій на загальну суму 13,5 тис. грн; 

придбано шкільні меблі для Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Введенського НВК, Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Волохово-Ярського 

НВК на загальну суму 141,1 тис. грн; 

придбано навчальні кабінети географії, хімії, біології для Введенського, 

Волохово-Ярського навчально-виховних комплексів та Есхарівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів на загальну суму 721,2 тис. грн; 

придбано опалювальний котел для Великобабчанського НВК на загальну 

суму 109,8 тис. грн; 

здійснено частковий ремонт ділянок каналізаційної системи 

Новопокровського НВК на загальну суму 78,6 тис. грн; 

Розпочато будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у 

Старогнилицькому НВК. Здійснена передоплата у розмірі 749,5 тис. грн. за 

рахунок державного бюджету.  

На території району проживає 8011 дітей, з них перебуває на первинному 

обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації: 113 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 82 дитини перебуває під 

опікою/піклуванням, 28 в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу, і тільки 3 дітей в інтернатних закладах. Також, на території Чугуївського 

району мешкає 16 дітей пільгового контингенту, які прибули з інших територій 

та перебувають під опікою/піклуванням. 

Значна увага приділяється розвитку сімейних формам виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування 

дітей даної категорії під опіку, піклування до прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу. У порівнянні із 2016 роком зменшилась кількість 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували в 

державних закладах (у 2016 році — 7 дітей, у 2017 — залишилось всього 3 

дитини за станом здоров’я). 

Протягом 2017 року 24 дитини влаштовано до сімейних форм виховання: 

7 влаштовано до дитячих будинків сімейного типу, 11 влаштовано під 

опіку/піклування, усиновлено 6 дітей, 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягли 16 річного віку поставлено на 

квартирний облік, 15 дітей отримали грошову допомогу по досягненню 18 

років. 

Протягом року всі діти пільгового контингенту оздоровлені у санаторіях 

та дитячих таборах за рахунок державних коштів. 

Великим досягненням 2017 року було створення першої патронатної сім’ї 

у Чугуївському районі, метою якої є тимчасовий догляд, виховання та 

реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання 

дитиною та її батьками складних життєвих обставин. Створення патронатної 

родини в Чугуївському районі – це один із важливих кроків у реформуванні 

державних інтернатних інституцій та забезпечення права дитини виховуватись 
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у безпечному сімейному середовищі. 

Одним з головних напрямів у виконанні визначених завдань є 

вдосконалення роботи щодо надання послуг населенню району в організації та 

проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, створення 

умов для забезпечення занять фізичною культурою та спортом. 

Збірні команди-аматори Чугуївського району взяли участь в обласних 

змаганнях за програмою обласної Спартакіади з (12) видів спорту та обласної 

Спартакіади з масових (5) видів спорту. 

За підсумками обласних Спартакіад: з 5 масових видів спорту район посів 

ІІ місце, з 12 видів спорту — ІІІ місце. 

Протягом навчального 2016-2017 років дитячо-юнацька спортивна школа 

Чугуївського району Харківської області підготувала: 

1 призера Європи; 

5 чемпіонів та призерів України; 

37 чемпіонів та призерів області;  

1 кандидата у майстри спорту України; 

9 першорозрядників; 

294 особи ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів. 

Вихованці громадської організації спортивного Клубу “Рись” з військово 

спортивного багатоборства у розділі “Бойове багатоборство” на Чемпіонаті 

України посіли 38 призових місць, на Чемпіонаті Миру — 25 призових місць, 

на чемпіонаті Світу — 1 призове місце. 

З метою створення сприятливих умов для забезпечення відпочинку та 

оздоровлення дітей, збереження та підтримки діяльності дитячих оздоровчих 

закладів, на території Чугуївського району різними формами оздоровлення та 

відпочинку охоплено 4499 осіб, що на 184 особи більше у порівнянні з 

минулим роком.  

Покращилась матеріально-технична база КП “Чугуївський районний 

дитячий оздоровчий табір “Орлятко”. За рахунок районного бюджету 

встановлена нова  вентиляційна система, закуплено модульні системи, столи, 

стільці, топчани, шафи для медикаментів, одягу та письменний стіл у 

медпункті. 

За рахунок додаткових коштів, виділених рішеннями районної ради 

придбано 37 путівок для дітей пільгових категорій до КЗ “Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” на загальну суму 147,6 тис. грн.  

Ведеться робота щодо забезпечення реалізації на території району 

державної політики у сфері культури з питань охорони культурної спадщини, 

бібліотечної та клубної справи і туризму. Мережа закладів культури нараховує 

45 об’єктів (19 клубів, 26 бібліотек).  

Аматори  району у звітному місяці брали участь в обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних та регіональних конкурсах, фестивалях та 

оглядах. 

В районі налічується 108 працівників культури, 1692 учасники художньої 

самодіяльності (з них дітей – 1083), діє 103 клубних формування.  

У 2017 році творчі колективи району прийняли участь у 180 заходах 
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обласного та Всеукраїнського рівнів. У конкурсах різних рівнів аматори  

здобули 78 призових місць.  

Закладами культури району організовано та проведено 1241 захід, з них 

106 районного рівня.  

Cеред вокально-хореографічних колективів 10 – мають почесне звання:   

4–“народних”, 6–“зразкових”.  

Завдяки грантовим перемогам у районі комп’ютеризовано ще                    

2 бібліотеки. Таким чином комп’ютеризовано 11 бібліотек, де почали  

надавалися нові послуги для користувачів з вільним, безкоштовним доступом 

до мережі Інтернет. Відкрились безкоштовні курси комп’ютерної грамотності 

для населення; започатковано проект з надання безкоштовних скайп – 

консультацій населення з юридичних питань.  

Започатковано проведення Фестивалю європейської культури. Розпочався 

він у цьому році Днем польської культури. У рамках заходу підписано 

Меморандум про співробітництво між Чугуївською райдержадміністрацією та 

Генеральним Консульством Польщі у м Харкові. Організатори заходу планують 

щорічне проведення Фестивалю європейської культури з залученням кожного 

року нової держави з європейської спільноти. 

У селі Зарожне відкрито єдиний в Україні пам’ятник Єфрему Йосиповичу 

Мухіну, який народився на нашій землі 250 років тому, та був видатним 

вченим, хірургом, анатомом, фізіологом, гігієністом, педагогом. Медичні 

освітні заклади вже висловили думку і бажання саме біля погруддя Мухіну 

проводити церемонію “Клятва Гіпократа”. 

Учасники зразкового колективу “Спортивного клубу Наталії Черних з 

акробатичного рок-н-ролу”  прийняли участь у телепроекті каналу СТБ 

“Україна має талант”, де яскраво представили свій колектив та Чугуївський 

район в цілому. 

Солістка народного колективу естрадно-вокальної студії “Мультитрек” 

Юлія Черняк, перемогла в першому етапі  конкурсу дитячої творчості “Яскраві 

діти України”, який проходив під патронатом губернатора Юлії Олександрівни 

Світлічної. 

Народний вокально-хореографічний ансамбль “Бояничі” став почесним 

гостем та розпочав церемонію відкриття відбіркового туру телепроекту “Битва 

хорів”, зйомки якого проходили у м Харкові.  

Щомісяця до Чугуївської районної ради надавались матеріали щодо 

виконання місцевих бюджетів. Підготовлено матеріали для розгляду на 

пленарних засіданнях Чугуївської районної ради з питань уточнення районного 

бюджету, здійснювалась практична допомога сільським та селищним радам з 

питань формування, уточнення, виконання місцевих бюджетів 2017 року та 

формування місцевих бюджетів на 2018 рік. 

За підсумками 2017 року доходи загального фонду бюджету району (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 112,1% до затвердженого 

з урахуванням змін плану, надходження складають 78759,0 тис. грн при плані 

70285,7 тис. грн (+ 8473,3 тис. грн.) 

Виконано планові показники за основними бюджетоутворюючими 
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податками: податку на доходи фізичних осіб – на 112,0%, додатково отримано 

4970,3 тис. грн, єдиному податку на підприємницьку діяльність – 112,0% 

(+1358,3 тис. грн), податку на майно – 111,0% (+1525,4 тис. грн). 

Сільським та селищним бюджетам перерахована з районного бюджету 

цільова субвенція на утримання закладів дошкільної освіти та культури в  

обсязі потреби.  

Доходи загального фонду (без трансфертів) за 2017 рік проти минулого 

року збільшились на 35,3 %, або на 20536,0 тис. грн, в основному за рахунок 

збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на 44,6%, або на 

14340,6 тис. грн, плати за землю – на 20,7%, або 2303,7 тис. грн, єдиного 

податку з сільгоспвиробників – на 25,4%, або на 1449,6 тис. грн.  

За підсумками року дохідна частина виконана по всіх 14 місцевих 

бюджетів району.  

За даними податкової інспекції податковий борг до місцевих бюджетів 

району (разом з Чкаловською ОТГ, по якій заборгованість складає          

593,9тис. грн) станом на 01.01.2018 складає 4032,9 тис. грн, у порівнянні з 

початком року збільшився на 296,6 тис. грн. У загальному обсязі податкового 

боргу більше 900 тис. грн  це пасивний борг по підприємствах, які знаходяться 

в стадії ліквідації. 

Видатки загального фонду бюджету району профінансовано в повному 

обсязі відповідно до бюджетних призначень та наявності лімітів. 

Видаткова частина виконана на 97,7 %. При уточненому плані                   

399422,1 тис. грн профінансовано 390163,1 тис. грн.  

Протягом звітного періоду своєчасно виплачувалась заробітна плата, 

здійснювались розрахунки за спожиті енергоносії, фінансувались інші 

невідкладні видатки на утримання бюджетних установ та передбачені в 

бюджетах заходи. Використання коштів проводилось виходячи з можливостей 

бюджетів та в межах бюджетних призначень.  

Структура районної державної адміністрації складається з апарату                     

(6 відділів) та 16 самостійних структурних підрозділів (3 управління,                         

11 відділів, 1 сектор, 1 служба), яка відповідає вимогам постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 “Про затвердження 

рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та 

Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі 

державних адміністрацій” (із змінами). 

Розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 

28 вересня 2015 року № 461 “Про внесення змін до граничної чисельності 

працівників структурних підрозділів Харківської обласної державної 

адміністрації та районних державних адміністрацій” доведена гранична 

чисельність працівників районної державної адміністрації у кількості 145 

штатних одиниць, з них 32 — апарату.  

Однак з метою забезпечення раціонального використання бюджетних 

коштів та приведення у відповідність до нового Закону України “Про державну 

службу” кількості посад державної служби категорій “А” і “Б” відносно 

загальної штатної чисельності вжито заходів щодо скорочення чисельності 
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працівників районної державної адміністрації, зменшення кількості 

структурних підрозділів та упорядкування їх видів. Тому розпорядженням 

голови Чугуївської районної державної адміністрації від 29 червня 2016 року 

№ 269 “Про затвердження структури та граничної чисельності працівників 

структурних підрозділів Чугуївської районної державної адміністрації” штатна 

чисельність працівників районної державної адміністрації становить 132 

одиниці, з них 28 — апарату. А розпорядженням голови Чугуївської районної 

державної адміністрації від 02 лютого 2017 року № 49 “Про затвердження 

структури та граничної чисельності працівників структурних підрозділів 

Чугуївської районної державної адміністрації” (із змінами) була затверджена 

штатна чисельність працівників районної державної адміністрації у кількості 

142 одиниць, з них 29 — апарату. 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що робота районної 

державної адміністрації була спрямована на забезпечення умов для розвитку 

економіки та соціальної сфери, вирішення нагальних проблем і відновлення 

економічної стабільності в умовах складної суспільно-політичної та соціально-

економічної ситуації в країні. Отже, за підсумками 2017 року переважною 

більшістю виконані основні завдання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, а також делеговані районною радою повноваження. 

 


