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Звіт  

голови районної державної адміністрації за 2018 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 2018 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. 

 

 Виконання бюджету  
У цілому до зведеного бюджету району з урахуванням трансфертів за    

2018 рік надійшло доходів 452,6 млн.грн. 

Доходів до загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 

надійшло у сумі 75,9 млн.грн, або 106% до уточненого плану на рік                  

(4,3 млн. грн) У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на             

18,7 млн.грн, або на 32,7%. 

У структурі надходжень загального фонду місцевих бюджетів району (без 

урахування трансфертів) у 2018 році найбільшу питому вагу займають: податок 

на доходи фізичних осіб – 50%, податок на майно – 17,3% та єдиний податок – 

18%. 
 

Бюджет району за доходами загального фонду – 75,9 млн.грн 
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Субвенція на 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям, адресна 

соц.допомога 

11%

Субвенція на пільги 

та субсидії 

22%

Медична субвенція з 

бюджетів ОТГ, 

м. Чугуїва, 

Печенізького району

10%

Трансферти з 

державного бюджету 

36%

Районний бюджет 

16%

Інші субвенції з 

обласного, 

сільського та 

селищних бюджетів

 5%

Доходів до спеціального фонду надійшло 15,2 млн.грн, з них власні 

надходження бюджетних установ 12,3 млн.грн. 

З державного бюджету в запланованому обсязі надійшли трансферти, а 

саме: базова дотація в сумі 12,9 млн.грн, додаткова дотація на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я – 20,2 млн.грн, інша дотація з обласного бюджету – 2,5 

млн.грн, освітня субвенція – 36,1 млн.грн, медична субвенція – 20,3 млн.грн.  

З бюджетів м. Чугуєва, Печенізького району, Чкаловської та Малинівської 

ОТГ, обласного бюджету також в повному запланованому обсязі надійшла 

субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я на  

загальну суму 46,6 млн.грн.  

До загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів у 

2018 році надійшло 349,1 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. 
 

Виконання бюджету 2018 року, доходи загального фонду 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видаткова частина загального фонду бюджету району за 2018 рік виконана 

на 98,7% при затвердженому з урахуванням змін плані 400,7 млн.грн, 

виконання складає 391,8 млн.грн. Заборгованість із заробітної плати 

працівникам та енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, відсутня.  

 

Промисловість 
За даними обласної статистики у січні – листопаді 2018 року  

підприємствами Чугуївського району реалізовано промислової продукції на 

суму 2,3 млрд.грн, що складає 1,4% до всієї реалізованої продукції Харківської 

області. 

Зростання обсягів виробництва досягнуто на підприємствах:                               
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філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – на 

86,6%, ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» – на 30,9%, ТОВ «Бікорм» 

– на 5,1%, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 12,09%, ТОВ «Малинівський 

склозавод» – на 10,14%, Новопокровський ЗЗБК – на 166,51%, КП «Вода 

Есхара» – на 19,2%. 

На рівні минулого року працює ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ».  

Продукція, вироблена промисловими підприємствами району, 

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

Грузія, Азербайджан та інші. 
 

Експорт, обсяги поставок, %

Ливан

1%

Азербайджан

2%
Турція

1%

Ізраіль

2%

Дубай

5%
Корея

2%

Айман

14%

Англія

2%

Оман

3%

Об’єднані 

Арабські 

Емірати

2%
Грузія

4%
Йорданія

7%

Китай

1%

Ірак

16%

Корея

3%

В’єтнам

2%

Казахстан

17%

Вірменія

14%

 
Сільське господарство 

Чугуївщина – один з найбільш потужних агропромислових районів 

Харківської області, тому соціальний та економічний розвиток його 

територіальних громад напряму залежить від розвитку галузі сільського 

господарства, яка представлена 91 підприємством, з яких 45 – господарства 

облікового кола, 46 – підприємства не облікового кола з площею 

землекористування меншою 100 га. 

У 2018 році було зібрано зернових та зернобобових культур                   

111,8 тис. тонн, що на 4,1 тис. тонн (104%) більше, ніж в минулому році, в тому 

числі озимої пшениці – 45,8 тис. тонн, що на 21,1 тис. тонн менше рівня 

минулого року, кукурудзи на зерно – 53,8 тис. тонн, що на 20,0 тис. тонн більше 

показника минулого року. Технічних культур зібрано 49,4 тис. тонн, в тому 

числі соняшнику 47,6 тис. тонн, що на 12,2 тис. тонн (або 134%) більше, ніж у 

минулому році. Овочевих культур зібрано 11,8 тис. тонн, що на 1,8 тис. тонн 

(114%) більше рівня минулого року. Кормових культур – 86,5 тис. тонн, що на 

18,1 тис. тонн більше показника минулого року. Фруктових культур – 1,1 тис. 

тонн, що на 0,3 тис. тонн більше, ніж у минулому році. 
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Виробництво продукції тваринництва
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Під урожай 2019 року сільськогосподарськими товаровиробниками району 

проведено посів 15,9 тис. га озимих зернових, що на 1,4 тис.га більше минулого 

року.  

Валове виробництво продукції рослинництва склало 114,9 % до показника 

минулого року.  

З метою оновлення та переоснащення технологічного обладнання 

господарствами району за січень-грудень 2018 року закуплено 

сільськогосподарської техніки на суму 142,5 млн.грн, що на 32,7%, або на 

40,5млн.грн більше в порівнянні з минулим роком. Це перший результат в 

області. 

В галузі тваринництва по сільгосппідприємствах району станом на 

01.01.2019 поголів’я великої рогатої худоби склало 8083 голови, в тому числі 

корів – 3170 голів, що більше показника минулого року на 203 голови. 

Поголів’я свиней складає 32,1 тис. голів, що на 26,8 тис. голів більше 

відповідно до показника минулого року, птиці – 183,1 тис. голів, що на 51,5 тис. 

голів більше, ніж у минулому році. 

У 2018 році вироблено валової продукції тваринництва на 53,9 % більше 

від показника минулого року. 

 

 

 

 

 

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 7,0 тис.тонн, що 

на 90,0% більше відповідного показника минулого року, молока –                   

25,7 тис.тонн, що на 13,5% більше в порівнянні з минулим роком. 

Надій молока від однієї середньої корови склав 8432 кг, що на 931 кг 

більше в порівнянні з минулим роком. ТОВ «Агросервіс» ЛТД (директор Кулик 

В.Ю.) досягло найвищого рівня надою молока на корову – 11822 кг, за всю 

історію району і навіть в області це найкращий результат (І місце). 

У десятку лідерів області з удою молока на корову входить і господарство 

АФ «Базаліївський колос» ТОВ (директор Калган В.І.), де надій молока на 

корову склав 9936 кг (7 місце в області). 

Господарствами за 2018 рік було вироблено яєць 14,7 млн. шт., що більше 

на 27,9% від показника минулого року. 
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Виплата за 1 га орендованих земель, грн
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Індекс обсягів виробництва валової продукції сільського господарства по 

Чугуївському району за минулий рік становить 125,2%. 

Актуальним питанням є збільшення доходів селян. Як відомо, додатковим 

доходом селян є орендна плата за земельні паї.  Виплата за 1 га орендованої 

землі збільшилась на 26,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

та складає 2193,95 грн. (+453,59 грн.).  

 

Окрім цього, протягом 2018 року підвищено рівень оплати праці в галузі  

сільського господарства: середньомісячна заробітна плата штатних працівників 

за 2018 рік склала 6516,20 грн, що на 1816,21 грн (138,6%) більше до 

аналогічного періоду попереднього року. 

У 2018 році значно збільшилась державна підтримка аграрного сектору 

економіки. Сільськогосподарськими підприємствами отримано: 

- бюджетну дотацію за утримання корів – на суму 2,7 млн.грн; 

- часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та 

обладнання вітчизняного виробництва – на суму 1,1 млн.грн; 

- підтримку для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства – на 

суму 5,7 млн.грн; 

- відшкодування шляхом здешевлення кредитів – на суму 3,6 млн.грн; 

- підтримку розвитку фермерських господарств – на суму 179,1 тис.грн. 

За утримання молодняку великої рогатої худоби фізичними особами 

сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад Чугуївського 

району отримано бюджетної дотації на суму 332,8 тис.грн. 

Загальна сума державної підтримки аграрного комплексу району у 2018 

році склала 13,6 млн.грн. 

Основні завдання на 2019 рік: 

- забезпечення стабільної роботи агропромислового комплексу, 

підвищення рівня валового виробництва сільськогосподарської продукції; 

- впровадження сучасних технологій у виробництві тваринницької та 

рослинницької галузей; 

- підвищення рівня оплати праці, відсотка орендної плати за земельні паї; 

- оптимізація структури посівних площ сільськогосподарських культур та 
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доведення їх до науково обґрунтованих норм.  

 

Капітальні інвестиції 
За останніми статистичними даними обсяг капітальних інвестицій склав 

227,2 млн.грн, що становить 1,7% до загальної суми капітальних інвестицій 

області, а також 4,9 тис.грн на одну особу населення району. Обсяг капітальних 

інвестицій виріс на 7,3 % відповідно до показника минулого року.  
 

Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн. 
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Енергозабезпечення 
Послугу централізованого теплопостачання мешканцям населених 

пунктів Чугуївського району надають: ДП «Новопокровський КХП» – у смт 

Новопокровка, КП «Обласний інформаційно-технічний центр» та ТОВ 

«Котельні лікарняного комплексу» – смт Кочеток, Філія 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – смт 

Есхар, ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» – смт Малинівка, КП 

«Обласний інформаційно-технічний центр» – смт Чкаловське. Решта населених 

пунктів району для запезпечення теплом житлової оселі використовують 

автономне опалення. 

Послугу з електропостачання здійснює Чугуївське районне відділення АТ 

«Харківобленерго». Стан розрахунків за спожиту електроенергію в районі за 

2018 рік складає 100,8% – у порівнянні з 2017 роком на 2,4% більше.  

 
Стан розрахунків за спожиті енергоносії по Чугуївському району  

з 2015 по 2018 роки, % 
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Природний газ споживачам району надає Чугуївський відділ реалізації 

ТОВ «Харківгаззбут». Стан розрахунків за спожитий природний газ в районі за 

2018 рік складає 82 %, в порівнянні з 2017 роком на 3 % більше. Основним 

боржником є населення району – 105,2 тис.грн, по обласному бюджету 

заборгованості немає, по районному бюджету станом на 01.01.2019 переплата 

за спожитий газ складає 5,4 тис.грн. 

У районі продовжується робота з роз’яснення порядку реструктуризації 

боргу. В цілому по району з кожним роком спостерігається збільшення 

платоспроможності. 

 

Енергоефективність та енергозбереження 
З метою скорочення споживання природного газу та забезпечення надання 

мешканцям смт Кочеток сталої послуги теплопостачання наприкінці 2018 року 

було закінчено проведення реконструкції системи теплопостачання житлових 

будинків по вул. Литвинова та Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу по вул. 

Чугуївській, 43 з улаштуванням газової котельні з меншим використанням 

природного газу для опалення, розташованої в районі житлових будинків №№ 

20-а, 22, 7-а по вул. Гагаріна. 

В закладах освіти майже в усіх встановлено котельні на альтернативному 

виді палива: брикети та пелети. 

Було проведено термомодернізацію в 4 будинках соціальної та 1 будинку 

бюджетної сфери. 

Населення району для опалення приміщень переходять на твердопаливні 

котли або використовує дрова замість газу. В 2018 році було надано 4,2 тис.м
3
 

дров 417 особам пільгового контингенту. 

 

Замовлення дров населенням (пільговий контингент) Чугуївського району  

для опалювання власної оселі на 2018-2019 зимовий період 
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Завдяки програмі «Енергія світла» за кошти обласного бюджету було 

проведено роботи з освітлення вулиць населених пунктів району на суму 3,8 

млн.грн. 

 

Житлово-комунальне господарство 
Рівень розрахунків за послуги теплопостачання за 2018 рік по 

Чугуївському району склав 85,8%, за послуги водопостачання та 

водовідведення – 85,1%. Основним боржником за отриманні житлово-

комунальні послуги є населення району. 

Підприємствами галузі та місцевими органами влади проводиться 

роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня оплати споживачів, можливості 

оформлення субсидій, робота з укладання договорів на реструктуризацію 

заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, ведеться 

претензійно-позивна робота зі злісними неплатниками. 

З метою сталого проходження опалювального періоду 2018-2019 років 

було підготовлено 22 котельні та 18,9 км теплових мереж. 

Також було замінено 350 м водопровідних та 580 м каналізаційних мереж, 

підготовлено 5 водопровідних та 13 каналізаційних насосних станцій, 5 

очисних споруд, 41 свердловину, проведено реконструкцію башти 

Рожновського у с. Велика Бабка, поточний ремонт башти Рожновського в с. 

Волохів Яр. 

Підготовлено 302 житлових будинки (217 – комунальної власності, 64 – 

ОСББ та 21 відомчий), на яких виконано 100 % запланованих заходів з 

оформленням всіх паспортів готовності. Проведено ремонт 14 покрівель,         

11 будинкових систем опалення, 28 будинкових водопровідних систем. 

У разі виникнення позаштатних ситуацій під час проходження 

опалювального сезону автономним резервним електропостачанням джерел 

генерації теплової енергії Чугуївського району укомплектовано 10 котелень. 

У 2018 році за рахунок субвенції з обласного бюджету в Чугуївському 

районі було виконано роботи з капітального та поточного ремонту вулиць і 

доріг комунальної власності в населених пунктах на загальну суму 2,7 млн.грн 

та доріг загального користування місцевого значення на суму 9,2 млн.грн. 

За кошти районного бюджету було надано субвенцію Старопокровському 

сільському бюджету на ремонт пішохідного містка через річку Уди в розмірі 

50,0 тис.грн. 
У 2018 році у смт Новопокровка було розпочато будівництво сучасних 

модульних очисних споруд загальною вартістю 3,7 млн.грн. (з обласного 

бюджету – 3,3 млн.грн, місцевого бюджету – 0,4 млн. грн.). 

 

Екологія 

На території Чугуївського району активно діють громадські організації, які 

впроваджують різноманітні екологічні акції: «Чисто Покровка», «Ініціативна 

молодь Есхара», «Ініціативна молодь Введенка» тощо. 

У 2018 році було придбано контейнери для зберігання твердих побутових 
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відходів: у с. Кам’яна Яруга – 64 одиниці за рахунок сільського бюджету на 

суму 25 тис.грн; смт Новопокровка – 24 контейнери для роздільного збору ТПВ 

на загальну суму 36 тис.грн (18 тис.грн – кошти селищного бюджету, 18 тис.грн 

– спонсорська допомога (грантові кошти)); смт Есхар – 20 контейнерів для 

роздільного збору ТПВ за рахунок селищного бюджету на суму 40 тис.грн. 

На території Чугуївського району проведено заходи щорічної 

всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля», планові показники якої 

виконано в повному обсязі.  

Для благоустрою та підтримки санітарно-екологічного стану території 

району було ліквідовано 170 несанкціонованих сміттєзвалищ, було прибрано 

1,9 км
2
 прибудинкових територій, 11,8 м

2
 парків, 10,2 м

2
 скверів, 13,8 м

2
 

дитячих майданчиків, 14,9 м
2
 спортивних майданчиків, висаджено                    

1,2 тис. дерев, 1,8 тис. кущів, облаштовано 0,57 тис. м
2
 газонів, 1,2 тис. м

2
 

квітників, упорядковано 75 га кладовищ, 24 братські могили та 24 місць 

почесних поховань. На всі ці заходи було використано 0,489 млн. грн. 

Наприкінці 2018 року для Введенської селищної ради за кошти обласного 

бюджету (1,4 млн.грн) було придбано сміттєвоз, за кошти місцевого бюджету 

(0,2 млн.грн) – відвал до сміттєвозу для розчищення доріг від снігу. 

 

Будівельна діяльність 
Будівництво завжди було галуззю, що генерує розвиток всієї економіки, 

будучи матеріаломістким видом підприємницької діяльності. У Чугуївському 

районі у 2018 році введено в експлуатацію 22 індивідуальних житлових 

будинки загальною площею 2242,2 кв.м. Плановий показник введення житла в 

експлуатацію у Чугуївському районі виконано на 112,1%.  

Схема планування території Чугуївського району розроблена на 100%. 

Генеральний план смт Новопокровка розроблено на 100%. Розпочато роботи з 

коригування генеральних планів смт Введенка, с. Тернова, с. Волохів Яр. 

З районного бюджету було виділено кошти у сумі 28,5 тис.грн на 

підтримку районної Програми «Власний дім» на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішеням Чугуївської районної ради від 10.12.2015. 
 

Іноземні інвестиції та зовнішньоторговельний оборот  
Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району потребує 

мобілізації всіх існуючих ресурсів для залучення іноземних інвестицій в 

економіку району. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій згідно зі статистичними даними 

(станом на 01.07.2018) становив 71,9 млн.дол. США (99,7% до показника 

минулого року) та на одну особу населення складав 1553,05 дол. США.  

Ведеться систематична робота щодо залучення фінансової допомоги у 

вигляді грантів для покращення соціально-економічного становища сіл та 

селищ району.  
Підприємства району беруть активну участь у зовнішньоекономічній 

діяльності. Зовнішньоторговельний оборот району за січень-жовтень 2018 року 
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(останні статистичні дані) становить 28,5 млн.дол. США. Загальний обсяг 

експорту – 9,9 млн.дол. США, або 101,5% до показника минулого року, обсяг 

імпорту – 18,6 млн.дол. США, або 166,4% до показника минулого року. 
 

 

Зовнішньоторговельний оборот району, тис.дол. США 
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З метою покращення показників зовнішньої торгівлі керівниками 

промислових підприємств району вживаються заходи щодо розширення 

асортименту продукції на експорт та утримання позицій експортних поставок. 

 

Надання адміністративних послуг  

Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській районній 

державній адміністрації здійснює свою діяльність згідно із Законом України 

«Про адміністративні послуги», актами Кабінету Міністрів України та іншими 

нормативно-правовими актами у сфері надання адміністративних послуг. 

Через Центр надається 72 послуги: 31 – Чугуївської районної державної 

адміністрації та 41 – територіальних органів виконавчої влади. 

Протягом 2018 року зареєстровано 5327 звернень щодо надання 

адміністративних послуг. Видано 5323 результати.  

Надано 57 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань, 70 інформаційних довідок з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
Надано 3600 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.  

В основному послуги надаються вчасно та без порушень. В приміщенні 

Центру створено всі умови для перебування осіб з обмеженими можливостями.  

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою 

роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування 

відвідувачів та високу якість обслуговування.  
 

Стан внутрішнього ринку 

Оборот роздрібної торгівлі – головний індикатор стану внутрішнього 

ринку та доступу населення до товарів. У районі налічується 226 закладів 

торгівлі: 134 магазини, 74 торговельних павільйони, 18 кіосків. 
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Працюють фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський КХП», 

ТОВ «Слобожанський промкомбінат», які реалізують продукцію власного 

виробництва за цінами товаровиробників. Також реалізують свою продукцію 11 

павільйонів ТОВ «Українсько-словенське підприємство «Хлібопекарський 

комплекс «Кулиничівський», 1 магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 

торговельних павільйонів ТОВ Фірма «ПОСАД» та 1 фірмовий кіоск 

Роганського м’ясокомбінату. 

Мешканцям 9 віддалених сіл: Тетлега (Зарожненська сільська рада), 

Ртищівка, Степове, Миколаївка, Пушкарне, Гаврилівка (Чкаловська об’єднана 

громада), Піщане (Великобабчанська сільська рада), Світанок, Зауддя 

(Введенська селищна рада) продовольчі товари та товари першої необхідності, 

як правило на замовлення, постачають приватні підприємці, які здійснюють 

торговельну діяльність на територіях відповідних громад. 

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 21 кафе, 1 буфет, 

2 кафетерії, 25 їдалень.  

Сфера громадського харчування

Кафе

43%

Буфети

2%

Кафетерії

4%

Їдальні

51%

 
 

На території району функціонує 34 об’єкти побутового обслуговування 

населення, які надають 12 видів послуг.  

Відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної 

адміністрації проводився щотижневий аналіз динаміки вартості «соціального 

продуктового кошика», визначалась його середня вартість. У грудні 2018 року 

розрахункова середньомісячна вартість мінімального продуктового кошика 

становила:  

- для працездатної особи – 1 684 гривні, або 88% від рівня прожиткового 

мінімуму для цієї категорії населення; 

- для особи, яка втратила працездатність, – 1 351 гривню, або 90% від рівня 

прожиткового мінімуму для цієї категорії населення. 
Ціни на основні продукти харчування знаходяться на рівні середньо-

обласних. 

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району 
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становлять: хліб «Український» – 16,75 грн, батон з борошна вищого ґатунку – 

10,10 грн, хліб з борошна пшеничного І ґатунку – 8,95 гривень. 

 

Доходи населення 
У складних економічних обставинах на багатьох підприємствах району 

вдалося зберігати позитивну динаміку зростання заробітної плати. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника становить 7428 

грн, що на 27,5% більше, ніж за відповідний період 2017 року. Прожитковий 

мінімум для працездатної особи вона перевищує на 5587 грн, або більше ніж у 4 

рази. За рівнем заробітної плати район посів 14 місце, за темпами росту – 12. 

Від середньообласного рівня заробітна плата по району складає 93,9%. 

Станом на 01.01.2019 заборгованості з виплати заробітної плати в районі 

немає.  

 
 

 

Зайнятість населення 
Кількість вакансій на підприємствах району складає 46 одиниць. 

Навантаження на 1 вільне робоче місце – 8 осіб. Всього у 2018 році до 

Чугуївської міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості 

звернулася 971 особа, з яких 212 отримали статус безробітного, було 

працевлаштовано 535. 

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної 

підготовки, організації громадських робіт залучено 1213 безробітних осіб. На 

фінансування громадських робіт виконкомами сільських, селищних рад, 

об’єднаних територіальних громад, управлінням праці та соціального захисту 

населення районної державної адміністрації та територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної 

адміністрації виділено 664,7 тис. грн та фактично використано 664,4 тис. грн. У 

2018 році за працевлаштування на нові робочі місця 26 роботодавцям виплачено 

компенсацію єдиного внеску на суму 70,0 тис. грн.  
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У 2018 році в районі було створено 411 нових робочих місць.  

 

Соціальний захист населення 
У районі забезпечено своєчасне призначення та виплату всіх видів 

державної соціальної допомоги: сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 

грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II 

групи внаслідок психічного розладу, надання житлової субсидії та щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг тощо. 

Протягом 2018 року різні види державних соціальних виплат отримали        

3178 сімей на суму 48,1 млн. грн. 

 
 

Протягом 2018 року нараховано допомогу згідно із Законом України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми» 1735 отримувачам на суму 32,3 млн.грн.  
Тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, нараховано 16 отримувачам на суму 205,6 тис.грн. 

Нараховано допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 238 сім’ям на суму 8,7 млн.грн.  

Компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги, нараховано          

54 особам на суму 114,3 тис.грн. 

Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю нараховано 137 особам на суму 2,5 млн.грн. 

Компенсацію непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І групи, та престарілим нараховано 47 особам на суму    

14,6 тис.грн. 

Грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, нараховано                  
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28 отримувачам на суму 765,9 тис.грн. 

Допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю  

нараховано 404 отримувачам на суму 8,6 тис.грн. 

Щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, нараховано 210 отримувачам на суму 3,7 млн.грн, 

Тимчасову державну соціальну допомогу особам, які досягли пенсійного 

віку, але не набули права на пенсію, нараховано 22 отримувачам на суму      

142,8 тис.грн. 

У районі станом на 01.01.2019 проживає 9 прийомних сімей, створено 3 

дитячих будинки сімейного типу. Соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та грошове забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам виплачено на загальну суму 1,7 млн.грн. 

Соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 

отримує 1 сім’я, нараховано та виплачено 163,2 тис.грн. 

Виплата всіх видів соціальної допомоги відбувається своєчасно у повному 

обсязі, заборгованість відсутня. 

За рахунок коштів районного бюджету надано матеріальну допомогу         

254 мешканцям району на суму 164,2 тис.грн. 

Грошову допомогу на поховання з районного бюджету виплачено              

33 особам на суму 19,8 тис.грн. 

Разову грошову допомогу до 5 травня, передбачену Законами України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви 

нацистських переслідувань», виплачено 1240 особам на загальну суму                  

1,5 млн.грн. 

Станом на 01.01.2019 субсидією для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг користується 6615 сімей, або 49,2% від їх 

загальної кількості, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива – 451сім’я.  

Протягом 2018 року нараховано субсидій на загальну суму 83,754 млн.грн. 

У 2018 році середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги склав 

589,42 грн, на тверде паливо та скраплений газ – 2522,54 грн. 



15 

 

В управлінні праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації в базу даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру 

осіб, які мають право на пільги, станом на 01.01.2019 внесено 11408 осіб 

пільгових категорій громадян. З них 1237 ветеранів війни, які мають право на 

пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», в тому числі 494 учасників бойових дій, 188 інвалідів 

війни, 355 учасників війни, 200 членів сім’ї загиблого (померлого ветерана 

війни. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам пільговим 

категоріям громадян надаються пільги на житлово-комунальні послуги та 

тверде паливо. За звітний період за надані пільгові послуги відшкодовано 

коштів в сумі 10,1 млн.грн. 

За рахунок місцевого бюджету було надано пільги на проїзд окремим 

категоріям громадян автомобільним, залізничним, водним та повітряним 

транспортом за загальну суму 775,5 тис.грн, 186,3 тис.грн на послуги зв’язку. 

Протягом звітного періоду за отриманням довідки внутрішньо переміщеної 

особи звернулося 517 осіб. Станом на 01.01.2019 на обліку в Єдиній 

інформаційній базі даних ВПО перебуває 2504 внутрішньо переміщених осіб. 

З метою реалізації Урядової програми «Доступні ліки» на території району 

проведено роботу керівниками аптечних установ. У 2018 році укладено 

договори з 8 аптеками району, субвенцію з державного бюджету на 

відшкодування вартості ліків на загальну суму 1,408 млн.грн освоєно в повному 

обсязі. 
 

Соціальний захист учасників АТО 
 У районі перебуває на обліку 326 учасників бойових дій, з них 6 осіб, які 

отримали інвалідність внаслідок війни, та 8 родин загиблих учасників АТО. У 

роботі із цією категорією громадян використовується мультидисциплінарний 

підхід з наданням комплексу соціальних послуг. 

Особи, які мають право на пільги, відповідно до Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

УБД, які брали участь у  

Другій світовій війні, осіб;  

28 
Інваліди війни з числа  

осіб, що брали участь  

в АТО, осіб; 6 

Інваліди війни з числа  

осіб, що брали участь у  

бойових діях на  

території інших держав,  

осіб; 67 

Інваліди війни, осіб; 115 

УБД, які брали участь в  

бойових діях на  

території інших держав,  

осіб; 140 

Учасники війни, осіб;  

355 

УБД, які брали участь в  

АТО, осіб; 326 Член сім’ї загиблого  

(померлого) ветерана  

війни, осіб; 200 
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Особлива увага звертається на врегулювання земельних і житлових питань, 

пільг та державних гарантій, оформлення статусу учасника бойових дій, 

надання медичних послуг, організацію оздоровлення для дітей учасників 

антитерористичної операції, допомогу в соціальній адаптації та 

працевлаштуванні.  
Програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей у Чугуївському районі на 2018 рік було передбачено надання 

медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх 

сімей, у тому числі надання матеріальної допомоги, на яку у 2018 році з 

районного бюджету було витрачено для 6 членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції на загальну суму 30,0 тис. грн.  

 На реалізацію заходів з відпочинку учасників антитерористичної операції 

та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у санаторіях 

Харківської області з обласного бюджету було виділено 47,6 тис. грн. Кошти 

використані в повному обсязі, послугами з відпочинку скористалися 9 осіб. 

Проведено 4 «круглих столи» щодо забезпечення взаємодії під час 

здійснення роботи з учасниками проведення антитерористичної операції за 

участю представників Чугуївського об’єднаного районного військового 

комісаріату, управління праці та соціального захисту населення Чугуївської 

районної державної адміністрації, територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської районної державної 

адміністрації, Чугуївської районної організації Товариства Червоного Хреста 

України тощо. 

До роботи із зазначеною категорією осіб залучаються міськрайонна 

громадська організація «Ветерани антитерористичної операції» та Чугуївський 

осередок громадської організації «Спілка ветеранів АТО», благодійний фонд 

«Карітас», громадська організація «Всеукраїнське об’єднання рідних зниклих 

безвісти та загиблих захисників України», психологи Кризової Служби 

«Української асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих 

подій», що працюють при інформаційно-консультаційному (ресурсному) центрі 

Харківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

За ініціативи громадської організації «Всеукраїнське об’єднання рідних 

зниклих безвісти та загиблих захисників України», а особливо її керівника 

Марини Полякової у 2018 році усіх матерів загиблих і померлих учасників АТО 

було нагороджено відзнаками «Українська Берегиня».  

Протягом року членам сімей загиблих надавалась допомога в організації 

лікування, оформленні документів, соціальна та психологічна підтримка, 

допомога в організації оздоровлення для матерів загиблих бійців. 

На базі Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді було створено фотовиставку «З Україною в серці», присвячену 

бойовим будням бійців та соціальній роботі з учасниками антитерористичної 

операції. 

 

Оздоровлення та забезпечення засобами реабілітації 
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 Станом на 01.01.2019 особи з інвалідністю, які мешкають на території 

району, забезпечені технічними та іншими засобами реабілітації у кількості   

330 одиниць, у тому числі 29 кріслами колісними. З метою забезпечення осіб з 

інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації освоєно                  

1,422 млн.грн. 
До будинків-інтернатів у 2018 році оформлено 7 осіб, які мали потребу у 

сторонній допомозі за станом здоров’я та 4 особи влаштовані до відділення 

постійного перебування територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) районної  державної адміністрації. 

 Протягом 2018 року державним та обласним бюджетами було виділено 

634,612 тис.грн. Завдяки цьому було оздоровлено 108 мешканців району. 

 
 

Компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування виплачено  

40 особам з інвалідністю на суму 17,2 тис.грн. 

 

Робота із внутрішньо переміщеними особами 
З метою надання допомоги та вирішення соціальних проблем на кожну 

сім’ю з числа ВПО складається акт оцінки потреб, вивчаються проблемні 

питання, у разі необхідності сім’ї беруться під соціальний супровід.  

Протягом року до Чугуївського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді звернулась 41 сім’я внутрішньо переміщених осіб, в яких 

виховується 76 дітей.  

До роботи з сім’ями залучаються волонтерська група «Слов’яни», 

благодійні фонди «Карітас» та «Станція Харків», Чугуївська районна 

організація Товариства Червоного Хреста України тощо. 

Чугуївський район взяв активну участь у реалізації Пілотного проекту 
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«Рука допомоги», який запроваджено Міністерством соціальної політики 

України за фінансової підтримки Світового банку. Головна мета цього проекту 

– сприяння працевлаштуванню, залученню до громадських робіт або 

започаткуванню власної справи непрацюючих членів малозабезпечених сімей 

та внутрішньо переміщених осіб. З початку реалізації проекту в ньому взяли 

участь 20 осіб. 

 

Робота з особами, які постраждали від насильства в сім’ї 

У районі розроблено «Спільний план дій щодо профілактики вчинення 

насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2018 рік». 

Профілактична робота щодо правової освіти та недопущення 

насильницьких дій проводиться серед різних категорій населення: дітей та 

молоді, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, підлітків груп 

ризику. Всього охоплено більше 1500 осіб. 

   

Обслуговування одиноких непрацездатних громадян 
Пріоритетним напрямком роботи територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської районної державної 

адміністрації є надомне обслуговування одиноких непрацездатних громадян.  

Чисельність виявлених осіб, які потребують соціального обслуговування 

за 2018 рік складає 911 осіб, надано послуг протягом року 911 особам (100%). З 

них: 201 людина з інвалідністю, 27 інвалідів та 432 ветерана війни,                   

16 внутрішньо переміщених осіб. На обслуговуванні станом на 01.01.2019 

знаходиться 742 особи. 

Відділенням соціальної допомоги вдома у 2018 році надано послуги        

458 особам на безоплатній основі та 53 особам – на платній основі.  

У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання станом на 

01.01.2019 знаходиться 15 осіб, з них 8 – з інвалідністю. На платній основі 

отримують соціальні послуги 3 особи.  

Протягом року проведено поточний ремонт житлових та санітарних кімнат 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Чугуївської районної державної адміністрації на суму 72,5 тис.грн, 

монтаж та налагодження системи блискавкозахисту – 100,5 тис.грн.  

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) 

отримали різноманітні соціальні послуги 362 особи. Отримано гуманітарної 

допомоги на 98,8 тис.грн. Пунктом прокату засобів малої механізації надано 

допомогу 54 особам, в тому числі інвалідними візками – 24, ходунками – 25, 

милицями – 5.  

Укладено угоди про співробітництво між територіальним центром 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської районної 

державної адміністрації та Чкаловською і Малинівською селищними 

об’єднаними територіальними громадами з надання соціальних послуг 
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стаціонарного догляду та соціальної допомоги вдома на території об’єднаних 

громад. 

 

Охорона здоров’я 
Галузь охорони здоров’я району представлена 4 закладами охорони 

здоров’я: 

первинний рівень – КП «Чугуївський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області; КНП 

«Малинівська амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги» 

Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області; КП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чкаловської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області;  

вторинний рівень – КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. 

Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області.  

Усі заклади охорони здоров’я Чугуївського району станом на кінець 2018 

року мають статус комунальних неприбуткових підприємств. Перетворення 

здійснювалося відповідно до вимог реформування галузі охорони здоров’я. 

Прийнято статути, отримано ліцензії на медичну практику, укладено договори з 

Національною службою здоров’я України на фінансування підприємств 

первинного рівня за новою системою. 

З початку проведення реформи у медичній галузі районною державною 

адміністрацією започатковано роботу соціального мобільного офісу. Фахівці, 

які увійшли до його складу, відвідали кожен населений пункт, зустрілися з 

мешканцями сіл та селищ району і провели роз’яснювальну роботу з питань 

реформування медичної галузі.  

КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

05.06.2018 укладено угоду з Національною Службою здоров’я України про 

медичне обслуговування населення Чугуївського району та розпочато 

фінансування за новим принципом в залежності від кількості укладених 

декларацій. Станом на 01.01.2019 КП «Чугуївський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» укладено понад 19,5 тисяч декларацій. Касові 

видатки у 2018 році склали 8,2 млн.грн.  

 Для центру додатково з районного бюджету у рамках реформування 

первинного рівня надання медичної допомоги на придбання та обслуговування 

комп’ютерної програми «Регіональна інформаційна медична система 

«Медстар» виділено 80,0 тис.грн, на закупівлю комп’ютерної техніки для 

кожного лікаря –  230, 8 тис.грн.  

На базі Чугуївського відділення екстреної невідкладної медичної допомоги 

пройшов відкритий Регіональний чемпіонат Слобожанщини 2018 року з 

надання невідкладної допомоги за участю 7 районів Харківської області. 

З 01 грудня 2018 року на підставі вимог законодавства, з метою 

покращення якості медичних послуг населенню шляхом зміни моделі 

організації та фінансування вторинної медичної допомоги шляхом реорганізації 

(перетворення) центральна районна лікарня отримала новий організаційно-
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правовий статус комерційного неприбуткового підприємства. 

У вересні 2018 року у ході візиту на Чугуївщину керівник області Юлія  

Світлична подарувала лікарні нове надсучасне медичне обладнання: 

рентгенівську діагностичну систему вартістю 3,2 млн.грн, ренгенографічну та 

флюороскопічну систему МТО вартістю 4,0 млн.грн, а також апарат УЗД 

експертного класу з еластографією вартістю 1,4 млн.грн.  

За дорученням голови облдержадміністрації районною державною 

адміністрацією заплановано у 2019 році проведення комплексного ремонту 

районної лікарні за рахунок різних джерел фінансування. Для проведення робіт  

розроблено проектно-кошторисну документацію з капітального ремонту 

патологоанатомічного відділення КНП «Чугуївська центральна районна лікарня 

ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області та 

реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги.  

У 2018 році з метою покращення обслуговування мешканців району та 

розширення переліку лабораторних досліджень додатково з районного 

бюджету виділено кошти та придбано Мікропланшетний рідер LebAnalyt M, 

Мікропланшетний промінювач LebAnalyt W на суму 230,0 тис.грн. 

На придбання обладнання для холодильної кімнати патологоанатомічного 

відділення комунального некомерційного підприємства «Чугуївська центральна 

районна лікарня ім. М.І. Кононенка» за рахунок районного бюджету додатково 

профінансовано 200,0 тис.грн. 

Для районної лікарні придбано комплекс діагностичний «Спектр плюс» 

для ЕКГ «Полі-Спектр плюс» на загальну суму 85,9 тис.грн. 

Лікувальні заклади району профінансовано на 72,5 млн.грн, або 100% від 

річного плану.  

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет 

профінансовано на 5,2 млн.грн (100,0%). 

За результатами проведеної роботи у 2018 році за Урядовою програмою 

«Доступні ліки» було укладено договори з 8 аптеками району, субвенцію з 

державного бюджету на відшкодування вартості ліків на загальну суму                 

1,4 млн.грн освоєно в повному обсязі. 

Розпочато будівництво нових амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини.  

Збудовані з нуля амбулаторії загальної практики сімейної медицини будуть 

оснащені усім необхідним обладнанням, автомобілями та швидкісним Інтернет-

зв’язком для впровадження телемедичних послуг.  

Втілено проект, підтриманий Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва GIZ, «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії                         

смт Новопокровка». 
 

Освіта 
Пріоритетним завданням 2018 року була підготовка до роботи закладів 

освіти  району в умовах реалізації концепції Нової української школи.  

За новим Державним стандартом початкової загальної середньої освіти   
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1 вересня 2018 року у районі у 12 закладах загальної середньої освіти  

розпочали навчання 244  дитини у 15 перших класах. 

У зв’язку з цим кожний заклад забезпечено новітніми засобами навчання в 

початковій школі та створено нове освітнє середовище (мобільні меблі для 

учнів, інтерактивне обладнання з доступом до мережі Інтернет, навчальні 

осередки для читання та письма, природознавства, математики, мистецтва, 

ігрова зона з мистецьким осередком, спортивна зала та майданчик). 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються 

належні умови. 

Всього у 2018 році для потреб освітньої галузі було залучено з усіх джерел 

фінансування близько 87 млн.грн (найбільше за останні 25 років): на виплату 

заробітної плати – 64,1 млн.грн, на будівництво і капітальні ремонти –            

4,0 млн.грн, оплату за отримані енергоносії – 9,9 млн.грн, харчування –            

2,4 млн.грн, для потреб Нової української школи – 874,0 тис.грн, на оснащення 

кабінетів фізики та української мови в російськомовних школах, створення 

інклюзивно-ресурсного центру, ресурсної кімнати та медіатеки – 1,3 млн.грн, 

на оплату послуг для закладів освіти району – 1,9 млн.грн, на придбання 

матеріалів та обладнання – 1,9 млн. грн. 

На підтримку осіб з особливими освітніми потребами (підготовка тренерів-

педагогів, підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть у перших 

класах за новим державним стандартом, асистентів учителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним навчанням) залучено 426 тис.грн. 

Для покращення матеріально-технічних умов у закладах освіти району з 

різних джерел профінансовано будівництво та капітальний ремонт таких 

об’єктів: 

- будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним 

покриттям у с. Стара Гнилиця;  

- в Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ст.: капітальний ремонт приміщення медіатеки – 

390,00 тис.грн, придбання для неї мультимедійного обладнання – 140,00 

тис.грн, меблі, методичне та дидактичне наповнення – 110,00 тис.грн; 

капітальний ремонт приміщення ресурсної кімнати – 250,00 тис.грн; 

капітальний ремонт системи опалення – 150,00 тис.грн; 

- капітальний ремонт шкільної їдальні Кам’яноярузького навчально-

виховного комплексу – 260,00 тис.грн;  

- капітальний ремонт (заміна вікон) у Введенському (20 шт.), 

Великобабчанському (8 шт.), Зарожненському (5 шт.), Новопокровському (6 

шт.) навчально-виховних комплексах – 498,00 тис.грн; 

- встановлення комплектів тренажерів та спортивних комплексів у 7 

закладах освіти району – 990,00 тис.грн; 

- заміна покрівлі у Есхарівському ДНЗ –  296,00 тис.грн; 

- придбання технологічного обладнання та меблів для шкільної їдальні 

Есхарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 300,00 тис.грн. 

Розвиток дошкільної освіти залишається одним з пріоритетних напрямів 

державної політики у галузі освіти. 
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У 2018 році у Чугуївському районі функціонували 3 заклади дошкільної 

освіти та 9 навчально-виховних комплексів, в яких працювали 33 групи – 674 

дитини (21 група – 433 дитини у закладах дошкільної освіти, 12 груп –  241 

дитина у навчально-виховних комплексах). Усі заклади дошкільної освіти  

комунальної форми власності, з них: 3 заклади дошкільної освіти та                    

2 навчально-виховні комплекси розташовані у міській місцевості, 7 навчально-

виховних комплексів у сільській місцевості.  

У 2018 році 698 дітей (82 %) віком від 3 до 6 (7) років були охоплені 

різними формами дошкільної освіти, з яких 609 здобувають її у закладах освіти 

району. На 100 місцях у закладах дошкільної освіти виховується 86 учнів, що 

свідчить про покращення умов для дітей дошкільного віку у закладах 

дошкільної освіти. 

Показник охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної 

освіти по району складає 100%. Протягом останніх років цей показник є 

незмінним.  

У 2018 році у районі функціонувало 12 закладів загальної середньої 

освіти, в яких навчається 2176 учнів З них: загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

– 3, навчально-виховних комплексів – 9. Всього класів-комплектів 150. Середня 

наповнюваність становить 14,5 учнів.  

У районі працюють 3 заклади позашкільної освіти: Чугуївський районний 

Будинок дитячої творчості; Чугуївський районний центр дитячої та юнацької 

творчості; Чугуївський районний центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді.  

Позашкільною освітою охоплено 2362 дитини, що складає 108,5% від 

загальної кількості учнів. Вихованці закладів позашкільної освіти щорічно є 

переможцями не лише обласного, а й Всеукраїнського рівнів.  

У 2018 році за підсумками третього етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 19 учнів стали переможцями (38% від 

загальної кількості учасників), виборовши один диплом І ступеню, чотири 

дипломи ІІ ступеню, чотирнадцять дипломів ІІІ ступеню. Це стало кращим 

показником за останні п’ять років. 

У ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови учениця 

Новопокровського НВК здобула диплом І ступеню. 

Учениця Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів стала переможцем 

Всеукраїнського та Міжнародного етапів конкурсу учнівської творчості           

ім. Т.Г Шевченка. 

В обласному етапі конкурсу-захисту Малої академії наук України взяли 

участь 16 учасників, 8 з них стали переможцями, що складає 50% від кількості 

учасників. 

У Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН учень Великобабчанського НВК посів третє місце. 

За підсумками обласних щорічних змагань «Спорт протягом життя» серед 

учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області у 2018 році юні 

спортсмени Чугуївщини посіли друге місце. 
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На Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах художньо-естетичного та 

туристсько-краєзнавчого напрямків юні таланти Чугуївського району здобули 

46 перемог. 

На виконання районної програми «Обдарована молодь» у 2018 році 

грошовими преміями нагороджений 41 учень-переможець різноманітних 

конкурсів, 16 дитячих колективів, які стали переможцями художньо-естетичних 

конкурсів, туристських та спортивних змагань. Грамотами районної державної 

адміністрації, районної ради та грошовими преміями відзначено 40 педагогів, 

які підготували переможців та стали переможцями професійних конкурсів. 

За результатами ЗНО з усіх предметів у 2018 році відзначається позитивна 

динаміка щодо відсотків учнів, які не подолали поріг «склав – не склав» та які 

отримали більше 160 балів. 

Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів посіла 8 місце в рейтингу за результатами 

ЗНО серед усіх закладів освіти Харківської області. 

З метою вшанування осіб, які віддали життя за незалежність і 

територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при 

проведенні антитерористичної операції на сході України, в закладах освіти 

проводяться уроки мужності, години спілкування, засідання круглих столів за 

темами: «Односельці – учасники АТО на сході України», «Мій тато – захисник 

України», «Герої нашого часу», «Лиш той достоїн слави і свободи, хто кожен 

день за них іде у бій» тощо. 

У 2018 році у закладах освіти, де навчалися воїни, які загинули у зоні АТО, 

було встановлено меморіальні дошки: 

- у Введенському навчально-виховному комплексі – офіцеру Повітряних 

Сил України, майору Д. Шкарбуну;  

- у Новопокровському навчально-виховному комплексі – командиру 

протидиверсійної групи 24-ї окремої механізованої бригади А. Маслову та 

гранатометнику 16-го окремого мотопіхотного батальйону С. Шевченку. 

Педагогічні та учнівські колективи працюють над створенням стендів 

щодо вшанування випускників наших закладів – учасників бойових дій у АТО. 

Куточки обладнано в кожному закладі освіти району. 

 

Оздоровлення та відпочинок 

 

Питання відпочинку та оздоровлення дітей району завжди було і є 

пріоритетним напрямком діяльності районної державної адміністрації. 

За період літньої оздоровчої кампанії різними формами відпочинку 

охоплено 4702 особи (у 2017 році – 4599 осіб), що складає 99,85% (у 2017 – 

99,7%) від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років. 

З них оздоровилось 3074 дитини (100%) (у 2017 році – 100%), які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки.  

У 21 закладі відпочинку з денним перебуванням, що знаходились на  базі 

загальноосвітніх навчальних закладів, відпочило 1525 осіб. 
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За три табірні зміни комунальне підприємство Чугуївський районний 

дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської 

області прийняв на оздоровлення 457 осіб ( у 2017 – 453 особи). 

За кошти обласного бюджету  в  закладах оздоровлення та відпочинку, що 

знаходяться на території Харківської області та за її межами, оздоровилися     

154 дитини. 

На оздоровчу кампанію із районного бюджету використано у 2018 році 1,6 

млн.грн (у 2017 році – 1,2 млн.грн). 

 

Захист прав дітей 
Згідно із чинним законодавством голова районної державної адміністрації 

є головою органу опіки та піклування Чугуївської районної державної 

адміністрації. Пріоритетним завданням 2018 року був захист прав дітей, 

забезпечення їх права на сімейне виховання. 

На території району проживає 8043 неповнолітніх, з них перебуває на 

обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації 127 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом року служба у справах дітей районної державної адміністрації 

забезпечила організацію та проведення 105 спільних профілактичних рейдів на 

території району, забезпечено участь у 37 судових засіданнях. 

Надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   

31 дитині, з них 23 – влаштовано під опіку та піклування, 3 – до прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу, 3 – усиновлено громадянами 

України, 2 – влаштовано до державних закладів (виключно за станом здоров’я). 

У 2018 році створено 1 прийомну сім’ю та 1 дитячий будинок сімейного 

типу. Загалом до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу було 

влаштовано 36 дітей, протягом року створено 2 патронатні родини. 

За рахунок коштів державного бюджету в районі придбано 3 

однокімнатні квартири дітям-сиротам та будинок для проживання в ньому 

дітей, які  виховуються у дитячому будинку сімейного типу.  

Завершується реалізація проекту міжнародного благодійного фонду 

«Подих України» під назвою «Будівництво житла для мешканців будинку 

сімейного типу у смт Малинівка». 

Дієвою формою роботи з питань захисту прав дітей є діяльність комісії 

районної державної адміністрації з питань захисту прав дитини. У 2018 році 

проведено 16 засідань, розглянуто 167 питань.  

 

Соціальна підтримка уразливих категорій населення 
 

У районі діє Програма «Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді                        

на 2017-2021 роки».  

Соціальною роботою було охоплено 2373 особи найуразливіших категорій 

населення, яким надано 4769 соціальних послуг відповідно до Державних 

стандартів соціальних послуг. 
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У рамках реалізації заходів Програми проведено 46 заходів, до яких було 

залучено дітей соціально незахищених категорій населення, учасників 

антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, неповнолітніх та 

молодь, які засуджені до покарання без позбавлення волі.  

Проводились акції, які мали на меті розвиток молодіжного руху та 

соціальну підтримку незахищених категорій населення: «Молодь Чугуївщини 

обирає здоровий спосіб життя», «Мрії дітей збуваються», «Повір у себе», «З 

Україною в серці», «Щедрий грудень».  

 

Фізична культура і спорт 
У галузі «Фізична культура і спорт» працює 50 фахівців. 

У районі збережено КЗ «ДЮСШ», в якому тренується 845 вихованців. 

Укомплектовано 65 груп, працює 10 відділень з таких видів спорту: футбол, 

волейбол, баскетбол, бокс, лижні перегони, легка атлетика, гирьовий спорт, 

боротьба самбо, хортинг, акробатичний рок-н-рол. Здійснюють навчально-

тренувальний процес 27 тренерів.  

 Протягом 2017-2018 навчального року ДЮСШ підготувала 1 призера 

Європи, 5 чемпіонів та призерів України, 28 чемпіонів та призерів області, 5 

кандидатів у майстри спорту України, 5 першорозрядників, 371 особу 

ІІ, ІІІ дорослих та юнацьких розрядів. 

Одним з головних напрямів у виконанні визначених завдань є 

вдосконалення роботи щодо організації та проведення фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів, створення умов для забезпечення 

занять фізичною культурою та спортом. Так, у поточному році проведено понад 

50 фізкультурно-спортивних заходів.  

Спортсмени-аматори району брали активну участь в обласній Спартакіаді 

2018 року з 5 масових видів спорту (район посів І місце) та в обласній 

Спартакіаді з 12 видів спорту (ІІІ місце). 

На належному рівні в районі розвиваються неолімпійські види спорту. 

Юні спортсмени захищають честь району у відкритих чемпіонатах області, 

кубку України з ушу, айкідо та будо, міжнародних радіозмаганнях та змаганнях  

з  військово-спортивного багатоборства.  

З метою посилення впливу на розвиток футболу в районі діє федерація  

футболу. В першості Чугуївського району з футболу серед аматорських команд 

взяли участь 12. Переможцями першості району стала команда ФК «Зарожне», 

володарями Кубку та Суперкубку Чугуївського району – команда «Зоря» (смт 

Новопокровка). Також було проведено розіграші Кубку Чугуївського району 

серед юнацьких команд, команд ветеранів вікової категорії 35+ та 45+.  

З 17 листопада 2018 року розпочався зимовий Чемпіонат Чугуївського 

району з міні-футболу, в якому беруть участь 13 команд. 

 Спортивна база району налічує 155 спортивних споруд. Стан матеріально-

спортивної бази задовільний і дозволяє проводити заняття з дотриманням 

основних санітарно-гігієнічних вимог.  

 Для підтримки КП «Спорт для всіх» Чугуївської районної ради 
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Харківської області та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів на 

території району з районного  бюджету виділено 342,1 тис.грн. 

Для функціонування дитячо-юнацької спортивної школи, навчально-

тренувальних зборів, участі в змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту різного рівня з районного бюджету використано 2,4 тис.грн. 

 

Культура і туризм 
Районною державною адміністрацією ведеться робота щодо забезпечення 

реалізації на території району державної політики у сфері культури з питань 

охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи і туризму. 

Мережа закладів культури нараховує 45 об’єктів (19 клубів та                    

26 бібліотек). З районного бюджету фінансується комунальна установа 

«Чугуївський районний Будинок культури» та комунальний заклад «Чугуївська 

районна централізована бібліотечна система». 

У зв’язку з тим, що на території району сформовано дві об’єднані 

територіальні громади, відділ культури і туризму районної державної 

адміністрацї постійно надає їм допомогу та методичні рекомендації щодо 

організації забезпечення послуг у сфері культури відповідно до державних 

стандартів. 

У районі налічується 108 працівників культури, 1692 учасників художньої 

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

У 2018 році творчі колективи району взяли участь у 196 заходах обласного 

та Всеукраїнського рівнів. Аматори культури району беруть участь у всіх 

заходах і фестивалях обласного рівня. У конкурсах різних рівнів вони здобули 

97 призових місць.  

Закладами культури району організовано та проведено 1321 захід, з них 

115 районного рівня. 

Cеред вокально-хореографічних колективів 10 мають почесне звання,        

4 «народних», 6 «зразкових». 

Завдяки грантовим перемогам в районі 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 

Суттєво покращено матеріально-технічну базу закладів культури району. 

За бюджетні та позабюджетні кошти придбано сценічних костюмів та музичних 

інструментів більш як на 200 тис.грн. 
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Відновлено проведення фестивалю-візитівки Чугуївського району 

«Весілля в Малинівці — плюс». В одинадцятому фестивалі 2018 року взяли 

участь понад 200 майстрів народної творчості, близько 3000 аматорів 

народного мистецтва. Відвідали фестиваль близько 75 тисяч глядачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базі Чугуївської центральної районної бібліотеки було започатковано 

щорічне проведення Всеукраїнського фестивалю Європейського кіно на базі 

кіноклубу «Докудейс». 

Бібліотечний фонд складає майже 161 тис.прим. Читачів всього близько 11 

тис. осіб, книговидача складає 201,6 тис. примірників, відвідування –             

72,5 тисяч, відвідувань масових заходів – 8,6 тисяч.  

Покращено матеріально-технічну базу Центральної районної бібліотеки, 

Зарожненської та Есхарівської бібліотек-філій на суму 20 тис.грн. Придбано за 

рахунок коштів районного бюджету конференц-стіл, виставкову вітрину, 

комп’ютер та принтер. 

На території Чугуївського району налічується 175 пам’яток культурної 

спадщини, з них 146 – археології, 29 – історії. 

Укладено договори на усі пам’ятки культурної спадщини, розташовані на 

території відповідних місцевих рад, за новими зразками. 

На утримання, ремонт, реставрацію пам’яток культурної спадщини, 

благоустрій прилеглих до них територій сільськими, селищними радами 

виділяються кошти та залучаються додаткові спонсорські кошти. У 2018 році 

було використано більш ніж 20 тис.грн (бюджетних та спонсорських коштів). 

Ведеться робота щодо популяризації туристичної привабливості району. 

Аналіз його туристичного потенціалу дозволяє виділити родієвий туризм 

(заходи, фестивалі, які увійшли до «Календаря подієвого туризму 

Харківщини»). В рамках обласної туристичної виставки «Харківщина: 

туристичні відкриття» у Сковородинівці відбулася презентація екосадиби 
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«Прополіс». Було розроблено рекламні матеріали, сторінку в мережі Інтернет, 

здійснено реєстрацію об’єкту в обласному реєстрі екосадиб, завдяки чому його 

введено до туристичного маршруту Харківської області, що вже збільшило 

попит і кількість бажаючих відвідати. 

Відділом культури і туризму районної державної адміністрації спільно з 

Харківським обласним центром туризму розроблено новий маршрут з напрямку 

промислового туризму, враховуючи, що на території району знаходяться такі 

потужні і цікаві об’єкти, як ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»,             

ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «Харківська фруктова компанія». 

Забезпечено участь у проекті «Цифрове перетворення регіонів України» за 

підтримки Google на території Харківського регіону. 

 

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 11.05.2018 було затверджено Програму забезпечення публічної 

безпеки і порядку та протидії злочинності на території Чугуївського району 

Харківської області на 2018-2019 роки.  

Обсяги фінансування Програми становлять 830,0 тис.грн (2018 рік –     

410,0 тис.грн). 

 Витрати на реалізацію Програми у 2018 році склали 100,0 тис.грн. 

  

Заходи 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 22.08.2017 року затверджено Програму проведення заходів допризовної 

підготовки, патріотичного виховання молоді, призову громадян району на 

військову службу, ведення військово-облікової роботи, мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію людських та транспортних ресурсів у 2018 році. 

Обсяги фінансування Програми становлять 107,0 тис.грн.  
Витрати у 2018 році склали 107,0 тис.грн. 

Відповідно до Програми районною державною адміністрацією у 

взаємодії з Чугуївським об’єднаним районним військовим комісаріатом, 

військовими частинами Чугуївського гарнізону, місцевими органами 
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виконавчої влади та місцевого самоврядування спільно з іншими суб’єктами 

виконання Програми протягом звітного періоду здійснено низку заходів: 

проведення тематичних екскурсій для школярів, уроків мужності і пам’яті, 

бесід, лекцій, семінарів, літературно-музичних вечорів, виставок художньої та 

історичної літератури, фотовиставок, конференцій, зустрічей з ветеранами 

тощо.  

Виконання заходів Програми сприяло популяризації строкової військової 

служби та військової служби за контрактом серед населення, підвищенню 

патріотичних настроїв у суспільстві.  

 

Заходи підготовки до захисту Чугуївського району  

підрозділами територіальної оборони 
Крім того, з метою вжиття додаткових заходів щодо охорони та оборони 

в районі важливих об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, військових об’єктів, забезпечення публічної безпеки 

і правопорядку, а також здійснення додаткового фінансування з районного 

бюджету для створення сприятливих умов для належної підготовки у мирний 

час особового складу підрозділів територіальної оборони району до виконання 

ними завдань за призначенням в умовах особливого періоду (проведення 

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

інженерної, вогневої та медичної підготовки), підтримання озброєння та 

військової техніки у боєздатному стані, рішенням сесії Чугуївської районної 

ради затверджено Програму територіальної оборони Чугуївського району 

Харківської області на 2018-2019 роки. 
Обсяги фінансування Програми становлять 545,0 тис.грн (2018 рік –        

290,0 тис.грн). 

Метою Програми є комплексне здійснення заходів щодо: підготовки 

особового складу підрозділів територіальної оборони до охорони важливих 

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

самоврядування, органів військового управління, боротьби з диверсійними та 

іншими незаконно створеними збройними формуваннями; матеріально-

технічного забезпечення потреб особового складу та підрозділів територіальної 

оборони при проведенні занять, тренувань та навчань.  
 

Заходи надання шефської допомоги військовим частинам  

Чугуївського гарнізону 
 Рішенням сесії Чугуївської районної ради було затверджено Програму 

шефської допомоги військовим частинам Чугуївського гарнізону (А4104, 

А0501, А1993, А2467) Збройних Сил України, військово-патріотичного 

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

році склали 400,0 тис.грн (100,0 тис.грн – відділ в м. Чугуєві управління 

Служби безпеки України в Харківській області, 200,0 тис.грн – військова 

частина А 0501, 100,0 тис.грн – військова частина А 2467). 
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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 із нагоди днів 

військових частин, проведення змагань військово-патріотичного спрямування.  

Допризовна підготовка включається як складова до визначеної державою 

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

технічних і загальноосвітніх навчальних закладів та проводиться за 

програмами, затвердженими відповідно до чинного законодавства і 

погодженими з Міністерством оборони України. Допризовна підготовка молоді, 

яка не навчається, здійснюється за рішенням державної адміністрації та органів 

місцевого самоврядування на базі районного військового комісаріату, центрів 

допризовної підготовки, базових навчальних закладів, оборонно-спортивних 

таборів або військових частин у залежності від наявних умов. 

 

Підбиваючи підсумок, можна зробити висновок, що робота районної 

державної адміністрації була спрямована на забезпечення умов для розвитку 

економіки, соціальної сфери та вирішення нагальних проблем району.  

В 2018 закладено фундамент майбутнього громади, узагальнено та 

визначено основні об’єкти соціальної інфраструктури, які потребують 

реалізації.  

Розпочато роботу над розробкою стратегії розвитку Чугуївського району 

на 2019-2021 роки. 

До програми соціального і економічного розвитку Харківської області на 

2019 рік включено об’єкти соціальної інфраструктури району, на яких будуть 

вестися ремонтні та будівельні роботи за рахунок обласного бюджету: 

- будівництво 4-х нових сучасних амбулаторій сімейної медицини із 

вбудованим житлом для медиків; 

- капітальні ремонти покрівлі Новопокровського навчально-виховного 

комплексу,  спортивних залів Кам’яноярузького навчально-виховного комплексу 

та Есхарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, приміщень 

патологоанатомічного корпусу Комунального некомерційного підприємства 

«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М. Кононенка»; 

- реконструкція будівлі Комунального некомерційного підприємства 

«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М. Кононенка» та очисних споруд в 

смт Есхар; 

- технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою 

модульних котелень на твердому паливі в смт Чкаловське; 

- будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у смт Новопокровка. 



31 

 

У 2019 році буде реалізовано 16 проектів, які визнано переможцями 

обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом у 

майбутнє». 
 


