Звіт
Міського голови
Мінаєвої Г.М.
за підсумками 2013 року
Відповідно до пункту 7 статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» я, як міський голова, виношу на Ваш розгляд звіт
про економічний, соціальний та культурний розвиток міста Чугуєва за період
2013 року.
Вся робота в попередньому році була спрямована на покращення
соціального, економічного та культурного розвитку міста, відповідно до
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», законодавчих та нормативних державних актів, регламентів міської
ради та її виконавчого комітету.
Значну допомогу в проведенні сесій міської ради надавали постійні
депутатські комісії, які готували і вивчали всі питання, що виносились на
розгляд сесій.
Необхідно відмітити, що постійні депутатські комісії в звітному
періоді були досить активні. У багатьох випадках за власною ініціативою, а
також за дорученнями ради, моїми дорученнями чи дорученнями заступників
голови на своїх засіданнях вони порушували актуальні для жителів міста
питання і шукали ефективні шляхи їх вирішення (протягом 2013 року надано
протокольних доручень – 32, всі виконані; протягом 2012 року – 90, виконані
– 78, на контролі – 2).
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На своїх засіданнях депутатські комісії розглядали проекти програм
економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, заслуховували
звіти та інформації про хід виконання міських програм, аналізували якість
виконання бюджету, вивчали та узагальнювали питання про стан та розвиток
різних галузей, сфер, готували відповідні висновки, рекомендації з усіх
питань, які виносяться на розгляд сесії. Позитивом є те, що ми жодного разу
не внесли на розгляд сесії те чи інше питання, яке б не обговорювалося на
засіданнях депутатських комісій. Чимало корисних для громади справ, які
вдалося реалізувати у звітному періоді, – це результат послідовної роботи тієї
чи іншої депутатської комісії.
За звітний період відбулося 15 сесій Чугуївської міської ради, на
яких винесено на розгляд депутатів 740 проектів рішень, з них прийнято 704
(в 2012 році винесено 825 проектів рішень, з них прийнято 806).
Проблемні питання в дискусії знаходили свої вирішення, що давало
змогу проводити засідання сесій злагоджено і в межах регламенту.
Я задоволена злагодженою роботою депутатського корпусу з усіх
питань, які виносились на пленарні засідання. Хоча представництво
політичних сил в міській раді широке, нам вдавалося знаходити порозуміння
з кожною політичною силою, бо всі розуміли: від наших рішень залежить
подальший розвиток міста, втілення в життя тих позитивних процесів, які
покращують

добробут

людей

і

забезпечують

соціально-економічний

розвиток міста в цілому. За це я Вам щиро вдячна.
За звітній період від депутатів міської ради

надійшло 115

депутатських звернень, які направлені у відповідні інстанції і депутати
отримали необхідну інформацію щодо піднятих проблем та шляхів їх
вирішення (протягом 2012 року надійшло – 138).
Що стосується діяльності виконавчого комітету, то за звітний період
було підготовлено і проведено 27 засідань виконавчого комітету (у 2012 р.
– 26 ), на яких було прийнято 537 рішень (проти 674 у 2012 році).
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Зареєстровано 524 розпорядження міського голови з основної
діяльності (проти 474 - у 2012 році) і 36 – з адміністративно-господарської
діяльності (проти 34 – за 2012 рік).
Слід відмітити, що у Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради
склалася організована та послідовна система роботи зі зверненнями
громадян.
Згідно з вимогами Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про звернення громадян» протягом звітного періоду до мене
особисто звернулися 152 жителя міста. Кожне звернення розглянуто, жодне
не залишилося поза увагою. У більшості звернень порушувались питання
соціального захисту. На жаль, цей відсоток постійно зростає.
Разом з тим за 2013 рік до виконавчого комітету надійшло 1135
звернень, що на 41,88% менше ніж в 2012 році (1953 звернення). Через
органи влади вищого рівня протягом 2013 року надійшло 96 звернень. По
всім без винятку зверненням вжито відповідних заходів, надано вичерпні
відповіді і роз’яснення. Деякі залишаються на контролі.
Ми стоїмо на порозі адміністративно-територіальної реформи.
Адміністративно-територіальний устрій країни є однією з найголовніших
характеристик державної системи. Недоліки цього устрою найбільш гостро
виявляються саме тоді, коли політичне керівництво приймає рішення про
впровадження реформ в будь-якому секторі суспільного буття.
Мені, як члену постійної комісії Правління Асоціації міст України з
питань міжнародних зв’язків, доводилось часто виступати з цього та інших
питань.
Наша робота і діяльність виконавчого комітету, міської ради прозора.
Основні питання діяльності голови, заступників голови, керуючого справами
висвітлюються на сайті Чугуївської міської ради та через газету «Новости
Чугуева».
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Аналіз підсумків роботи господарського комплексу міста за 2013 рік
свідчить про збереження позитивної динаміки розвитку промислового
розвитку,

будівельної

галузі,

торгівлі,

транспорту,

малого

бізнесу,

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності.
Промисловість
За останніми статистичними даними у січні–листопаді 2013р.
підприємствами м.Чугуєва реалізовано промислової продукції на
125,8млн.грн., на 113,4% більше ніж за період 2012 року та складає 0,2% від
загального обсягу реалізації по Харківській області.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу м.Чугуєва
становив 3,8 тис.грн., темп зростання за цей період слав 142,6%.
Заробітна плата мала тенденцію до зростання майже в усіх видах
економічної діяльності, що зумовлено позитивною динамікою основних
показників виробництва і зростання рівня мінімальної заробітної плати.
Найбільший показник росту середньої заробітної плати зафіксовано в
промисловості – на 28,9 % за рік.
Хотілося відмітити активну та налагоджену працю підприємства
Чугуївський авіаційно технологічний завод (ЧАТЗ). В порівнянні з
минулим роком випуск товарної продукції збільшився на 14%, а реалізація
готової продукції на 7,5%.

Заводом постійно проводиться робота щодо

безперервного пошуку нових замовників, участі у спільних проектах.
На партнерських засадах спільно з ЧАТЗ працювало підприємство
ТОВ «Спецагрегатстанок», яке протягом звітного періоду

завершило

виконання робіт з виготовлення спеціальних агрегатних верстатів з числовим
програмним керуванням за контрактами з підприємством республіки
Казахстан. Хотілося б відмітити саме керівника підприємства Баришнікова
Анатолія Вадимовича, якого визнано «Людиною року 2013» в номінації
кращий працівник виробництва.
Не всі підприємства міста в 2013 році спрацювали на сто відсотків. Так,
за результатами діяльність 2013 року підприємство ТОВ «Еко Інвест»
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зменшило кількість замовлень по Україні, як наслідок - скоротилися обороти
підприємства. Причина цьому - нестабільна політична ситуація в країні.
Торгівля і послуги
Завдяки зростанню доходів та купівельної спроможності населення, в
місті забезпечена позитивна динаміка основних показників споживчого
ринку.
За 2013 рік обсяги роздрібного товарообороту підприємств торгівлі
та ресторанного господарства міста (в порівняльних цінах) склали 455,8 млн.
грн., що становить 103,7% до відповідного періоду минулого року.
Середньомісячний роздрібний товарообіг на одну особу складає
494грн.
Обсяг реалізації платних послуг за 2013 рік в місті склав 41036,0тис.
грн., що становить 104,5% до відповідного періоду минулого року.
Мережа підприємств торгівлі та ресторанного господарства за 2013
рік збільшилась на 15 одиниць це 8 магазинів, 6 павільйонів, та одне кафе
«Бриз», також в місті відкрито 5 об’єктів сфери послуг (фото-послуги,
ремонт одягу, перукарня «Апельсин», 2 майстерні з ремонту взуття), як
наслідок створено 26 нових робочих місць.
Наше місто в черговий раз у вересні 2013 року взяло участь у
Великому Слобожанському ярмарку в м. Харкові та гідно представило
експозицію міста.
Малий бізнес
Малий та середній бізнес за останні роки набув суттєвого розвитку і
відіграє важливу роль у вирішенні соціально-економічних проблем,
формуванні, становленні та розвитку національної економіки. Саме з ним
пов’язані певні здобутки в економіці міста, зокрема у виробництві та
реалізації послуг населенню.
Міський бюджет в значній мірі, формується саме за рахунок сплачених
підприємцями податків і зборів. В цілому по місту відсоток надходження
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доходів від малого і середнього бізнесу до бюджету міста за 2013 рік
становлять 56% (20,3млн.грн. ), що на 44,5% більше, ніж за аналогічний
період 2012 року.
Характерною рисою міста Чугуєва в останні роки є структурний
перерозподіл робочої сили у сферу підприємницької діяльності. Завдяки
створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва, щорічно зростає
кількість осіб, зайнятих у зазначеній сфері. Одночасно із поступовим
збільшенням чисельності зайнятих в сфері малого бізнесу зменшується
чисельність

найманих

працівників

на

підприємствах,

установах

та

організаціях «великого сектору» міста.
Всього

в

сфері

підприємницької

діяльності,

з

урахуванням

працюючих на підприємствах малого бізнесу, зайнято близько 4,6 тис. чол.,
що складає 38,3 % від усіх зайнятих по місту.
Для надання допомоги малому бізнесу, сприяння його розвитку в місті
Чугуєві продовжують свою діяльність установи ринкової інфраструктури.
Протягом звітного періоду виконавчим комітетом за участю Харківського
регіонального фонду підтримки підприємництва, проводилися семінари для
підприємців міста, на яких розглядалися питання успішного ведення бізнесу.
З метою більш ефективного використання, збереження комунального
майна, розвитку малого та середнього бізнесу проводились конкурси на
право укладення договорів оренди комунального майна.
Укладено
Приватизовано
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договорів

оренди

комунального

майна.

об'єкт комунальної власності шляхом викупу (нежитлові

підвальні приміщення вул. Щорса,7), за результатами чого надходження
коштів до бюджету від приватизації в 2013 році склали 169,5тис.грн., що
становить 39,82% у порівнянні з 2012 роком (425,7 тис.грн.).
Надходження коштів до бюджету від оренди комунального майна
склало 550,0тис.грн., що становить 73,53% у порівнянні з 2012 роком
(748,0тис.грн.).
У 2013 році від плати та оренди за землю надійшло до бюджету
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3839,9тис.грн.,

що

становить

87,22%

у

порівнянні

з

2012

роком

(4402,4тис.грн.). Причина цьому дострокове розірвання договорів оренди в
зв’язку з переходом прав власності на приватні об’єкти іншим особам.
Міська влада значну увагу приділяється реалізації соціальних ініціатив
Президента України Віктора Януковича:
З 01.07.2013 року у виконавчому комітеті розпочав роботу Центр
надання адміністративних послуг міста Чугуєва, складовою частиною
якого є Єдиний офіс з оформлення документів дозвільного характеру.
Центром надається 75 адміністративних послуг. Центр співпрацює з
«Укрпоштою»

щодо

забезпечення

доступу

громадян,

суб'єктів

господарювання адміністративними послугами через міські відділення
пошти. Із загального переліку послуг 21 послуга, надається через засоби
поштового зв'язку в рамках проекту «Адміністративні послуги: спрощений
доступ через пошту».
Управління проектами, міжнародне співробітництво
У Чугуєві розробляються і реалізуються проекти, спрямовані на
вирішення міських проблем, які часто стають переможцями різних конкурсів.
Так проект «Центр по роботі з обдарованими і талановитими дітьми - як крок
до формування людини майбутнього» Чугуївського Будинку дитячої та
юнацької творчості, став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та
програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року, реалізація цього
проекту запланована на 2014 рік.
У 2013 р. місто Чугуїв, як одне з кращих міст України, було обране для
роботи в Міжнародній Програмі "Сприяння інтеграційній політиці і
послугам для людей з інвалідністю в Україні" згідно з Меморандумом,
підписаним

Міністерством

соціальної

політики

України,

Програмою

розвитку Організації Об'єднаних Націй, Дитячим Фондом ООН, Всесвітньої
Організації Здоров'я, Міжнародної Організації Праці і Національної Асамблеї
Виконавчого комітету інвалідів України.
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Традиційно громадські організації, вуличні комітети та ініціативні
групи мешканців міста беруть участь у міжнародних, Всеукраїнських,
обласних та міських конкурсах проектів. Щороку серед переможців
конкурсів ми бачимо наших представників. Не став винятком і минулий рік.
Так

переможцем

в

обласному

конкурсі

міні-проектів

розвитку

територіальних громад стала одна з ініціативних груп жителів мікрорайону
«Дружба». Сьогодні цей проект реалізований.
У 2012-2013 роках в місті реалізовувався проект «Пам'ять серця»
підготовлений Чугуївською міською Радою ветеранів України при підтримці
Чугуївської міської ради, що став переможцем Програми Німецького
федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє», організатором
якої виступає Всеукраїнська добродійна організація «Турбота про літніх в
Україні». В рамках проекту створюється книга спогадів про маловідомі
факти життя мешканців нашого міста, які були вивезені на примусові роботи
до Німеччини в роки Другої Вітчизняної війни.
В рамках реалізації проекту Міжнародного фонду «Відродження», з
метою поліпшення ситуації з наданням правової допомоги інформованості
жителів міста, в кінці травня цього року між Чугуївським міським радою та
Чугуївської міської правозахисною групою підписано Меморандум про
співпрацю у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та
консультацій мешканцям міста. В рамках цієї ініціативи громадської
організації, представники правозахисної групи щочетверга в приміщенні
громадської приймальні здійснюють на безоплатній основі прийом громадян.
Делегація міста в черговий раз прийняла участь у Міжнародному
туристичному форумі «Харків: партнерство в туризмі», на якому були
представлені туристичні можливості Чугуєва.
В рамках міжнародного співробітництва протягом звітного періоду
місто Чугуїв відвідали представники місцевого самоврядування міст, що
входять до агломерації Цинциннаті - другого за величиною міста штату
Огайо. Наше місто опинилося в числі перших з міст обласного значення
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Харківщини, які уклали побратимську угоду з американськими містами, та
ще й одночасно з двома - Мадейрою і Вілмінгтоном. Відповідні
меморандуми передбачають, зокрема, обмін інформацією про кращі
практики місцевого самоврядування та залучення громад до вирішення
міських проблем, налагодження партнерських відносин між громадськими
організаціями.
Також місто Чугуїв відвідала делегація Республіки Польща в рамках
другого етапу навчального візиту «Управління проектами». Основною метою
візиту польської делегації було ознайомлення з досвідом роботи міської ради
у сфері залучення міжнародних та інших ресурсів на соціально-економічний
розвиток міста.
Результати роботи в цьому напрямку були представлені в жовтні 2013
року в рамках виїзного всеукраїнського семінару посадових осіб Верховної
Ради Автономної Республіки Крим та виконавчих апаратів обласних рад
України, який проводив президент Асоціації, голова Харківської обласної
ради Сергій Чернов на базі виконавчого комітету Чугуївської міської ради.
Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність
Найбільшими іноземними інвесторами за підсумками 2013 року були
Польща, Російська Федерація, Віргінські острови, Нова Зеландія.
Найбільша частка іноземних інвестицій вкладена в ТОВ «Еко-Інвест»,
ТОВ «Авіта Нова».
Обсяг капітальних інвестицій вкладених в економіку міста за
підсумками 9 місяців 2013 року складає 19715,0 тис. грн., що в розрахунку на
1 особу становить 601,1грн.
Про виконання бюджету міста
Одним з найважливіших напрямків роботи виконавчого комітету є
наповнення міського бюджету.

9

За 2013 рік доходна частина бюджету міста виконана на 87,5%. При
плані, затвердженому з урахуванням змін, у сумі 116,1млн. грн. до бюджету
надійшло 101,6млн. грн., що на 3,9млн. грн. більше ніж у 2012 році.
В структурі доходів, традиційно, найвагоміша частка належить
податковим надходженням. За 2013 рік вона складає 97,15%. Фактичний
обсяг цих надходжень становить 30,5 млн.грн. Як і в попередніх роках,
продовжує зберігатись тенденція до зростання номінального обсягу
податкових надходжень.
Що стосується видаткової частини загального фонду бюджету міста
то за підсумками 2013 вона виконана в обсязі 87,3млн.грн., що на 3,3
млн.грн. більше аналогічного показника 2012 року. Традиційно, найбільшу
питому вагу у видатках загального фонду займають соціальні видатки 90%:
освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення, культура, фізична
культура, молодіжні програми.
У видатках на соціальну сферу найбільшими за обсягами є видатки на
соціальний захист та соціальне забезпечення:
освіта – 35,6 млн.грн. (40,7 %);
на культуру – 3,4 млн.грн. ( 3,9 %);
на фізичну культуру – 0,7 млн.грн. ( 0,8 %);
на державне управління – 6,9 млн.грн. (8 %).
Насамперед, що стоїть за цими цифрами? - Це поліпшення стану
установ освіти, культури, тобто виконання всіх безпосередніх соціальних
зобов'язань держави перед громадянами.
Видатки

на

проведення

робіт,

пов'язаних

з

будівництвом,

реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг склали
1073,4тис.грн. .
Цільовий фонд соціально - економічного розвитку міста затверджен
в сумі 46,1 тис.грн., які спрямовані на виконання культурних та спортивно масових програм, розвиток житлово -комунального господарства міста.
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Перебуваючи в режимі жорсткої економії бюджетних коштів, ми
зобов'язані використовувати будь-яку можливість просуватися шляхом
якісного

поліпшення

роботи

всіх

галузей

життєдіяльності

міста.

Тому, для ефективного використання потенціалу міста і концентрації
ресурсів на пріоритетних проектах нами спільно з Харківським національним
університетом міського господарства проводилася робота з розробки
Стратегічного плану розвитку міста до 2020 року. Майбутня стратегія
розвитку нашого міста розробляється з урахуванням його географічного та
економічного становища в масштабах всієї Слобожанщини , в тому числі і
прикордонних областей Росії.
Результати спільної роботи вже були презентовані громаді міста в
грудні місяці.
Заробітна плата та зайнятість населення
Одним з основних завдань Виконавчого комітету Чугуївської міської
ради є підвищення рівня життя населення та його якості. Перш за все це
зростання доходів населення, основою яких для працездатного населення є
заробітна плата.
Впродовж 2013 року середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника, зайнятого в економіці м. Чугуєва, зросла: з 2000 грн. за
січень до 2299 грн. в грудні. Темпи зростання рівня заробітної плати за цей
період склали 115,0% (у 2012 році – 119,3%). Середня заробітна плата за
грудень місяць перевищила державні соціальні стандарти, встановлені з 1
грудня 2013 року (рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового
мінімуму для працездатних осіб) майже в 1,9 рази (1218 грн.).
Ринок праці міста
У 2013 році на ринку праці закріпилися позитивні тенденції високої
активності незайнятого населення, намічені у попередні роки. Протягом року
до міськрайцентру зайнятості звернулося 1358 незайнятих громадян, що на
18,2% менше ніж за 2012 рік, рівень охоплення їх активними формами
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зайнятості склав 97,3%, що перевищило відповідний показник 2012 року на
25,7 відсоткових одиниць.
В місті вживаються постійні заходи щодо активізації життєвої позиції
незайнятих громадян, зареєстрованих у службі зайнятості, внаслідок чого
більше 65 % зазначених осіб у 2013 році отримали нову роботу (у 2012 році –
близько 50%).
З метою підвищення соціального захисту найманих працівників, що
працюють у роботодавців, насамперед з числа фізичних осіб, в місті
проводиться постійна робота з урегулювання трудових відносин.
 Протягом 2013 року міською комісією по легалізації робочих місць було
обстежено 132 суб’єкта господарювання. Встановлено, що у 10 з них без
оформлення трудових відносин працювали 16 чол. Внаслідок роботи,
проведеної комісією, 10 чол. отримали можливість працювати на
постійній основі та набули відповідного соціального та пенсійного
забезпечення.
Транспорт
У цьому році нам вдалося відкрити нові маршрути у віддалені
мікрорайони міста це Зачуговка та Преображенка. В планах планується
відкриття міського маршруту в мікрорайон Осинівка.
Житлово-комунальна сфера
У м. Чугуєві, як і в інших містах, технічний стан житлового фонду,
теплових та водопровідно-каналізаційних мереж характеризується високим
коефіцієнтом зносу. Тому більша частина справ, якими доводиться займатися
виконавчому комітету належить саме до категорії житлово-комунальних.
Але, незважаючи на нелегкий фінансовий стан, за рахунок коштів
міського бюджету протягом поточного року виконані значна кількість робіт.
Наразі:
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- по тепловому господарству до осінньо-зимового періоду 2013-2014
роки підготовлено 14 котелень, 3 ТРП, 5 бойлерних та 26,1 км теплових
мереж в двотрубном численні (всього було витрачено 250 тис. грн.)
- переведені чотири багатоквартирних житлових будинки по вул.
Харківській на індивідуальне опалення з відключенням відомчої котельні.
Протягом 2013 року КП «Чугуїввода» виконані роботи на технічнозношених водопровідних та каналізаційних мережах міста.
В

рамках

Програми

енергозбереження

м.

Чугуєва

придбано

енергозберігаюче насосне обладнання на водопровідні та каналізаційні
насосні станції на загальну суму 80,0 тис. грн.
В 2013 році виконані роботи з капітального ремонту житлового фонду
на суму біля 5,6млн. грн., а саме: капітальний ремонт м’яких покрівель на 3х

житлових

будинках;

встановлено

6

дитячих

спортивно-ігрових

майданчиків; проведені роботи з капітального ремонту приміщень РАГСу;
виконано обладнання пандусами 4 житлових будинків.
Вперше починаючи з 2012 року і протягом 2013 в місті Чугуєві
проводяться роботи з ремонту внутрішньоквартальних доріг з подальшим
облаштуванням паркувальних карманів, майданчиків під контейнери для
сміття, підходів до під'їздів будинків, заїздів на внутрішньоквартальні дороги
з боку вулиць, а також комплексної установкою лавок, нових контейнерів для
збору

сміття.

Протягом

2013

року

виконаний

капітальний

ремонт

внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на 11 об’єктах біля 13 житлових
будинків на суму біля 4,7млн.грн.
За рахунок господарчої діяльності у 2013 році КЖРЕП м. Чугуєва
виконані роботи з поточного ремонту житлового фонду на суму 2164,5 тис.
грн.: ремонт м'яких та шиферних покрівель над 62 квартирами; ремонт 34
під'їздів; заміна труб

холодного водопостачання

та водовідведення,

центрального опалення.
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З метою економії електричної енергії в місті виконана заміна
енергозберігаючих ламп в кількості 431 одиниця та ламп розжарювання 1653 од.
За рахунок коштів міського бюджету з метою своєчасного прибирання
внутрішньоквартальних доріг від снігу придбано для потреб Комунального
житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства м. Чугуєва придбано
трактор вартістю 95,0 тис. грн.
Одним з напрямків благоустрою міста є капітальний та поточний
ремонт доріг, які знаходяться на балансі комунального підприємства
«Чугуївський комунальний комплекс».
В звітному році виділена субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг
комунальної власності, за рахунок якої виконаний поточний ремонт чотирьох
доріг на вул. Каляєва обсягом 57,0 кв. м. на суму 45,0 тис. грн.,
вул.Р.Люксембург обсягом 62,0 кв. м. на суму 50,0 тис. грн., вул. Леонова
обсягом 65,0 кв. м. на суму 50,0 тис. грн., вул. Соснова обсягом 1800,0 кв. м.
на суму 85,9 тис. грн. Також виконаний капітальний ремонт б. Комарова
(ділянка

від

перехрестя

з

вул.

К.

Лібкнехта

до

перехрестя

з

вул.Р.Люксембург) обсягом 2849 кв. м. на суму 938,56 тис. грн.
Виконаний ямковий ремонт доріг міста по вул.Колгоспній, Терешковій,
Пархоменко, Басейній фрезерувальним асфальтом та доменним шлаком
обсягом 3028 кв. на суму 198,3 тис. грн.
Протягом 2013 року Комунальним підприємством «Чугуївський
комунальний комплекс» за рахунок коштів місцевого бюджету закуплено та
встановлено 33 дорожніх знаки, нанесено 615 м/п горизонтальної дорожньої
розмітки (пішохідний перехід).
В 2013 році КП «Чугуївський комунальний комплекс» використано
523,6 тис. грн.. на роботи пов’язані з благоустроєм.
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В рамках реалізації впровадження енергозберігаючих технологій
комунальним підприємством замінено 426 ламп вуличного освітлення. В
сквері «Комсомольський» встановлено 10 світильників на суму 22400 грн.
Містобудування
Одним з основних напрямків містобудівної діяльності в місті Чугуєві
є будівництво житла. У 2013 році забудовниками приватних садиб було
закінчено будівництво і введено в експлуатацію 28 житлових будинків,
загальною площею

3549,0кв.м.

Крім

того

введено

в

експлуатацію

багатоквартирний житловий будинок на пл. Жовтня, 14А, загальною площею
1402,0 кв.м.
У

місті

так

само

продовжується

створення

нових

об'єктів

громадського призначення. За звітний період було відкрито одинадцять таких
об'єктів, загальною площею 2120,0кв.м.
У минулому році виконані реставраційні роботи з відновлення купола
на пам'ятці архітектури державного значення Покровському соборі по вул.
Каляєва, 5.
У місті були встановлені нові торгівельні павільйони і виконано
комплексний благоустрій прилеглої території по вул. Жадановського.
Велика увага приділялася питанням благоустрою міських територій.
Виконувалися роботи з мощення тротуарів фігурною плиткою біля
новостворених об'єктів, пристрої куточків відпочинку, озеленення та
встановлення квіткових кашпо, пристрій декоративних огорож, вуличних
ліхтарів.
Велика увага приділялася благоустрою центральних вулиць, скверів і
парків міста. У 2013 році в сквері «Комсомольський» був відкритий міський
фонтан.
Виконувалася робота щодо озеленення території міста з висадкою
зелених насаджень, посадкою квітів та встановленням клумб.
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Освіта
2013 рік став важливим кроком на шляху реформування галузі
«Освіта».
Сьогодні в Україні визнані пріоритетними завдання, пов’язані з
максимальним охопленням дітей дошкільним навчанням. Щороку в місті
відкриваються додаткові групи в дошкільних навчальних закладах. Так у
2013 році почали роботу 2 групи короткотривалого перебування дітей: у
дошкільному навчальному закладі № 12 (на базі спеціалізованої школи № 8)
та в дошкільному навчальному закладі № 8 (на базі Клугино-Башкирівської
загальноосвітньої школи). Ці групи відвідують діти 4-5 років, які мають
можливість не тільки пройти навчання за програмами дошкільної освіти, але
й отримати необхідні соціальні навички перед початком навчання в школі.
За допомогою таких форм, як соціальний патронат та консультативний
пункт, досягнуто 100 % охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.
У дошкільних навчальних закладах міста систематично ведеться робота з
розвитку

інтелектуальних,

образотворчих,

музичних,

танцювальних,

театральних здібностей дітей через гуртки, в яких займається 71% від
загальної кількості дітей цього віку.
Освітяни міста у 2013 році працювали в умовах впровадження нового
Державного освітнього стандарту для учнів початкової та середньої школи,
що потребувало пристосування до значних змін в організації, змісті та
управлінсько-методичному супроводі навчально-виховного процесу.
У минулому році документи про повну середню освіту отримали 180
випускників 11-х класів. З них 13 нагороджені медалями за особливі успіхи у
навчанні.
Другий рік поспіль випускники м. Чугуєва за підсумками зовнішнього
незалежного оцінювання займають 1 місце серед 42 районів області з
української мови, тримають високий показник якості з математики, значно
поліпшили результати з історії України. Саме тому 82% випускників за
результатами ЗНО вступили до ВНЗ ІІІ -ІV рівня акредитації (академії,
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університети, інститути), 11% - до ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (технікуми,
коледжі), 7 % - продовжили навчання в професійно–технічних навчальних
закладах.
Протягом року учні брали участь у багаточисельних інтелектуальних та
творчих змаганнях місцевого, обласного та республіканського рівнів.
За підсумками ІІІ (обласного ) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
кількість призових місць зросла до 31 проти 21 у попередньому році.
Учениця 11 класу Чугуївської спеціалізованої школи № 8 стала переможцем
ІV етапу олімпіади з фізичної культури.
Результативною була участь учнів шкіл міста в різноманітних творчих
конкурсах: перемога в обласному турнірі з економіки, ІІ місце у фіналі
Всеукраїнського турніру з історії (м. Миколаїв).
Плідно виступили учні міста на Всеукраїнському Фестивалі "Сонячні
Пелюстки". Участь шкіл міста у Міжнародному проекті "Виховання
толерантності учнівської та студентської молоді", а також в обласному
навчально-просвітницькому проекті "Суди - шляхи довіри" стали безцінним
досвідом для формування світогляду учнів, розвитку їх творчих і
ораторських здібностей.
Тринадцять учнів шкіл міста представляли м. Чугуїв на обласному
етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук,
дев'ять з них стали переможцями.
Виміром творчих досягнень педагогів є участь у професійних
конкурсах. За якість матеріалів, представлених на обласні виставки, в 2013
році відділ освіти нагороджений дипломом ІІ ступеня. Високий рівень
педагогічної майстерності у професійних конкурсах показала Ганзенко
Вікторія Дмитрівна, вчитель музичного мистецтва гімназії № 5, яка стала
лауреатом обласного етапу конкурсу «Учитель року - 2013». За результатами
багатолітньої роботи учитель світової літератури гімназії №5 Попова
Валентина Іванівна нагороджена премією Верховної Ради України.
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2013 рік, оголошений Президентом роком дитячої творчості, актуалізував
увагу влади та громадськості до роботи позашкільних навчальних закладів
міста. Гуртковою роботою в ЦТК, БДЮТ, ДЮСШ охоплено 2272 учнів
(69,1%).
Вихованці позашкільних навчальних закладів протягом 2013 брали
участь в різноманітних обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах ,
змаганнях, турнірах. Будинок дитячої та юнацької творчості став лауреатом
Всеукраїнського конкурсу сайтів закладів позашкільної освіти.
Дві школи міста (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 і Чугуївська гімназія № 5 ) увійшли до
списку 2000 шкіл Національного проекту під патронатом Президента
України

«Відкритий

світ»,

у ході

якого

буде

здійснена поставка

мультимедійного обладнання, запропоновані спеціальні ціни на планшети
для учнів, створено інформаційний портал для учнів, вчителів та батьків.
На розвиток, оновлення і ремонт матеріально-технічної бази навчальних
закладів у 2013 році державним бюджетом (за рахунок субвенції ) і міським
бюджетом було виділено 10 млн. 178 тис. 667 грн.
Соціальною підтримкою у 2013 році були охоплені 800 дітей пільгової
категорії,

їм

була

видана

матеріальна

допомога

з

фонду

загальнообов’язкового навчання на суму 67 870,00 грн. Для забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, було видано одноразову допомогу 3
дітям цієї категорії по досягненню 18 років на суму 5430,00 грн.
Для дитячого садка № 3 придбано 5 сучасних дитячих майданчиків на
суму 94850,00 грн. Для загальноосвітніх шкіл придбано комплекти
лабораторного обладнання для кабінетів фізики та хімії, меблі та
комп'ютерне обладнання для цих класів на загальну суму 391482,00 грн. На
виконання заходів Програми підвищення енергоефективності та зменшення
використання енергоресурсів по Харківській області на 2010-2014 роки,
направлено 4039827,62 грн. на капітальний ремонт системи освітлення в 6-ти
школах і в 3-х дошкільних навчальних закладах.
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Але не всі задуми та не всі грошові кошти цього року вдалося освоїти.
Управління державної казначейської служби несвоєчасно та не в повному
обсязі виконувало платіжні доручення, внаслідок чого підрядні організації,
не маючи в достатній кількості власних коштів, не змогли закінчити
капітальні ремонти та реконструкції, розпочаті в поточному році.
У зв’язку з відсутністю державного фінансування під загрозою виконання
договорів:
- про закупівлю комп'ютерних комплексів і нетбуків з програмним
забезпеченням;
- придбання автобусу і мікроавтобусу для потреб навчальних закладів
міста.
Культура
В центрі уваги були і є заходи щодо реалізації державної політики у
сфері розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини.
На протязі звітного періоду було забезпечено проведення основних
культурно-масових заходів до державних, пам’ятних дат та традиційних
міських свят: Новий рік, конкурс професійної майстерності «Людина року2012», свято «Бал меценатів-2012», День Перемоги, літературний фестиваль
«Сиреневый май», святкові заходи, присвячені 169-річчю з дня народження
І.Ю. Рєпіна.
Особливу увагу в цьому році було приділено підготовці та
проведенню святкових заходів присвячених 375-річчю з Дня заснування
міста

Чугуєва

та

70-річчю

визволення

міста

від

фашистських

загарбників. З цієї нагоди вперше за роки незалежності проведений
парад сучасної бойової військової техніки та військової техніки ІІ
світової війни, парад навчальних реактивних літаків Л-29 харківського
аероклубу ім.В.С.Грізодубової.
У 2013 році проведений ХIV міжнародний рєпінський пленер, мета
якого створення умов для творчого спілкування, обміну досвідом художників
з різних міст та держав, виявлення та підтримка молодих талановитих
19

художників та формування позитивного іміджу міста як культурного центру
Слобожанщини. Підсумками цих заходів є формування унікальної музейної
колекції робіт учасників Міжнародних рєпінських пленерів.
Протягом року учні Дитячої музичної школи та Дитячої художньої
школи ім.І.Ю.Рєпіна прийняли участь у

різноманітних Міжнародних,

Всеукраїнських, обласник музичних та художніх конкурсах, фестивалях та
виставках. Загалом за 2013 рік школами естетичного виховання підготовлено
67 лауреатів, 33 дипломанта.
Знаковою подією 2013 року стало проведення повторного конкурсу по
створенню гімну міста Чугуєва та громадських слухань щодо відзначення
пісні “Чугуївський вальс” на вірші та музику чугуївського композитора
Олександра Коштура гімном міста Чугуєва, на яких більшістю голосів
ухвалили визначити зазначену пісню гімном міста та подати протокол
громадських слухань на розгляд Чугуївській міській раді.
Делегація міста прийняла участь в Міжнародному туристичному
форумі «Харків: партнерство в туризмі», на якому були представлені
туристичні можливості Чугуєва.
На

базі

4-х

бібліотек

Централізованої

бібліотечної

системи

продовжують працювати безкоштовні Інтернет-центри. За рік на базі
Інтернет-центрів проведено 70 культурно-масових заходів з використанням
комп’ютерної техніки, які відвідало 1262 осіб, більше 1 тис тренінгів по
навчанню роботи з комп’ютерами мешканців міста.
З метою популяризації та розвитку культури в місті відділ культури
сприяє співпраці з національними та міжнародними, організаціями, які діють
в сфері культури і туризму. Протягом звітного періоду бібліотека для
юнацтва Центральної бібліотечної системи приймали участь у написанні
проектів: «Поетрі – слем онлайн»; програми інноваційних публічних
бібліотек

«Восстановление

гендерного

равенства

в

предоставлении

современных эстетических услуг для молодежи». Чугуївська міська
бібліотека для дітей стала переможцем конкурсу «English 1 2 3 у бібліотеці»,
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що дало можливість встановити програму для самостійного вивчення
англійської мови в бібліотеці. Також бібліотекарі приймали участь у
Всеукраїнському конкурсі буктрейлерів «Оживають герої на екрані у
рекламі» і за буктрейлер «Кайдашева сім`я» отримали перше місце серед
юнацьких

бібліотек

України.

Продовжено

співпрацю

з

програмою

«Бібліоміст», фондом “Відродження”, фондом Ріната Ахметова «Розвиток
України».
Заклади культури протягом звітного періоду плідно працювали з
творчими спілками за своїми напрямками. У місті активно і плідно працюють
11 членів Національної Спілки художників України і та 4 члени Національної
Спілки письменників України. Відділом культури і туризму спільно з
Чугуївською міською громадською організацією «Творче об’єднання
художників та майстрів міста Чугуєва» організовано та проведено 8 виставок
робіт членів об’єднання.
Для забезпечення зміцнення, розвитку та модернізації матеріальнотехнічної бази закладів культури проведені роботи:
- по капітальному ремонту внутрішніх приміщень Культурного центру
«Імідж»;
- облаштуванню топкової в дитячий музичній школі;
- капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячої музичної школи;
- по капітальному ремонту будівлі за адресою вул. К.Лібкнехта, 38, яка
планується під розміщення центральної бібліотеки міста.
Загалом протягом року на капітальний ремонт приміщень закладів
культури витрачено 1,4 млн. тис. На покращення матеріальної бази закладів
культури протягом року витрачено 444 тис. грн.
Також ведеться робота по передачі у власність територіальної громади
приміщень у будівлі за адресою вул. Леонова, 29 загальною площею 120 кв.м
для розміщення міської бібліотеки для дітей.
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Сім’я, діти
З метою захисту прав дітей, на виконання завдань Президента України, у
м. Чугуєві розроблені і успішно реалізується цілий ряд заходів.
Щороку

кількість

дітей,

виявлених

в

ході

проведення

рейдів

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, зменшується. Так
якщо в 2010 році в ході рейдів виявлено 42 дитини, в 2011 та 2012 виявлено
по 16 дітей, то в 2013 - 12. Відносно батьків, які виконують батьківські
обов'язки неналежним чином, направляється клопотання про притягнення їх
до

адміністративної

відповідальності.

Якщо

торік

таких

клопотань

направлено щодо 15 батьків, то в 2013 - відносно 11 батьків. Зменшується
кількість дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських
обов'язків. Так, якщо протягом 2010 року на обліку служби у справах дітей
перебувало 80 таких дітей, у 2011 - 76 дітей, в 2012 - 23 дитини, то в 2013
році - 19 дітей.
Найбільш дієвою формою підтримки дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, є робота Чугуївського міського центру соціально психологічної реабілітації дітей. Інноваційна методика « Комплексна оцінка
потреб дитини» вже кілька років застосовується на практиці і дає свої
позитивні результати, а саме забезпечує індивідуальний підхід в реабілітації
дитини, у вирішенні першочергових потреб. Пріоритетним завданням роботи
центру є повернення дітей у сім'ї, а дітей, які все ж отримали статус дитини,
позбавленої батьківського піклування, в сімейні форми виховання. У 2013
році пройшли реабілітацію 24 дітей, з них повернулися в сім'ю - 20 дітей,
влаштовано в сімейні форми виховання - 4 дітей (100 % від кількості дітей,
які отримали статус).
З метою координації роботи з сім'ями, які опинилися в складних
життєвих обставинах, надання їм своєчасної допомоги, спрямованої на вихід
сім'ї зі складних життєвих обставин діє Дорадчий орган по роботі з цими
сім'ями. Протягом 2013 року в місцевому банку даних на обліку перебувало
135 сімей, в яких виховуються 250 дітей, цим сім'ям надано 4021 соціальна
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послуга. За результатами роботи за рік з соціального супроводу з позитивним
результатом знято 77 сімей.
Місто Чугуїв - один з двох населених пунктів Харківської області, де
рівень сирітства нижче середньообласного та середнього показника по
Україні. Так, якщо рівень сирітства по Україні становить 1,2 % від загальної
кількості

дітей,

Щороку

кількість

то

в

дітей,

м.

Чугуєві

які

цей

отримують

показник
статус

становить

дітей,

0,8%.

позбавлених

батьківського піклування, зменшується. Так, якщо в 2011 році статус
отримали 7 дітей, в 2012 - 4, то в 2013 - 3 дітей.
У м.Чугуєві проживає 11 прийомних сімей, в яких виховується 17 дітей
та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 7 дітей.
З року в рік кількість дітей, які виховуються в сім'ях, збільшується. Так, якщо
в 2011 році в сімейних формах виховання перебувало 83 % дітей зазначеної
категорії , в 2012 - 86 % , то в 2013 - 87 % дітей. Кілька років поспіль жодної
дитини в інтернатні заклади не влаштовувалося. З 2010 року Чугуїв займає
перші місця серед міст обласного значення за рівнем влаштування дітей в
сімейні форми виховання.
Цього року велика увага приділялася роботі з підвищення виховного
потенціалу батьків, опікунів, прийомних батьків, щодо збереження сім'ї,
формуванню культури сімейних відносин. У м. Чугуєві активно працюють:
- міський клуб для молодих сімей « Радуга»,
-консультаційний пункт при жіночій консультації,
- школа для прийомних батьків,
- Школа для опікунів, яка була створена у 2013 році створена.
Спортивне життя
В місті приділяється велика увага спортивним заходам, так протягом
цього року організовано та проведено майже в 2,5 рази більше спортивних
змагань, турнірів тощо, до участі у яких було залучено близько 6500
спортсменів-аматорів.
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Вперше у цьому році організовано змагання з футболу серед дитячих
дворових команд «Шкіряний м’яч». Протягом двох місяців 90 хлопців 7-10
років були учасниками футбольних баталій за місцем проживання, які
закінчились фінальною грою

на міському стадіоні

в День міста,

з

врученням грамот, медалей та подарунків.
Підтримали мешканці міста і проведення на стадіоні загальноміських
ранкових зарядок в День здоров’я та в День фізкультурника, участь в яких із
задоволенням брали представники підприємств та організацій міста.
Легкоатлетичний крос по вулицях міста на честь Дня Перемоги став
у 2013 році наймасовішим за кількістю учасників: 500 жителів міста віком
від 10 до 70 років прийняли в ньому участь.
А фотовиставка «Спортивний об’єктив», яку було оформлено на
другому поверсі міськвиконкому, стала своєрідним підсумком, так як у 110
роботах,

представлених

клубами,

спортивними

організаціями

та

фотографами-аматорами, висвітлено спортивне життя міста за цілий рік.
Сьогодні всі мешканці міста мають змогу бачити зазначену виставку у
вітринах фасаду будівлі Універмагу «Чугуїв».
У 2013 році наполегливо проводилася робота щодо поліпшення
фізкультурно-оздоровчої роботи серед учнівської молоді міста. Крім учбової
програми фізичного виховання вони мають змогу навчатися і відшліфовувати
майстерність в Чугуївській

дитячо-юнацькій спортивній школі та

Чугуївському центру туризму та краєзнавства.
Протягом

2013

року

вихованці

Чугуївської

дитячо-юнацької

спортивної школи та центру туризму та краєзнавства брали активну участь у
змаганнях різного рівня і стали їх призерами. Так, учениця ЗОШ №7
Анацька Анастасія - чемпіонка Харківської області з пішохідного туризму,
призер обласного чемпіонату з велотуризму та зі спортивного орієнтування,
стала стипендіатом Чугуївської міської ради.
5 юних спортсменок міста стали кандидатами в майстри спорту з
художньої гімнастики.

15 вихованців з футболу – отримали

перший
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юнацький розряд, 15 вихованців – третій; 5 юних боксерів – 1-й розряд; 2-й
розряд отримали 7 боксерів, 7 боксерів

– 3-й розряд;

3 вихованця

з

таекван-до отримали чорний пояс.
Чотири

кращі

вихованці

ДЮСШ

стали

учнями

обласних

спеціалізованих навчальних закладів, а 7 випускників продовжують навчання
в Харківському університеті фізкультури.
Спортивні споруди, яких у місті нараховується 74,

перебувають у

задовільному стані. Із них 2 встановлено у цьому році: скейт-майданчик у
парку відпочинку імені Рєпіна для занять екстремальними видами спорту,
спортивний комплекс у Чугуївській загальноосвітній школі №2. Придбано
також спортивний комплекс для ЗОШ №7, який буде встановлено навесні
2014 року.
У 2013 році у місті зареєстровано ще два спортивні клуби. Серед них
громадська організація «Велоклуб «Карбон», членами якого є – 15 чоловік,
віком від 18 до 50 років. За 5 місяців цього року велоклубом «Карбон»
організовано п’ять велопробігів, не менше

30 учасників у кожному.

Маршрути велопробігів проходили по місцях бойових дій за часів Великої
Вітчизняної війні, були приурочені знаменним датам: Дню визволення
України, Дню Незалежності та інше.
На сьогодні у місті діє 18 спортивних клубів та організацій.
Найбільш активну спортивну діяльність у цьому році вели громадські
організації та спортивні клуби: міський міжгосподарський фізкультурнооздоровчий клуб «Надія», Чугуївський міський клуб «Айкі-до», Чугуївська
міська громадська організація спортивний клуб «Чугуїв-Баскет», обласна
громадська організація «Спортивний клуб «Іннає», шашко-шаховий клуб,
міський тенісний клуб, міський клуб акробатичного рок-н-ролу, міський
спортивний клуб «Рибак», громадська організація «Велоклуб «Карбон»,
громадська організація «Спортивний клуб «Скіф».
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Громадянське суспільство
У 2013 році ми продовжували курс на залучення максимальної кількості
жителів міста до формування та реалізації державної регіональної політики у
сфері

створення

громадянського

суспільства,

розвитку

партнерських

відносин між владою та територіальною громадою.
Гарною підмогою в цьому плані є робота при виконавчому комітеті
Громадського факультету муніципального управління. Кожного року у ньому
навчається близько двох десятків найбільш активних, небайдужих, цікаво
мислячих людей. Робота цього факультету дозволяє деяким слухачам знайти
своє місце в житті, активізувати свою життєву позицію. Так, близько 10
випускників

2012-2013

року

вже

працюють

в

органах

місцевого

самоврядування та держустановах, очолили громадські організації та органи
самоорганізації населення.
В місті зареєстровано 63 організації політичних партій та 63 громадські
організації. На території міста діють 38 органів самоорганізації населення вуличних комітетів, 14 релігійних організацій. Завдяки плідній співпраці
міської влади з громадськими інституціями, у місті, тільки за ініціативою
громадськості, проведено близько 100 масових заходів. Серед них: 15 культурно-просвітніх; 28 - святкових; 8 акцій з благоустрою міста; 18спортивних; 3 - протестних; 17 - передвиборних. Завдяки зусиллям
громадських організацій в місті проходять заходи, які відомі далеко за
межами міста. Серед них, міжнародний фестиваль радіоаматоров, відкриті
турніри з волейболу та боксу.
З метою розвитку ініціативи представників об'єднань громадян,
активного залучення їх у процес демократизації життя територіальної
громади, на виконання другого пріоритетного напряму Стратегічного плану
розвитку міста на 2008-2012 роки, в місті з року в рік втілюються в життя:
міська акція «Наш вклад в розвиток міста», щорічний конкурс «Мій дім, мій
двір, моя вулиця», «Найкраще ОСББ».
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Тісно співпрацює влада

з ветеранськими організаціями міста. З

2005 року в місті діє Програма забезпечення активної співпраці міської ради,
її виконавчих органів з ветеранськими організаціями. Щорічно на підтримку
ветеранських організацій з місцевого бюджету виділяються певні кошти. Так,
у 2013 році на ці цілі було виділено 68 тис грн. Це дало можливість більш
активного залучення ветеранів до суспільного життя у місті.
В місті створено і працює 38 органів самоорганізації населення вуличні комітети. Вони є активними помічниками міського голови, міської
ради та виконкому. У нас розроблена і діє Програма підтримки органів
самоорганізації населення. Крім власних повноважень, які визначені у
відповідному Законі України, міська рада наділили їх і вісьмома
делегованими повноваженнями. Вуличні комітети сьогодні є сумлінними
нашими помічниками і ми намагаємося якомога більше робити для
підтримки їх діяльності та підняття їх авторитету.
Ефективною об`єднуючою ланкою між владою і територіальною
громадою, ефективним інструментом публічної політики виступає міська
газета «Новости Чугуева». Вона оперативно реагує на всі заходи, які
відбуваються у місті. Кілька років поспіль працює офіційний веб-сайт
Чугуївської міської ради. Він дає можливість оперативно інформувати
жителів Чугуєва про всі події, які відбуваються в місті, є трибуною публічної
інформації. У минулому році ми почали тісно співпрацювати з приватним
журналістом КИСЕЛЬОВИМ Михайлом Юрійовичем, який має ліцензію на
виготовлення

відеороликів

для

Харківського

обласного

телебачення.

Протягом року ним було підготовлено про знакові події в місті, його
мешканців близько 10 таких роликів. Вони неодноразово демонструвалися на
обласних, київських та центральних телеканалах, мережі інтернет.
Таким чином, відповідна практика залучення жителів міста до
процесів, які відбуваються в житті суспільства, дозволила нам не тільки
оперативно вирішувати безліч поточних проблем жителів, але і більш
ефективно використовувати потенціал громади (знання, досвід, уміння і т.д.)
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для вдосконалення соціального розвитку міста, активізувати жителів міста
для реалізації їх амбіцій і очікувань.
Завдяки такій співпраці та взаєморозумінню нам вдалося у дуже
складних умовах наприкінці минулого року вирішити майже всі питання
фінансування, погашення боргів по заробітній платі бюджетникам.
Але я переконана, що міська рада, депутатський корпус та мешканці
міста разом докладуть усіх зусиль для того, щоб на належному рівні
вирішити всі проблемні питання міста і забезпечити його стабільний
розвиток.
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