Звіт міського голови про роботу виконавчого комітету
Чугуївської міської ради за 2006 рік
Основні організаційно-адміністративні заходи
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Чугуївської міської ради, його відділи та управління працювали над
забезпеченням життєдіяльності міста, координуючи і спрямовуючи діяльність
підприємств житлово-комунального господарства, об’єктів галузі торгівлі, установ
соціального та пенсійного забезпечення населення, закладів освіти, культури та
навколишнього середовища, взаємодіючи при цьому з органами самоорганізації населення
– вуличними та домовими комітетами, громадськими організаціями та політичними
партіями.
Мета цієї роботи відображена в політиці якості виконавчого комітету і спрямована на
організацію доступних і якісних послуг мешканцям міста, прийняття зрозумілих і
прозорих рішень.
Виконавчий комітет Чугуївської міської ради працює над впровадженням системи
управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO 9001-2000 для підвищення
ефективності управлінської діяльності.
У виконкомі розроблена документація відповідно до вимог стандарту. Це Настанова з
якості та 25 процедур якості; запланована діяльність з впровадження цієї документації.
Розпочав свою роботу центр муніципальних послуг з метою більш якісного інформування
громадян та доступності послуг, що надаються в виконкомі.
У 2006 році відбулося 15 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 982 рішення,
що на 17 % більше ніж у 2005 році:
– 74 рішення, або 8 % були з питань роботи комунальних підприємств міста;
– 70 рішень, або 7 % – з питань управління комунальним майном;
– 180 рішень, або 18,3 % – з питань опіки та піклування;
– 582 рішення, або 59 % – з питань містобудування та архітектури, оформлення права
власності на об’єкти.
Також слухались питання про стан медичного забезпечення населення міста, про роботу
правоохоронних органів та взаємодії з органами самоорганізації населення і багато інших.
Для оперативного вирішення поточних питань у 2006 році було видано 543
розпорядження, що на 20 % більше в порівнянні з 2005 роком:
– 43, або 8 % – з питань затвердження заходів з організації роботи підприємств і служб
житлово-комунальної сфери міста;
– 56, або 10,3 % – про затвердження заходів з питань соціального захисту населення,
захисту прав неповнолітніх, питань освіти;
– 70, або 13 % – про затвердження заходів щодо відзначення міських свят та проведення
спортивних змагань;
– 62, або 12 % – про створення комісій і рад, робочих груп щодо діяльності структурних
підрозділів виконавчого комітету;
– 61, або 11 % – щодо створення комісій і рад з обстеження об’єктів, будівель, та
підготовки питань на розгляд виконавчого комітету;
– 76, або 14 % – про виділення коштів бюджету та надання матеріальної допомоги
громадянам;
– 30, або 5,5 % – про нагородження або відзначення членів міської громади;
– 145, або 27 % – з організаційних питань роботи міської ради та виконавчого комітету.
Робота зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Чугуївської міської ради
спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян», створення належних
умов для забезпечення конституційних прав громадян на звернення та вдосконалення цієї
роботи у світлі вимог Указу Президента України № 700 від 13 серпня 2002 р. «Про
додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення».

У 2006 році до виконавчого комітету надійшло 2 тис. звернень, що на 4 % більше, ніж у
2005 році (1919). З усіх звернень 643 письмових, їх кількість збільшилась на 10 % у
порівнянні з попереднім роком (581).
Питаня, порушені у зверненнях громадян, в основному стосуються:
– комунального та дорожнього господарства, благоустрою – 621;
– соціального захисту – 456;
– житлових питань – 396;
– охорони здоров’я – 260.
Кількість звернень на особистому прийомі міського голови, заступників міського голови,
секретаря ради та керуючого справами виконкому збільшилась на 1 % у порівнянні з 2005
роком (1348 проти 1338).
На 17 % збільшилась кількість колективних звернень, що надійшли у виконком в 2006
році у порівнянні з попереднім роком (115 проти 96).
Колективно звертаються в основному з питань житлово-комунального та дорожнього
господарства.
До виконкому надійшло 9 повторних звернень, що на рівні 2005 року. В основному це
особисті конфлікти з сусідами. Заявникам надавались всебічні роз’яснення.
Серед тих, хто звернувся до виконкому:
14 % – ветерани праці, пенсіонери;
13 % – інваліди, учасники війни, бойових дій;
1 % – багатодітні сім’ї, одинокі матері.
Аналіз звернень за 2006 рік свідчить, що їх кількість збільшилась з питань:
– житлові – на 9 % (396 проти 363);
– охорони здоров’я – на 24 % (260 проти 198).
Слід зазначити зменшення кількості звернень з таких питань:
– праці на 22 % (45 проти 57);
– забезпечення законності та охорони правопорядку на 16 % (51 проти 61);
– соціального захисту на 13 %;
– на 42 % зменшилась кількість звернень з питань освіти, навчання та виховання дітей та
молоді, роботи навчально-виховних закладів (34 проти 59).
З метою вирішення питань на стадії їх виникнення та попередження надходження
звернень у виконком, продовжується активна робота безпосередньо серед населення. Так,
у 2006 р. згідно з графіком проводились виїзні прийоми міського голови, Дні ветеранів,
інформаційні дні, на яких мешканці міста мали змогу зустрітися з керівниками виконкому,
підприємств, організацій і установ міста, і на місці вирішити питання, що їх турбують, або
отримати роз’яснення. Питання, які потребували додаткового розгляду, були взяті на
контроль.
Службою швидкого реагування «005» надані роз’яснення або відреаговано на 3152
звернення громадян. Через міську газету «Новости Чугуева» та за допомогою міського
радіо періодично надається інформація про стан роботи зі зверненнями громадян у
міськвиконкомі, на підприємствах і в установах міста.
Як і раніше, є популярною серед населення пряма телефонна лінія. Було проведено 7
телефонних ліній, де обговорювалися питання пенсійного забезпечення та соціального
захисту громадян, зайнятості населення, праці та працевлаштування, про санітарний стан
та благоустрій міста в 2006 році, про медичне обслуговування населення, про роботу
закладів освіти та освітні послуги населенню, про підготовку житлового фонду міста до
роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 р.р.
Значна увага у виконкомі приділяється особистому прийому громадян, який проводиться
відповідно до затверджених графіків. Запроваджено попередній запис громадян на прийом
до міського голови, що дає змогу всебічно та якісно готувати питання для розгляду на
особистому прийомі та заощаджувати час відвідувачів.

Кадрова політика виконкому спрямована на підвищення кваліфікації працівників, роботу з
кадровим резервом, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни.
У 2006 р. підвищили кваліфікацію 23 посадові особи місцевого самоврядування.
Проведено атестацію посадових осіб виконкому, відповідно до результатів відповідають
займаній посаді – 66 осіб, атестовано за певних умов – 5 осіб, з них підвищення
кваліфікації потребують 3, набуття відповідних навичок в роботі – 2. Рекомендовано
просування по службі 6 посадовим особам виконавчого комітету та зарахування їх до
кадрового резерву.
Незважаючи на різноманітність політичних поглядів серед громадян, вдалося зберегти у
місті спокій, досягти порозуміння та злагоди між осередками політичних партій та
громадою.
На сьогодні у місті діє 54 осередки політичних партій, 58 неприбуткових громадських
об’єднань (серед них: 11 профспілкових, 6 ветеранських, 3 жіночих, 5 козацьких, 8
молодіжних, 5 спортивних, 9 релігійних громад). Крім того, у місті активно працює 6
клубів за інтересами. На сторінках місцевих газет усім їм надається можливість
пропагувати свої погляди, інформувати населення про свою діяльність.
При виконавчому комітеті Чугуївської міської ради діють Координаційна рада міських
осередків політичних партій (останнє засідання було присвячене обговоренню проекту
Стратегічного плану розвитку міста на 2007-2011 роки) та Координаційна рада
ветеранських організацій міста.
Протягом року усім осередкам політичних партій, громадським організаціям надавались
рівні права на проведення зібрань, мітингів, демонстрацій, зборів, інших громадських
заходів. Представники усіх політичних партій та громадських об’єднань брали участь в
загальноміських заходах, яких було проведено понад 20. Під час проведення заходів у
місті забезпечувався громадський порядок.
Робота щодо економічного
і соціального розвитку міста
В сфері соціально-економічного розвитку міста в 2006 році міськвиконком спрямовував
свою діяльність на забезпечення реалізації пріоритетів Стратегії соціально-економічного
розвитку Харківської області та міста на період до 2011 року.
При цьому значна увага приділялась сприянню структурній перебудові економіки міста,
збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів, підвищенню життєвого рівня населення,
вирішенню найбільш гострих соціальних проблем та закріпленню певних позитивних
тенденцій, створенню умов для подальшого розвитку економіки.
Регуляторна політика
та розвиток підприємництва
Значна увага у 2006 році міськвиконкомом приділялась розвитку підприємництва,
зокрема, малому та середньому бізнесу, тому що цей сектор суттєво впливає на
економічну трансформацію, сприяє нарощуванню обсягів виробництва товарів та послуг,
створенню нових потужностей та робочих місць, збільшенню доходів населення,
пожвавленню ринкового попиту та вільної конкуренції.
За звітний період в місті зареєстровано 340 підприємців – фізичних осіб та 15 підприємців
юридичних осіб. Станом на 1.01.2007 р. на обліку перебувають 269 зареєстрованих
юридичних осіб, 2899 – фізичних осіб-підприємців, що на 7 % більше, ніж на початок
2006 року.
На 10 тис. наявного населення міста припадає 43 малих підприємства, що перевищує цей
показник у інших малих містах Харківської області.
За видами економічної діяльності суттєва кількість малих підприємств працює в оптовій і
роздрібній торгівлі (34 %). Більше чверті підприємств здійснюють свою діяльність у сфері
операцій з нерухомістю. Промислову діяльність здійснюють 18 % підприємств.
Всього в сфері малого бізнесу з урахуванням найманих працівників зайнято 3700 осіб, що
складає 26 % від працюючого населення.

У 2006 році за рахунок малого бізнесу в місті створено 1064 робочих місця, або 78 % від
числа створених робочих місць в усіх сферах економічної діяльності.
Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах виробництва продукції (робіт,
послуг) по місту стабільно утримується на рівні 15 %.
Надходження до бюджету міста від діяльності малого підприємництва щорічно зростають.
За підсумками 2006 р. їх частка в загальних надходженнях до міського бюджету становить
25,2 %.
З метою створення сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності, формування
сучасних ринкових відносин в місті закладено основу ринкової інфраструктури. Сьогодні
в місті діють Бізнес-Інтернет Центр «Слобожанка», ТОВ «Бізнес-клас «Діалог», Спілка
підприємців міста, 12 філій банківських установ, страхова компанія «Оранта» та інші
об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва.
Удосконалюється робота Єдиного офісу при міськвиконкомі. Рішенням міської ради
затверджено Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими
дозвільними органами та суб’єктами господарювання.
Розпочато роботу з формування Єдиного дозвільного реєстру. Перелік дозвільнопогоджувальних процедур Єдиного офісу розширено з 3 процедур до 16.
В рамках виконання заходів регіональної програми реалізації державної регуляторної
політики в місті формується нормативно-правова база у сфері підприємництва.
У 2006 році було розроблено та затверджено 8 проектів регуляторних актів, 6 знаходяться
в стадії розробки та громадського обговорення.
Зі спеціалістами апарату міськвиконкому було проведено навчання з питань
впровадження державної регуляторної політики.
Для керівництва в роботі розроблено проект Процедури якості «Підготовка проектів
регуляторних актів виконавчими органами Чугуївської міської ради».
Розпочато роботу з повторного відстеження результативності регуляторних актів.
Складено план-графік їх підготовки, закріплено відповідальних осіб, розробляється
проект Процедури якості «Проведення відстежень результативності регуляторних актів».
Міськрайонним центром зайнятості населення постійно проводиться робота, спрямована
на залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності.
З початку 2006 року для безробітних проведено 92 семінари з питань ведення
підприємницької діяльності.
Протягом 2006 року 94 безробітних, в тому числі 45 молодих осіб, отримали фінансову
допомогу для відкриття власної справи, на що із Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття було спрямовано
274,5 тис. грн.
Промисловість
У 2006 році міськвиконкомом проведена відповідна робота по стабілізації ситуації у
промисловості міста, поліпшенню фінансового стану підприємств та підвищенню
конкурентоспроможності їх продукції.
Станом на 1.01.06 року промисловий комплекс міста складався з 8 підприємств.
За минулий рік ними реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 167,4 млн. грн. На 1
особу населення в місті реалізовано промислової продукції на суму 4867 грн., що
відповідає другому місцю серед міст обласного значення області.
Найвищих темпів приросту промислового виробництва у 2006 році досягло підприємство
ВАТ «Чугуївська паливна апаратура». В порівнянні з 2005 роком темпи випуску його
продукції зросли майже в 4 рази.
Наростило випуск продукції у 2006 році і Державне підприємство Міністерства оборони
України – Авіаційно-ремонтний завод. Темпи виробництва на цьому підприємстві зросли
майже втричі.
ЧАРЗ підтримує марку найбільш надійного в світі підприємства з капітального ремонту
літаків Л-39, МІГ-23 всіх модифікацій. На заводі розроблена і впроваджена система

менеджменту якості, яка відповідає вимогам Міжнародних стандартів та Державному
стандарту України.
В структурі виробленої промислової продукції міста найбільша питома вага належить
харчовій галузі, яку представляє Компанія «СЕСА». У 2006 році частка виробленої цим
підприємством продукції в загальному обсязі склала 66,8 %.
Знизили у 2006 році обсяги виробництва підприємства Авіаційно-технологічний завод та
фірма «Дуан-К».
Причиною неефективної роботи державного підприємства – ЧАТЗ, перш за все, є
незадовільне управління ним з боку його Головного підприємства – Харківського
авіаційно-виробничого підприємства, структурним підрозділом якого він є.
Протягом минулого року міськвиконкомом була проведена робота щодо створення в місті
нового підприємства з виготовлення обладнання для водопровідно-каналізаційних
підприємств.
Пріоритетним напрямком діяльності міськвиконкому на 2007 рік залишається подальше
сприяння вирішенню проблемних питань провідних промислових підприємств міста.
Інвестиційна діяльність
Аналіз освоєння інвестицій на території міста Чугуєва за 2006 рік свідчить про достатньо
стабільну ситуацію у даній сфері з періодичною зміною технологічної структури
інвестицій.
Об’єктивною та логічною є щорічна зміна технологічної структури інвестицій в основний
капітал. Для січня-вересня 2006 року характерна перевага витрат на будівельно-монтажні
роботи – 57 % від освоєних інвестицій в основний капітал. Стійка позитивна динаміка
обумовлена збільшенням інвестування у житлове будівництво у 3,7 рази до відповідного
періоду 2005 року і становить 3612 тис. грн.
Обсяг іноземних інвестицій станом на 01.10.06 р. складав 768 тис. дол.; країни
інвестування – США та Республіка Польща. Даний показник є другим по Харківській
області серед міст обласного значення. Перше місце посідає Харків.
Аналізуючи інвестиційну діяльність по місту Чугуєву на підставі статистичних даних та
виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності у місті Чугуєві на 2005-2006 роки,
можна зробити висновок про досить стабільну ситуацію у сфері інвестування. Але
спостерігається відносна статичність окремих показників, що пояснюється об’єктивними
причинами загальнодержавного масштабу: нестабільною політичною та
макроекономічною ситуацією.
Одним із самих значущих факторів впливу на інвестиційне середовище є досконалість
соціальної інфраструктури міста (комунікації, мережі, покриття доріг та ін.). Зрозуміло,
що зазначена ділянка роботи є найскладнішою: знос мереж, недостатність фінансування та
ін. Є доцільним залучення позабюджетного фінансування та концентрації ресурсів для
вирішення зазначених проблем.
Містобудування
Стратегія містобудівної діяльності у м. Чугуєві спрямована на створення і підтримку
повноцінного життєвого середовища та збереження історично-архітектурної і культурної
спадщини.
У 2006 році за рахунок усіх джерел фінансування здійснено будівництво та введено в
експлуатацію 20 об’єктів громадського призначення і три об’єкти виробничого
призначення загальною площею 4,884 тис. кв. м, що перевищує показники 2005 року на 6
%.
Зростають в місті темпи індивідуального житлового будівництва за рахунок коштів
населення. У 2006 році введено в експлуатацію 36 житлових будинків загальною площею
4,009 тис. кв. м, що перевищує показники попереднього року на 48 %.
За рахунок коштів залучених інвесторів відновлено будівництво багатоповерхових
житлових будинків по вул. Харківській, 132 та вул. Гагаріна, 28 проектною загальною
площею 8132 кв. м. Розпочато будівництво культурно-оздоровчого комплексу з торгово-

офісними приміщеннями, готельними номерами і житловими квартирами по вул.
Харківській, 127 і 131 та комплексу автосервісу по вул. Ростовській поблизу
автомагістралі Київ-Харків-Довжанський.
Протягом 2006 року пріоритетним напрямком в управлінні процесом розміщення та
функціонування малих архітектурних форм (МАФ) для здійснення підприємницької
діяльності було визначено поступове забезпечення додатковими об'єктами торгівлі
мікрорайонів, віддалених від центральної частини міста. За минулий рік на окраїнах міста
встановлено 9 продуктових торгових павільйонів.
Для поліпшення регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами в місті
протягом року надавались дозволи спеціалізованим організаціям на встановлення
рекламних засобів типових конструкцій. Розпочато монтаж 10 бігбордів вдовж автотраси
Київ-Харків-Довжанський та 14 рекламних щитів, розташованих на фасадах
багатоповерхових будинків міста.
Продовжується діяльність архітектурно-містобудівної ради, створеної при виконавчому
комітеті з метою професійного колегіального розгляду і обговорення проектних рішень
об'єктів архітектури і містобудування. За результатами розгляду представлених
замовниками проектних пропозицій протягом року надані архітектурно-планувальні
завдання на проектування 22 об’єктів містобудування, що на 10 % більше, ніж у 2005 році.
В 2006 році розроблено пропозиції по коригуванню генерального плану 154 м-ну м.
Чугуєва та визначено 5 земельних ділянок для розміщення багатоповерхових житлових
будинків, на підставі чого залученими інвесторами здійснюється розроблення
містобудівного обґрунтування.
Транспорт, дорожнє господарство і зв’язок
У 2006 році потреби населення і господарства міста у пасажирських та вантажних
перевезеннях було забезпечено; автомобільним транспортом перевезено пасажирів на 75
% більше, ніж за 2005 рік.
За цей період перевезено 38,5 тис. тонн вантажів, що на 83 % перевищує рівень
попереднього року. Вантажообіг склав 15490 тис. км.
Автомобільні перевезення пасажирів здійснюються на чотирьох маршрутах, на яких
працює 5 автобусів ЛАЗ і 8 мікроавтобусів «ГАЗЕЛЬ».
Перевізники щоденно проводять медичний огляд водіїв, здійснюють перевірку технічного
стану транспортних засобів.
У весняно-літній період для покращення ситуації з перевезенням населення на садовогородні ділянки, приватними підприємцями вводиться необхідна кількість резервного
рухомого складу.
Згідно домовленості з міськвиконкомом за рахунок коштів ВАТ «Харківське
підприємство автобусних станцій» в місті здійснювались роботи з влаштування території
та покращення зовнішнього вигляду автостанції «Чугуїв».
За рахунок коштів залізничної дороги почалися роботи з реконструкції комплексу
залізничного вокзалу: відремонтовано дах, розроблено проект будівлі та благоустрою
території.
Проїзна частина більшості вулиць міста, по яких пролягають міські автобусні маршрути,
відповідає вимогам діючих норм. По місту встановлені знаки «Пішохідний перехід» та
розмітка «Зебра». На центральних вулицях міста встановлено пішохідну огорожу. В 2007
році буде встановлена огорожа по вул. Жадановського (напроти магазину «Меблі») – 30 м
та по вул. Харківській біля буд. № 104 – 40 м.
Для забезпечення безпеки руху щорічно виконуються комплекси робіт з організації
дорожнього руху. Кількість ДТП на дорогах міста за звітний період скоротилась на 14 %.
Послуги зв’язку населенню міста надає Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком».
Станом на 01.01.2006 р. кількість основних телефонних апаратів по місту складала 6851
одиницю і протягом звітного періоду збільшилась на 251 телефонний номер. За цей період
телефонізовано 36 помешкань інвалідів всіх категорій.

Розвиток сфери обігу споживчих товарів, послуг та захист прав споживачів
У минулому році споживчий ринок товарів і послуг міста розвивався достатньо
інтенсивно і характеризувався високим рівнем товарного насичення, стабільним балансом
попиту та пропозицій.
Обсяг роздрібного товарообігу, включаючи ресторанне господарство, за звітний рік склав
37,0 млн. грн., приріст до 2005 року – 36,0 %.
Мережа підприємств торгівлі у 2006 році збільшилась на 12 одиниць, у т. ч. відкрито один
супермаркет, чотири спеціалізовані магазини: з продажу цифрової побутової техніки,
будівельних матеріалів, квітів, м’ясопродуктів. Із загальної кількості нових об’єктів –
шість відкрито у віддалених від центру районах: м-н «Авіатор», вул. Щорса, вул.
Харківська, вул. Карбишева, вул. Есхарівська.
Забезпечено регулярне (2 рази на тиждень) підвезення товарів першої необхідності
мешканцям хутору Соцзмагання, а також на прохання жителів організовано виїзну
торгівлю молоком та овочами на вулиці Дружби. Протягом року в місті проведено
розширені базари до великодніх, травневих та інших свят; шкільний базар,
передноворічний святковий ярмарок.
На високому організаційному рівні в місті вперше проведено Великий Слобожанський
ярмарок. Підсумки його проведення перевершили всі очікування як учасників, так і
організаторів.
У звітному році активно проводилась робота з впровадження Програми розвитку ринків та
торговельних майданчиків у м. Чугуєві на 2004-2007 роки, що і буде продовжено в 2007
році.
У місті відкрито приватний міні-ринок «Авіатор», на 90 % проведено будівництво
торгового майданчика МП «Мрія» на бул. Комарова, 12-в. Зроблено капітальний ремонт
підвального приміщення універмагу «Чугуїв», в якому відкрито відділи з продажу меблів,
сантехніки, товарів, які були у користуванні.
Відділом споживчого ринку проводилась постійна, системна робота по боротьбі зі
стихійною торгівлею. Проведено більше десяти нарад за участю керівників ринків,
представників податкової інспекції, правоохоронних і контролюючих органів та учасників
стихійної торгівлі. Розпорядженням міського голови створено міжвідомчу постійно діючу
робочу групу, яка, відповідно до графіку, проводить рейди з запобігання та ліквідації
цього негативного явища.
У вирішені цього питання вдалось досягти значних результатів. Але робота була б більш
ефективною, а результат більш очевидним, якби бажання навести порядок в цій сфері
було не тільки у міської влади, але і у тих структур, які, відповідно до своїх обов’язків та
повноважень, мають вирішити зазначену загальноміську проблему.
Кількість підприємств ресторанного господарства залишається без змін і становить 46
об’єктів, але вони розширюються, і в 2006 році введено в дію 6 нових залів для
відвідувачів, які не палять, оновлено дизайн та інтер'єр діючих залів, відвідувачам
пропонуються нові, підвищеної якості види обслуговування.
Мережі підприємств побуту розвиваються не так динамічно, як торгівлі. В 2006 році
відкрито два нових об'єкта, населенню запропоновано 4 нових види послуг: прокат
весільного та урочистого вбрання, послуги наземного спецавтотранспорту, солярію.
За 2006 рік населенню надано послуг на суму 4,5 млн. грн. Приріст до 2005 року склав
35,5 %.
У День міста було проведено шоу зачісок та одягу, виставку квітів, в яких брали участь
майстри міських перукарень, салону краси «Імперія краси», власники магазинів з продажу
квітів та квіткарі-аматори.
Проводилась також робота з ліквідації послуг гральних автоматів, які періодично
з'являлись на вулицях міста.

Задоволення попиту споживачів у продовольчих та промислових товарах, побутових та
комунальних послугах здійснюється при постійному контролі додержання суб’єктами
господарювання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».
Протягом року розглянуто 105 звернень споживачів з питань придбання товару або
одержання послуг неналежної якості. Половина з них стосується продажу неякісної
побутової техніки, електротоварів, мобільних телефонів, третина – неякісних послуг з
встановлення пластикових вікон і дверей. Після втручання спеціалістів відділу
споживчого ринку споживачам замінено або відремонтовано товарів на суму 25,5 тис.
грн., повернено майже 53 тис. грн. за неякісні товари і послуги.
Спеціалістами виконкому разом зі спеціалістами санітарних та ветеринарних служб
проведено ряд рейдів на ринках міста з перевірки дотримання суб’єктами господарювання
вимог Закону України «Про захист прав споживачів», Правил торгівлі на ринках. За
виявлені порушення 43 суб’єкти притягнуто до адміністративної відповідальності, сума
сплачених штрафів склала 774 грн.
Відділом споживчого ринку підготовлено ряд регуляторних актів щодо місцевих податків
і зборів, в тому числі зроблено аналіз, зведено в одне і затверджено в новій редакції 16
попередніх рішень міськради щодо встановлення ставок єдиного податку з затвердженням
22 ставок для нових видів діяльності.
Зовнішньоекономічна діяльність
та міжнародне співробітництво
Основні показники зовнішньоекономічної діяльності міста у 2006 році характеризуються
постійними темпами зростання. У січні-вересні 2006 року обсяги експортних поставок
підприємств та організацій склали 4851,99 тис. дол., що у 2,9 разів більше, ніж за
відповідний період минулого року. Імпортні надходження становлять 1484,25 тис. дол.
Темп росту даного показника – 164,75 %. Визначальним є наявність позитивного
експортно-імпортного сальдо.
Експортно-імпортні операції здійснювали 12 підприємств переважно у галузях
машинобудування та харчової промисловості. За результатами 2006 року очікується
збільшення зовнішньоторгового обороту до 7984,25 тис. дол., з темпом росту до
попереднього року – 195 %.
З метою налагодження взаємовигідних стосунків та залучення інвестицій здійснюється
постійна робота зі зміцнення позицій міста на міжнародному рівні, проводяться зустрічі з
представниками міжнародних донорських організацій. Зараз здійснюється робота із
налагодження партнерських відносин з містом Мюрхардт, земля Баден-Вюттемберг
(Федеративна Республіка Німеччина).
Управління об’єктами комунальної власності та реформування
земельних відносин
Для збільшення дохідної частини міського бюджету проводиться робота зі збереження та
розвитку орендної бази.
У 2006 році від оренди нерухомого майна до міського бюджету надійшло 110 тис. грн., що
на 1,5 % більше, ніж у 2005 році.
Проведено 2 конкурси оренди об’єктів комунальної власності. Підготовлена нова
методика розрахунку орендної плати за користування об'єктами нерухомості, втілення
якої приведе до збільшення надходжень до бюджету.
З метою ефективного використання комунального майна розроблений та втілений
Порядок малої приватизації, який надав можливість збільшити надходження до бюджету
за рахунок приватизації на конкурентних засадах.
Протягом 2006 р. в місті приватизовано 4 об’єкта: частина будинку по вул. Харківській,
78; частина будинку по вул. Жадановського, 2; будівля по вул. Кожедуба, 1; об’єкт
незавершеного будівництва по вул. Гагаріна, 28. До міського бюджету надійшло близько
361,2 тис. грн.

У 2007 році плануються для приватизації такі об’єкти комунальної власності: будівля
колишнього літнього кінотеатру; будівля по вул. Дружби, 39; приміщення перукарні по
вул. Щорса, 7.
З метою послідовного впровадження заходів, що призведуть до обліку всіх земель міста та
створення сучасної системи управління ними, міськвиконкомом реалізується «Програма
розвитку земельних відносин в місті на 2006-2010 роки», згідно з якою розпочато
створення сучасного топографо-геодезичного забезпечення управління земельними
ресурсами та створення земельно - інформаційної системи «ЗІС». Підготовлено технічне
завдання, кошторис та укладено договір на виконання робіт зі створення системи.
Ведуться роботи щодо погодження нових меж міста, що вкрай необхідне для ефективного
використання та управління земельними ресурсами міста. Продовжується інвентаризація
земельних ділянок, що знаходяться в користуванні фізичних осіб з подальшим
оформленням права власності та користування. Удосконалюється система розрахунку
орендної плати за користування земельними ділянками. Підготовлено проекти нових
регуляторних актів щодо оренди та аукціонного продажу земельних ділянок.
Від орендної плати на землю в 2006 році до міського бюджету надійшло 369,5 тис. грн.,
що на 43,9 % більш, ніж у 2005 році (256,7 тис. грн).
В результаті вдосконалення системи управління земельними ресурсами та впровадження
приватної власності на землю протягом останніх років відслідковується збільшення
кількості земельних ділянок, на які видані державні акти.
Проводиться робота з виділення земельних ділянок для розміщення стаціонарних
торговельних закладів та ринків на окраїнах міста.
У 2006 році розроблений та вперше застосований на практиці конкурс забудовників
вільних земельних ділянок, умови якого надають можливість отримати безкоштовно в
комунальну власність частку нових квартир.
Виконання бюджету міста
Запорукою вирішення багатьох існуючих проблем, що стосуються життєзабезпечення
міста, є виконання плану наповнення бюджетів всіх рівнів та здійснення контролю за
ефективністю використання коштів.
Поліпшення ситуації в економіці міста дає можливість досягти покращення фінансового
стану міського бюджету.
До зведеного бюджету міста надійшло 34 356,9 тис. грн. при запланованих 33 114,4 тис.
грн., що становить 103,8 %.
Доходна частина бюджету міста по загальному фонду виконана на 99,4 %. До бюджету
надійшло 30 175,0 тис. грн., що на 4 071,6 тис. грн. більше, ніж у 2005 році. Всі кошти
загального фонду бюджету отримано виключно у грошовій формі. Найбільш значні суми
отримані по податку на доходи з фізичних осіб – 10 229,6 тис. грн., що на 4 568,6 тис. грн.
більше, ніж у 2005 році; по платі за землю – 607,5 тис. грн., що на 148,0 тис. грн. більше,
ніж у 2005 році; торговому патенту – 330,5 тис. грн., що на 110,7 тис. грн. більше, ніж у
2005 році.
З 12 видів джерел податкових та неподаткових надходжень 10 виконано. Невиконання
річного плану пояснюється невиконанням планових показників, доведених Міністерством
фінансів України, з надходження податку з доходів фізичних осіб – військовослужбовців.
При плані 3 067,4 тис. грн. надійшло 2 593,4 тис. грн., що складає 84,5 %. Планування
здійснювалось з урахуванням підвищення у 2006 році заробітної плати
військовослужбовців, яке впродовж року не відбулося.
До спеціального фонду бюджету надійшло 4 181,8 тис. грн. при плані 2764,1 тис. грн., що
на 1334,0 тис. грн. більше, ніж у 2005 році.
Видатки бюджету міста за 2006 рік по загальному фонду виконані на 98,8 %. Сума
видатків по загальному фонду склала 30269691 грн., при уточненому плані 30650253 грн.
Сума видатків по спеціальному фонду склала 4113207 грн., при уточненому плані 2764100
грн. (план за власними надходженнями бюджетних установ залишається незмінний).

Видатки міського бюджету 2006 року мали чітко визначену соціальну спрямованість. Так,
на освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру і фізкультуру
спрямовано 19 920 832 грн., або 65,8 % видатків загального фонду бюджету. На житловокомунальне господарство спрямовано 4 480 743 грн., або 14,8 % видатків загального
фонду бюджету, в тому числі:
1 049 363 грн. – на міський благоустрій;
350 000 грн. – на капітальний ремонт житлового фонду;
313 532 грн. – на житлово-експлуатаційне господарство;
2 767 848 грн. – на здійснення заходів з передачі житлового фонду Міноборони.
Видатки з резервного фонду склали 15 623 грн., і вони були спрямовані:
– 7 063 грн. – відділу ЖКГ для забезпечення безперервної роботи техніки по ліквідації
заметів та розчистку вулиць до об'єктів першочергового користування населення:
лікарень, шкіл, дитячих садків, автовокзалу, залізничного вокзалу та інших;
– 8 560 грн. – відділу ЖКГ для ліквідації аварії, що сталася на мережі живлення
електроенергією житлового будинку за адресою: вул. Дружби, 7-а.
Фінансове управління бере участь в Проекті «Реформа місцевих бюджетів в Україні» у
співпраці з Міністерством фінансів України та за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку. Протягом року було проведено 7 тренінгів зі складання бюджету
за програмно-цільовим методом.
Витрати бюджетних коштів установами і закладами здійснювались згідно з затвердженим
бюджетом міста, відповідно до доведених лімітів, кошторисів доходів і видатків, планів
асигнувань, спрямовувались в першу чергу на фінансування захищених статей видатків
бюджету і оплату енергоносіїв.
Аналізуючи бюджетний період 2006 року, наявними стають основні проблемні питання в
сфері активізації поповнення доходної частини міського бюджету шляхом виведення «з
тіні» підприємств та працівників, розширення бази оподаткування, адекватного розвитку
земельного ринку задля забезпечення гідного фінансування соціально-культурної сфери,
капіталовкладень та благоустрою.
Забезпечення життєдіяльності міста
Житлово-комунальне господарство, яке є основою соціальної сфери життя людини, на
сьогодні залишається однією з найменш сучасно оснащених галузей господарства.
Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі з боку держави
впродовж останніх років призвели до суттєвого загострення її проблем. Головними з них
є: недофінансування дотацій на відшкодування різниці в тарифах та наданих населенню
пільг, постійне зростання цін на енергоносії, низька платоспроможність населення та ряд
інших неурегульованих на законодавчому рівні питань.
Незважаючи на наявні труднощі, аналіз роботи підприємств житлово-комунального
господарства міста за 2006 рік свідчить, що, в цілому, вдалося забезпечити споживачів
міста житлово-комунальними послугами.
Опалювальний сезон 2005-2006 рр. було завершено без зривів. Усі житлові будинки та
об’єкти соціальної сфери були забезпечені теплом.
Виконання в міжопалювальний період запланованих заходів з підготовки житлового
фонду, технологічного устаткування та інженерних мереж сприяло своєчасному початку
поточного опалювального сезону і забезпечує відносно стабільне його проходження.
У 2006 році в межах фінансових можливостей реалізовувались галузеві програми
розвитку і реформування житлово-комунального господарства, поводження з відходами,
поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання
споживання води та теплової енергії, що дозволило здійснити найнеобхідніші заходи у
тепловому, водопровідно-каналізаційному, житловому господарстві, сфері благоустрою.
У минулому році від Міністерства оборони України прийнято до комунальної власності
57,3 тис. кв. м житлового фонду, разом з об’єктами комунального господарства та

соціальної сфери. На проведення капітального ремонту цих об’єктів була виділена і
використана державна цільова субвенція в сумі 2767,8 тис. грн.
З метою підвищення відповідальності і якості обслуговування житлових будинків в 2006
р. проведено реформування підприємств, обслуговуючих житлові будинки, на базі 4-х
підприємств було створено одне – КЖРЕП.
У житловому фонді міста, який належить до комунальної власності, налічується 191
житловий будинок загальною площею понад 353 тис. кв. м, в минулому році
здійснювалися поточний та капітальний ремонти:
– відремонтовано 5,4 тис. кв. м покрівлі;
– проведена заміна стояків холодного та гарячого водопостачання в 17 житлових
будинках;
– відремонтовано 18 під’їздів, проведено ремонт козирків, міжпанельних стиків, замінена
запірна арматура в житлових будинках;
– здійснювалась і продовжує здійснюватись заміна внутрішніх електричних мереж в
житлових будинках.
За рахунок субвенції з державного бюджету відновлена робота шести ліфтів, які не
працювали з моменту прийняття будинків від Чугуївського заводу паливної апаратури.
В житловому фонді міста впроваджуються енергозберігаючі технології. На протязі
минулого року біля під'їздів та в самих під'їздах частини будинків було встановлено 180
антивандальних енергозберігаючих світильників. Ця робота буде продовжуватись і в
поточному році.
У 2006 році міськвиконком брав участь у Всеукраїнському конкурсі проектів міських
громад. Проект «Формування альтернативних форм власності у житловому фонді шляхом
створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків у м. Чугуєві» став
переможцем. На реалізацію даного проекту у 2007 році будуть виділені кошти в сумі 130,7
тис. грн.
Водозабезпечення м.Чугуєва здійснює Чугуївське виробниче підприємство водопровідноканалізаційного господарства. У 2006 р. на підприємстві проведені взаєморозрахунки з
основним кредитором ТВО «Харківкомунпромвод» за покупну воду. Кредиторська
заборгованість за звітний період зменшилась на 8297,6 тис. грн. Дебіторська
заборгованість споживачів складає 2881,8 тис. грн., що на 8046,8 тис. грн. менше, ніж у
минулому році.
У 2006 році виконана перекладка 2,3 км технічно зношених водопровідних мереж,
проведений капітальний ремонт водопровідної насосної станції та каналізаційної насосної
станції в академмістечці п.Башкирівка, закінчені роботи з перекладки напірного колектору
від КНС-1, проведені ремонтні роботи на очисних спорудах.
В дев’ятиповерхових будинках по вул. Харківській, 122, 124, 126, 130 та вул. Гагаріна, 30
встановлені підкачуючи насосні станції для забезпечення мешканців будинків якісним
наданням послуг з водопостачання.
Проведено роботи, що сприяли зменшенню поривів на водопровідних мережах і
скороченню втрат води.
З метою покращення забезпечення мешканців житлових будинків теплом протягом 2006
року були побудовані:
– міні-котельня у військовому містечку № 2;
– проведена заміна обладнання в котельнях по вул. Ворошилова та по вул. Колгоспній.
В місті було здійснено капітальний ремонт теплових мереж на 100 тис. грн. за рахунок
державної субвенції.
При підготовці до опалювального сезону було відремонтовано: 45 котлів; 98 насосів; 11
вентиляторів; 4560 одиниць запірно-регулюючої апаратури; проведено ремонт
електрообладнання; ремонт та повірка контрольно-вимірювальних приборів; ремонт 49,9
км мереж опалення і гарячого водопостачання; проведена заміна 800 п. м. аварійних
теплових мереж.

Поточне утримання об’єктів благоустрою міста здійснює Чугуївський комбінат
комунальних підприємств.
В 2006 році за рахунок місцевого бюджету був проведений поточний ремонт 9 вулиць
міста, які мають тверде покриття. Відсипано шлаком 6 вулиць. На ці роботи витрачено
257,9 тис. грн. За рахунок субвенцій з державного бюджету проведено капітальний ремонт
доріг по вул. Кочетокській, Руднєва та К. Лібкнехта на загальну суму 805 тис. грн.
Комбінатом комунальних підприємств виконується поточне утримання вулиць, парків,
скверів. В минулому році проведена велика робота з освітлення вулиць міста. Змонтовано
378 енергозберігаючих світильника, 30 багатотарифних лічильника, які дають змогу вести
облік та проводити проплату за електроенергію по нічному тарифу. В минулому році було
придбано і змонтовано 30 таймерів, з допомогою яких встановлюється час включення і
відключення вуличного освітлення.
В 2006 році комбінату комунальних підприємств була передана функція по виконанню
послуг з вивезення твердих побутових відходів від житлових будинків міста. Проведено
ряд заходів з підвищення якості цих послуг. Придбано 2 сміттєвоза, закуплено 100 нових
бачків для твердих побутових відходів та 54 контейнери.
Виконані заходи дозволили значно покращити ситуацію з вивезенням твердих побутових
відходів від багатоповерхових житлових будинків, але в приватному секторі дана послуга
виконується незадовільно.
Соціальний захист населення
Соціальний захист незахищених верств населення забезпечується шляхом надання
населенню житлових субсидій та допомог. В управлінні праці та соціального захисту
населення, де призначаються і виплачуються всі види державних соціальних допомог та
житлових субсидій, організована безперервна робота приймальні, постійно проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота через місцеві засоби масової інформації.
У 2006 році за субсидіями звернулось 2180 сімей, призначено субсидію 1999 сім’ям на
загальну суму 513,1 тис. грн. Було проведено 15 засідань конфліктної комісії з
призначення субсидій та соціальних допомог, розглянуто 300 заяв та по 286 заявам були
прийняті позитивні рішення.
Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» у 2006 році
звернулось 1135 осіб, було призначено допомогу 1053 особам, виплачено допомогу на
загальну суму 2 293,2 тис. грн., у 2005 році – 1 428,4 тис. грн.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» у 2006 році звернулось 360 сімей, призначено допомогу 317 сім’ям на загальну
суму 369,3 тис. грн.
Згідно з Постановою № 106 від 06.02.2006 року «Про затвердження Порядку призначення
і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомним
сім’ям за принципом «гроші ходять за дитиною» у 2006 році була призначена допомога 4
прийомним сім’ям, 1 – дитячому будинку сімейного типу на загальну суму 103,61 тис.
грн.
Згідно з іншими законами було виплачено допомог на суму 418,8 тис. грн.
Загальна сума пільг на житлово-комунальні послуги, наданих громадянам міста Чугуєва у
2006 році та прийнятих до відшкодування, склала 2838,15 тис. грн., пільг на тверде паливо
та скраплений газ було виплачено 33,12 тис. грн. Загальна сума на відшкодування пільг за
послуги зв’язку склала 145,77 тис. грн. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
окремих категорій громадян склали 65,94 тис. грн.
Соціальними інспекторами протягом 2006 року була проведена певна робота щодо
перевірки достовірності наданої інформації для призначення соціальних допомог та
субсидій, було повернуто до бюджету 12,6 тис. грн.

З метою налагодження обліку пільговиків за соціальною ознакою сформовано Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП). Він
підтримується в актуальному стані і використовується для перевірки відомостей, наданих
підприємствами і організаціями, що надають послуги, та проведення з ними розрахунків
за надані пільговикам послуги. На 01.01.2007 року на обліку у Реєстрі перебуває 9,5 тис.
громадян.
Протягом 2006 року в управлінні праці та соціального захисту населення було видано
більше ніж 5200 посвідчень пільгових категорій.
Станом на 01.01.2007 р. на обліку в управлінні перебуває 493 громадянина, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 114 дітей та 11 дружин
померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Протягом 2006 року 4 громадянам встановили статус учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
Станом на 01.01.2007 р. на обліку перебуває 383 одержувача компенсаційних виплат
згідно ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи». Витрати на додаткову відпустку склали за 2006 рік 16,5 тис.
грн. для 77 громадян. Протягом 12 місяців 2006 року нарахована та виплачена щорічна
допомога на оздоровлення 276 громадянам.
Одним з головних напрямків соціальної підтримки інвалідів, ветеранів війни та праці є
медичне обслуговування та оздоровлення. Так, в санаторіях був оздоровлений 71
мешканець міста. Протягом року видано 40 інвалідних візків та 200 одиниць засобів
реабілітації. За 2006 рік 5 інвалідів отримали автомобілі.
За сприянням акції «Зір» 257 громадян отримали окуляри. Компенсацію на бензин, ремонт
та технічне обслуговування автомобілів було виплачено 65 чол. на загальну суму 9,7 тис.
грн.
Протягом року матеріальну допомогу надано від Фонду інвалідів 83 особам на суму 6,7
тис. грн., 48 малозабезпеченим громадянам похилого віку на суму 2,5 тис. грн. за рахунок
державного бюджету. З метою підтримки малозабезпечених верств населення радою з
вирішення питань надання допомоги малозабезпеченим верствам за рахунок місцевого
бюджету матеріальну допомогу отримали 752 малозабезпечених громадянина міста на
суму 40,4 тис. грн.
Чугуївським міським територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян проводиться системна робота як з надання
соціальних послуг населенню, так і з розширення зони обслуговування одиноких
непрацездатних осіб та інвалідів усіх категорій шляхом виявлення та взяття на
обслуговування усіх, хто потребує допомоги, покращення якості обслуговування, надання
адресної натуральної та медичної допомоги. На обслуговуванні у відділенні соціальної
допомоги вдома знаходяться 519 осіб, яким соціальні працівники постійно надають різні
види соціальної допомоги. Однією з найважливіших форм надання соціальної допомоги
територіального центру є рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів.
Відділенням медико-соціальної реабілітації територіального центру надаються
безкоштовні послуги ветеранам війни та праці, інвалідам усіх категорій незалежно від
сімейного стану. Відділення працює в напрямку реабілітації захворювань серцевосудинної системи, захворювань легень та опорно-рухового апарату. Всього за 2006 рік
відділення відвідали 3712 чоловік, яким надано 37326 послуг.
У відділенні адресної натуральної допомоги знаходиться на обліку 1241 громадянин.
Протягом року надано натуральної допомоги продуктами харчування – 651
малозабезпеченому громадянину похилого віку на загальну суму 15,4 тис. грн.; надана
допомога одягом, взуттям, білизною та іншим – 285 чол. на суму 16,2 тис. грн.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати
праці, охорони та умов праці, безпечної
життєдіяльності та зайнятості населення

В 2006 році розроблені та затверджені заходи щодо подальшого підвищення рівня оплати
праці працівників. Внаслідок їх виконання середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника за 2006 рік склала 803,66 грн., що на 37,6 % вище відповідного
показника позаминулого року. Її розмір перевищив встановлені у 2006 році державні
соціальні стандарти: у 2,4 рази – рівень мінімальної заробітної плати (400,00 грн.) та у 1,9
рази – розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (505,00 грн.).
На 103 підприємствах (89,6 %) міста досягнуто середнього рівня оплати праці більше
установленого прожиткового мінімуму для працездатної особи, а кількість працівників,
які отримують заробітну плату вище прожиткового мінімуму, становить 3542 чол., або
52,1 % загальної чисельності працюючих.
Однією з основних проблем в місті є наявність заборгованості із заробітної плати.
Внаслідок вжитих заходів щодо її погашення, загальний обсяг невиплаченої заробітної
плати працівникам міста з початку 2006 року знизився на 1498,3 тис. грн., або на 74,6 %.
Повністю погашено борги на комунальних підприємствах міста; кількість підприємствборжників зменшилась з 8 до 2. Залишилася невиплаченою заробітна плата на
Чугуївському авіаційному технологічному заводі, який є структурним підрозділом
Харківського державного виробничого авіаційного підприємства та будинкоуправлінні №
2 Чугуївської КЕЧ району, яке припинило економічну діяльність.
Протягом 2006 року в місті проводилась певна організаційна робота щодо регулювання
трудових відносин шляхом укладання колективних договорів.
В лютому-березні в місті проведено двомісячник з укладання колективних договорів.
Станом на 01.01.07 р. підприємствами та організаціями міста укладено та зареєстровано у
виконавчому комітеті 108 колективних договорів. Кількість працюючих, охоплених
колективно-договірним регулюванням, – 4945 чол., що становить 99,3 % загальної
чисельності працюючих.
У 2006 році регулювання ринку праці здійснювалось з метою збалансування попиту і
пропозиції робочої сили, досягнення продуктивної зайнятості населення.
За підсумками роботи промислового сектору міста та сфери підприємництва, протягом
2006 року за рахунок усіх джерел фінансування створено 1359 робочих місць, що складає
105,3 % від річного програмного завдання. З усіх новостворених робочих місць 28,0 %,
або 381 одиниця, створені юридичними особами; 72,0 %, або 978 одиниць – фізичними
особами (реєстрація фізичних осіб та договори найму).
Вжито заходів щодо легалізації тіньової зайнятості, насамперед, в сфері малого бізнесу. За
2006 рік було перевірено 236 суб’єкта господарювання, у 43 з них виявлені порушення
чинного законодавства в частині оформлення трудових відносин з найманими
працівниками – виявлено 53 «тіньових» робочих місця.
В результаті роботи, проведеної міською комісією з легалізації робочих місць, 29 чоловік
отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та
пенсійним забезпеченням.
В 2006 році зберігалася тенденція стабілізації на фіксованому ринку праці міста, що
намітилась раніше. На обліку в службі зайнятості протягом 2006 року перебувало 2477
незайнятих громадян, що на 20,3 % менше, ніж у попередньому році, з них активними
формами зайнятості охоплено 1715 чоловік, або 69,2 %:
– працевлаштовані 1271 чоловік (рівень працевлаштування у порівнянні з 2005 роком
підвищився з 44,5 % до 51,3 %);
– отримали нову професію, спеціальність або підвищили кваліфікацію 237 осіб;
– до тимчасових оплачуваних громадських робіт залучено 205 незайнятих громадян.
З метою тимчасової зайнятості учнівської молоді під час літніх канікул був сформований
на базі Чугуївського ККП Молодіжний трудовий загін, в якому прийняли участь 20
чоловік учнівської молоді. Робота загону оплачувалась за рахунок коштів міського
бюджету, витрачено 5 тис. грн.

Протягом звітного періоду проводилася певна робота щодо реалізації конституційного
права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.
На виконання Заходів поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2006 рік вирішено питання щодо проведення атестації робочих місць за
умовами праці з небезпечними і шкідливими для здоров’я людей виробничими факторами
на підприємствах ДП МОУ «ЧАРЗ», ЧАТЗ та ЖРЕП.
Розроблено проект Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2007-2011 роки.
Пенсійне забезпечення населення
У 2006 році власні доходи Пенсійного фонду в місті склали 21,3 млн. грн., що на 5,7 млн.
грн. більше в порівнянні з 2005 роком. План надходжень власних доходів виконано на
111,5 %. Це дало можливість протягом 2006 року розмір трудових пенсій збільшити в
середньому на 53,4 % і забезпечити їх безперебійну виплату.
Станом на 1 січня 2007 року кількість пенсіонерів становила 8623 чол., що на 1,4 % менше
в порівнянні з 2005 роком.
Середній розмір трудових пенсій у 2006 році склав 122 % від прожиткового мінімуму для
непрацездатних осіб.
Мінімальний розмір трудових пенсій відповідає прожитковому мінімуму і станом на
01.01.07 складає 426,07 грн.
Видатки на виплату пенсій за 12 місяців 2006 року склали 44,6 млн. грн.
Розвиток освіти, культури і туризму
Питання розвитку освіти, культури і туризму постійно знаходяться в полі зору
міськвиконкому.
Освітня діяльність у 2006 році була спрямована на створення умов для повноцінного і
всебічного розвитку дітей, забезпечення якісного навчання і виховання, збереження життя
і здоров’я дітей.
У 18 закладах освіти м. Чугуєва забезпечено доступність і безоплатність освіти. У 10-ти
школах міста на кінець 2006 р. навчалось 3475 учнів.
У загальноосвітніх навчальних закладах забезпечується поглиблене та профільне
вивчення предметів. Допрофільних (8-9 кл.) – 18, в них учнів 415 чол., профільних (10-11
кл.) – 20, в них учнів – 433 чол. Відкрито профільні й допрофільні класи художньоестетичного напрямку у ЗОШ № 3.
У 6-ти дошкільних навчальних закладах здобувають дошкільну освіту 823 дитини.
Позашкільною освітою охоплено 2549 дітей, які навчаються в 159 гуртках та секціях ЦТК,
БДЮТ та ДЮСШ міста. Проводилась робота щодо підтримки творчо обдарованої молоді,
результатом якої стали 8 призових місць в обласних і 1 місце у Всеукраїнських олімпіадах
з базових дисциплін.
На базі ДНЗ № 8 працювала платна група з короткотривалим перебуванням дітей, НВК №
12 – «Старт-школа» для дітей, які не відвідують ДНЗ; відкрито при ДНЗ консультаційні
пункти для батьків. Дошкільною освітою охоплено близько 80 % дітей дошкільного віку.
До мережі Інтернет підключено всі школи, зокрема, у 2006 році – ЗОШ № 3, 4. Закуплено
ліцензійні програми для гімназії № 5. Функціонує сайт відділу освіти. Здійснюється обмін
інформацією за допомогою інформаційної мережі (електронної пошти).
У 2006 році на передплатні видання було залучено 4,1 тис. грн. У середньому школярі
міста забезпечені підручниками на 89 % від потреби (в т.ч. україномовними на 86 %).
За наслідками атестації педагогічних працівників 2006 р. мають вищу категорію – 72 чол.,
першу категорію – 132 чол., другу категорію – 44 чол., категорію «спеціаліст» – 40 чол.,
звання «Старший учитель» – 19 чол.; «Вчитель-методист» – 22 чол. 4 вчителі міста мають
звання «Заслужений вчитель України», 1 – нагороджено медаллю Макаренко, 1 є
Соросівським учителем та 1 має орден «Знак пошани». 51 вчитель (11,7 %) міста має
звання «Відмінник освіти України».

У 2006 році через соцзахист виділено 27 путівок для педпрацівників.
На покращення матеріально-технічної бази закладів освіти використано 132,8 тис. грн. На
розвиток і утримання позашкільних навчальних закладів використано 332,9 тис. грн.
На кінець 2006 р. у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах навчаються і
виховуються 619 дітей пільгових категорій. Двічі на рік вони проходять медичне
обстеження спеціалістами ЦРЛ м. Чугуєва. Щорічно організовується робота щодо
святкування Нового року та Різдва (7191 грн. на новорічні подарунки). З фонду всеобучу
надана матеріальна допомога на суму 7,0 тис. грн. 70 дітям пільгових категорій, з яких 30
– діти-сироти.
Протягом літніх канікул 2006 року на базі всіх загальноосвітніх навчальних та
позашкільних закладів міста функціонувало 15 дитячих оздоровчих закладів з денним
перебуванням, у яких було оздоровлено 758 дітей пільгових категорій, у тому числі
обдарованих – 263, та 1 табір – з цілодобовим перебуванням «Азимут» (25 дітей). У ДНЗ
оздоровлено 651 дитину. Влітку 2006 року 90,6 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, були оздоровлені за кошти міського бюджету.
Було організовано у 2006 році безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4 класів та
пільгових категорій у їдальнях загальноосвітніх закладів.
З метою підвищення ролі культури у житті міської громади, формування у суспільстві
єдиного духовного простору, запровадження гуманістичних цінностей, високої моралі,
національної свідомості та патріотизму, подолання негативних явищ та сприяння
позитивним тенденціям у духовній сфері суспільного життя міста, за 2006 рік відділом
культури і туризму, підпорядкованими йому закладами було вжито заходи, спрямовані на
забезпечення виконання завдань Програми «Розвиток культури».
В ході цієї Програми був виконаний План основних культурно-мистецьких заходів.
На високому рівні було організовано та проведено «Місто майстрів» під час Великого
Слобожанського ярмарку, що вперше відбувся у м. Чугуєві 23 вересня 2006 року, в якому
брало участь 11 молодих майстрів живопису та батіку міста.
Яскраво та в кращих військових традиціях було проведено презентацію експозиції м.
Чугуєва в рамках Великого Слобожанського ярмарку.
Протягом року запроваджено проект «Створення ефективної системи використання
об'єктів, які потребують захисту традиційного характеру історичного та культурного
середовища м. Чугуєва», в результаті якого був зроблений історико-опорний план міста з
виділенням історичних ареалів і зон охорони пам’яток, та створені усі передумови для
організації роботи органу охорони культурної спадщини міста.
В Художньо-меморіальному музеї І. Ю. Рєпіна вперше було проведено виставку ікон з
фондів музею та приватних колекцій (на День народження І. Ю. Рєпіна), розпочато роботу
з приватними колекціонерами щодо подальшого проведення виставок.
З метою поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури, протягом 2006 року
здійснено поточні ремонти приміщень дитячої музичної школи, дитячої художньої школи
ім. І. Ю. Рєпіна, бібліотек міста, відділів Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна.
Протягом року було поповнено бібліотечні фонди на 3714 одиниць, кількість відвідувань
бібліотек міста склала 47697 одиниць. В бібліотеках ЦБС працює 7 клубів, серед яких
поетичний клуб «Свіча». В цьому році надруковано 5 видань місцевих поетів: Л.
Липчанської, В. Родіонова, Л. Боднарюк, П. Керанчука, И. Полюховича (за рахунок
спонсорської допомоги та за власний рахунок).
В Художньо-меморіальному музеї було проведено 13 виставок, 993 екскурсії, прочитано
38 лекцій для школярів та мешканців міста. Кількість відвідувань в Художньомеморіальному музеї за звітний період склала більше 38 тис.
Школи естетичного виховання протягом року брали безпосередню участь в чисельних
загальноміських та обласних культурних заходах.

В дитячій музичній школі навчаються 180 учнів, пільговий контингент – 18 учнів; існує 6
відділень: хорове, фортепіано, оркестрове, теоретичних дисциплін, підготовче відділення
та група естетичного виховання. Дипломантами та лауреатами конкурсів різного рівня за
2006 рік стали 8 учнів.
В дитячій художній школі кількість учнів в 2006 р. складала 150 учнів, пільговий
контингент – 10 учнів, протягом року 53 учня були учасниками виставок-конкурсів
міжнародного рівня (7 стали лауреатами), 46 дипломантів виставок-конкурсів
регіонального, обласного та всеукраїнського рівня.
В культурному центрі «Імідж» було проведено 210 заходів. Працює 8 гуртків та клубів за
інтересами, протягом 2006 року проведено 52 дискотеки для молоді. На базі КЦ «Імідж»
було проведено VІІ Міжнародний рєпінський пленер. Протягом року у виставковому залі
культурного центру проведено 12 виставок майстрів живопису, декоративно-ужиткового
мистецтва. Колектив КЦ «Імідж» розробляє та провадить більшість загальноміських
культурно-масових заходів, які відбуваються в місті.
В 2006 році підвищення кваліфікації пройшли всі працівники Художньо-меморіального
музею І. Ю. Рєпіна і всі працівники Централізованої бібліотечної системи, 9 викладачів
дитячої музичної школи та 2 викладача дитячої художньої школи ім.І. Ю. Рєпіна.
Викладачі шкіл естетичного виховання пройшли атестацію. На кінець року мережу
закладів культури міста було комп’ютеризовано.
В 2006 році було складено повний перелік пам’яток історії та монументального
мистецтва, які знаходяться на території м. Чугуєва, та рішенням ХІV сесії V скликання
Чугуївської міської ради були передані на баланс Чугуївського ККП.
Було проведено роботу по складанню Чугуївського некрополю: проведено дослідження,
вивчення історичного Преображенського кладовища та меморіалів, зроблено
фотофіксацію, згідно з підготовленим списком. Запропоновано перелік знову виявлених
об’єктів культурної спадщини для внесення до Державного реєстру пам’яток України.
Зроблено паспортизацію цих пам’яток.
З метою приведення історико-культурного заповіднику до належного юридичного
статусу, підготовлено науково-обгрунтовуючу документацію та надано до Управління
культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, до Міністерства
культури і туризму України. Питання про створення Державного історико-культурного
заповідника «Чугуїв» включено до соціально-економічного плану Харківської області на
2007 рік.
Протягом 2006 року здійснювалась плідна співпраця з військово-історичними
товариствами м.Чугуєва, м. Харкова, клубом «Самоход», спільно з якими було проведено
військово-історичну реконструкцію подій звільнення м. Чугуєва в 1943 році. Чугуївське
військово-історичне товариство взяло активну участь у складенні Чугуївського
некрополю.
В той же час існує проблема зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та
проведення першочергових капітальних ремонтів будівель КЦ «Імідж», дитячої музичної
школи, заміна систем автономного опалення, заміна застарілого обладнання в бібліотеках
міста, бо заклади культури є обличчям міста і вони першими зустрічають гостей Чугуєва.
Питання сім’ї і молоді
Протягом останніх років спостерігаються позитивні зрушення в розбудові мережі у сфері
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Створені та працюють міський центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей, міський центр соціально-психологічного супроводу
«Сфера», «Школа молодих батьків», Молодіжний центр праці та ін.
Покращилась робота з працевлаштування та вторинної зайнятості молоді. Кількість
працевлаштованих Молодіжним центром праці поступово зростає з кожним роком. Так, у
2005 році за сприяння Центру 42 молоді людини знайшли тимчасову чи постійну роботу,
у 2006 – 47.

Працює Центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді, при якому функціонує
Служба роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків.
Впровадження системи кураторства над сім’ями, які неспроможні самотужки подолати
кризу, та сім’ями, які потребують особливої уваги з боку соціальних служб, дало
позитивні результати. Так, протягом 2005-2006 років 26 сімей вищевказаних категорій
знято з обліку.
Для дітей, які опинились у кризовій ситуації, створено міській Центр соціальнопсихологічної реабілітації.
В місті розвиваються альтернативні форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. За 2005-2006 роки в місті створено дитячий
будинок сімейного типу та 4 прийомних сім'ї, в яких виховуються 12 дітей зазначеної
категорії. На первинному обліку знаходиться 92 дитини-сироти та позбавлених
батьківського піклування, із них 51 дитина проживає в сім’ях опікунів та 41 – в
інтернатних закладах.
Щороку вдосконалюється робота з оздоровлення дітей: зміцнюється база пришкільних
оздоровчих закладів, впроваджуються нові форми та види оздоровлення,
вдосконалюються форми виховної та розважальної роботи з дітьми та підлітками. Це дає
змогу збільшувати кількість оздоровлених дітей. Так, у 2004 році оздоровчими послугами
було охоплено 2248 дітей, у 2005 – 2408, у 2006 – 2461.
Проводяться масові заходи різних рівнів: конкурси, фестивалі, семінари, виставки,
форуми, якими охоплено понад 5 тис. молодих людей та підлітків.
Протягом 2006 р. службою у справах неповнолітніх спільно з відділами виконкому,
представниками Чугуївського РВ УМВСУ проведено 68 рейдів, затримано 74 дитини,
проведено 85 обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей, 249 відвідувань
підоблікових сімей, попереджено 85 батьків, надано 408 видів адресної допомоги,
порушено 20 клопотань перед установами та організаціями міста у зв’язку з порушенням
прав неповнолітніх та необхідністю їх соціально-правового захисту. Батьки, які злісно
ухилялися від виконання обов’язків з виховання, утримання та освіти своїх дітей,
притягувалися до адміністративної відповідальності. Діти, які потрапили у вкрай
несприятливі умови, були направлені до притулків, центру соціально-психологічної
реабілітації дітей та дитячого відділення Чугуївської ЦРЛ. В інтересах неповнолітніх було
підготовлено 17 позовних заяв про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та
закріплення за дітьми житла.
Організовано і проведено 4 засідання Координаційної ради у справах неповнолітн:х,
прийнято 18 рішень, заслухані керівники всіх навчальних закладів міста зі звітами «Про
стан виховної роботи в закладі», аналіз стану злочинності серед неповнолітніх
заслуховується щоквартально.
Проведена значна методична робота: щоквартально заслуховувалися керівники
навчальних закладів з інформацією про стан виховної роботи в установах, організований
семінар із заступниками директорів шкіл з виховної роботи, педагогами-організаторами,
шкільними психологами. Підготовлено та розповсюджено 2 видання методичного
посібника для громадських вихователів, психологів, соціальних педагогів. Облаштовані
інформаційні стенди служби у справах неповнолітніх, ради опіки і піклування,
розповсюджуються візитки служби у справах неповнолітніх, пам'ятки кандидату в
опікуни, прийомні батьки, усиновителі, пам'ятки про відповідальність неповнолітніх, про
відповідальність батьків, схема змістовного дозвілля. У навчальних закладах,
кримінально-виправній інспекції проведено 21 профілактичну лекцію, тренінг, на
особистому прийомі надано 494 індивідуальні консультації.
Влітку 2006 року по м. Чугуєву оздоровлено 100 % дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування, працювали пришкільні табори, табір для дітей девіантної
поведінки з цілодобовим перебуванням.

В службі у справах неповнолітніх створений підрозділ опіки і піклування над дітьми сиротами та позбавленими батьківського піклування. Протягом 2006 р. на засіданні ради
опіки і піклування розглянуто 150 питань за заявами громадян, підготовлено 158 рішень
виконкому.
Розвиток фізкультури та спорту
Реалізація заходів міської програми розвитку фізичної культури та спорту «Спорт для
всіх» у м. Чугуєві на 2005-2010 роки значно сприяє покращенню стану фізичної
культурно-оздоровчої роботи в місті. Відділом фізичної культури, спорту та туризму
проводилася робота щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і
спорту, пропаганди здорового образу життя серед населення міста.
Особлива увага приділялася питанням фізичного виховання, удосконалення системи
навчання в учбових закладах міста, залучення населення різних верств до заходів
фізкультурно-оздоровчої роботи.
Завдяки спланованим заходам та раціональному фінансуванню вдалося організувати та
провести більше двадцяти міських спортивних змагань. При підтримці відділу спорту
виконкому міські команди аматорів з різних видів спорту неодноразово брали участь у
спортивних змаганнях, які проходили у Чугуївському, Зміївському, Харківському,
Вовчанському, Шевченківському районах.
Крім цього, міські команди активно брали участь у змаганнях обласної спартакіади з
масових видів спорту, за загальними результатами якої посідають 8-10 місце. Вихованці
відділення боксу ДЮСШ взяли участь у чемпіонаті України 2006 р. у м. Балаклаві.
У минулому році проводилася певна робота, щодо підтримки та збереження спортивної
матеріальної бази, в місті був організований та проведений місячник стосовно
відновлення та приведення в належний стан найпростіших спортивних споруд та
майданчиків. Проблемним питанням залишається недостатнє фінансування спортивної
бази.
У 2006 році ДЮСШ отримала покращену спортивну споруду, що значно поліпшило
умови для проведення тренувань, кількість дітей, які відвідують заклад, залишилися
незмінною – 820 чол. В місті були продовжені будівельні роботи на адміністративному
будинку міського стадіону.
Продовжувалася робота 6-ти міських спортивних клубів (громадських об’єднань), в яких
тренуються близько 650 чол. У планах на 2007 рік – посилення роботи щодо збільшення
кількості спортивних об’єднань громадян за місцем проживання та видами спорту.
Єдиним проблемним питанням залишається недостатнє фінансування на придбання
спортивного знаряддя, утримання та розвитку матеріальної бази та фінансування
фізкультурно-оздоровчих заходів.

