Звіт про роботу виконавчого комітету
Чугуївської міської ради за 2004 рік
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 житловокомунального господарства, взаємодіючи при цьому з органами самоорганізації населення
– вуличними та домовими комітетами. Продовжувалось здійснення прийнятих та
розроблювались нові програми, які передбачають створення належних умов для роботи
міського господарства та соціальної сфери міста, забезпечення прав та інтересів громадян.
За 2004 р. було проведено 14 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 702
рішення, що на 440 рішень більше, ніж за минулий 2003 рік. З них взято на контроль 57
рішень, що становить 8% від загальної кількості прийнятих.
На засіданнях виконавчого комітету розглядалися питання розвитку житловокомунального господарства міста, освіти, медицини, соціального захисту населення,
сплати заробітної плати та інші.
В порядку контролю було заслухано 21 питання, такі як:
«Про хід виконання в м. Чугуєві регіональних заходів щодо заохочення народжуваності на
2002–2007 роки»;
«Про хід виконання заходів попередження насильства в сім’ї»;
«Про хід виконання заходів щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян в м.
Чугуєві»;
«Про хід виконання міської Програми «Фізичне виховання – здоров’я нації»;
«Про хід виконання Програми «Пожежна безпека м. Чугуєва на 2001–2005 рр.»;
«Про виконання Програми соціального захисту населення в м. Чугуєві».
Планових питань було 20. Серед них найбільш важливі: «Про сприяння економічному
розвитку м. Чугуєва»; «Про стан побутового обслуговування у м. Чугуєві»; «Про стан
захворюваності на туберкульоз в м. Чугуєві та затвердження заходів щодо боротьби з
ним», «Про стан погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста»,
«Про участь громадських об’єднань у створенні сприятливих умов розвитку малого
підприємництва», «Про стан харчування дітей та підлітків у закладах освіти».
Впродовж 2004 року на засіданнях виконавчого комітету було розглянуто 25 проектів
програм, які потім було направлено на розгляд депутатів міської ради.
Рішень, які стосуються роботи житлово-комунального господарства міста, виконавчим
комітетом було прийнято 69 (в тому числі: про затвердження актів обстеження будівель,
передача будівель з балансу на баланс, надання в оренду комунального майна,
затвердження протоколів житлової комісії тощо). 77 прийнятих рішень стосувалися
оформлення права власності на квартири (будівлі), перерозподілу ідеальних часток між
співвласниками, оформлення технічної документації та інші.
Відділом містобудування та архітектури було підготовлено на розгляд виконавчого
комітету 376 проектів рішень.
51 рішення стосувалося роботи опікунської ради.
Для оперативного вирішення поточних питань за минулий рік було видано 562
розпорядження міського голови (що на 113 розпоряджень більше, ніж у 2003 році), які
сприяли оперативному вирішенню важливих проблем життєдіяльності міського
господарства та соціальної сфери міста. З них 248 (44% від загальної кількості) були взяті
на контроль. В числі таких – розпорядження про створення робочих груп і комісій, про
затвердження заходів на виконання контрольних документів та святкових дат.
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 від 13 серпня 2002 р. № 700/202 «Про

додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення».
У 2004 році до виконавчого комітету надійшло 1893 звернення, що на 6% більше, ніж у
2003 році (1777). З усіх звернень 557 письмових, їх кількість збільшилась на 11% у
порівнянні з попереднім роком (493). Кількість звернень на особистому прийомі міського
голови, заступників міського голови та секретаря ради збільшилась на 4% (1336 проти
1284 у 2003 році). Як свідчить аналіз, значне збільшення письмових звернень та звернень
на особистому прийомі спостерігалось під час виборчої кампанії. В основному вони
стосувались питань утримання і ремонту житла, надання матеріальної допомоги.
До виконкому надійшло 6 повторних звернень, що в два рази менше, ніж у попередньому
році (12). Дещо зменшилась кількість колективних звернень.
Серед тих, хто звернувся до виконкому:
10% – ветерани праці, пенсіонери;
11% – інваліди, учасники війни, бойових дій;
1% – багатодітні сім’ї, одинокі матері.
Аналіз звернень за 2004 рік показує, що їх кількість збільшилась з питань:
– земельні – на 20%. В основному це межові спори по використанню суміжних земельних
ділянок;
– житлові – на 13%. Відзначається збільшення кількості звернень з питання надання
житла;
– освіти, виховання та навчання дітей, роботи навчально-виховних закладів – на 50% (50
проти 25).
Збільшення кількості таких звернень виникає внаслідок активізації роботи з
багатодітними та неблагополучними сім’ями, з підлітками, з малозабезпеченими сім’ями,
в яких є діти, та надання їм реальної допомоги.
Слід відзначити зменшення кількості звернень з таких питань:
– охорони здоров’я – на 15%;
– праці – на 4%;
– соціального захисту – на 2%;
– забезпечення законності та охорони правопорядку на – 11%;
– роботи місцевих органів влади – на 77%.
Службою швидкого реагування «005» надані роз’яснення або відреаговано на 5400
звернень громадян.
Як і раніше, є популярною серед населення пряма телефонна лінія. У цьому році були
обговорені питання оздоровлення дітей влітку, надання населенню житлових субсидій та
інших видів соціальної допомоги, підготовки житлового фонду міста до опалювального
сезону.
Кадрова політика виконкому спрямована на підвищення кваліфікації працівників, роботу з
кадровим резервом, зміцнення трудової та виконавської дисципліни.
У 2004 р. підвищили кваліфікацію 20 посадових осіб місцевого самоврядування. В травні
2004 року у виконкомі проведено 1-й етап обласного конкурсу «Обираю професію
державного службовця», переможці якого були направлені для участі у ІІ-му етапі в
обласній державній адміністрації.
Бюджет міста
За 2004 рік до бюджету міста надійшло 19,9 млн. грн. загального фонду, що на 7,4 млн.
грн. більше, ніж у 2003 році, в тому числі 5,5 млн. грн. всіх видів дотацій. Структура
доходної частини бюджету показує, що бюджет міста є глибоко дотаційним. Обсяг
власних і закріплених доходів склав лише 7,0 млн. грн., а 12,9 млн. грн. – це гроші, що
надійшли до міського бюджету у вигляді дотацій і субвенцій як у готівці, так і в
безготівковому вигляді.

Податковий борг на 1 січня 2005 року до бюджету становив 816,8 тис. грн., але 583,8 тис.
грн. – це безнадійний борг, в т. ч. 158,2 тис. грн. – податок на прибуток Чугуївського
підприємства водопровідно-каналізаційного господарства; 191,0 тис. грн. – податок з
власників транспортних засобів військових частин; 142,4 тис. грн. – борг підприємствбанкрутів або тих, що знаходяться у розшуку («Облпаливо», банк «Україна», «Нікса»,
«Діметра»).
Необхідно зазначити, що бюджет міста є різко детально спрямований. Так, з 20,5 млн. грн.
видатків бюджету 16,1 млн.грн. спрямовано на освіту, охорону здоров’я, пільги ветеранам
війни і праці, субсидії населенню, допомоги сім’ям з дітьми, територіальний центр,
культуру, фізкультуру, матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення.
Масові видатки на ці напрямки значно перевищують аналогічні видатки за попередні
роки.
Видатки на житлово-комунальне господарство у 2004 році становили 1143,9 тис. грн., в т.
ч. на капітальний ремонт житлового фонду – 380,6 тис. грн., на міський благоустрій –
763,3 тис. грн., що значно перевищує видатки 2003 року.
Виконання доходної і видаткової частини бюджету в таких обсягах дозволило своєчасно і
в повному обсязі сплачувати заробітну плату працівникам бюджетної сфери, своєчасно
сплатити відпускні працівникам освіти, надати допомогу сім’ям з дітьми, профінансувати
в повному обсязі пільги, субсидії та інші соціальні видатки бюджету, практично в
повному обсязі достроково сплатити заробітну плату працівникам бюджетної сфери за
грудень 2004 року.
Бюджет міста на 2005 рік затверджено рішенням ХХХVІІ сесії ІV скликання в обсязі 21,8
млн. грн., в тому числі по загальному фонду – 20,7 млн. грн., що значно більше планової
цифри загального фонду на 2004 рік. Не дивлячись на те, що планові показники бюджету
2005 року більші, ніж планові показники бюджету 2004 року, бюджет міста на 2005 рік не
задовільняє потреб міста на фінансування навіть першочергових потреб.
Необхідно зазначити, що бюджет міста є соціально спрямованим.
За звітний період не було допущено заборгованості по виплаті заробітної плати
працівникам бюджетних організацій і установ, державної допомоги сім’ям з дітьми,
спожитим енергоносіям.
Джерелом поповнення міського бюджету є скорочення розмірів недоїмки, яка станом на
01.01.2005 року склала – 816,8 тис. грн. За 2004 рік недоїмка до міського бюджету
зменшилась на 752,2 тис. грн. завдяки списанню за терміном давнини боргу по
транспортному податку, який значився за військовими частинами.
Структура видатків та надходжень до бюджету в 2004 році показана на діаграмах.
Житлово-комунальне
господарство
У комунальній власності територіальної громади міста знаходяться 325 об’єктів, в т. ч.:
– сфери торгівлі та побутового обслуговування – 4;
– сфери культури – 6;
– сфери освіти – 17;
– адміністративні будівлі – 23;
– об’єкти Чугуївського комбінату комунальних підприємств – 17;
– об’єкти адміністративного та виробничого призначення ЖРЕП – 7;
– житлові будинки, що перебувають на балансі та обслуговуванні ЖРЕП – 188, площею
327,8 тис. кв. м та інші.
Площа нежитлових приміщень, які здаються в оренду – 10,2 тис. кв. м.
За 2004 рік до комунальної власності територіальної громади міста прийнято 3
гуртожитки від ВАТ «ЧПА» та один будинок садибного типу по вул. Горішного, 1 від БУ
№ 2 Чугуївської КЕЧ. Всього – 13,5 тис. кв. м житла. Залишається не прийнятими до

комунальної власності територіальної громади міста житловий фонд та об’єкти
комунального призначення Міністерства оборони, для передачі яких необхідні кошти в
сумі 8,7 млн. грн. Продовжується робота по приватизації квартир комунального та
відомчого житлового фонду. Станом на 1.01.05 р. по місту приватизовано 78,5% квартир,
в т. ч. по ЖРЕП – 82,4%, по БУ № 1 Чугуївської КЕЧ – 50,0%, по БУ № 2 – 55%. Шляхом
викупу здійснена приватизація 4-х об’єктів на суму 423,3 тис. грн., кошти від продажу
спрямовані на соціальний розвиток міста. В 2004 році за рахунок субвенції з Державного
бюджету придбано 2 квартири для сімей учасників бойових дій у Афганістані та офіцера
запасу, 11 сім’ям надано кімнати в гуртожитках.
В 2004 році створено та зареєстровано 1 об’єднання співвласників багатоквартирних
житлових будинків, до якого увійшли будинки по вул. Гвардійській, 12, 14 та К.
Лібкнехта, 45. З мешканцями 15 житлових будинків проведені збори, підготовча робота по
створенню в будинках кондомініумів – це дасть можливість поступово перейти на нову
форму управління та утримання житла. На капітальний ремонт житлового фонду із
міського та обласного бюджетів виділено 460,6 тис. грн. На ці кошти відремонтовано 34
покрівлі, що на 3,2% більше, ніж за 2003 рік. Відремонтовано 23 ліфта. В 2003 р. – 5.
Станом на 1.01.05 р. в комунальному житловому фонді із 69 ліфтів 49 працюючих.
Житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством до опалювального сезону
підготовлено 106 систем центрального опалення, проведене комісійне обстеження
лежаків, стояків, запірної арматури, розподільчих рамок систем центрального опалення.
На підготовку внутрішньо будинкових систем центрального опалення до опалювального
сезону із міського бюджету виділено 25,0 тис. грн. На ремонт систем водопровідної
мережі житлового фонду ЖРЕП виділено 150,0 тис. грн. На заміну сантехнічного
обладнання витрачено 50,9 тис. грн., для заміни технічно зношених закуплено 1670 п/м
труб.
На поточний ремонт житлового фонду, який проводиться за рахунок квартирної плати,
витрачено 370,3 тис. грн. За ці кошти виконано основні роботи: проведено ремонт
під’їздів, виготовлено металоконструкції для закриття підвальних приміщень та горищ,
проведено ремонт дверних та віконних блоків, замінено 870 п/м електропроводки та 787
шт. електрообладнання, інші роботи з покращення технічного стану будинків та
підготовки житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 2004–2005 рр.
Продовжувалась робота по обладнанню під’їздів металевими дверима та кодовими
замками. В 9 поверхових будинках ця робота практично завершена, а в інших
багатоповерхових будинках виконана на 25,1%. Проведене комісійне обстеження
підвальних приміщень в 25 житлових будинках, обладнаних лічильниками холодної води,
та 32% квартир, в яких не встановлені прилади обліку. В 110 квартирах виявлено витоки
води із змивних бачків та кранів. Відповідно до діючого законодавства,
квартиронаймачами проведена відповідна робота по ремонту сантехнічного обладнання,
після чого в грудні місяці 2004 р.споживання холодної води мешканцями будинків
наблизилось до нормативного. З метою раціонального використання холодної води в
житловому фонді міста встановлено 34 будинкових лічильника холодної води та 23 –
теплової енергії. Квартиронаймачами в квартирах встановлено 2920 лічильників холодної
та 1824 лічильників гарячої води. Крім цього, в будинках приватного сектору встановлено
2402 лічильника холодної води.
На благоустрій міста в 2004 році витрачено 1154,9 тис. грн., в т. ч. бюджетних –1044,0 тис.
грн. Планом на це передбачалось фінансове забезпечення із міського бюджету в сумі 654,7
тис. грн., що в порівнянні з 2003 роком складає 120,3%. На ремонт доріг витрачено 331,7
тис. грн., що на 186,1 тис. грн. більше, ніж у минулому році. По місту відремонтовано
доріг обсягом 12,5 тис. кв. м, що на 3,1 тис. кв. м більше, ніж у 2003 році. Покриті твердим
покриттям грунтові дороги на вулицях: Соколова, Осинівська, Кочетокська, Д. Бідного,
Некрасова, Куйбишева, Басейна; шлаком доменним – на вулицях Воровського,
Кононенка, Енгельса, частини вул. Якіра. Розпочата реконструкція дороги на вул. К.

Лібкнехта. Поточний ремонт асфальтового покриття виконано на вулицях: Манежна,
Харківська, Щорса, Мічуріна, пров. Мічуріна, Осинівська, Підгорна, Робоча, б. Комарова,
Кірова, Каляєва, Південна. Розпочато ремонт тротуара по вул. Харківській,
відремонтовано покриття тротуарів в парку Центральному, покриття в дворі ЖБК
«Ювілейний», на що витрачено 32,9 тис. грн. Проведені роботи по благоустрою пам’ятних
місць, пов’язаних із життям та діяльністю художника І. Ю. Рєпіна. Облаштовано
тротуарною плиткою майданчик біля пам’ятника І. Ю. Рєпіну, доріжки до колишньої
садиби сім’ї художника, відремонтована стела, проведені відповідні заходи по
благоустрою прилеглої території до музею І. Ю. Рєпіна. На утримання об’єктів
благоустрою міста витрачено 253,9 тис. грн., що на 7% більше, ніж торік. Весною
проведено двомісячник «Зелена весна» та акції, пов’язані з озелененням міста,
покращенням його екологічного стану, благоустроєм джерел питної води та прибережної
смуги р. Сіверський Дінець. На виконання цих робіт витрачено 274,5 тис. грн., в т. ч. з
фонду екології – 5,5 тис. грн. Наведено санітарний порядок на вулицях міста, висаджено
1147 молодих дерев, 6120 кущів, 58,0 тис. шт. розсади квітів, розбито 8 нових клумб,
влаштовано 0,25 га нових газонів та відремонтовано (підсіяно) 10,0 тис. кв. м діючих
газонів. Три рази на літо були організовані суботники. Ліквідовано 23 звалища побутового
сміття, прочищено 440 п/м зливової каналізації, проведені заходи по захисту від
підтоплення території земельної ділянки вул. Добролюбова.
На обслуговуванні Чугуївського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства
знаходиться 99 км водопровідних мереж та 39 – мереж водовідведення. На ремонт
об’єктів водопостачання та водовідведення, заміну запірної арматури, ремонт аварійних та
технічно зношених систем водопроводів витрачено 400,0 тис. грн. За 2004 рік на
водопровідних мережах ліквідовано 247 поривів, вартість виконаних робіт склала 40,0
тис. грн. Замінено аварійні дільниці водопровідної мережі довжиною 364 п/м труб на
вулицях Калініна, Підгорна, Харківська, Набережна, К. Лібкнехта, Якіра, Осинівська,
Гвардійська, Руднєва, до ЦРЛ на суму 32,0 тис. грн. Проведена зачеканка стиків та ремонт
водоводу по вул.Каляєва довжиною 180 п/м, на що із міського бюджету було виділено
58,6 тис. грн. В місті відремонтовано і працює 177 водопровідних колонок та 40
пожежних гідрантів. Виконані роботи по ремонту водорозбірних та каналізаційних люків,
установлено 90 бетонних кришок замість вкрадених люків. Проведені роботи по
автоматизації насосних агрегатів на КНС-2, на що витрачено 82,0 тис. грн. коштів
обласного бюджету. За рахунок коштів підприємства проведено поточний ремонт КНС №
1, № 3, № 4, на яких замінено запірну арматуру, відремонтовано насоси та обладнання,
проведені роботи з підготовки об’єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період 2004–
2005 рр. Виконано роботи по капітальному ремонту очисних споруд, на що витрачено 40,5
тис. грн.
В 2004 році продовжувалось будівництво водозабірних споруд. Пробурені дві
глибоководні свердловини № 9 та № 10 (за кошти державного бюджету в сумі 1,5 млн.
грн.). Виконані роботи по прокладці водоводу першого підйому довжиною 400 п/м,
вартість виконаних робіт – 38,0 тис. грн. Введення в експлуатацію дев’ятої та десятої
свердловини дасть можливість на 60% забезпечити споживачів міста артезіанською
водою. Покращено водопостачання житлового мікрорайону Осинівка, вул. Карбишева та
вул. Гвардійська.
Робота Чугуївського підприємства теплових мереж була спрямована на підготовку
об’єктів теплопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період 2004–2005 рр. До
опалювального сезону були підготовлені 12 котелень, 44,4 км теплових мереж. В
житлових будинках установлено 17 лічильників тепла, в квартирах установлено 1647
лічильників гарячої води. Опалювальний сезон розпочато вчасно. З метою підвищення
рівня оплати за комунальні послуги працює комісія по контролю за розрахунками за
енергоносії. До комісії по реструктуризації боргів за житлово-комунальні послуги,
звернулося 2494 квартиронаймача, складено договори на суму 1616,2 тис. грн. З

населенням міста постійно велась роз’яснювальна робота про необхідність погашення
заборгованості за отримані послуги. Для покращення стану розрахунків проведено ряд
заходів. На боржників до суду подано 1245 позовів на суму 642,1 тис. грн., дебіторська
заборгованість за послуги з утримання житла зменшилась на 70,6 тис. грн.
Нова цифрова АТС типу «SI-2000» дала можливість в 2004 році по місту установити 306
телефонів. Кількість абонентів ЦЕЗ-2 «Укртелеком» по м. Чугуєву складає 6994, в т. ч.
населення – 5775. Загальна черга на установку телефонів по місту складає 2777, в т. ч.
пільговиків – 503. За 2004 рік пільговому контингенту встановлено 73 телефони. З
введенням нової системи з’явилась можливість телефонізувати цілі вулиці та житлові
мікрорайони, в тому числі «Авіатор». Ведуться підготовчі роботи по телефонізації
Зачуговки.
Транспортне обслуговування населення в 2004 році здійснювали три приватні підприємці
на 2-х міських маршрутах. Крім цього, автобуси, що прямують на с. Малинівку, Есхар,
Кочеток, м. Харків та в інших напрямках, перевозили пасажирів до околиць міста та
садово-городних ділянок. За рік перевезено 1,2 млн. пасажирів, в т. ч. пільгового
контингенту – 200,0 тис. чол.
Промислове виробництво
Виконавчий комітет детально проаналізував результати роботи підприємств, організацій
та установ міста за 2004 рік. Промисловими підприємствами міста випущено продукції на
92,7 млн. грн., темп росту до 2003 року складає 109,9%. Порівнюючи з показниками 2003
року, відбулося збільшення обсягів промислового виробництва на 14,3 млн. грн.
В структурі промислового виробництва міста за 2004 рік суттєвих змін не відбулося.
Найбільша питома вага належить харчовій промисловості (більше 80%),
машинобудування складає 17,4% загального обсягу промислового виробництва, а
авіаційна промисловість – 1,7%.
Харчова промисловість міста представлена одним підприємством – Товариством з
обмеженою відповідальністю «Компанія СЕСА», яка забезпечувала стабільний приріст
протягом 2004 року. Обсяги промислового виробництва за 12 місяців 2004 р. складають
75,0 млн. грн., що на 18,4% більше, ніж за 2003 рік. В звітному році на підприємстві
освоєно нові види продукції, які користуються попитом. Доступність ціни та якісні
показники дозволили розширити ринок збуту продукції, на цей час продукція
відвантажується взагалі на всю територію Східної України.
Авіаційна промисловість представлена Чугуївським авіаційно-технологічним заводом та
Чугуївським авіаційним ремонтним заводом. За 12 місяців 2004 року обсяг промислового
виробництва ЧАТЗ склав 1,5 млн. грн., що свідчить про скорочення темпів росту
порівняно з відповідним періодом 2003 року на 18%. Станом на 01.01.05 з’явилися борги
із заробітної плати в сумі 170,1 тис. грн. і до Пенсійного фонду – в сумі 983,1 тис. грн.
Чугуївський авіаційний ремонтний завод за 2004 рік має обсяг виробництва 47,6 млн. грн.,
в т. ч.:
– військової продукції – 47,1 млн. грн.;
– цивільної продукції – 0,5 млн. грн.
Аналіз обсягу виробництва товарної продукції за 2004 рік дає можливість бачити
позитивну тенденцію збільшення обсягів у порівнянні з початком року. Так, за перший
квартал виготовлено продукції на 2054,2 тис. грн., а за підсумками роботи у четвертому
кварталі обсяги складають 21195 тис. грн.
Одним з важливіших завдань на 2004 рік, яке ставилось програмою соціального та
економічного розвитку міста, було виведення з кризового фінансового стану
промислового підприємства ВАТ «Чугуївська паливна апаратура». У 2004 році тривав
процес реструктуризації ВАТ «ЧПА», згідно плану виділилось та працює ТОВ
«Добробут», яке за 12 місяців 2004 року має обсяги виробництва 830,0 тис. грн., темп

росту у грудні в порівнянні з листопадом складає 115,2%. Протягом року підприємство
стабільно працювало та нарощувало обсяги виробництва, своєчасно та в повному обсязі
виплачувалась заробітна плата.
Стабільно працював Чугуївський завод прецизійних виробів, виготовлено продукції на
11,4 млн. грн. Обсяги виробництва в 2004 році у порівнянні з 2003 р. зросли на 1,7%.
Найкращі показники за 12 місяців 2004 року має Чугуївський завод пристосувань. Обсяг
промислового виробництва за період січень-грудень 2004 року складає 932,7 тис. грн.
Темп росту до аналогічного періоду 2003 року складає 173,8%. Проте на обох останніх
підприємствах з’явилась заборгованість із заробітної плати, на ЗАТ «ЧЗПІ» – 3,2 тис. грн.
і на ЗАТ «ЧЗПВ» – 367,3 тис. грн. Зріс борг ЗАТ «ЧЗПВ» до Пенсійного фонду і на
01.01.05 становить 522,2 тис. грн.
По підсумкам роботи за 2004 рік обсяги промислового виробництва ВАТ «ЧПА»
складають 2993,0 тис. грн., питома вага від загального обсягу виробленої продукції
промисловими підприємствами міста складає 3,2%.
За останній рік відбулося зниження промислового виробництва на 36%.
В протиріч ВАТ «ЧПА» з моменту реорганізації зменшило загальну суму боргів по
податках у зведений бюджет на 1086,3 тис. грн. Станом на 01.01.2005 року вона складає
2785,9 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету – 317,9 тис. грн., до державного
бюджету – 2467,9 тис. грн.
Борг до Пенсійного фонду складає 3320,9 тис. грн.
Підприємництво
Динаміка показників розвитку малого підприємництва в місті Чугуєві характеризується
позитивними тенденціями.
Так, за підсумками 2004 року у місті функціонувало за даними органів статистики 262
малих підприємства та 2320 фізичних осіб-підприємців, які також відносяться до категорії
суб’єктів малого підприємництва.
Порівняно з попереднім роком кількість малих підприємств зросла на 6,6%. Крім того,
кількість фізичних осіб-підприємців зросла за 2004 рік на 14,7%.
Загальна кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням підприємців-фізичних
осіб) у розрахунку на 10 тис. осіб населення м. Чугуєва припадає 67 малих підприємств,
що на 8 підприємств більше показника по області.
Галузева структура кількості малих підприємств суттєвих змін не зазнала – понад третини
з них (49,87%) функціонує у сфері торгівлі та послуг, при цьому частка підприємств у
сфері торгівлі продовжувала зменшуватись з одночасним збільшенням частки операцій з
нерухомістю.
Підвищенню рівня зайнятості населення міста сприяє збільшення чисельності найманих
працівників у сфері малого бізнесу.
Так, на малих підприємствах, за даними статистики, працює понад 2431 осіб, крім того у
підприємців-фізичних осіб, за даними податкової служби – ще понад 1033 найманих
працівників.
Загалом у сфері малого бізнесу зайнято понад 3464 осіб, або 28 відсотків працездатного
населення міста (458 осіб – працюючих на малих підприємствах, 1973 – фізичних осіб,
1033 – найманих працівників).
Протягом останніх років спостерігається зростання частки продукції малих підприємств у
загальних обсягах виробництва продукції (робіт, послуг), які становили у 2004 році 5,1%,
у 2004 році – 7,2%
За 2004 рік виконавчим комітетом Чугуївської міської ради проведено 4 «круглих столи»
на тему впровадження регуляторних актів та 4 інформаційних Дня підприємця з
актуальних проблем ведення господарської діяльності. Основні теми, які були розглянуті
на Дні підприємця:

1. Роз’яснення щодо оформлення довідок про доходи найманих працівників.
2. Діяльність муніципалітету в напрямку підтримки розвитку малого та середнього
бізнесу.
3. Порядок нарахування збору за забруднення навколишнього середовища.
4. Мікрокредитування малого бізнесу.
Протягом року з представниками бізнесу було обговорено такі проекти регуляторних
актів:
– «Про затвердження Правил забудови м. Чугуєва».
– «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Чугуєва».
– «Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку м. Чугуєва на 2005
рік» (у частині підприємництва).
– «Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва м. Чугуєва на 2005–2006
роки».
– «Про затвердження Програми спрощення дозвільних процедур у сфері господарської
діяльності».
За результатами обговорення були висловлені пропозиції, які враховані під час
доопрацювання проектів рішень.
Торгівля та побутове
обслуговування
За рахунок розширення мережі підприємств торгівлі роздрібний товарообіг за 2004 рік
склав 16,4 млн. грн. Темп росту – 111,0%. Доход від реалізації платних послуг збільшився
і за 2004 рік склав 2,2 млн. грн. Темп росту – 125,7%.
Власники підприємств торгівлі все більше усвідомлюють правила роботи в ринкових
умовах, триває боротьба за клієнтів. Мережа підприємств за 2004 рік збільшилась на 8
нових магазинів, в тому числі три мінімаркети: «Дарс», «Алекс», з продажу
непродовольчих товарів на 2 поверсі «Торгового комплексу»; відкрито два павільйони та
два кіоски.
Завдяки технічному переоснащенню, використанню сучасних технологій суттєво
підвищено якість обслуговування населення. Постійно розширюється перелік послуг, які
пропонуються споживачам.
З 16 вересня в приміщенні ЗОШ № 8 розпочав свою роботу центр розвитку дитини
«Дошколятко» для дітей 4–6 років.
На другому поверсі автовокзалу відкрито салон «Імперія краси та здоров’я». В цьому
салоні до послуг населення: оздоровчо-спортивний зал, центр косметики «Орифлейм»,
перукарня та майстерня по ремонту і ексклюзивному пошиву одягу.
В м-ні «Авіатор» відкрито спортивно-оздоровчий комплекс «ЮлЯна», в якому діють
тренажерний зал, тенісні та більярдні столи, хімчистка, пральня, комп’ютерний зал, кафе.
Поруч з комплексом відкрито приватну стоянку автотранспорту.
Підприємцями міста більш ефективно використовується географічне розташування міста,
а саме за 2004 рік вздовж траси Київ-Харків-Довжанський відкрито два комплекси:
«Алекс», в якому є мінімаркет, кафе «Бістро», ресторан, готель, конференц-зал,
безоплатна стоянка автотранспорту, що охороняється, та «Меркурій» (з рестораном,
сауною та готельними номерами). Ведеться оформлення документів на відкриття ринку.
Приватний підприємець А. М. Юдіна організувала безкоштовні курси по в’язанню для
мешканців міста.
В місті за звітний рік відкрито 4 перукарні, послуги радіотаксі, агентства нерухомості та
інші.
Для більш повного задоволення потреб мешканців м-на Клугино-Башкирівка, координації
розвитку підприємств сфери торгівлі, проведено анкетування населення, зроблено аналіз

та доведено інформацію до зацікавлених підприємців, надаються необхідні рекомендації,
консультації.
Виконуючи рішення виконкому, газета «Новости Чугуева» провела роботу по вивченню
громадської думки щодо надання послуг у місті. Було виявлено, що мешканці міста
вважають за доцільне надання таких видів послуг, як замовлення товарів за телефоном,
плавальний басейн, навчання дітей в приватній школі, розширення мережі пралень. Вже
сьогодні по телефону можна замовити товари у ТОВ «Надія» та у приватних підприємців
І. Бондаренко, В. Кротевич, О. Натарова та інших.
Разом з тим треба відзначити, що підприємства постійно поліпшують інтер’єр своїх
приміщень, встановлюють сучасне технологічне обладнання. Майже біля всіх об’єктів
проведено благоустрій прилеглої території.
Адміністрація МП «Мрія» разом з відділами виконкому проводить організаційні роботи
по облаштуванню торгівельного майданчика павільйонами сучасного типу, наведенню
порядку в місцях платного паркування автомобільного транспорту (таксі), з благоустрою
скверу Комсомольський, прибиранню центральних вулиць міста. Всі ці роботи
проводяться з частковою або повною оплатою витрат за рахунок суб’єктів
підприємницької діяльності.
Рішенням ХХV сесії ХХІV скликання від 26.03.04 р. була затверджена Програма розвитку
ринків та торгівельних майданчиків міста Чугуєва на 2004–2007 роки. Згідно програми
погоджено з командуванням в/ч А-0501 місце розташування земельної ділянки для
будівництва ринку в військовому містечку К.-Башкирівка. ПП В. Козачок оформлює
право користування земельною ділянкою згідно з діючим законодавством для
облаштування торгівельного майданчика на трасі Харків-Довжанський.
З початку року для більш повного задоволення сезонних потреб населення було проведено
5 тематичних ярмарків. 16 жовтня на ринку «Торгові ряди» було проведено святковий
«Покровський ярмарок», в жовтні-листопаді проводились ярмарки у віддалених
мікрорайонах міста – вул. Дружби, с. К.-Башкирівка; з 25–26 грудня проведено
передсвяткові різдвяно-новорічні базари та ярмарок.
Підприємства ТОВ «Добробут», ТОВ «Компанія СЕСА», ПВП «Чугуївський завод
продтоварів» та приватні підприємці разом з майстрами народних промислів підготовили
експозицію нашого міста і взяли участь у Великому Слобожанському ярмарку, який
проводився в м. Харкові з 18 по 26 вересня 2004 року. За активну участь у цьому заході
місто нагороджено дипломом.
Згідно з розпорядженням міського голови проведено конкурс на краще зовнішнє
новорічне оформлення об’єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. За
результатами конкурсу нагороджено 8 суб’єктів підприємницької діяльності.
В грудні 2004 року підготовлено та винесено на розгляд міської ради проект Правил
торгівлі на ринках і торгівельних майданчиках міста Чугуєва.
Згідно з розпорядженням міського голови проводились перевірки суб’єктів
підприємницької діяльності щодо дотримання законодавства з питань захисту прав
споживачів. Було перевірено 20 підприємств торгівлі та 6 підприємств сфери послуг.
На підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в поточному
році проведено атестацію та присвоєно категорію п’яти підприємствам сфери послуг.
Всього атестовано 26 підприємств сфери послуг.
На території міської ради працюють підприємства, які зареєстровані за її межами і
сплачують податки до бюджету інших міських та селищних рад, а саме ТОВ «Чугуївпродукт», приватні підприємства «Алекс», «Чугуївський завод мінеральних вод»,
Чугуївська філія Ват «Харківгаз», Чугуївський цех ТОВ «Хлібокомбінат Кулінічі» та інші.
Працівниками цих підприємств є мешканці нашого міста, але прибутковий податок з їх
заробітної плати використовується для соціального та економічного розвитку інших
населених пунктів.

Містобудування та архітектура
Основним напрямком роботи у сфері містобудування та архітектури було збереження
культурно-історичного середовища міста, його пам’яток історії й архітектури, благоустрій
території міста, оздоблення фасадів, розміщення малих архітектурних форм
павільйонного типу, будівництво об’єктів соцкультпобуту, що відповідають сучасним
вимогам містобудування та архітектури, контроль за дотриманням містобудівного
законодавства, забезпечення планомірної і комплексної забудови міста.
У 2004 р. прийнято в експлуатацію 55 індивідуальних житлових будинків загальною
площею 3878 кв. м., 6 торгових об’єктів, 4 об’єкта соцкультпобуту.
На високому технічному та естетичному рівні виконані будівельні роботи з комплексним
благоустроєм на таких об’єктах:
– Торгівельний комплекс з рестораном О. П. Ясинського по вул. Харківській;
– Розрахунково-сервісний центр Чугуївської філії ВАТ «Харківгаз» по вул.
Жадановського;
– Центр дозвілля І. М. Аболмасової по вул. Сосновій;
– Торгові стаціонарні павільйони Н. Бессараб по бул. Комарова та Є. Гайди по вул.
Гагаріна.
Здійснено ряд перевірок у порядку контролю за дотриманням законодавства в сфері
містобудування на 156 об’єктах, по виявленим порушенням видано 104 приписи про їх
усунення, при цьому розглянуто 63 справи про адміністративне правопорушення.
Багато уваги приділялося благоустрою центральної частини міста:
– розроблено пропозиції та здійснено влаштування квітника і мостіння тротуарною
плиткою майданчика біля пам’ятника І. Ю. Рєпіна по вул. Гвардійській;
– виконано комплексний благоустрій з влаштуванням малих архітектурних форм у
Центральному сквері по бул. Комарова;
– розроблено пропозиції та розпочата робота по реконструкції вул. К. Лібкнехта, яка
передбачає розширення проїжджої частини вулиці та влаштування майданчиків під
тимчасове паркування автотранспорту;
– влаштування майданчику відпочинку по вул. Р. Люксембург, 5.
Розроблені та затверджені «Правила забудови міста Чугуєва», які містять перелік
нормативних актів архітектурно-будівельного спрямування:
– Положення «Про перевід житлових приміщень у нежитлові»;
– Положення «Про реконструкцію будівель та приміщень для ведення в них
підприємницької діяльності»;
– Положення «Про порядок вирішення питань при наданні земельних ділянок під
забудову»;
– Положення «Про порядок розміщення малих архітектурних форм».
Міжнародні відносини
та інвестиційна політика
Протягом 2004 року виконавчим комітетом велась активна діяльність в сфері розвитку
міжнародних відносин та активізації інвестування. Навесні 2004 р. укладено договір про
дружбу, партнерство та співробітництво між м. Чугуєвом та м. Старий Сонч (Республіка
Польща). Дана робота є вагомим внеском в розвиток господарських та культурних зв’язків
між громадами обох міст. В теперішній час виникла та активно відпрацьовується ідея
встановлення двосторонніх дружніх стосунків з м. Губкін Бєлгородської обл. (Російська
Федерація).
В рамках співпраці з національними та міжнародними проектами підтримки місцевого
самоврядування налагоджено діалог з програмою ТАСІС з приводу включення міста до
масштабного проекту інфраструктурного розвитку на 2005–2006 рр.

Взявши участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування та увійшовши до числа переможців, виконавчий комітет залучив
додатково 50 тис. грн. з коштів державного бюджету (2005 р.) саме на розвиток місцевого
самоврядування в Чугуєві.
З березня 2004 р. ведеться робота по створенню Єдиного офісу з видачі дозвільних
документів та погоджень в сфері господарської діяльності. Всю організаційну роботу
проведено виконавчим комітетом, в результаті чого проект BIZPRO висловив готовність
провести технічне обладнання офісу на суму більше 150 тис. грн.
Зараз в рамках проекту Міжнародного корпусу експертів-добровольців «Місцевий
економічний розвиток-2», за підтримки компанії Gillette, створюється якісно новий
інформаційний Інтернет-сайт міста Чугуєва з інформацією на трьох мовах – українській,
російській та англійській. Усі витрати, пов’язані з розробкою сайту, взяв на себе вказаний
проект.
Однак слід зазначити, що за результатами 2004 року більшість національних та
міжнародних конкурсів та проектів ставлять як умову до участі наявність в міському
бюджету видатків саме на економічний розвиток та впровадження перспективних
новаційних міських ініціатив. Тільки на умовах паритетного фінансування можливе
залучення серйозних позабюджетних джерел для розвитку міста.
Активно ведуть зовнішньоекономічну діяльність підприємства міста.
На території міста працюють підприємства, що випускають продукцію експортного
спрямування, а саме:
ДП МО України «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», ПП «Агроінтер», ПП «УкрРостехніка», ЗАТ «Чугуївський завод прецизійних виробів», ПП «Лимар-М», ТОВ
«Добробут».
За результатами 9 місяців 2004 р. експорт цих підприємств становив 5,8 млн. дол. США.
Підприємствами-імпортерами стали:
ВАТ «Чугуївська паливна апаратура», ПП «Дизель-транс», ПП «Укростехніка», ЗАТ
«Чугуївський завод прецизійних виробів».
За результатами 9 місяців 2004 р. загальна вартість імпортованої продукції склала 428,5
тис. дол. США.
Визначним є те, що реальне позитивне експортно-імпортне сальдо становить біля 5,4 млн.
дол. США, підприємства міста виробляють конкурентну продукцію, що користується
попитом у близькому та далекому зарубіжжі.
Соціальний захист населення.
Стан виплати заробітної плати,
зайнятість населення
В 2004 році до управління праці та соціального захисту населення за призначенням
субсидій звернулись 3835 сімей, що складає 30,0% від загальної чисельності населення, у
тому числі на житлово-комунальні послуги – 3743 сім’ї, на тверде паливо та скраплений
газ 92 сім’ї. Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає 53,85 грн.,
на тверде паливо – 331,52 грн. Інші види державних соціальних допомог (допомоги сім’ям
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інші) отримали 1353 чоловіка на загальну суму
970,57 тис. грн. На засіданні конфліктної комісії по призначенню субсидій та допомог
розглянуто 382 заяви, по 372 з них прийняті позитивні рішення.
В результаті перевірок достовірності надання громадянами інформації про доходи
виявлено 49 випадків приховування доходів заявниками та членами їх сімей, внаслідок
чого було надмірно нараховані кошти на загальну суму 11,3 тис. грн. Повернуто до
державного бюджету 9,6 тис. грн. (з урахуванням боржників минулого року).
За звітний період 36 інвалідів міста отримали інвалідні візки (на даний час всі бажаючі
забезпечені), 113 пенсіонерів міста отримали засоби малої механізації.

До 9 травня 1428 інвалідів війни отримали щорічну грошову допомогу на загальну суму
158,1 тис. грн. В минулому році 1026 громадян міста отримали матеріальну допомогу на
загальну суму 46,1 тис. грн. через міську раду з вирішення питань надання матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення.
В 2004 році УПСЗН розроблені та затверджені заходи щодо підвищення розмірів
заробітної плати працюючих.
Внаслідок їх виконання середньомісячна заробітна плата працівників міста за грудень
склала 488,09 грн., що на 5,9% більше, ніж у листопаді, та на 21,5% більше, ніж у грудні
2003 року. Середньомісячна заробітна плата за 2004 рік складає 421,10 грн., що на 22,8%
більше, ніж у 2003 році. За грудень звітного року рівень заробітної плати по місту
перевищує величину прожиткового мінімуму для працездатної особи в 1,1 рази. На 65
підприємствах міста (71,4%) досягнуто середнього рівня оплати праці більше величини
прожиткового мінімуму для працездатної особи, всього по місту отримують заробітну
плату у розмірі, що перевищує 386,73 грн., 49,2% загальної чисельності працюючих (в
2003 році – 45,0%).
Підприємствами, організаціями та установами міста з 1 вересня 2004 року введено
мінімальну заробітну плату у розмірі 237 грн. на місяць. З цього питання обстежено 85
підприємств усіх форм власності.
Однією з основних проблем в місті є наявність заборгованості із заробітної плати.
Діяльність з погашення заборгованості із заробітної плати в місті контролює робоча група
по роботі з підприємствами та організаціями, в яких допущено зростання заборгованості
по виплаті заробітної плати; протягом року було проведено 12 засідань. Також питання по
ліквідації боргів із заробітної плати було розглянуто на 6 засіданнях міської ради
соціального партнерства. На зазначені засідання викликалися керівники підприємствборжників, які допустили зростання заборгованості із заробітної плати. Проведена робота
сприяла ліквідації заборгованості із заробітної плати на ДП «Чугуївський меблевий
комбінат» – 2,1 тис. грн., підприємствах житлово-комунальної сфери – ЧВПВКГ, ЖРЕП,
КЖЕП № 1, КЖЕП № 2, КЖЕП № 3 на загальну суму 99,2 тис. грн.
Станом на 01.01.05 заборгованість із заробітної плати становить 3048,0 тис. грн. і до
початку року збільшилась на 92,2 тис. грн., або на 3,1%. Кількість підприємств-боржників
у поточному році зменшилась з 5 до 3, а чисельність працівників, яким своєчасно не
виплачена заробітна плата – з 693 чол. збільшилась до 901 чол., або 30,0%.
Найбільше підприємство-боржник із виплати заробітної плати – ВАТ «Чугуївська паливна
апаратура» з часткою боргу 82,4% (2510,6 тис. грн.), заборгованість збільшилась до
початку року на 253,0 тис. грн., або на 9,2%.
Суттєво активізована діяльність державного інспектора праці, фахівців управління праці
та соціального захисту населення по контролю за дотриманням законодавства про оплату
праці на підприємствах усіх форм власності.
За 2004 рік перевірено 47 підприємств, за результатами перевірок за допущені грубі
порушення вимог чинного трудового законодавства 7 керівників підприємств були
притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 41 КУпАП.
Протягом 2004 року регулювання ринку праці міста здійснювалось з метою збалансування
попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивності
зайнятості населення.
Одним із активних заходів щодо регулювання ринку праці є створення нових робочих
місць. За підсумками роботи промислового сектору міста та сфери підприємництва у 2004
році за рахунок усіх джерел фінансування було створено 857 нових робочих місць, що
становить 123,5% від програмного завдання, в тому числі в галузях економіки – 138 р. м.;
на підприємствах малого бізнесу – 40 р. м.; фізичними особами – 367 р. м.; громадянами,
які працюють за договорами найму, – 312 р. м.
Завдання міської програми зайнятості населення з основних напрямків роботи виконано:
– з працевлаштування – на 111,9% (працевлаштовані 1411 чол.);

– з профпідготовки – на 108,6% (охоплено 215 чол.);
– з проведення оплачуваних громадських робіт – 107,1% (залучено 407 чол.).
На 128,1% виконано програмне завдання по залученню безробітних до підприємницької
діяльності. Протягом 2004 року 173 чол. отримали одноразову виплату допомоги по
безробіттю за весь період для відкриття власної справи на загальну суму 413,97 тис. грн.
Проте незважаючи на позитивні тенденції, не втрачає своєї гостроти проблема зайнятості
молоді. За аналізом стану ринку праці міста у січні-грудні 2004 року на обліку у службі
зайнятості перебувало 999 осіб віком до 28 років, що становить 29,9% від усіх
зареєстрованих в міськрайцентрі зайнятості. Рівень залучення молодих людей до активних
форм зайнятості складає 58,4% (583 чол.).
Освіта та молодіжна політика
У місті забезпечено реалізацію освітніх запитів населення: збережена мережа із 18
закладів (5 шкіл І–ІІІ ступенів, 1 багатопрофільний ліцей, Клугино-Башкирівська гімназія,
гімназія № 5; 1 школа І–ІІ ступенів № 4, 1 заклад – НВК № 12 «Загальноосвітній
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», 5 дошкільних навчальних закладів,
3 позашкільних навчальних заклади.
З метою вдосконалення мережі були відкриті гуртки: «Писанкарство», «М’яка іграшка»,
«Художня вишивка», «Школа лідерів» та інші.
У 2004–2005 навчальному році у школах міста навчаються українською мовою 1316 учнів,
що складає 34,8% від усієї кількості учнів. Робота щодо поширення української мови
також проводилась і в дошкільних закладах міста – навчанням було охоплено в 2004–2005
році 380 дітей (57,7%) в українських групах.
У школах міста продовжували роботу учнівські парламенти, а також спільно з відділом у
справах сім’ї та молоді організовано роботу молодіжного парламенту.
Безкоштовним харчуванням у ІІ півріччі було охоплено 168 дітей, за рік в цілому на
безкоштовне харчування витрачено 29,015 грн.
Для покращення матеріальної бази шкіл було закуплено за позабюджетні кошти
комп’ютери для Клугино-Башкирівської гімназії, оновлено комп’ютерний кабінет у ЗОШ
№ 1. Надано по 3 комп’ютери ЗОШ № 3 і № 4.
На капітальний ремонт закладів відділу освіти було витрачено 90,9 тис. грн., поточний
ремонт – 7,5 тис. грн. та 87,1 тис. грн. позабюджетних коштів. У всіх закладах освіти
зроблено поточний ремонт класних та групових кімнат; капітальний ремонт покрівель,
встановлені лічильники обліку тепла, води, електроенергії; відремонтовано фасад ЗОШ №
7 і ДНЗ № 1; спортивні зали у багатопрофільному ліцеї, ЗОШ № 6, гімназії № 5.
Загальноосвітні заклади були повністю забезпечені педагогічними кадрами. На кінець
2004 року підвищили кваліфікацію 77 педагогічних працівників, що складає 100% до
плану.
Продовжується робота щодо організації й проведення конкурсів «Учитель року»,
«Класний керівник року», «Кращий працівник позашкільного навчального закладу».
Велику роботу з дітьми в 2004 році провели служба у справах неповнолітніх та Центр
соціальних служб для молоді. На обліку служби у справах неповнолітніх знаходиться 155
дітей, серед яких дітей-сиріт – 15 чол., позбавлених батьківського піклування – 72 чол.,
схильних до правопорушень – 10 чол., засуджених з відстрочкою виконання вироку – 7
чол., токсикоманів та алкоголіків – 5 чол., з неблагополучних сімей – 46 чол., з
малозабезпечених сімей – 43 чол., з багатодітних сімей – 32 чол. Начальником служби за
рік влаштовано 14 дітей до притулку, 21 дитина – на лікування або реабілітацію, 7 дітей –
до навчально-виховних закладів, 14 дітей взято під опіку чи піклування.
Підготовлені позови до суду про позбавлення батьківських прав на 15 чол., з них
прийнято судом рішень на 13 чол.

Всього позбавлених батьківських прав – 19 чол., а кількість неповнолітніх, позбавлених
батьківського піклування – 23 чол.
Проведено 20 перевірок дотримання чинного законодавства щодо охорони прав та
інтересів неповнолітніх, направлено 118 клопотань в установи, підприємства, організації у
зв’язку з порушенням прав неповнолітніх та необхідністю їх соціально-правового захисту.
Розглянуто 181 заяву та надано громадянам консультацій, працевлаштовано 3
неповнолітніх. Надана адресна допомога 186 потребуючим та оздоровлено неповнолітніх
– 81 чол. Центром соціальних служб для молоді надавались стипендії 11 дітям-сиротам,
які навчаються в учбових закладах міста Харкова, 10 дітям-сиротам, які навчаються у
професійному аграрному ліцеї, надано матеріальну допомогу на придбання зимового
одягу. Організована робота спеціалізованої соціальної служби «Родинний дім», постійно
працюють консультативні пункти на базі професійних ліцеїв міста для учнівської молоді.
Психологом Центру надано 15 індивідуальних консультацій. На базі Чугуївського
професійного ліцею та військової частини А-4104 організована робота спеціалізованої
соціальної служби «Мобільний консультативний пункт» з профілактики негативних явищ
та правопорушень у молодіжному середовищі. Цією роботою охоплено 31 солдат
строкової служби та 300 чол. учнівської молоді. Надано 53 індивідуальні консультації.
Відділом у справах сім’ї та молоді за звітний період проводились спільні засідання
Координаційної ради з питань реалізації державної політики стосовно сімей, жінок, дітей
та молоді та Координаційної ради у справах неповнолітніх, на яких розглянуто наступні
питання:
«Про роботу з неблагополучними сім’ями в м. Чугуєві», «Про роботу кімнат школяра, які
розташовані по вул. Гвардійській, 14 та Леонова, 2», «Про поліпшення становища
багатодітних сімей в м. Чугуєві» та інші.
З метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, рішенням виконкому створено прийомну сім’ю, а ХХХVІ
сесією ІV скликання затверджено Міську програму підтримки прийомних сімей та
сприяння розвитку альтернативних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Соціальний супровід прийомної сім’ї здійснюється
безпосередньо спеціалістами відділу у справах сім’ї та молоді.
90 дітей пільгових категорій відвідали новорічну виставу в Харківському цирку та
губернаторську ялинку.
Всі діти пільгових категорій отримали новорічні подарунки.
Трьох творчо обдарованих дітей м. Чугуєва оздоровлено в МДЦ «Артек». Взагалі, всі діти
пільгових категорій забезпечені оздоровчими послугами на 100%.
Створено:
– молодіжний центр праці, послугами якого скористалось 45 чол.;
– школу молодих батьків при клубі «ТИ + Я = СІМ’Я», де батьки мають змогу
ознайомитися з набутками народної педагогіки, отримати консультацію спеціалістів
різних профілів та використати отриману інформацію в процесі виховання дитини.
Продовжують свою роботу міська громадська організація багатодітних матерів
«Берегиня» та молодіжний парламент м. Чугуєва, засідання та заняття яких відбуваються
за окремим графіком.
Відділом у справах сім’ї та молоді проведені:
– виставка домашніх тварин «Мой нежный и ласковый зверь»;
– урочисті проводи призовників до лав Збройних Сил України;
– конкурс дитячих плакатів «Спасибі – Ні!»;
– конкурсно-розважальна програма до Дня Студента «Student Star»;
– святковий концерт до Дня міліції.
Культура

У поточному році культурне життя міста відзначилося великими подіями: святкування
160-річниці І. Ю. Рєпіна, проведення V Міжнародного рєпінського пленера. В цьому році
був створений вокально-хореографічний колектив «Марина», який став дипломантом
фестивалю «Печенізьке поле» та брав участь у святкових концертах на площі Свободи в
дні святкування 350-річчя Харкова, у Великому Слобожанському ярмарку, у концерті
«Звітує Харківська область», який відбувся у м. Києві. Також в Чугуєві проходив ІІ тур
Першого відкритого дитячого конкурсу живопису, в якому брали участь конкурсанти з
усієї України, де І місце у своїй віковій групі зайняв учень ЧДХШ Р. Михайлов.
В грудні 2004 р. викладач ЧДХШ В. І. Непомнящий став членом Національної спілки
художників України.
Дитяча музична школа зайняла І місце в обласному огляді-конкурсі звітних концертів
шкіл естетичного виховання «Надія Слобожанщини», а учень школи – В. Зінченко став
стипендіатом фонду «Надія Слобожанщини».
При бібліотеках міста вже кілька років працюють клуби за інтересами: поетичний клуб
«Свіча», клуб «Молодь і закон». В 2004 році організовано роботу нового клубу «Сонечко»
для дітей-інвалідів на базі дитячої бібліотеки.
У КСК розпочав роботу дитячий клуб «Тусовочка», проведено конкурс брейк-дансу.
У художньо-меморіальному музеї було проведено 18 виставок художніх робіт.
З листопада 2004 року проводиться робота по інвентаризації об’єктів культурної
спадщини, створена депутатська робоча група з питань складання та доповнення переліку
об’єктів культурної спадщини, що не підлягають приватизації. З метою збереження
культурної спадщини міста Чугуєва, створення ефективної системи обліку, охорони та
використання пам’яток культури, прийнята міська Програма збереження та використання
об’єктів культурної спадщини на 2005–2010 роки.
Вже 5 років проводиться у місті традиційний Міжнародний рєпінський пленер. У цьому,
ювілейному році, пройшов 5-й міжнародний пленер, присвячений 160-річниці з дня
народження видатного художника І. Ю. Рєпіна, у якому брали участь вісім художників з
України, Росії та Бєларусі. 5 серпня, у день 160-річчя Іллі Юхимовича Рєпіна, відбулася
підсумкова виставка.
У художньо-меморіальному музеї І. Ю. Рєпіна протягом року постійно проводилась
науково-дослідницька робота: складена картотека бібліографічних та архівних джерел з
військової історії міста, проведені краєзнавчі дослідження для підготовки часткової
реекспозиції в краєзнавчому відділі за темами: «Традиційні технології та знаряддя
прядіння та ткацтва на Чугуївщині», «Чугуїв в роки окупації». Проведено
загальноісторичне та джерелознавче дослідження музейних предметів, а також проведено
дослідження з метою комплектування колекції робіт лауреатів премії ім. І. Ю. Рєпіна:
зібрані бібліографічні дані, складена картотека видатних творів 1991–2004 рр.
У художньо-меморіальному музеї проводиться лекційна робота, так, для учнів ЗОШ, для
військових частин проведено більш, ніж 98 лекцій.
15 грудня 2004 р. відбулось спільне засідання Клубу любителів історії Чугуєва з
представниками депутатського корпусу міської ради з питань охорони культурної
спадщини.
На ХХХVII сесії ІV скликання Чугуївської міської ради була прийнята та затверджена
міська Комплексна програма розвитку культури на 2005–2008 роки.
Фізична культура, спорт
та туризм
У 2004 р. відділом фізичної культури, спорту та туризму продовжувалася робота по
реалізації державної політики щодо розвитку фізичної культури та спорту в Україні.
Фізична культура як складова загальної культури, суспільними проявами якої є фізичне
виховання та масовий спорт, є важливим чинником здорового способу життя.

Центром спортивної підготовки у місті є ДЮСШ, в якій займаються 892 учня (22,6 % від
загальної кількості школярів міста).
У школі працюють 21 тренер-викладач, в повному обсязі працюють відділення футболу,
боксу, легкої атлетики, баскетболу. Продовжується робота щодо поширення викладання
інших видів спорту. Відкриті секції з художньої гімнастики, волейболу.
В місті постійно працюють 3 позашкільні заклади:
– Центр туризму та краєзнавства, який відвідують понад 270 чоловік;
– Будинок дитячої та юнацької творчості, в якому працюють 66 гуртків. Крім
позашкільних закладів, за місцем проживання працюють 5 спортивних клубів.
У 2004 році відкрито приватний сервісно-оздоровчий центр «ЮлЯна». Відкриті і
працюють спортивні секції в Культурно-спортивному комплексі та приміщенні
автовокзалу.
В місті вдалося зберегти матеріальну спортивну базу, яка раціонально використовувалася
протягом спортивного сезону.
В 2004 р. у Клугино-Башкирівській гімназії був побудований перший спортивний
майданчик зі штучним покриттям. Відкритий навчально-тренувальний туристський
майданчик.
В місті постійно проводилися спортивні змагання. Кращі команди брали участь у
обласних змаганнях. Наші спортсмени – баскетбольна команда дівчат «Берег Надії»
(тренер С. В. Пономаренко) – успішно виступає на Всеукраїнських змаганнях. Юні
боксери тренера П. О. Нестеренко неодноразово отримували винагороди на обласних та
республіканських змаганнях. Наш земляк Г. Красильников у змаганнях з важкої атлетики
посів 4 місце на ХХVIII Олімпійських іграх в Афінах. Тренер-викладач спортивної школи
І. Разепова зарахована кандидатом до Олімпійської збірної України. Вихованка тренера
ДЮСШ Л. О. Лушпенко І. Макогон брала участь у складі збірної команди на останніх
Олімпійських іграх. І. Кіценко зайняв ІІІ місце у потрійному стрибку на Параолімпійських
іграх в Афінах.
Учень гімназії № 5 В. Мазур став чемпіоном Світу з шашок-64 у м. Євпаторії.
З метою покращення розвитку фізичної культури та спорту в місті була розроблена
програма розвитку фізичної культури та спорту «Спорт для всіх» на 2005–2010 роки.

