Підсумки соціально-економічного розвитку міста Чугуєва за 2005 рік
Промисловість, підприємництво та зовнішньо-економічна діяльність
На протязі 2005 року робота була спрямована на виконання Програми економічного та
соціального розвитку міста Чугуєва.
За 2005 рік промисловими підприємствами міста випущено продукції на 104,9 млн. грн.,
темп росту до 2004 року складає 113,11 %.
Планове завдання, передбачене Програмою економічного і соціального розвитку міста на
2005 рік, перевиконане на 5,9 млн. грн., або на 5,97 %, і це при тому, що в поточному році
відбулися значні зміни в структурі промисловості міста.
Одним з найважливіших завдань на 2005 рік, яке ставилось Програмою соціального та
економічного розвитку міста, було виведення з кризового фінансового стану ВАТ «ЧПА».
В 2005 році порушено справу про його банкрутство.
2005 рік був складним для підприємства та його співробітників. Зараз можна сказати, що
найтяжчий період для цього підприємства залишився позаду.
На підприємстві проходить освоєння нових видів продукції: якщо раніше підприємство
спеціалізувалось виключно на запчастинах для тракторів, то тепер укладено договір на 5
років з КАМазом, і вже на початку 2006 року буде зроблено перші поставки
автозапчастин, також укладено довгостроковий контракт з Володимирським тракторним
заводом.
Але й залишилось немало проблем. Поки що не можливо забезпечити нормальні умови
праці для всіх працюючих.
У липні 2005 року на території м. Чугуєва зареєструвалося ТОВ «Дуан-К», яке
представляє хімічну промисловість. Підприємство працює стабільно, без заборгованості.
Відновив свою роботу Чугуївський м’ясокомбінат.
Чи не найважливішим важелем, який впливає на економічну середу, є показники
рентабельності. На сьогодні у місті з 7 підприємств має прибуток лише одне – ТОВ
«Компанія «СЕСА», підприємство представляє харчову промисловість.
Найбільш питому вагу складає харчова галузь – 89,7 %, друге місце займає галузь
машинобудування – 7,34 %; 1,73 % припадає на хімічну, 1,23 % – на авіаційну галузь.
Авіаційна промисловість представлена Чугуївським авіаційно-технологічним заводом. За
2005 рік обсяг промислового виробництва ЧАТЗ складає 1291,0 тис. грн., що свідчить про
скорочення темпів росту, порівняно з відповідним періодом 2003 року, на 608,0 тис. грн.,
темп росту – 67,98 %.
Аналіз обсягів виробництва товарної продукції за 2004-2005 р. дає можливість бачити
позитивну тенденцію збільшення обсягів по місту в порівнянні з попереднім періодом.
Так, темп росту обсягів промислового виробництва за 2005 рік по місту складають 113,1
% до рівня, досягнутого за відповідний період 2004 року. Спостерігається зменшення
темпів росту внаслідок скрутного становища корпорації «ЧПА», на якому поступово
відбувається налагодження виробничого процесу. Також деякий вклад в досягнення
належного рівня виробництва внесли підприємства, що увійшли в структуру
промислового виробництва міста нещодавно – це ООО «Добробут» та ТОВ «Дуан-К».
За 2005 рік в сфері малого підприємництва спостерігаються позитивні тенденції розвитку.
Кількість малих підприємств у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла
на 3,8 % та складає 272 малих підприємства. На 20,6 % збільшилась кількість фізичних
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та складає 2703 особи.
На 10 тис. чоловік наявного населення міста приходиться 80 малих підприємств та 772
фізичні особи – суб’єктів підприємницької діяльності.
Станом на 01.01.2006 року у сфері малого підприємництва зайнято понад 4264 особи, або
31 % працездатного населення міста (1561 осіб – працюючих на малих підприємствах,
2703 фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності).
Суб’єкти підприємницької діяльності у 2005 році забезпечили 36,5 % надходжень до
бюджетів усіх рівнів, або 3113,0 тис. грн., а саме: прибутковий податок – 744,6 тис. грн.;

державна реєстрація – 23,9 тис. грн.; торговий патент – 219,8 тис. грн.; єдиний податок –
1239,8 тис. грн.; плата за землю – 257,4 тис. грн.; ринковий збір – 302,6 тис. грн.
Для розвитку та підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва
міська рада проводила роботу щодо надання їм в оренду та у власність приміщень
комунальної власності міста. Так, з початку року підприємцям міста передано в оренду і
власність 2677,5 кв. м. площі приміщень, з них у власність – 197,8 кв. м.; в оренду – 2479,7
кв. м.
За 9 місяців 2005 року (останні дані) інвестиції в основний капітал склали 4119 тис. грн.
Темп росту становить 103,3 % до відповідного періоду 2004 року. Обсяг іноземних
інвестицій за 10 місяців 2005 року склав 720 тис. у.о. Це портфельні інвестиції, що внесені
до Статутного фонду ТОВ «Компанія СЕСА». Країна інвестування – США.
Протягом 2005 року підприємствами міста продовжено випуск продукції експортного
спрямування. Такими підприємствами стали: Державне підприємство МОУ «Чугуївський
авіаційний ремонтний завод», ТОВ «Фірма Дуан-К», ПП «Укрростехніка», АТЗТ
«Чугуївський завод прецизійних виробів». За 10 місяців поточного року (останні дані)
вартість експортованої продукції склала 180,21 тис. у.о.
16 лютого 2005 відбулось відкриття Єдиного офісу з оформлення дозвільних документів в
сфері господарської діяльності в місті Чугуєві, а з 1.03.2005 в Офісі ведеться офіційна
реєстрація звернень. На даний момент у форматі Єдиного офісу оброблено понад 500
вхідних документів. У Єдиному офісі оформлюються такі процедури: оформлення актів
вибору та обстеження для попереднього погодження місця розташування об’єктів, прийом
заяв та видача дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, прийом заяв та
видача договорів про оренду комунального майна, прийом заяв та видача дозволів на
початок роботи від Чугуївського РВ МНС України в Харківській області (органи
пожежного нагляду). Ведеться робота щодо розширення кола процедур, які будуть
оформлюватись в форматі Єдиного офісу. Відповідно до вимог Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», в 2005 році
було здійснено громадське обговорення 11 проектів регуляторних актів, які у
встановленому порядку були ухвалені відповідними органами місцевого самоврядування
м. Чугуєва.
Виконання бюджету міста
До загального фонду міського бюджету протягом січня–грудня 2005 року надійшло
8538,11 тис. грн. (без урахування трансфертів) при делегованих 8654,0 тис. грн., що
становить 98,7 %. Виконані практично всі джерела доходів міського бюджету за
виключенням податку на доходи з фізичних осіб. Цей показник виконано в обсязі 92,9 % і
недоотримано 432,7 тис. грн. Невиконання цього податку пояснюється завищеним
плановим показником (кошик доходів № 1), що розраховується Міністерством фінансів і
не може бути зменшений міською радою, і, по-друге, – наявністю заборгованості по
виплаті заробітної плати – 1574,0 тис. грн. і наявністю заборгованості по податку на
доходи з фізичних осіб по заробітній платі виключно у натуральній формі – 587,4 тис. грн.
До міського бюджету за 2005 рік надійшло на 1699,7 тис. грн. більше, ніж у 2004 році.
Найбільш значні суми отримані по податку на доходи з фізичних осіб – 5661,1 тис. грн.,
або на 1020,3 тис. грн. більше, ніж у 2004 році; єдиному податку для суб’єктів малого
підприємництва – 1239,8 тис. грн., або на 267,5 тис. грн більше, ніж у 2004 році; по
податку на прибуток підприємств комунальної власності – 197,6 тис. грн., або на 70,8 тис.
грн. більше, ніж у 2004 році; по платі за землю – 459,5 тис. грн., або на 158,8 тис. грн.
більше, ніж у 2004 році; по місцевим податкам і зборам – 418,2 тис. грн., або на 37,5 тис.
грн. більше, ніж у 2004 році.
З врахуванням міжбюджетних трансфертів план по доходам виконано в обсязі 26103,5
тис. грн. при запланованих 27534,3 тис. грн., що становить 94,8 %.

Житлово-комунальне господарство
В комунальній власності територіальної громади міста знаходиться 327 об’єктів.
Всього в комунальній власності територіальної громади міста знаходиться 322,5 тис. кв.
м житла. Крім цього, на території міста розташовано 4 будинки житлово-будівельних
кооперативів загальною площею 17,6 тис.кв. м, 2 ОСББ; відомчий житловий фонд налічує
51 житловий будинок загальною площею 115,5 тис. кв. м, із них 42 будинки Міністерства
оборони України. В 2005 році до комунальної власності територіальної громади міста
прийнято 4 житлові будинки загальною площею 829 кв. м.
Площа нежитлових приміщень, які здаються в оренду, – 1354 кв. м, в т.ч. звільнені від
податку за використання приміщень – 137 кв. м.
Продовжується робота по приватизації квартир комунального та відомчого житлового
фонду. Станом на 1.01.06 р. по ЖРЕП приватизовано 85 %, по БУ № 1 Чугуївської КЕЧ –
86 %, по БУ № 2 – 86 %. Шляхом викупу в 2005 році приватизовано 6 об’єктів на суму
368,1 тис. грн, з 2003 по 2005 рік таких об’єктів приватизовано 9 на суму 438,7 тис. грн.,
кошти від продажу яких спрямовані на соціальний розвиток міста.
В 2005 році придбано 10 квартир для учасників бойових дій в Афганістані та
військовослужбовців запасу.
В 2005 році проведено аудит стану підприємств галузі. Відповідно до програми
реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста, в м. Чугуєві
поступово впроваджуються нові форми управління житловим фондом, проводиться
реконструкція та ремонт об’єктів міського господарства, житлового фонду, систем
водопостачання, водозабезпечення міста та вирішуються інші проблеми, пов’язані з
життєдіяльністю територіальної громади міста. В місті створене та зареєстроване 1
об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, до якого увійшли
будинки по вул. Гвардійській, 12, 14 та К. Лібкнехта, 45. Цьому об’єднанню була надана
фінансова допомога на покращення технічного стану будинків, ремонт
внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, ремонт цоколів, крівлі,
під’їздів. На створення об’єднань у міському бюджеті на 2006 рік передбачені кошти в
сумі 50,6 тис. грн.
На капітальний ремонт житлового фонду в 2005 році з міського бюджету було виділено
178,2 тис. грн., державних субвенцій – 303,0 тис. грн. Кошти міського бюджету були
спрямовані на: ремонт м’яких крівель, відремонтовані крівлі на 17 багатоповерхових
будинках загальним обсягом 3627 м. кв., на що витрачено 83,0 тис. грн.; ремонт системи
каналізації в житловому будинку по вул. К. Лібкнехта, 46 на суму 9,5 тис. грн.; на ремонт
відмосток, східців, козирків витрачено 4,8 тис. грн.; на ремонт міжпанельних стиків в
житлових будинках по вул. Р. Люксембург, 1, 3, 7, 9 та м-н «Авіатор», 157 витрачено 8,2
тис. грн.; здійснено ремонт сантехнічного обладнання в 70 квартирах на що витрачено
31,6 тис.грн. На ремонт систем холодного водопостачання житлових будинків по вул.
Харківській, 155, 157, К. Лібкнехта, 26, Щорса, 7, Дружби, 7-Б витрачено 40,0 тис. грн.; на
ремонт і благоустрій малих архітектурних форм витрачено 1,0 тис. грн. За рахунок
державних субвенцій проведено ремонт 12 крівель загальним обсягом 4263 кв. м, на що
витрачено 98,0 тис. грн. Відремонтовано 6 ліфтів у п’яти під’їздах житлового будинку по
вул. Харківській,126 та один ліфт в п’ятому під’їзді житлового будинку по вул.
Харківській, 130. На ремонт ліфтів витрачено 147,0 тис. грн. На ремонт гуртожитків, які
прийняті від ВАТ «ЧПА», витрачено 58,0 тис. грн. В гуртожитках по вул. Дружби,1-А, 7А та Щорса, 7 відремонтовані системи холодного та гарячого водопостачання, на що
витрачено 56,1 тис. грн. В гуртожитку по вул. Дружби,1-А виконані роботи по
гідроізоляції сантехнічних приміщень, установці металевих дверей, проведено
косметичний ремонт приміщень загального користування, замінено сантехнічне
обладнання. Сума витрат на ці роботи склала 17,9 тис. грн.

На поточний ремонт житлового фонду, що перебуває в комунальній власності
територіальної громади міста, в 2005 році витрачено 442,0 тис. грн., що складає 42,8 % від
надходжень за квартирну плату.
За рахунок бюджетних коштів житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством
проведено ремонт 25 м’яких кровель.В комунальному житловому фонді налічується 71
ліфт, із яких не працюючих – 17, що складає 24 % від загальної кількості. В 2005 році
відремонтовано 6 ліфтів.
На виконання заходів по благоустрою міста в 2005 році витрачено 986,0 тис. грн. при
плані 545,0 тис. грн. На ремонт доріг і тротуарів у 2005 році витрачено 100,0 тис. грн.
Розрахунок електроенергії ведеться по двум тарифам – денному та нічному.
Для обслуговування об’єктів міського господарства придбано 4 одиниці техніки. На їх
придбання витрачено 267,6 тис. грн.
На ремонт об’єктів водопостачання та водовідведення, заміну запірної арматури, ремонт
аварійних та технічно зношених систем водопроводів витрачено 738,2 тис. грн. коштів
підприємства водо-каналізаційного господарства. В 2005 році замінені аварійні дільниці
водопровідної мережі довжиною 2,2 км.
В 2005 році продовжувалось будівництво водозабірних споруд. За останній рік освоєно
168,8 тис. грн коштів міського бюджету. З метою раціонального використання холодної
води в житловому фонді міста встановлено 34 будинкових лічильника холодної води.
Квартиронаймачами по місту встановлено 6740 лічильника холодної, в т.ч. 2854
лічильника в будинках приватного сектору. Лічильників гарячої води налічується 3687.
Надана допомога з встановлення лічильників в квартирах пільгового контингенту
населення, на що з міського бюджету виділено 5,0 тис. грн. Пільговикам вже встановлено
13 лічильників.
Робота Чугуївського підприємства теплових мереж була спрямована на підготовку
об’єктів теплопостачання до експлуатації в осінньо-зимовий період 2005-2006 р.р.
Опалювальний сезон розпочато вчасно. Проведена відповідна робота по підготовці до
зими відомчих котелень та теплових мереж. Розпочато будівництво міні-котельні у
військовому містечку № 2, що в Башкирівці, на що виділені кошти в сумі 135,0 тис. грн.
Чугуївською філією ВАТ «Харківгаз» здійснені заходи по підготовці до осінньо-зимового
періоду об’єктів газопостачання. Забезпечена безперебійна подача газу споживачам в
межах виділених лімітів. В 2005 році збудовано новий газопровід в с. Башкирівка по вул.
Горішного для газифікації одноповерхових житлових будинків № 1, 3, 5, 7, 9, на
будівництво якого були виділені державні субвенції в сумі 60,0 тис.грн.
Транспортне обслуговування населення в м.Чугуєві здійснюється приватними
підприємцями на 4-х міських маршрутах. Пасажирські перевезення в 2005 році
збільшились на 26 %. Оплата за проїзд пільгового контингенту здійснюється за рахунок
державних субвенцій, яких в 2005 році надійшло 64,0 тис. грн., що на 13 % менше, ніж
торік. За цих обставин не всі категорії пільговиків можуть користуватися безплатними
послугами автотранспорту.
Місто Чугуїв постійно бере участь в обласному конкурсі «Місто найкращого благоустрою
та підтримки громадського порядку» і останні три роки займає призові місця.
Споживчий ринок
Роздрібний товарообіг за 2005 рік склав 26,4 млн. грн. Темп росту відповідно до
попереднього періоду – 152,9 %. Доход від реалізації платних послуг збільшився і склав
3,5 млн. грн. Темп росту – 182,6 %.
Сьогодні мешканців обслуговують 218 об’єктів торгівлі, з яких 43 кіоски, 40 підприємств
ресторанного господарства та 151 сфери послуг. З них відкрито в поточному році:
одинадцять підприємств торгівлі, в т.ч. один супермаркет, десять – сфери послуг, в т.ч.
готель та пральня з хімчисткою, дві аптеки та один ресторан. Із загальної кількості нових

об’єктів 2 розташовані у віддалених мікрорайонах міста та 2 – на автомагістралі «КиївХарків-Довжанський».
Для більш повного насичення споживчого ринку різноманітними товарами, створення
сприятливих умов реалізації місцевим товаровиробникам, в т.ч. і сільськогосподарським
та задоволення сезонних потреб мешканців громади в місті проведено 4 тематичні
ярмарки: до травневих і великодніх свят, до Дня міста, до свята Покрова та Новорічний
ярмарок. Постійно проводяться розширені базари до новорічних та різдвяних свят, а
також перед початком нового навчального року.
В місті постійно розширюється мережа підприємств сфери послуг. За останній рік
мешканцям запропоновано такі нові види послуг: готель, ремонт окулярів і мобільних
телефонів, дизайн скловиробів. Результатом проведення зазначеної роботи у сфері
споживчого ринку стало створення 160 нових робочих місць, збільшення надходжень від
сплати місцевих податків і зборів: ринкового збору – на 7,9 %, сплати за паркування – на
52,8 %.
Містобудування та архітектура
Основним напрямком роботи у сфері містобудування та архітектури є покращення
існуючої забудови і планування території; розміщення будівництва житлово-цивільних,
виробничих та інших об’єктів; формування містобудівних ансамблів і ландшафтних
комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення; контроль за дотриманням
містобудівного законодавства.
За результатами розгляду питань про розміщення будівництва, використання та
упорядкування об’єктів містобудування, виконавчим комітетом прийнято 455 відповідних
рішень протягом 2005 р.
Одним із пріоритетів діяльності даного напрямку є будівництво житла. Відновлено
будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Харківській, 132 та розпочато
будівництво 32 приватних житлових будинків.
На сьогодні ведеться робота по залученню інвестицій для будівництва багатоповерхових
житлових будиків в 154 м-ні міста Чугуєва.
У відповідний період в місті здійснено будівництво 50 об’єктів громадського та
промислового призначення.
Переважно покращився зовнішній вигляд скверів міста, здійснена реконструкція скверу
Слави, скверу «Центрального». Здійснено влаштування квітників і часткового мостіння
тротуарною плиткою в скверах «Комсомольський», «Червоних борців» та біля житлового
будинку по вул. К. Лібкнехта, 45. Здійснено перевірки у порядку контролю за
дотриманням законодавства в сфері містобудування на 355 об’єктах. По виявленим
порушенням видано 221 припис про їх усунення.
Соціальна сфера
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Одним з напрямків роботи управління праці та соціального захисту населення було
впровадження в життя заходів з підвищення оплати праці.
Внаслідок їх виконання середньомісячна заробітна плата за 11 місяців 2005 року склала
566,14 грн. Її розмір значно перевищив розміри встановлених у 2005 році державних
соціальних стандартів: у 2,3 рази – рівень мінімальної заробітної плати (332 грн.) і майже
в півтора – прожиткового мінімуму для працездатних осіб (453 грн.). На 83 підприємствах
(79,8 %) міста досягнуто середній рівень оплати праці більше установленого
прожиткового мінімуму для працездатної особи, а кількість працівників, які отримують
заробітну плату вище прожиткового мінімуму, склала 3577 чол., або 58,7 % загальної
чисельності працюючих.
Проводиться щомісячний аналіз стану погашення боргів із заробітної плати та виконання
графіків погашення заборгованості підприємствами-боржниками.

Внаслідок вжитих заходів загальний обсяг заборгованості із заробітної плати по місту
(станом на 01.01.06. – 2007,6 тис. грн.) скоротився протягом 2005 року на 1040,4 тис. грн.,
або на 34,1 %.
Проводилась системна робота фахівців управління праці та соціального захисту населення
по вивченню стану додержання законодавства про оплату праці на підприємствах усіх
форм власності. Протягом 2005 року перевірено 17 підприємств, за результатами
перевірок складено довідки, під час проведення перевірок керівництву надавалась
практична допомога щодо правильності застосування законодавства про працю.
В лютому-березні 2005 року в місті проведено двомісячник з укладання колективних
договорів. Кількість працівників, охоплених колективно-договірним регулюванням – 5830
чол., що становить 99,2 % загальної чисельності працюючих.
Зайнятість населення
Аналіз чисельності економічно активного населення показав, що протягом останніх 3
років, внаслідок ринкових перетворень, з 40,7 % до 39,4 % скоротилась частка населення,
зайнятого на державних підприємствах, при одночасному її зростанні з 15,4 % до 21,4 %
на колективних та приватних підприємствах.
Впродовж 2005 року до служби зайнятості в пошуках роботи звернулось 3,1 тис.
мешканців міста.
Одним із активних заходів щодо регулювання ринку праці є створення нових робочих
місць. У 2005 році за рахунок усіх джерел фінансування було створено 1418 нових
робочих місць, що на 18,0 % перевищує відповідний показник 2004 року (1505 одиниць).
З усіх новостворених робочих місць 12,8 % створені юридичними особами, 87,2 % –
фізичними особами (реєстрація фізичних осіб та договори найма). Річне програмне
завдання по створенню нових робочих місць перевиконано на 35 %. Щорічно зростають
обсяги фінансування розвитку та збереження сфери застосування праці із Фонду
загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття. У 2005
році з Фонду профінансовано 955,96 тис. грн.
Внаслідок цього щорічно зростає чисельність новостворених робочих місць за рахунок
надання дотацій роботодавцям (40 одиниць у 2005 році) та чисельність безробітних, які
отримують фінансову підтримку для відкриття власної справи (218 чоловік у 2005 році).
Соціальний захист населення
В 2005 році за субсидіями на житлово-комунальні послуги звернулась 2281 сім’я, що
складає 17,8 % від загальної чисельності населення, у тому числі на житлово-комунальні
послуги – 2197 сімей, на тверде паливо та скраплений газ – 84 сім'ї. На 01.01.2006 року
отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг 1118 сімей, що складає 8,7
% від кількості мешканців міста.
За 2005 рік проведено 12 засідань конфліктної комісії по призначенню субсидій, якою
розглянуто 129 справ. По 123 заявам прийняті позитивні рішення.
Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» звернулись у
2005 році 704 особи, призначено допомогу 682 особам. У порівнянні: 2003 рік –
звернулись 703 особи (призначено-678), 2004 рік – звернулись 585 осіб (призначено –
567).
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» у 2005 році звернулись 529 сімей, призначено допомогу 480 сім’ям.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначена 34
особам. У 2003 році було призначено цей вид допомоги 9 особам, у 2004 році – 10 особам.
Раз на півріччя призначається допомога одиноким матерям з урахуванням доходів (за
2005 рік зроблено 273 перерахунка). Одержувачі надбавки по догляду за інвалідом
дитинства підтверджують своє право на оформлення цього виду соціальної допомоги. На
обліку у 2005 році перебувало 33 особи.
Згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» виплачено допомогу
1448 особам на загальну суму 1428,4 тис. грн. У порівнянні: 2003 рік – 831 одержувач на

суму 356,6 тис. грн.; 2004 рік – 1047 одержувачів на суму 453,0 тис. грн. У порівнянні з
2004 роком збільшені суми виплат по одноразовій допомозі при народженні дитини в 10
разів; допомоги на дітей, які перебувають під опікою, – у 6 разів; допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку – у 2,4 рази; допомога на дітей одинокій
матері – у 2 рази, тощо.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» виплачено допомогу 196 сім’ям на загальну суму 525,9 тис. грн.
На засіданнях конфліктної комісії була розглянута 71 заява щодо призначення соціальних
допомог, по 68 заявам – позитивно.
Призначено державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 34
особам на загальну суму 46,0 тис. грн., що в 1,8 рази більше, ніж у 2004 році: 26 осіб –
загальна сума виплат складає 26,0 тис.грн.; у 2003 році 19 одержувачів на суму 26,2 тис.
грн.
Заборгованості по виплатам соціальних допомог по місту немає.
На даний час в місті налічуються 7728 чол., які мають право на пільги відповідно до
діючого законодавства. Протягом 2005 року проводилась робота по створенню та
підтримці в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру
отримувачів пільг. На 01.01.2006 року до Реєстру занесено 7728 справ пільговиків.
Станом на 01.01.2006 р. на обліку в управлінні перебуває 494 громадянина, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 124 дитини та 10 дружин
померлих громадян, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Протягом року 6 громадян встановили інвалідність, яка пов’язана із наслідками аварії на
Чорнобильській АЕС.
Спільно з ЦРЛ та міським центром зайнятості населення проводиться робота по
працевлаштуванню інвалідів, за 2005 період працевлаштовані 9 чол. В управлінні
перебувають на обліку 118 дітей-інвалідів. З батьками дітей проводиться роз'яснювальна
робота щодо навчання дітей в учбових закладах, які спеціалізуються на навчанні
інвалідів. До Харківського технікуму ім. Ананченко направлено в 2005 році 2 дітейінвалідів. У 2005 році до будинку-інтернату влаштовані 6 громадян похилого віку. До 9
травня проводилась виплата щорічної грошової допомоги згідно Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у 2005 році 3111 ветеранам війни
на суму 429,8 тис. грн., що на 46 % більше, ніж у минулому році.
Відділ соціальних допомог та субсидій УПСЗН працює за єдиною заявою. В управлінні
щоденно без перерви працює громадська приймальня. Працює інформатор, який надає
необхідну інформацію, консультації, довідки відвідувачам управління. В актуальному
стані підтримуються інформаційні стенди.
За 2005 рік радою по вирішенню питань надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення виконавчого комітету було надано матеріальну
допомогу 422 громадянам на загальну суму 20,5 тис. грн.
Питання у справах сім’ї, жінок і дітей
Під час оздоровчої компанії 2005 року в місті оздоровлено 2408 дітей із них 29 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 57 дітей-інвалідів, 60 дітей, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 150 дітей із багатодітних сімей, 131 дитина із
малозабезпечених сімей, 1 дитина із сім'ї загиблого військовослужбовця, 263 талановитих
та обдарованих дітей, 274 дитини інших пільгових категорій.
Працювало 14 таборів з денним перебуванням, в яких оздоровлено 638 дітей, та табір з
цілодобовим перебуванням для 23 дітей з девіантною поведінкою. В інших таборах та
санаторіях області та України перебувало 1085 дітей м. Чугуєва.
Загальна сума коштів виділених на оздоровчу кампанію 2005 року в м. Чугуєві, складає
890,542 тис. грн., із них 57,7 тис. грн. – кошти із міського бюджету, 543,5 тис. грн. –
кошти спонсорів та підприємств, 132 тис. грн. – кошти батьків, 20 тис. грн. – кошти

профспілок, 137,342 тис. грн. – кошти з Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
Під особливою увагою – багатодітна сім’я Марінка, на базі якої створено прийомну сім’ю.
У місті 96 малозабезпечених сімей. Із них 15 сімей одержали державну допомогу за
сприянням відділу у справах сім’ї та молоді, який постійно проводить роз’яснювальну
роботу щодо надання державних допомог різним категоріям сімей.
Створено єдиний банк даних обдарованих дітей, єдиний банк даних осіб, які скоїли
насильство в сім’ї. Продовжив свою роботу Молодіжний центр праці.
Спостерігається значне зниження підліткової злочинності: у 2005 році неповнолітніми
скоєно 9 злочинів, що втричі менше, ніж у 2004 році. Знижується і кількість учасників
правопорушень, кількість тяжких та повторних злочинів. Наближується до завершення
велика організаційна робота по відкриттю Чугуївського міського центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей, який незабаром прийме своїх перших клієнтів. Постійно
вишукуються нові форми і методи роботи з дітьми: психологічні тренінги, влаштування
до спеціальних закладів соціальної реабілітації; здійснювалась значна інформаційнопросвітницька робота.
Гуманітарна сфера
Освіта
У 2005 році продовжували роботу 18 закладів освіти: 10 загальноосвітніх шкіл, 5
дошкільних навчальних закладів, 3 позашкільні навчальні заклади. Усі ЗНЗ м. Чугуєва
працювали в одну зміну. На базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 функціонували класи / групи
заочного навчання. Продовжувалось забезпечення поглибленого та профільного навчання.
Усього в місті навчалось в 2005 році в профільних класах та класах з поглибленим
вивченням предметів 1607 учнів. На виконання вимог Міністерства освіти і науки України
в школах міста з другого класу вивчалась іноземна мова, було введено третій урок
фізичної культури, факультативно вивчався курс «Харківщинознавство» у 8-9-х класах та
курс «Історія міста Чугуєва» в 9-х класах. У 5 дошкільних закладах протягом року
продовжували здобувати дошкільну освіту 768 дітей, що складає 40,6 % від усієї кількості
дітей шкільного віку (1890 дітей). Позашкільні навчальні заклади в 2005 році охоплювали
навчанням та вихованням 2463 учня.
У лютому 2005 року у місті пройшов огляд-конкурс на кращу шкільну громадську
організацію. Велика увага приділялась збереженню та зміцненню здоров’я школярів і
залученню їх до щоденних занять фізичною культурою та спортом. У школах велась
робота з охорони життя та здоров’я дітей, профілактики дитячого травматизму, з правил
користування газом та електричними приладами, тощо. Проводилась робота з військовопатріотичного виховання. Крім цього, учні шкіл міста брали активну участь у міських
заходах, організованих Центром туризму та краєзнавства, Будинком дитячої та юнацької
творчості, дитячо-юнацькою спортивною школою. З початку 2005 року проводились
робота щодо покращення матеріальної бази шкіл та забезпечення належного
функціонування закладів освіти. На участь вихованців Будинку дитячої та юнацької
творчості та Центру туризму та краєзнавства в фестивалях, конкурсах, виставках
спартакіадах було залучено 4,9 тис. грн. На проведення свята випускного вечора – 1,5 тис.
грн. У шкільних їдальнях отримували безкоштовне харчування 133 дитини пільгового
контингенту, в дошкільних навчальних закладах – 29 дітей, на суму 76,7 тис. грн. За
рахунок місцевого бюджету було організовано харчування учнів 1-4-х класів, за
призначенням міського голови чотирьом дітям продовжували виплачувати стипендію.
Було надано благодійної допомоги від «Берега Надії» в сумі 4,3 тис. грн., а також від
спонсорів – 3,8 тис. грн. За рахунок бюджетних коштів було поновлено матеріальнотехнічну базу на 15,3 тис. грн., на ремонт витрачено 8 тис. грн. При загальноосвітніх
закладах міста функціонували 14 дитячих оздоровчих закладів з денним перебуванням та
один з цілодобовим перебуванням, в яких оздоровлено 668 дітей. Відділ освіти брав

участь в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей 2005 року «Громадська освіта:
методологія, теорія, практика».
Культура
За 2005 рік проведено 140 міських заходів різного рівня. В 2005 р.12 разів засідав
поетичний клуб «Свіча», за підтримки якого вийшов літературно-художній альманах
«Родной земли чарующее слово», на сторінках якого було надруковано вірші та прозу 27
поетів Чугуївщини. Продовжували працювати клуби за інтересами «Діалоги», «Молодь і
закон», клуб для дітей-інвалідів «Сонечко» при Дитячій бібліотеці.
Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна за 2005 рік прийняв відвідувачів – 20747
чоловік, в т.ч. дітей – 12914. У 2005 році проведено 986 екскурсій, прочитано лекцій – 809,
проведено виставок – 19.
Науковими співробітниками музею постійно проводилась науково-дослідна робота за
темами: загальноісторичні та краєзнавчі дослідження з історії міста. Також було
проведено значну організаційну та підготовчу роботу щодо пристосування будівлі
головного корпусу Штабів військових поселень під розміщення відділів Художньомеморіального музею І. Ю. Рєпіна, модернізації та реекспозиції відділів музею,
благоустрою музейної території.
В Дитячій музичній школі контингент учнів станом на 01.01.2006 р. – 180 учнів,
пільговий контингент – 22 учня. Існує 6 відділень.
В Дитячій художній школі контингент учнів в 2005 році – 150, пільговиків – 12. Школи
естетичного навчання приймають активну безпосередню участь в чисельних
загальноміських культурних заходах.
В 2005 році в культурному центрі «Імідж» було проведено 192 захода. Працює 8 гуртків
та клубів за інтересами, протягом 2005 року проведено 47 дискотек для молоді. На базі
КЦ «Імідж» був проведений VІ міжнародний рєпінський пленер.
В КЦ «Імідж» проведено 10 виставок сучасних майстрів мистецтва.
Фізична культура та спорт
В 2005 році особлива увага приділялася питанням фізичного виховання в учбових
закладах, підвищенню рівня фізкультурно-масової роботи у місті.
Посилена робота щодо залучення різних верств населення до фізкультурно-оздоровчої
роботи, розвитку спортивно-масової роботи на підприємствах міста.
Завдяки спланованому фінансуванню вдалося залучити найбільш активну частину
населення до участі у спортивних міських заходах. У 2005 р. було проведено 30 міських
заходів, у яких взяли участь понад 5,5 тис. чол.
Міські спортивні команди з різних видів спорта взяли участь у 22 змаганнях обласного
рівня, і за підсумковими результатами обласних змагань з останнього 17 місця м. Чугуїв
піднявся до 8-9 місця.
Приділялася увага збереженню та удосконаленню матеріально-спортивної бази міста. У
літній період в місті був організований і проведений місячник щодо відновлення та
приведення у належний стан спортивних майданчиків та простіших спортивних споруд.
Збільшилася активність аматорських футбольних команд; у минулому році дві міських
команди взяли участь у районному чемпіонаті, але фінансування їх здійснювалося лише за
рахунок нерегулярних спонсорських внесків та особистих коштів.

