
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова районної державної 
адміністрації

___________     М.М. ШОШИН
«______» __________ 2018 року

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
діяльності Чугуївської районної державної адміністрації на 2018 рік 

та заходи щодо їх виконання 

№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

Економіка
І. Промисловий комплекс 

1. Інформаційно-методичне забезпечення 
стимулювання  інноваційно-інвестиційної
діяльності  промислових  підприємств
(бізнес-форуми, семінари, тренінги тощо)

Протягом
року

Альошина С.С.

2. Сприяння  участі  промислових
підприємств  району  у  виставкових  та
ярмаркових заходах 

Протягом
року

Альошина С.С.

3. Сприяння  залученню  інвестицій,
створенню  позитивного  бізнес-іміджу
району

Протягом
року

Альошина С.С.

ІІ. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг 
1. Проведення  роботи  щодо  актуалізації  та

уточнення  бази  даних  підприємств
торгівлі,  ресторанного  господарства  та
побутового обслуговування населення 

Протягом
року

Альошина С.С.

2. Проведення  нарад  і  співбесід  з
керівниками  торговельних  мереж,
визначення  та  впровадження  шляхів
збільшення обороту роздрібної торгівлі 

Протягом
року

Альошина С.С.

3 Проведення  аналізу товарної  насиченості
на  підприємствах  торгівлі  та  на  ринках,
своєчасно  визначати  продукцію,  якої  не
вистачає  на  споживчому  ринку,  вживати
заходи  щодо  задоволення  попиту
населення на основні споживчі товари

Протягом
року

Альошина С.С.

4 Сприяння  наповненню  ринку  товарами
місцевого виробництва

Протягом
року

Альошина С.С.

5 Сприяння  розвитку  виїзних  форм
торговельного  обслуговування  мешканців
віддалених населених пунктів

Протягом
року 

Альошина С.С

6 Сприяння  проведенню перевірок  якості
торговельного  та  побутового

Протягом
року

Альошина С.С
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№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

обслуговування населення району
7 Моніторинг  цінової  ситуації  на

продовольчому ринку району
Протягом

року
Альошина С.С

8 Забезпечення участі підприємств району у
загальнодержавних,  обласних,  районних
виставкових заходах і ярмарках

Протягом
року

Альошина С.С

9 Створення  презентаційної  експозиції
Чугуївського  району  на  Національному
Сорочинському ярмарку

Протягом
року

Альошина С.С

10 Створення  презентаційної  експозиції
Чугуївського  району  на  Великому
Слобожанському ярмарку

Протягом
року

Альошина С.С

ІІІ. Цінова ситуація на внутрішньому ринку товарів і послуг 
1. Проведення всебічного й територіального

(у  розрізі  населених  пунктів  району)
аналізу закупівельних, оптово-відпускних і
роздрібних цін на основні споживчі товари
та факторів впливу на ціни 

Протягом
року

Альошина С.С.

2 Визначення  факторів  впливу  на
підвищення  цін  на  основні  споживчі
товари,  проведення  роботи,  у  межах
повноважень,  щодо приведення рівня  цін
до економічно обґрунтованих

Протягом
року

Альошина С.С.

3 Проведення  нарад  і  співбесід  з
керівниками і власниками підприємств, які
виробляють  основні  споживчі  товари,
торговельних  мереж,  щодо  недопущення
необґрунтованого зростання цін на товари
і послуги та збереження стабільної цінової
ситуації на споживчому ринку району

Протягом
року

Альошина С.С.

4 Організація  проведення  у  населених
пунктах району продовольчих ярмарків за
участю  безпосередньо  виробників
сільськогосподарської продукції за цінами,
нижче середніх по області

Протягом
року

Альошина С.С

IV. Іноземні інвестиції 
1. Оновлення  інвестиційних  пропозицій  від

району 
Протягом

року
Альошина С.С.

2. Моніторинг  і  участь  у  проектах
(програмах)  міжнародної  технічної
допомоги 

Протягом
року

Альошина С.С.

3 Створення “інвестиційної карти” району Протягом
року

Альошина С.С.

V. Зовнішньоекономічна діяльність 
1. Забезпечення участі підприємств району у

виставково-ярмаркових  заходах в  Україні
Протягом

року
Альошина С.С.
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№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

та за її межами.
2. Підготовка та проведення презентаційних

та  представницьких  заходів,  формування
позитивного іміджу району.

Протягом
року

Альошина С.С.

3. Активізація  залучення  міжнародної
технічної  допомоги  для  забезпечення
підвищення  конкурентоспроможності
пріоритетних галузей економіки району.

Протягом
року

Альошина С.С.

VI.Розвиток малого та середнього бізнесу 
1. Методичне забезпечення органів  місцевого

самоврядування,  сприяння розробленню та
здійсненню  ними  заходів  щодо  розвитку
малого і середнього підприємництва.

Протягом
року

Альошина С.С.

2. Надання  професійно-консультативних
послуг  особам,  що  вирішили
започаткувати  підприємницьку  діяльність
та  новоствореним  суб'єктам  малого
підприємництва.  Організація  навчань,
тренінгів,  круглих  столів,  семінарів  для
малого підприємництва.

Протягом
року

Альошина С.С.

3 Створення  та  оновлення  на  веб-сайті
районної  державної  адміністрації  бази
даних  комунального  майна,  нежитлових
приміщень та вільних земельних ділянок,
які  можуть  бути  передані  в  оренду  або
власність  суб'єктам  підприємницької
діяльності

Протягом
року

Альошина С.С.

Адміністративні послуги
І. Забезпечення в районі ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг 
1. Забезпечення  ефективної  роботи  щодо

надання  адміністративних  послуг
населенню району 

Щоденно Горовенко М.В.

2. Оптимізація  штатного  розпису  ЦНАП  з
метою збільшення  кількості  фахівців  для
покращення  якості  надання
адміністративних  послуг,  забезпечення
оперативності,  доступності  та  зручності
для суб’єктів звернень 

Протягом
року

Горовенко М.В.

3. Реалізація  проектів  з  оптимізації  процесу
надання  адміністративних  послуг  та
забезпечення  їх  надання  в  електронному
форматі,  встановлення  програмного
забезпечення  для  подачі  документів  та
отримання  результатів  адміністративних
послуг  в  паперовій  та/або  електронній
формі

Протягом
року

Горовенко М.В.
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№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

Агропромисловий комплекс
1 Сприяти виконанню заходів, спрямованих

на  охорону  земель,  збереження  і
відтворення  родючості  ґрунтів,
раціональне  та  ефективне  використання
земель  сільськогосподарського
призначення 

Протягом
року 

Олексієвець Г.М.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

2 Надання  всебічної  методичної  та
практичної  допомоги  в  реалізації
важливих  інвестиційних  проектів  та
демонстрація  інвестиційних  можливостей
аграрного  сектору  району,  шляхом
проведення  різноманітних  семінарів,
презентацій, виставок 

Протягом
року 

Олексієвець Г.М.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

3 Сприяння  подальшому  укріпленню
(зміцненню)  матеріально-технічної  бази
сільськогосподарських  підприємств,
впровадження  і  наукове  супроводження
новітніх технологій виробництва продукції
рослинництва  і  тваринництва,  її
промислової переробки 

Протягом
року 

Олексієвець Г.М.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

4 Вжиття  заходів  для  збільшення  валового
виробництва  продукції  рослинництва  і
тваринництва  в  середньому  на  3%  у
порівнянні з 2017 роком 

Протягом
року

Олексієвець Г.М.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

5 Сприяння  відновленню  поголів’я  свиней
на ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» 

Протягом
року 

Олексієвець Г.М.

6 Оптимізація  структури  посівних  площ
сільськогосподарських  культур  та
доведення  їх  до  відповідності  відносно
оптимального  співвідношення  культур  у
сівозмінах  в  різних  природно-
сільськогосподарських регіонах

Протягом
року 

Олексієвець Г.М.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

7 Будівництво  та  введення  в  експлуатацію
тваринницьких  приміщень  у
ТОВ  «Агросервіс»  ЛТД,  Агрофірмі
ТОВ «Надія»

Протягом
року

Олексієвець Г.М.

8. Будівництво другої черги фруктосховищ з
регульованим  газовим  середовищем  та
установка  автоматизованої  лінії
сортування  яблук  у  ТОВ  «Харківська
фруктова компанія»

Протягом
року

Олексієвець Г.М.

9. Будівництво  овочесховища  у  СФГ
«Дружба» з регульованим температурним
режимом та примусовою вентиляцією

Протягом
року

Олексієвець Г.М.

10. Підвищення  розміру  середньомісячної Протягом Олексієвець Г.М.
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№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

заробітної  плати  в  галузі  сільського
господарства  на  6%  у  порівнянні  з
2017 роком

року

11. Вживати заходів щодо збільшення виплат
за  оренду  земельних  ділянок  (паїв)
сільськогосподарськими  підприємствами
та доведення її рівня до 5,5% від загальної
вартості  земельних  ділянок  та  подальше
збільшення  залежно  від  результатів
господарської  діяльності  та  фінансово-
економічного стану орендаря 

Протягом
року

Олексієвець Г.М.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

Житлово-комунальне господарство
І. Водопостачання та водовідведення

1. Очисні  споруди  біологічної  очистки
стічних  вод  (нове  будівництво)  за
адресою: Харківська область, Чугуївський
район, смт Новопокровка, вул. Садова

До кінця
року

Володько І.В. 

2. Будівництво локальних очисних споруд в
с.  Іванівка  Чугуївського  району
Харківської області

До кінця
року

Володько І.В

3. Реконструкція  очисних  споруд  в
смт  Кочеток  Чугуївського  району
Харківської області

До кінця
року

Володько І.В

4. Реконструкція  очисних  споруд  в
смт  Есхар  Чугуївського  району
Харківської області

До кінця
року

Володько І.В

ІІ. Капітальний ремонт та реконструкція житлових будинків
1. Ремонт  покрівель  та  будівель  житлових

будинків в населених пунктах району
До кінця

року
Володько І.В.

2. Проведення  термореновації  житлових
будинків 

Протягом
року

Володько І.В.

ІІІ. Теплопостачання
1. Проведення  енергоаудиту  об’єктів

жилово-комунального господарства 
До кінця 

року
Володько І.В.

2. Оснащення  3  житлових  будинків  смт
Кочеток  будинковими  приладами  обліку
теплової енергії

До кінця 
року

Володько І.В

3. Переоснащення системи централізованого
опалення смт Кочеток

Протягом
року

Володько І.В

4. Виконання  заходів  щодо  переведення
котелень району на альтернативне паливо
з заміною котлів на сучасні та  оснащення
їх енергозберігаючим обладнанням. 

Протягом
року

Володько І.В

5 Встановлення блочно-модульних котелень Протягом
року

Володько І.В
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№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

ІV. Виконання природоохоронних заходів 
1. Виконання  заходів  щодо  збереження

малих річок
До кінця 

року
Володько І.В.

2. Подальший  розвиток  природно-
заповідного фонду району

До кінця 
року

Володько І.В

3 Сприяння покращенню екологічного стану
навколишнього  середовища  шляхом
запровадження в 100%  населених пунктів
району централізованого вивезення ТПВ

До кінця 
року

Володько І.В

4. Продовження  запровадження  системи
роздільного  збору  ТПВ  на  території
населених пунктів

До кінця 
року

Володько І.В

V. Реформування сфери управління комунальним житловим фондом
1. Стимулювання створення нових об’єднань

співвласників  багатоквартирних  будинків
(далі – ОСББ) в населених пунктах району 

Протягом
року

Володько І.В

2 Виконання  заходів  щодо  подальшого
реформування  сфери  управління
будинками ОСББ (управителі будинків та
управляючі компанії)

Протягом
року

Володько І.В

VI. Автоперевезення
1. Забезпечення  безпечної  роботи

автотранспорту,  підвищення  рівня
транспортного обслуговування

Протягом
року

Володько І.В

2. Забезпечення  безпечного  проїзду  на
залізничних переїздах

Протягом
року

Володько І.В

VII. Паливно-енергетичний комплекс
1. Впровадження  на  підприємствах  району

передових  енерго-  та  ресурсозберігаючих
технологій,  альтернативних  видів
енергетичних  ресурсів,  заощаджувальних
заходів  щодо  підвищення ефективності  її
використання

Протягом
року

Володько І.В

Архітектура
І. Розробка та затвердження Схеми планування території 

Чугуївського району 
1. Закінчення  розроблення  містобудівної

документації «Схема планування території
Чугуївського  району» в  частині
проведення  державної  експертизи  та  її
затвердження  на  сесії  Чугуївської
районної ради

Протягом
 року

Старусьов П.Л.

ІІ. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів району
відповідно до районної Програми розроблення (оновлення) містобудівної

документації у Чугуївському районі на 2016-2020 роки
1. Завершення  робіт  по  коригуванню Протягом Старусьов П.Л. 
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№ 
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Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

генеральних  планів  у
смт  Новопокровка,  смт  Введенка,
с. Тернова, с. Волохів Яр та забезпечення
містобудівною  документацією  інших
населених пунктів Чугуївського району

 року 

ІІІ. Організація реалізації районної Програми «Власний дім» на 2016-2020роки  
1. Збільшення обсягів будівництва індивідуа-

льного  житла, забезпечення  його  доступ-
ності  для  всіх  громадян,  які  потребують
поліпшення житлових умов, шляхом нада-
ння клопотань на оформлення кредитів на
будівництво, придбання житла та його га-
зифікацію і водопостачання

Протягом
 року 

Старусьов П.Л. 

ІV. Моніторинг стану введення житла в експлуатацію на території району
1 Введення житла в експлуатацію загальною

площею 1200 м2
Протягом

 року 
Старусьов П.Л. 

Соціальний захист населення
І. Збільшення грошових доходів населення та заробітної плати

1. Здійснення контролю за станом погашення
заборгованості з виплати заробітної плати
на  підприємствах  комунальної  форми
власності  та  недопущення  її  виникнення
на інших підприємствах

Протягом 
року

Лисянський О.С.

2. Проведення  моніторингу  своєчасності
введення  нових  розмірів  мінімальної
заробітної  плати  на  підприємствах,  в
організаціях  та  установах  району
відповідно  до  Закону  України  «Про
Державний  бюджет  України  на  
2018 рік»

Протягом 
року 

Лисянський О.С.

3. Дотримання  умов  галузевих  угод  та
колективних  договорів  у  частині  оплати
праці,  недопущення  необґрунтованого
зменшення  заробітної  плати  та
впровадження скороченого робочого часу

Протягом 
року 

Лисянський О.С.

ІІ. Забезпечення ефективної зайнятості населення
1. Сприяння  створенню  за  рахунок  усіх

джерел  фінансування  250  нових  робочих
місць 

Протягом
року

Лисянський О.С.

2. Повернення офіційно незайнятих громадян
до  економічно  доцільної  діяльності
шляхом  сприяння  у  працевлаштуванні,
проходженні  професійного  навчання,
участі  в  громадських  та  інших  роботах
тимчасового характеру  

Протягом
року

Лисянський О.С.
Масалітіна Л.Л.

3. Активізація  роботи  комісії  з  легалізації Протягом Лисянський О.С.
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№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

робочих  місць  та  подолання  тіньової
зайнятості 

 року 

4. Забезпечення   пріоритетного
працевлаштування соціально незахищених
категорій  населення,  які  не  можуть
конкурувати на рівних на ринку праці 

Протягом
 року 

Лисянський О.С.

ІІІ. Забезпечення адресного спрямування соціальної допомоги
1. Продовження роботи по призначенню всіх

видів  соціальних  допомог  за  єдиною
заявою,  забезпечення  її  адресного
спрямування 

Протягом
 року 

Лисянський О.С.

2. Надання  соціально-психологічної
підтримки  учасникам  АТО,  членам  їх
сімей та внутрішньо переміщеним особам,
в  тому  числі,  організація  надання  їм
допомоги  з  урахуванням  визначених
потреб 

Протягом
року

Лисянський О.С.

 3. Продовження  роботи  по  обліку  осіб,  які
переміщуються  з  тимчасово  окупованої
території  України  та  районів  проведення
антитерористичної операції та наданню їм
щомісячної  адресної  допомоги  для
покриття  витрат  на  проживання,  в  тому
числі  на  оплату  житлово-комунальних
послуг,  подовження  виплат  інших
соціальних допомог та компенсацій

Протягом
року

Лисянський О.С.

4. Забезпечення  своєчасного  призначення
житлових  субсидій,  встановлених  строків
їх  призначення  та  перепризначення  на
наступний період

Протягом
року

Лисянський О.С.

Освіта
І. . Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань 

1. Забезпечення  подальшого  вдосконалення
та  розвитку  матеріально-технічної  бази
навчальних закладів 

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

2. Забезпечення  закладів  освіти  району
необхідним  спортивним  обладнанням  та
інвентарем

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

3. Забезпечення  навчальних  кабінетів
закладів  загальної  середньої  освіти  з
предметів  природничо-математичних
дисциплін  необхідним  обладнанням,
оновлення  комп’ютерної  техніки  у
закладах освіти району 

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

4. Проведення  районних  предметних
олімпіад,  учнівських  турнірів,  конкурсу-

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.
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виконання

Відповідальні за
виконання заходів

захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів  –  членів  Малої  академії  наук
України та якісної підготовки до участі в
обласних  етапах  інтелектуальних
конкурсів

5. Якісна  підготовка  учнів  навчальних
закладів  району  до  зовнішнього
незалежного оцінювання 

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

6. Забезпечення  якості  гурткової  роботи
закладів позашкільної освіти району

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

Молодь і спорт
І. Сприяння патріотичному вихованню молоді

1. Активізувати  роботу  щодо   національно-
патріотичного  виховання,  збагачення
духовного потенціалу молоді, відродження
кращих надбань українського народу, його
історичних,  культурних  та  національних
традицій

Протягом
року

Рябініна І.М.

2. Створення умов для формування у молоді
соціально-позитивних  форм  поведінки  і
навичок,  які  ґрунтуються  на  здоровому
способі життя

Протягом
року

Рябініна І.М.

ІІ. Забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки в закладах оздоровлення та відпочинку

з 100% охопленням
1. Забезпечення  оздоровлення  дітей,  які

потребують особливої соціальної уваги та
підтримки  в  закладах  оздоровлення  та
відпочинку  з 100% охопленням

Травень-
серпень

Рябініна І.М.

2. Забезпечення  належної  організації
літнього  оздоровлення  та  відпочинку
дітей,  створення  оптимальних  умов  для
безпечного  та  ефективного  перебування
дітей  в  закладах  оздоровлення  та
відпочинку,  недопущення  скорочення
кількості  дітей,  яким  надано  послуги  з
оздоровлення  та  відпочинку  за  рахунок
коштів  місцевого  бюджету  та  за  рахунок
інших  джерел,  незаборонених
законодавством

Травень-
вересень

Рябініна І.М.

3. Організація  контролю  за  підготовкою  та
відкриттям  закладів  оздоровлення  та
відпочинку відповідно  до вимог  чинного
законодавства

Травень-
серпень

Рябініна І.М.

4. Збереження  повноцінно  функціонуючої
мережі дитячих закладів  оздоровлення та

Травень-
серпень

Рябініна І.М.
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відпочинку на території району;
ІІІ. Забезпечення збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл

і тренерсько-викладацьких кадрів
1. Збереження  мережі  спортивних  закладів,

що  знаходяться  на  території  району,
збільшення  кількості  дітей  та  молоді,
залучених до занять фізичною культурою
та спортом

Протягом
року

Рябініна І.М.

2. Збільшення  кількості  штатних  тренерів-
викладачів  з  видів  спорту,  що
культивуються  в   комунальному  закладі
“Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївської  районної  ради  Харківської
області”, залучення  молодих  спеціалістів
до  роботи  в  сфері  фізичної  культури  та
спорту

Протягом
року

Рябініна І.М.

3. Здійснення  підготовки  вихованців
комунального  закладу  “Дитячо-юнацька
спортивна  школа  Чугуївської  районної
ради Харківської області” до тренувань та
змагальних  навантажень,  необхідних  для
досягнення  високих  спортивних
результатів

Протягом
року

Рябініна І.М.

4. Забезпечити діяльність комунального
підприємства  —  районний  центр
фізичного здоров’я населення “Спорт для
всіх”

Протягом
року

Рябініна І.М.

5. Забезпечення  на  рівні  сучасних  вимог
підготовку   спортсменів  району  к
змаганням різних рівнів з олімпійських та
не олімпійських видів спорту

Протягом
року

Рябініна І.М.

6. Пропагування  серед  населення  району
здорового способу життя

Протягом
року

Рябініна І.М.

ІV. Збереження матеріально-спортивної бази
1. Проведення  інвентаризації  спортивних

споруд та спортивних об’єктів на місцях з
метою визначення потреб у їх подальшому
ремонті, обладнанні та облаштуванні

Квітень-
травень

Рябініна І.М.

2. Збереження  та  розвиток  матеріально-
технічної бази сфери

Протягом
року

Рябініна І.М.

 Соціальна підтримка для сім’ї, дітей та молоді
1  Проведення  соціально-профілактичної

роботи,  спрямованої  на  запобігання
потраплянню в складні життєві обставини
сімей, дітей та молоді

Протягом
року

Рябініна І.В.

2 Здійснення  соціального  супроводу  сімей, Протягом Рябініна І.В.



11

№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання
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дітей,  та  молоді,  які  перебувають  у
складних  життєвих  обставинах  і
потребують сторонньої допомоги 

року

3 Забезпечення  соціального  супроводження
прийомних  родин  та   дитячих  будинків
сімейного типу

Протягом
року

Рябініна І.В.

4 Поширення інформації серед населення та
громадськості  району  щодо  розвитку  та
створення сімейних форм виховання дітей 

Протягом
року

Рябініна І.В.

5 Забезпечення проведення заходів з питань
формування  усвідомленого  батьківства,
попередження  соціального  сирітства,
запобігання насильства в сім’ї, пропаганди
здорового способу життя

Протягом
року

Рябініна І.В.

6 Продовження  роботи  щодо  забезпечення
чіткої  взаємодії  суб’єктів  соціальної
роботи  з  сім’ями,  які  перебувають  у
складних  життєвих обставинах

Протягом
року

Рябініна І.В.

Охорона дитинства
І. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Забезпечення  двічи  на  рік  обстеження
умов  проживання  та  виховання  дітей  в
сім’ях,  що  перебувають  в  складних
життєвих обставинах 

Березень,
вересень, 

Альхімович О.А.

2 Передання  сімей,  що  перебувають  у
складних  життєвих  обставинах,  у  яких
виховуються  діти,  під  соціальний
супровід Чугуївського районного центру
соціальних  служб  для  сім,  дітей  та
молоді.

Протягом
року

 Альхімович О.А 

3 Здійснення заходів щодо влаштування до
сімейних  форм  виховання  не  менш  4
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування

Протягом
року

Альхімович О.А 

4 Забезпечення  приоритету  національного
усиновлення  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, у
тому числі  шляхом проведення широкої
інформаційної кампанії 

Протягом
року

Альхімович О.А.

5 Проведення  заходів  щодо  поповнення
банку  даних  кандидатів  в  прийомні
батьки та батьки-вихователі 

Лютий
листопад

Альхімович О.А..

ІІ. Захист прав, свобод і законних інтересів дітей
1 Проведення   заходів  направлених  на

правове виховання неповнолітніх
Протягом

року
Альхімович О.А.

2 Продовження  проведення  комплексних Протягом Альхімович О.А.
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профілактичних заходів «Діти вулиці» року
3 Проведення  спільно  з  відділом  освіти

райдержадміністрації, органами місцевого
самоврядування,  правоохоронними
органами  Всеукраїнської  акції-рейду
“Урок”  для  своєчасного  виявлення  та
влаштування  до  навчально-виховних
закладів дітей, батьки яких не приділяють
належної уваги вихованню, утриманню та
навчанню дітей

Протягом
року

Альхімович О.А 

Охорона здоров’я
І. Подальша модернізація сфери охорони здоров’я району та удосконалення надання

медичної допомоги відповідно до вимог норм чинного законодавства
1. Розвиток  системи  надання  первинної

медико-санітарної  допомоги  та  другого
рівня надання медичної допомоги шляхом
поліпшення  матеріально-технічної  бази,
укомплектування  медичними  кадрами,
продовження  реформування  первинної
ланки

Протягом
року 

Герез Н.М.

2. Забезпечення  розвитку  акушерсько-
гінекологічної служби районної лікарні 

Протягом
року 

Герез Н.М.

3 Забезпечення надання медичної допомоги
хворим на онкологічну патологію

Протягом
року 

Герез Н.М.

ІІ.  Посилення контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних
коштів

1. Здійснення  аналізу  використання
енергоносіїв  по  лікувальним  закладам
району,  вжиття  заходів  щодо  їх
економного використання 

Протягом
року 

Герез Н.М.

2. Аналіз  стану  забезпечення  виплати
заробітної  плати  медичним  працівникам
по комунальним закладам 

Протягом
року 

Герез Н.М.

ІІІ. Проведення роботи щодо зміцнення матеріально-технічного стану закладів
охорони здоров’я, оновлення медичного обладнання, санітарного транспорту та

впровадження енергозберігаючих технологій 
1. Проведення  роботи  щодо  підготовки

медичних  установ  району  до  роботи  в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Протягом
року 

Герез Н.М.

2. Продовження  реалізації  проектів  в
районній  лікарні  щодо  проведення
капітального  ремонту
патологоанатомічного  відділення  та
реконструкції  відділення  екстреної
(невідкладної) медичної допомоги

Протягом
року 

Герез Н.М.
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3. Оновлення  медичного  обладнання  за
рахунок різних джерел фінансування 

Протягом
року 

Герез Н.М.

ІV. Надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та учасникам
бойових дій 

1. Організація  медичного  забезпечення
внутрішньо перемішеним особам 

Протягом
року 

Герез Н.М.

2. Організація  медичного  забезпечення
учасникам  бойовий  дій,
військовослужбовцям та членам їх сімей

Протягом
року 

Герез Н.М.

Культура і туризм
1. Проведення  культурно-мистецьких  заходів,

спрямованих на збереження, відродження та
розповсюдження  надбань  традиційної
культури  району.  Організація  належного
святкування  державних  свят,  відзначення
пам’ятних дат

Протягом
року 

Кулешова Т.В.

2.  Проведення  роботи  щодо  якісного  та
кількісного комплектування фондів бібліотек-
філій  Чугуївської  районної  централізованої
бібліотечної системи 

Протягом
року

Кулешова Т.В.

3. Сприяння  здійсненню  комп’ютеризації
бібліотек-філій  Чугуївської  районної
централізованої бібліотечної системи 

Протягом
року

Кулешова Т.В.

4. Поліпшення стану матеріально-технічної бази
бібліотек-філій  Чугуївської  районної
централізованої бібліотечної системи 

Протягом
року

Кулешова Т.В.

5. Переведення  закладів  культури  району  на
системи альтернативного опаленнч 

Протягом
року

Кулешова Т.В.

6. Сприяння проведенню капітальних ремонтів та
зміцненню матеріально-технічної бази закладів
культури району 

Протягом
року

Кулешова Т.В.

7. Участь  у  міжнародних  та  вітчизняних
спеціалізованих  туристичних  салонах,
виставках, ярмарках, конференціях, семінарах

Протягом
року

Кулешова Т.В.

8. Розроблення нових туристичних маршрутів Протягом
року

Кулешова Т.В.

9. Оформлення документації на пам’ятки історії,
археології виявлені на території району 

Протягом 
року

Кулешова Т.В.

Цивільний захист
І. Поповнення місцевого матеріального резерву матеріально-техничними цінностями
1. Вжиття  дієвих  заходів  щодо  виконання

Графіку  накопичення  запасів  місцевого
матеріального резерву у 2018 році 

Протягом
року

Лучников М.С.

ІІ. Упередження надзвичайних ситуацій, пожеж та створення нормальних умов
захисту життя і здоров’я населення Чугуївського району

1. Забезпечення  діяльності  пожежно- Протягом Лучников М.С.



14

№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

рятувальних  підрозділів:  50-ої  державної
пожежної  рятувальної  частини,  39-го
державного  пожежного  рятувального
посту  Чугуївського  районного  відділу
Головного  управління  Державної  служби
України  з  надзвичайних  ситуацій  у
Харківській  області  щодо  локалізації
пожеж  на  приватних  садибах  мешканців,
великих  лісових  пожеж  на  території
лісокористувачів  району,  здійснення
роботи  щодо  знищення  виявлених  на
території  району  вибухонебезпечних
предметів часів Другої світової війни

року

ІІІ. Запобігання загибелі людей на водних об’єктах району
1. Забезпечення  виконання  заходів  щодо

водолазного  обстеження  дна  акваторії
пляжів  атестованими  аварійно-
рятувальними службами

ІІ квартал
2017 року

Лучников М.С.
керівники пляжів

2. Забезпечення  виконання  заходів  щодо
навчання матросів-рятувальників (плавців-
рятувальників)  для  сезонних рятувальних
постів

ІІ квартал
2018 року

Лучников М.С.
керівники пляжів

3. Забезпечення  інформування  населення
через  засоби  масової  інформації  про
дотримання  правил  безпеки  на  водних
об’єктах  та  надання  першої  медичної
допомоги

Протягом
року

Лучников М.С.

4. Забезпечення  друкування  плакатів,
буклетів,  листівок  щодо  дотримання
правил  безпеки  на  водних  об’єктах  і
розповсюдження їх серед населення

Протягом
року

Лучников М.С.

5. Вжиття  дієвих  заходів  з  обладнання  у
навчальних  закладах  району
інформаційних  куточків  для  розміщення
матеріалів  щодо  правил  безпечної
поведінки  на  воді  (льоду)  та  правил
надання  першої  медичної  допомоги
потерпілим

Протягом
року 

Лучников М.С.,
Бєлєвцова Т.В

ІV. Забезпечення належного рівня захисту населення і територій району від
надзвичайних ситуацій

1. Забезпечення  зміни  телефонних  номерів
абонентів на стійки циркулярного виклику
згідно  з  Переліком  керівного  складу
цивільного  захисту  Чугуївського  району,
що  підлягає  оповіщенню  зі  стійки
циркулярного виклику

ІІ квартал
2018 року

Лучников М.С.
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V. Формування страхового фонду документації Чугуївського району
1. Вжиття дієвих заходів щодо виготовлення

документів страхового фонду по об'єктам
закладів освіти району

Протягом
року 

Лучников М.С.,
Бєлєвцова Т.В

Ззаступник голови
районної державної адміністрації                                        В.М.ВОЛОЦКОВА
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