
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
діяльності Чугуївської районної державної адміністрації на 2016 рік 

та заходи щодо їх виконання 

№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

Економіка
І. Підтримка державних промислових підприємств та підприємств інших форм

власності
1. Сприяння  участі  державних  підприємств

та  підприємств  інших  форм  власності  у
тендерах  на  отримання  державних
замовлень  та  у  виставкових  заходах
різного  рівня,  просуванню  товарів
вітчизняного  виробництва  на
внутрішньому та зовнішньому ринках

Протягом
року

Альошина С.С.

2. Сприяння  вдосконаленню  нормативно-
правової  бази  і  чинного  законодавства
України  у  сфері  промисловості  та
господарських  відносин  з  метою
зменшення  податкового  навантаження  на
вітчизняного  товаровиробника  і
спрощення дозвільних процедур

Протягом
року

Альошина С.С.

3. Сприяння  впровадженню  систем
управління якістю, що відповідає вимогам
міжнародних  стандартів  та  систем
управління  безпечністю  харчових
продуктів

Протягом
року

Альошина С.С.

4. Сприяння участі  підприємств харчової  та
переробної  промисловості  у  виставкових
та ярмаркових заходах

Протягом
року

Альошина С.С.

ІІ. Збільшення зовнішньоторговельного обороту району
1. Сприяння  збільшенню  експорту  товарів

промислових підприємств району
Протягом

року
Альошина С.С.

2. Сприяння  діяльності  промислових
підприємств  району  у  запровадженні
технічних  стандартів  ЄС  у  процесі
виробництва продукції

Протягом
року

Альошина С.С.

ІІІ. Залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги для покращення соціально-
економічного становища сіл та селищ району

1. Здійснення  моніторингу  програм  щодо
залучення  міжнародної  технічної
допомоги

Протягом
року

Альошина С.С.

2. Сприяння  залученню  та  використанню
міжнародної технічної допомоги у вигляді
грантів  для  соціально-економічного
розвитку територіальних громад району

Протягом
року

Альошина С.С.



№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

IV. Сприяння залученню інвестицій у район
1. Висвітлення  інвестиційних  можливостей

району, відомостей про інфраструктуру та
вільні земельні ділянки як майданчики для
потенційних інвесторів

Протягом
року

Альошина С.С.

2. Сприяння  участі  суб'єктів
господарювання,  громадських  організацій
та  органів  місцевого  самоврядування
району  у  програмах  міжнародного
співробітництва,  співпраці з  донорськими
організаціями щодо залучення коштів для
фінансування інвестиційних проектів

Протягом
року

Альошина С.С.

3 Проведення  презентаційних  та
представницьких  заходів,  формування  та
підтримання  позитивного  іміджу
Чугуївського району

Протягом
року

Альошина С.С.
керівники структурних 
підрозділів районної 
державної адміністрації

V. Збільшення темпу зростання загального обсягу роздрібного товарообігу,
включаючи громадське харчування на 5% у порівнянні з 2015 роком

1. Вжиття  дієвих  заходів  щодо  розвитку
підприємств  внутрішньої  торгівлі  району
за  рахунок збереження мережі  діючих та
введення  у  дію  нових  сучасних
підприємств 

Протягом
року

Альошина С.С.

2. Сприяння  забезпеченню  товарної
насиченості  споживчого  ринку  району  та
розширенню  асортименту  продукції
місцевих товаровиробників 

Протягом
року

Альошина С.С.

3. Організація  та  проведення  у  районі
продовольчих  ярмарків  за  участю
сільгосптоваровиробників

Протягом
року

Альошина С.С.

IV. Збільшення обсягу послуг, реалізованих населенню
на 5% у порівнянні з 2015 роком

1. Вжиття  дієвих  заходів  щодо  розвитку
об’єктів  побутового  обслуговування
населення району  за  рахунок  збереження
мережі  діючих  та  введення  у  дію  нових
об’єктів побуту

Протягом
року

Альошина С.С.

2. Сприяння  розвитку  надання  побутових
послуг  на  замовлення  мешканців  сіл,  де
відсутні стаціонарні пункти побуту

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
Щоденно Горовенко М.В.



№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

населенню району
2. Підвищення  кваліфікації  та  умов  праці

адміністраторів  Центру  надання
адміністративних  послуг  при  Чугуївській
районній  державній  адміністрації  (далі  –
ЦНАП)

Протягом
року

Горовенко М.В.

3. Реалізація  проекту  з  оптимізації  процесу
надання  адміністративних  послуг  та
переведення  їх  надання  в  електронну
форму  в  рамках  впровадження  в  Україні
проекту
«e-урядування»

Протягом
року

Горовенко М.В.

Агропромисловий комплекс
1 Забезпечення  виконання  заходів,

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

Протягом
року 

Беліменко Є.С.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

2 Сприяння  в  реалізації  важливих
інвестиційних  проектів  та  демонстрація
інвестиційних  можливостей  аграрного
сектору  району,  шляхом  проведення
різноманітних  семінарів,  презентацій,
виставок; 

Протягом
року 

Беліменко Є.С.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

3 Подальше  укріплення  (зміцнення)
матеріально-технічної  бази
сільськогосподарських  підприємств,
впровадження  і  наукове  супроводження
новітніх технологій виробництва продукції
рослинництва  і  тваринництва,  її
промислової переробки; 

Протягом
року 

Беліменко Є.С.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

4 Збільшення  валового  виробництва
продукції  рослинництва і  тваринництва в
середньому на 8-10% у порівнянні з 2015
роком; 

Протягом
року

Беліменко Є.С.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств

5 Розробка програми стабілізації та розвитку
тваринництва  у  сільськогосподарських
підприємствах району на період 2016-2020
років

І квартал
2016 року

Беліменко Є.С.

6 Доведення  поголів’я  свиней  до  кількості
120  –  123  тис  голів.   Збереження  та
поступове  збільшення  поголів’я  великої
рогатої  худоби  в  тому  числі
високопродуктивних корів у відповідності
до  розробленої  програми  стабілізації  та

Протягом
року 

Беліменко Є.С.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 
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розвитку  тваринництва  у
сільськогосподарських  підприємствах
району на період 2016-2020 років. 

7 Пропорційне  збільшення  кормової  бази
для утримання тваринництва як за рахунок
власного  виробництва  так  і  за  рахунок
використання  відходів  харчової  та
переробної промисловості.

Протягом
року

Беліменко Є.С.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств

8 Сприяння  у  функціонуванні
сільськогосподарської дорадчої служби по
наданню  суб’єктам  господарювання  у
сільській  місцевості  та  сільському
населенню  практичних  послуг  з
економічно-виробничих  та  юридичних
питань.

Протягом
року

Беліменко Є.С.,
керівники сільсько-

господарських
підприємств 

Паливно-енергетичні питання і транспорт
I. Підвищення енергоефективності та зменшення

 споживання енергоресурсів.
1. Переоснащення  вуличного  освітлення  та

освітлення  об’єктів  інфраструктури
населених пунктів району

Протягом
року

Онищенко Ю.В.

2. Встановлення  енергозберігаючих  вікон,
дверей.

Протягом
року

Онищенко Ю.В.

3. Технічне  переоснащення  системи
теплопостачання з установкою модульних
котелень на твердому паливі.

Протягом
року

Онищенко Ю.В.

4. Обладнання  диференційними  вузлами
обліку  електроенергії  вуличного
освітлення

Протягом
року

Онищенко Ю.В.

5. Заміна  котлів  системи  опалення  на
твердопаливні 

Протягом
року

Онищенко Ю.В.

6. Теплоізоляція фасадів будинків Протягом
року

Онищенко Ю.В.

7. Завершення газифікації 
с. Стара Гнилиця

Протягом
року

Онищенко Ю.В.

II. Підвищення безпеки дорожнього руху
1. Підвищення  безпеки  пасажирських

перевезень
Протягом

року
Онищенко Ю.В.

2. Продовження  роботи  з  розбудови  та
модернізації транспортної інфраструктури 

Протягом
року

Онищенко Ю.В. 

3. Своєчасне  і  повне  задоволення  потреб
господарства та населення в перевезеннях

Протягом
року

Онищенко Ю.В. 

4. Удосконалення технічного стану доріг  та
підвищення рівня технічного забезпечення

Протягом
року

Онищенко Ю.В. 
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безпеки дорожнього руху
Житлово-комунальне господарство

І. Водопостачання та водовідведення
1. Проведення  капітального  ремонту  мереж

водопостачання та  башт Рожновського:  в
селах Михайлівка, Петровське та Іванівка
Іванівської сільської ради; с. Базаліївка, 
с. Коробочкине

До кінця
року

Володько І.В. 

2. Проведення  капітального  ремонту  мереж
водопостачання в смт Чкаловське

До кінця
року

Володько І.В. 

3. Проведення  капітального  ремонту
артсвердловин  в  смт  Чкаловське,  селах
Іванівка, Велика Бабка та Коробочкине

До кінця
року

Володько І.В. 

4. Будівництво  трьох  локальних
каналізаційних  очисних  споруд  у
с. Іванівка

До кінця
року

Володько І.В. 

5. Продовження  реконструкції  очисних
споруд в селищах Малинівка та Есхар

До кінця
року

Володько І.В. 

6. Розробка  проекту  будівництва  локальних
каналізаційних  очисних  споруд  в  с.
Леб’яже

До кінця
року

Володько І.В. 

7. Реконструкція  свердловини  №  4  в
смт  Чкаловське  Чугуївського  району
Харківської області

До кінця
року

Володько І.В. 

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

будинків за адресами:
с. Іванівка: вул. Центральна (кол. Леніна), 
7, вул. Центральна (кол Леніна), 20, вул. 
Шкільна, 6.

смт. Есхар: вул.Перемоги, 8; 
вул.Перемоги, 10; пров. Миру, 1; 
вул. Рождественська (кол. Кірова), 1;

вул. Рождественська (кол. Кірова), 3;

До кінця
року

Володько І.В.

 вул. Молодіжна (кол. Леніна), 32; 
вул. Соборна (кол. Крупської), 4; 
вул. 152-ї Стріл. Дивізії, 4; 
вул. 152-ї Стріл. Дивізії, 4а.

с. Коробочкине: вул. Радгоспна, 7; 
вул. Радгоспна, 2

2. Проведення термореновації житлових 
будинків

Протягом
року

Володько І.В.

ІІІ. Теплопостачання
1. Технічне переоснащення системи До кінця Володько І.В.



№ 
з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

теплопостачання з установкою 4 
модульних котелень на твердому паливі в 
смт Чкаловське

року

2. Розробка та впровадження проекту 
«Будівництво блочної котельні та 
підвідних інженерних мереж для 
теплозабезпечення житлових будинків по 
вул. В. Вєсіча в 
смт Новопокровка Чугуївського району 
Харківської області»

До кінця 
року

Володько І.В

3. Проведення енергоаудиту об’єктів 
жилово-комунального господарства 

Протягом
року

Володько І.В

4. Оснащення 59 житлових будинків 
будинковими приладами обліку теплової 
енергії ( смт Есхар - 6 од.; смт Чкаловське 
- 39 од.; смт Малинівка - 1 од.; 
смт Кочеток - 13 од.)

Протягом
року

Володько І.В

5 Проведення термореновації житлових 
будинків

Протягом
року

Володько І.В

ІV. Виконання природоохоронних заходів 
1. Виконання заходів, передбачених 

Програмою 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. 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 ОСББ в 

населених пунктах району
Протягом

року
Володько І.В

Архітектура
І. Розробка та затвердження Схеми планування території 

Чугуївського району 
1. Закінчення розроблення схеми планування

території Чугуївського району:
 проведення державної експертизи 
містобудівної документації схеми  
планування території району та її 
затвердження.

ІІІ квартал
(заплано-вано)

Старусьов П.Л.

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

Чугуївському районі на 2016-2020 роки
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виконання заходів

1. Оновлення та розробка генеральних планів
населених пунктів району

Протягом
 року 

Старусьов П.Л.

2. Розроблення детальних планів територій 
садівничими товариствами, 
підприємствами, установами та 
організаціями

Протягом
 року 

Старусьов П.Л. 

ІІІ. Організація реалізації програми «Власний дім» на 2016-2020 роки
1. Збільшення  обсягів  індивідуального

житлового будівництва, забезпечення його
доступності  для  всіх  громадян,  які
потребують  поліпшення  житлових  умов,
шляхом надання клопотань на оформлення
кредитів на будівництво, придбання житла
та його газифікацію

Протягом
 року

Старусьов П.Л.

ІV. Моніторинг стану введення житла в експлуатацію на території району
1. Збільшення  обсягів  введення   в

експлуатацію  об’єктів  житлового
будівництва  на  території  населених
пунктів району

Протягом
 року

Старусьов П.Л.

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

1. Підвищення  рівня  середньомісячної
заробітної  плати  на  15% у  порівнянні  з  
2015 роком

Протягом 
року

Лисянський О.С.

2. 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.

3. 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  
2016 рік»

Протягом
року

Лисянський О.С.

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

джерел  фінансування  590  нових  робочих
місць

Протягом
року

Лисянський О.С.

2. Сприяння  тимчасової  зайнятості
шляхом працевлаштування  на  вільні  та
новостворені  робочі  місця   648
безробітних;  організації  та  проведення
громадських  та  інших  робіт  тимчасового

Протягом
року

Лисянський О.С.
Масалітіна Л.Л.
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Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
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характеру для 315 безробітних; здійснення
професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації 391 безробітного 

3. Активізація  роботи  комісії  з  легалізації
робочих  місць  та  подолання  тіньової
зайнятості

Протягом
 року 

Лисянський О.С.

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  з  єдиною
заявою,  забезпечення  її  адресного
спрямування

Протягом
 року 

Лисянський О.С.

2. Надання  соціальної  підтримки  учасникам
АТО  та  членам  їх  сімей,  у  тому  числі
надання  матеріальної  допомоги  та  пільг
передбачених законодавством 

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.

Освіта
І. Удосконалення системи освіти та оптимізація мережі дошкільних навчальних

закладів району
1. Забезпечення  реалізації  Базового

компоненту  дошкільної  освіти  (нова
редакція)  у  дошкільних  навчальних
закладах району  

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

2. Створення  оптимальних  умов  для
диференційованої  організації  неперервної
освіти  педагогічних  працівників
дошкільних,  загальноосвітніх,
позашкільних  навчальних  закладів  у  між
курсовий період

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

3. Створення  умов  для  якісної  реалізації
нових Державних стандартів початкової та
базової  загальної  середньої  освіти  з
урахуванням  педагогічних  особливостей

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.
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навчання учнів 4-х та 7-х класів
ІІ. Підвищення якості загальносередньої освіти

1. Удосконалення роботи з підготовки учнів
навчальних  закладів  району  до
зовнішнього  незалежного  оцінювання.
Системне  впровадження  моніторингових
процедур у навчально-виховний процес з
метою  глибокого  аналізу,  порівняння,
прийняття  управлінських  рішень  щодо
підвищення якості освіти. 

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

2. Покращення  матеріально-технічної  бази
навчальних  закладів  за  рахунок  усіх
джерел фінансування

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

3. Сприяння  впровадженню  та  модернізації
інформаційно-комунікаційних  технологій
у  навчальних  закладах.  Оновлення
комп’ютерної  техніки  у  навчальних
закладах району та у відділі освіти.

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

ІІІ. Сприяння культурного розвитку учнівської молоді
1. Удосконалення  системи  роботи  з

національно-патріотичного  виховання
дітей,  учнівської  молоді  в  навчальних
закладах району

Протягом
року

Бєлєвцова Т.В.

2 Використання  культурної  та  історичної
спадщини Харківщини та Чугуївщини для
культурного  розвитку  учнівської  молоді
(відвідування  театрів,  музеїв,  виставок,
історичних пам'яток)

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
Травень-
серпень

Рябініна І.М.
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підтримки  в  закладах  оздоровлення  та
відпочинку  з 100% охопленням

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
відпочинку на території району;

Травень-
серпень

Рябініна І.М.

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.
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5. Забезпечення  на  рівні  сучасних  вимог
підготовку   спортсменів  району  в
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,
дітей,  та  молоді,  які  перебувають  у
складних  життєвих  обставинах  і
потребують сторонньої допомоги.  

Протягом
року

Рябініна І.В.

3 Забезпечення  соціального  супроводження
прийомних  родин  та   дитячих  будинків
сімейного типу.

Протягом
року

Рябініна І.В.

4 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.

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

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

Березень,
вересень, 

Сєрокурова Г.О.

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

Сєрокурова Г.О.

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

Протягом
року

Сєрокурова Г.О.
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піклування.
4 Забезпечення  пріоритету  національного

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

Протягом
року

Сєрокурова Г.О.

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

Лютий
листопад

Сєрокурова Г.О.

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

правове виховання неповнолітніх.
Протягом

року
Сєрокурова Г.О.

2 Продовження  проведення  комплексних
профілактичних заходів «Діти вулиці»

Протягом
року

Сєрокурова Г.О.

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

Сєрокурова Г.О.

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

медичної допомоги відповідно до вимог норм чинного законодавства
1. Стабільне  функціонування  юридично

самостійних  центрів  первинної  медико-
санітарної  допомоги,  удосконалення
надання  медичної  допомоги  в  районній
лікарні

протягом
року

Герез Н.М.

2. Реалізація  проекту  «Формування
національної  моделі  первинної  медико-
санітарної  допомоги  на  засадах  сімейної
медицини в селах та селищах Чугуївського
району»

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.
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з/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за
виконання заходів

2. Аналіз  стану  забезпечення  виплати
заробітної  плати  медичним  працівникам
по  комунальним  закладам  охорони
здоров'я 

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. Підготовка лікувальних закладів району до

роботи в осінньо-зимовий період
протягом

року
Герез Н.М.

2. Переведення  двох  амбулаторії  загальної
практики  сімейної  медицини  на
альтернативне  опалення  (амбулаторія
ЗПСМ смт Есхар, амбулаторія ЗПСМ смт
Кочеток)

протягом
року

Герез Н.М.

3. Створення  сприятливих  умов  праці  для
медичних  працівників,  проведення
поточних  ремонтів  приміщень  в
лікувальних закладах району

протягом
року

Герез Н.М.

4. Оновлення  медичного  обладнання  за
рахунок різних джерел фінансування

протягом
року

Герез Н.М.

5. Проведення  капітального  ремонту
відділення  інтенсивної  терапії  та
відділення  екстреної  невідкладної
допомоги  із  застосуванням
енергозберігаючих  технологій  КЗОЗ
«Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка» за рахунок обласного
бюджету

протягом
року

Герез Н.М.

ІV. Посилення співпраці з громадськими організаціями та представниками
волонтерського руху у частині організації надання медичних послуг населенню

району
1. Постійна  співпраця  з  громадською

організацією  «Ветерани
антитерористичної  операції»,  співпраця  з
благодійним  фондом  «Мирний  дім»  та
іншими благодійними організаціями  

протягом
року

Герез Н.М.

V. 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, Протягом Кулешова Т.В.
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виконання

Відповідальні за
виконання заходів

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

року

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. Здійснення заходів щодо відновлення роботи
недіючих опалювальних систем в приміщеннях
закладів культури району

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.

10. Проведення  на  високому  рівні  відкритого
фестивалю обрядового та сучасного весільного
дійства  «Весілля  в  Малинівці  -  плюс»  та
фестивалів  авторської  пісні  «Осінній Есхар»,
«Зимовий Есхар»

Протягом
року

Кулешова Т.В.

11. Створення районного музею історії військових
поселень («Музей Аракчеєвських поселень»)

Протягом
року

Кулешова Т.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                        Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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