
Протокол № 3
засідання Громадської ради

при Чугуївській райдержадміністрації

від 30.06.2017р.                                                                       м. Чугуїв

Присутні члени громадської ради: 7 чол.
Відсутні: Н.Г. Алексенко, А.І. Гуренко, В.С. Мараховська 

Порядок денний:

1.  Про  стан залучення населення до Програми житлових субсидій  та
нове в законодавстві про субсидії.

2. Про виконання районної Програми зайнятості населення Чугуївського
району.

3.  Реформування  сімейної  медицини  –  крок  до  сучасних  медичних
послуг.

4. Охорона культурної спадщини району – справа громадськості.
            
І.  СЛУХАЛИ:  про  стан  залучення  населення  до  Програми житлових

субсидій  та нове в законодавстві про субсидії.
 
Начальник  управління  праці  та  соціального  захисту  населення

райдержадміністрації О.С. Лисянський поінформував, що  на 01.05.2017р. у
районі 9322 сім’ї користуються житловою субсидією, що становить 70,2% від
загальної  кількості  сімей  району.  Середній  розмір  субсидії  на  житлово-
комунальні послуги складає 1834,25 грн, на тверде паливо та скраплений газ
–  1069,5  грн.  Загальна  кількість  одержувачів  субсидії  на  кінець
опалювального періоду 2016-2017 років у порівнянні з аналогічним періодом
2015-2016 років збільшилася майже на  2,6 тисяч родин.  Автоматично,  без
звернень розмір субсидії на  житлово-комунальні  послуги було розраховано
для 3 тисяч сімей. 

Новим у законодавстві про субсидії є питання їх монетизації. На монети-
зацію має право той, хто заощадив субсидію в період опалювального сезону.
Виплата заощаджених коштів субсидіантам почнеться з 1 вересня. 

Крім того, новим порядком врегульовано норми отримання субсидій для
садових будинків або для тих громадян, які ще не вступили в спадок. Місцеві
органи влади зможуть прописати такі норми у своїх громадах.

Також з 1 травня збільшено соціальний норматив для сімей з однієї або
двох непрацездатних осіб. 

Для автоматичного перерахунку субсидії громадянам потрібно сплатити
всі борги за комунальні послуги або укласти договори на їх реструктуриза-



цію.  Головне  для  отримувачів  субсидії,  наголосив  О.  Лисянський,  вчасно
повідомляти УПСЗН про зміни у складі родини та її майновому стані. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІ. СЛУХАЛИ: про виконання районної Програми зайнятості населення
Чугуївського району.

З  цим  питанням  присутніх  також  ознайомив  начальник  УПСЗН
райдержадміністрації О.С. Лисянський. Він сказав, що програма зайнятості
сприяє створенню умов для підвищення рівня життя населення, поліпшенню
ситуації на ринку праці та розв’язанню ряду проблем. В рамках реалізації
програми  створено  60  нових  тимчасових  робочих  місць  в  сільських,
селищних радах для проведення громадських робіт. Всього у  поточному році
за  рахунок  різних  джерел  фінансування  на  підприємствах  району  та
фізичними особами-підприємцями створено 144 нових робочих місця. 

Підвищилися  рівень  укомплектування  вакансій  і  рівень
працевлаштування  після  профнавчання,  зменшилися  середня  тривалість
укомплектування  вакансій  і  середня  тривалість  пошуку роботи  з  моменту
реєстрації в службі зайнятості до працевлаштування. Всього з початку цього
року до центру зайнятості звернулося 857 осіб, за 5 місяців поточного року
660  безробітних  скористалися  послугами  служби  зайнятості. До  активних
форм  зайнятості  шляхом  працевлаштування,  професійної  підготовки,
організації громадських робіт вже залучено понад 270 безробітних. 

Зміни,  що  відбуваються  на  ринку  праці,  напряму  залежать  від
підвищення рівня зарплати та своєчасності  її  виплати.  Проведений у І  кв.
поточного  року  моніторинг  впровадження  підприємствами  мінімальної
заробітної  плати (обстежено понад  70 підприємств  і  установ)  показав,  що
мінімальну  зарплату  шляхом  встановлення  доплат  введено  для  25%
працівників,  без  дотримання  співвідношень  в  оплаті  праці  мінімальну
зарплату отримують 173 чол. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІІ. СЛУХАЛИ: про реформування сімейної медицини.
Начальник  відділу  охорони здоров’я  райдержадміністрації  Н.М.  Герез

сказала, що розгортання реформи первинної ланки медичного обслуговуван-
ня населення у Харківській області розпочалося з Чугуївського району та м.
Чугуєва. З метою реалізації цього проекту вже проведено соціологічне дослі-
дження серед мешканців Чугуєва та громадські слухання в місті й  населених
пунктах району; навчання лікарів та медичних сестер навичкам управління
автономною практикою сімейного лікаря і сучасним методам діагностики й
лікування; ярмарок здоров`я, на якому були представлені сімейні лікарі для
вільного та свідомого вибору їх населенням.

Реформа  сімейної  медицини  істотно  змінить  принципи  фінансування
медичної допомоги, організацію та управління медичними закладами, наго-

2



лосила  Н.  Герез.  На  сьогодні  вже  розроблено  пакет  документів  для
автономного  центру  первинної  медико-санітарної  допомоги  і  створено 
економічну модель автономної практики сімейного лікаря.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається). 

ІV.  СЛУХАЛИ:  про охорону культурної  спадщини району як справи
громадськості.

Начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації
Т.В.  Кулешова  розпочала  свій  виступ  з  проблем,  які  десятиліттями
накопичувалися у сфері охорони культурної спадщини як на державному, так
і  на  районному  рівнях.  Це  недостатнє  фінансування  заходів  з  охорони
пам’яток, що призвело до значного погіршення їх стану; відсутність єдиної
структури і невпорядкованість діяльності з охорони пам’яток; невиконання
Державної  програми   паспортизації  пам’яток;  відсутність  охоронних  зон
пам’яток тощо. 
Однак територіальні громади в змозі забезпечити охорону та підтримання в
належному стані місцевих об’єктів культурної спадщини. На Чугуївщині на
утримання, ремонт, реставрацію пам’яток культурної спадщини, благоустрій
прилеглої  до  них  території  сільськими,  селищними  радами  виділяються
бюджетні кошти та залучається спонсорська допомога. На території нашого
району постійно ведеться  робота  щодо укладання охоронних договорів  на
пам’ятки  культурної  спадщини.  З  боку  райдержадміністрації  для
профілактики  правопорушень  у  сфері  охорони  культурної  спадщини
вживаються заходи, спрямовані на підвищення правової освіти громадян.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

Заступник голови громадської ради                                    Л.В. ЮРЧЕНКО

Секретар засідання                                                                  Л.С. ШУМЕЙКО
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