
Протокол № 4
засідання Громадської ради

при Чугуївській райдержадміністрації

від 29.09.2017р.                                                                       м. Чугуїв

Присутні:  члени  громадської  ради  –  7  чол.,  начальник  відділу  масових
комунікацій райдержадміністрації М.А. Отченашко
Відсутні члени громадської ради: А.І. Вітренко, І.Г. Гурін, В.С. Мараховська 

Порядок денний:

1. Про утворення Малинівської об’єднаної територіальної громади.
2.  Про  соціальний  захист  учасників  антитерористичної  операції  в

Чугуївському районі.
3.  Про  удосконалення  системи  соціальної  роботи,  спрямованої  на

запобігання потраплянню сімей у складні життєві обставини і профілактику
соціального сирітства.

4.  Про  підготовку  житлово-комунального  господарства  району  до
опалювального періоду 2017-2018 років. 

            
І. СЛУХАЛИ: про утворення Малинівської об’єднаної територіальної

громади.
  
Т.О. Омельченко, головний спеціаліст організаційного відділу апарату

райдержадміністрації поінформувала присутніх про те, що на сьогоднішній
день в Чугуївському районі 2 об’єднані територіальні громади: у 2016 році
утворено Чкаловську об’єднану територіальну громаду, а у липні цього року
–  Малинівську. 

Хоча  до  Малинівської  об’єднаної  громади за  планом  мали  увійти  4
ради (Малинівська селищна, Граківська,  Мосьпанівська та Старогнилицька
сільські), однак об’єдналися лише 2 – Малинівська і Старогнилицька ради. 

ЦВК  прийняла  рішення  про  призначення  перших  виборів  депутатів
Малинівської  селищної  ради  об’єднаної  територіальної  громади  та
Малинівського селищного голови 29 жовтня 2017 року. 9 вересня розпочався
виборчий процес. Підготовка виборів іде за  календарним планом основних
заходів.  Наразі  проходить  висування  кандидатів  у  депутати  і  на  посаду
селищного голови,  а  також внесення до районної  виборчої  комісії  подань
щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).



ІІ.  СЛУХАЛИ: про  соціальний  захист  учасників  антитерористичної
операції в Чугуївському районі.

Начальник  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
райдержадміністрації О.С. Лисянський поінформував, що зараз на обліку в
УПСЗН 309 учасників антитерористичної операції, з яких 273 мають право на
гарантовані державою пільги.

Він  докладно розповів  про  обласну  та  районну  програми підтримки
учасників  АТО,  які  регламентують  оздоровлення,  надання  медичної,
соціальної  та  психологічної  допомоги  демобілізованим  з  АТО
військовослужбовцям.  Завдяки  обласній  програмі  на  землях  Малинівської
селищної ради близько 600 ділянок видано учасникам АТО. 

У нашому районі кількість демобілізованих складає 131 чол. У рамках
районної  програми  з  районного  бюджету  за  2015-2017  роки  одноразову
грошову  допомогу  отримали 109  учасників  АТО та  2  матері  загиблих  на
загальну суму 555 тис. грн.; за 2017 рік – 8 учасників АТО та мати загиблого
учасника АТО  на загальну суму 45 тис. грн. 

Налагоджено  співпрацю  соціальних  партнерів,  зокрема,  всі  відділи
РДА  та  служби  входять  до  складу  Комісії  з  питань  підтримки,  надання
соціальних  послуг,  медичного  забезпечення,  психологічної  та  фізичної
реабілітації демобілізованих військовослужбовців. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  про  удосконалення  системи  соціальної  роботи,
спрямованої на запобігання потраплянню сімей у складні життєві обставини і
профілактику соціального сирітства.

Це питання висвітлила  директор районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді І.В. Рябініна. Вона сказала, що зараз на обліку в
ЦСССДМ 242 родини, що знаходяться у складних життєвих обставинах, в
яких виховується 360 дітей.

Директор  районного  центру  поінформувала  громадську  раду  про
смерть з вини батьків трирічної дитини у Харкові. Це нагадування усім, що
не можна бути байдужими до своїх сусідів і односельців – треба повідомляти
про такі родини органи влади. У районі в поточному році вилучено 10 дітей з
родин, де існувала загроза їх життю і здоров’ю.

І.В.  Рябініна  розповіла  про  алгоритм  роботи  соціальних  служб  з
родинами,  які  опинилися  у  складній  життєвій  ситуації,  та  про  існуючі  в
районі можливості влаштування дітей до сімейних форм виховання.

Законодавцем  запроваджено  послугу  сімейного  патронату.  Держава
виплачує патронатним вихователям гідну заробітну плату за надані послуги.
ЦСССДМ зараз здійснює пошук кандидатів у патронатні вихователі. 

   
УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається). 
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ІV.  СЛУХАЛИ:  про підготовку житлово-комунального господарства
району до опалювального періоду 2017-2018 років. 

О.М.  Вародін,  провідний  спеціаліст  відділу  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  інфраструктури  райдержадміністрації,
повідомив,  що  підготовка  житлово-комунального  господарства  населених
пунктів району до зими практично завершилася. 

Він зосередився на питаннях сьогодення: установлення обґрунтованих
тарифів  на  послуги  в  ЖКГ,  готовність  служб  району  до  позаштатних
ситуацій  в  опалювальний  період,  кардинальні  зміни  в  системі  опалення
Кочетка,  встановлення  приладів  обліку  теплової  енергії  тощо.  Так,
запроваджено  економічно  обґрунтовані  тарифи  у  Кочетку,  Малинівці,
Новопокровці,  Чкаловському  та  на  Есхарі.  У  разі  позаштатної  ситуації  в
період  опалювального  сезону  в  районі  10  генераторів  забезпечуватимуть
електроенергією школи.

Для  пуску  котельні  в  Кочетку  виділено  180  тис.  грн.  з  районного
бюджету, за гроші селищного бюджету планується часткова заміна мереж.
Однак на перспективу йде розробка проекту блочно-модульної котельні для
цього селища.

Окремо фахівець зупинився на ремонті доріг. Він сказав, що для цього
залучаються кошти з бюджетів усіх рівнів та спонсорські. У поточному році
лише з сільських та селищних бюджетів витрачено на дороги 2 млн 192 тис.
грн.:  відремонтовано  дороги  комунальної  власності  у  Введенці,
Новопокровці,  Кочетку,  на  Есхарі,  у  селах  Велика  Бабка,  Зарожне,
Мосьпанове, Стара Гнилиця, Стара Покровка та Кам’яна Яруга. 

 
УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

Голова громадської ради                                                     Н.Г. АЛЕКСЕНКО

Секретар громадської ради                                                 Л.С. ШУМЕЙКО
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