
Протокол № 2
засідання Громадської ради

при Чугуївській районній державній адміністрації

від 29.03.2019 року                                                                                    м. Чугуїв

Присутні члени громадської ради: 8 чол.
Відсутні: Я. Біляєва, Г. Кравченко

Порядок денний:

1. Про виплату житлових субсидій в готівковій формі.
2. Про соціальну підтримку учасників АТО та членів їх сімей в Чугуї-

вському районі.
3. Про діяльність Чугуївської районної організації Товариства Червоного

Хреста України. 
4.  Про  проекти  з  розвитку  житлово-комунального  господарства  та

інфраструктури, які заплановано реалізувати в районі у 2019 році.
5. Про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та

Дня благоустрою.

І. СЛУХАЛИ: про виплату житлових субсидій в готівковій формі. 
О.  Лисянський  –  начальник  управління  праці  та  соціального  захисту

населення  райдержадміністрації  повідомив,  що  в  районі  6447  сімей
користуються житловою субсидію, що становить 48,5% від загальної кількості
сімей району.  З  січня по лютий 2019 року включно субсидії  нараховані  на
загальну  суму  13,5  млн  грн.  Починаючи  з  березня,  житлова  субсидія
виплачується безпосередньо громадянам. Причому є кілька шляхів її виплати.
Він детально розповів,  як і  де призначену субсидію отримують  одержувачі
житлових субсидій, які не є пенсіонерами і користуються нею з 2018 року, та
пенсіонери.

Для отримання інформації з питань, пов’язаних з призначенням субсидії,
мешканцям  району  слід  звертатися  до  уповноважених  осіб  з  прийому
документів  у  сільських,  селищних  радах  або  до  управління  праці  та
соціального захисту населення райдержадміністрації, а щодо інформації про
спожиті  послуги,  нараховані  суми,  розмір  заборгованості/переплати  –  до
постачальників комунальних послуг. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).



ІІ.  СЛУХАЛИ:  про  соціальну  підтримку  учасників  АТО  та  членів  їх
сімей в Чугуївському районі. 

Це  питання  теж  висвітлив  начальник  управління  праці  та  соціального
захисту населення райдержадміністрації  О.  Лисянський.  Він  зазначив,  що в
керівництва  райдержадміністрації  забезпечення  захисників  України
знаходиться на особливому контролі. 

У районі  мешкає  14  членів  сімей  загиблих  учасників  АТО  та  340
учасників АТО, у тому числі 7 інвалідів внаслідок війни. Протягом 2015-2018
років  на  підставі  відповідної  програми  грошову  допомогу  з  районного
бюджету  виплачено  111  учасникам  АТО  та  8  членам  сімей  загиблих  на
загальну суму 595 тис. грн.

У  поточному  році  на  відпочинок  учасників  АТО  і  членів  їх  сімей  у
санаторно-курортних закладах з обласного бюджету виділено 43,1 тис. грн, за
які  планується  оздоровити  12  чол.  Вживаються  заходи  з  психологічної
реабілітації та професійної адаптації учасників АТО.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІІ. СЛУХАЛИ: про діяльність Чугуївської районної організації Товари-
ства Червоного Хреста України. 

 Голова Чугуївської районної організації  Товариства Червоного Хреста
України  С.  Скрипник  поінформувала  присутніх  про  структуру  районного
осередку, який налічує 5400 членів, та основні завдання  організації.

Районна  організація  існує  за  рахунок  реалізації  благодійних  квитків,
спонсорської  підтримки  підприємств  різних  форм  власності  та  місцевих
бюджетів. 

За 2018 рік до Червоного хреста звернулося 1475 осіб з числа пільгових
категорій,  з  них  понад  70  переселенців.  Їм  видано  допомогу  (одяг,  взуття,
книги, іграшки, ковдри, постільна білизна, дитячі візки) на суму 448,3 тис. грн,
переселенцям – майже 34 тис. грн.  

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІV. СЛУХАЛИ: про  проекти  з  розвитку  житлово-комунального
господарства та інфраструктури, які заплановано реалізувати в районі у 2019
році.

Начальник відділу житлово-комунального господарства,  будівництва та
інфраструктури  райдержадміністрації  І.  Володько  сказала,  що  в  поточному
році,  залучивши  кошти  з  різних  джерел,  намічено  закінчити  будівництво
амбулаторій  у  Малинівці  і  Кам’яній  Ярузі,  побудувати  очисні  споруди  в
Новопокровці  та  здійснити  поточний  ремонт  кількох  доріг  місцевого
значення, відремонтувати освітлення на вулицях Малинівки й Есхару тощо.
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Вона  докладно  проаналізувала  вартість  кожного  проекту  і  стан  його
фінансування. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).
 
V. СЛУХАЛИ:  про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте

довкілля» та Дня благоустрою.
Всеукраїнська  акція  «За  чисте  довкілля»  із  залученням  підприємств,

установ  та  організацій,  широкого  кола  громадськості проводиться  з  21
березня по 31 травня. Про це надала інформацію  І.  Володько – начальник
відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури
райдержадміністрації. 

В  населених  пунктах,  сказала  вона,  діють  рейдові  групи,  які
організовують  та  контролюють  хід  проведення  санітарної  очистки  сіл  та
селищ та прилеглої до них території, їх озеленення, впорядкування водних
джерел,  кладовищ  та  пам’ятників,  братських  могил,  пам’ятних  місць,
адміністративних будівель і закладів освіти, культури та медицини. 

В  рамках  акції  на  території  населених  пунктів  району  необхідно
упорядкувати 1862 тис. кв. м прибудинкової території, 12 парків, 6 скверів,
72 дитячих та 42 спортивних майданчиків, 37 кладовищ, 24 братські могили.
Слід прибрати узбіччя вздовж автомобільних доріг, береги водойм. Протягом
дії акції необхідно ліквідувати 105 сміттєзвалищ, висадити близько 850 дерев
та 320 кущів. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

Голова громадської ради                                         Н. АЛЕКСЕНКО

Секретар громадської ради                                                       Л. ШУМЕЙКО          
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