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про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за IІІ квартал 2016 року

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
державну  службу»,  Регламенту  та  плану  роботи  районної  державної
адміністрації структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації
у ІІІ кварталі 2016 року було здійснено такі заходи.

Відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації  узагальнені  підсумки  економічного  та  соціального  розвитку
району за січень-серпень 2016 року.

У січні-липні 2016 року підприємствами Чугуївського району реалізовано
промислової продукції на 1,2 млн. грн., що складає 1,7% від загального обсягу
реалізації  Харківської  області.  Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  на
одну особу населення Чугуївського району становив 25,1 тис. грн.

Продукція, вироблена промисловими підприємствами району за 9 місяців
2016 року, експортувалася до таких країн як  В'єтнам,  Корея, Ірак, ОАЕ, Оман,
Кенія,  Канада,  Йорданія,  Англія,  Грузія,  США, Ірландія,  Грузія,  Казахстан та
інші.

Станом  на  01.10.2016  у  районі  налічується  223  заклади  торгівлі:  133
магазини, 74 торговельних павільйонів, 16 кіосків.

У районі працюють фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський
КХП»,  ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»  та  3  торговельні  павільйони
ПАТ АК «Слобожанський», які реалізують продукцію власного виробництва за
цінами  товаровиробників.  Також  реалізують  свою  продукцію  11  павільйонів
ТОВ  «Українсько-словенського  підприємства  «Хлібопекарський  комплекс
«Кулиничівський», 1 магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних
павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  2  фірмових  кіоски  Роганського
м'ясокомбінату.

Підприємства  та  сільгосптоваровиробники  району  приймають  активну
участь  у  ярмарковій  діяльності.  На  Великому  Слобожанському  ярмарку  наш
район  представляли  такі  господарства,  як  ФГ  «Дружба»,  ПАТ  АК
«Слобожанський»,  ТОВ  «Харківська  фруктова  компанія»,  ДП
«Новопокровський  КХП»,  ФГ  «Кегичівське»,  ТОВ  «Лікерогорілчаний  завод
«Прайм»,  ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство»,  ПрАТ «Чугуївський
молочний завод».

На  території  району  функціонує  31  об'єкт  побутового  обслуговування
населення, які надають 11 видів послуг.

За  останніми статистичними даними (за  січень-червень  2016 року)  обсяг
капітальних інвестицій склав 133640 тис.  грн.,  що становить 2,6% до загальної
суми капітальних інвестицій області, а також 2857,4 грн. на одну особу населення
району.

Обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  становив
75070,4 тис. дол. США, що на 2,7% менше обсягів інвестицій на початок 2016
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року,  та  на  одну  особу  населення  складає  1605,1  дол.  США.  Підприємства
району мали прямі  інвестиції  з  6  країн світу,  з  яких найбільш значні  обсяги
прямих іноземних інвестицій вкладені нерезидентами Кіпру - 55563,6 тис. дол.
США. Найбільші обсяги по прямих інвестиціях у районі були на підприємствах
таких  видів  економічної  діяльності  як:  виробництво  гумових  і  пластмасових
виробів,  іншої  неметалевої  мінеральної  продукції;  виробництво  хімічних
речовин і хімічної продукції; операції з нерухомим майном.

У межах повноважень районною державною адміністрацією здійснюється
контроль за ціновою ситуацією на продовольчому ринку району.

Щодекадно проводиться моніторинг цін на основні продукти харчування
та щотижнево моніторинг цін на хліб, хлібобулочні вироби та нафтопродукти.
У  разі  виявлення  перевищення  розмірів  торговельних  надбавок  вживаються
заходи впливу на ситуацію. Крім того, згідно з вимогами розпорядження голови
обласної  державної  адміністрації  від  31.05.2008  №  323  «Про  систему
комплексної оцінки цінової ситуації на споживчому ринку області», щомісяця
здійснюється оцінка цінової ситуації на споживчому ринку району.

У порівнянні з початком 2016 року станом на 25.09.2016 на підприємствах
торгівлі  району відзначається  зростання  цін:  крупу  гречану  (+5,4%),  сметану
жирністю 20% (+24,8%), ковбасу варену І ґатунку (+3,6%).

Зменшення  ціни  відбулося  на борошно  пшеничне  (-11,5%),  макаронні
вироби (-17,8%),  крупу манну (-15,8%),  рис (-10,2%),  молоко жирністю 2,5%
у  поліетиленових  пакетах  (-8,3%),  масло  вершкове  (-14,4%);  яйця  курячі
(-49,8%),  цукор-пісок  (-12,8%),  олію  соняшникову  рафіновану  (-11,8%),  сіль
(-31,6%). 

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» - 10,0 грн., батон із борошна вищого ґатунку -
8,7 грн., хліб із борошна пшеничного І гатунку - 6,0 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» -
20,90 грн/л, бензин марки АI-95 «Євро» - 21,53 грн/л, дизпаливо марки «Євро»-
18,43 грн/л.

Питання  ціноутворення,  стан  цінової  ситуації  на  споживчому  ринку
району знаходяться під постійним контролем керівництва районної державної
адміністрації.

Станом на 01.08.2016 у районі зареєстровано 26 юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців - 41, створено 70 нових робочих місць, з них 3 по договору
трудового найму.

Проведено моніторинг:
функціонування мережі побуту та уточнення дислокації об'єктів побутового

обслуговування населення району;
цін на основні продукти харчування;
цін на хліб та хлібобулочні вироби;
цін на нафтопродукти.
Підготовлені і проведені засідання:
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районної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення
інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;

координаційної групи з питань захисту прав споживачів;
координаційної  ради  із  забезпечення  стабільної  цінової  ситуації  на  ринку

продовольчих товарів;
робочої групи з питань упорядкування обліку юридичних осіб та організації

інвентаризації державного майна.
Розміщено  на  офіційному  веб-сайті  Чугуївської  районної  державної

адміністрації:
підсумки економічного і соціального розвитку району за січень-серпень 2016

року;
моніторинг цін на основні продукти харчування;
дислокація  підприємств  побутового  обслуговування  населення,  мережі

ресторанного господарства та торговельних точок Чугуївського району.
Проведено  аналіз  фактичних  та  очікуваних  обсягів  промислового

виробництва району у розрізі промислових підприємств.
Постійна увага приділялася вирішенню питань соціальної політики.
Протягом  ІІІ  кварталу  зареєстровано  1372  звернення  щодо  надання

адміністративних  послуг:  94  -  державної  міграційної  служби;  652  -
Держгеокадастру, 626 - власні послуги (7 - сектор містобудування і архітектури
районної  державної  адміністрації,  613  -  відділ  реєстрації  районної  державної
адміністрації, 1 - відділ освіти районної державної адміністрації).

Видано  1067  результатів:  87  -  державної  міграційної  служби,  594  -
Держгеокадастру, 386 - власні послуги.

Адміністраторами  центру  надано  майже  1000  консультацій  щодо
отримання адміністративних послуг.

Відділом державної реєстрації  районної державної адміністрації прийнято
та здійснено державну реєстрацію 596 заяв.

Щодо  державної  реєстрації  речових  прав  нерухомого  майна  та  їх
обтяжень, 545 заяв, з яких:

реєстрація права власності - 338;
реєстрація  іншого речового права - 121;
реєстрація обтяжень - 19;
надання інформації з Реєстру речових прав - 67
Щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців-

51 заява.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної

адміністрації здійснювало конкретні заходи, спрямовані на забезпечення права
кожного  громадянина  на  достатній  життєвий  рівень,  надання  адресної
підтримки  незахищеним  верствам  населення,  забезпечення  підтримки  сім'ям
з  дітьми,  соціально-правової,  трудової  і  медичної  реабілітації  інвалідів,
підвищення якості соціального обслуговування.

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  з  початку  року
перебувало  1025 безробітних,  з  яких  544  особи  працевлаштовані.  Рівень
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працевлаштування складає  53,0%. За  ІІІ  квартал 2016 року в  громадських та
інших роботах тимчасового характеру взяло участь 152 особи. За направленням
служби  зайнятості  одержали  нову  професію  або  підвищили  кваліфікацію  69
осіб. Виплачено компенсацію єдиного внеску 15 роботодавцям.

Станом на 01.10.2016 заборгованість з виплати заробітної плати в районі
складає 620,1 тис. грн. на «Есхарівському ЖКЕУ-2011».

Протягом  ІІІ кварталу  проведено  3  обстеження  підприємств  з  питань
дотримання законодавства про працю мобілізованих осіб.

У районі здійснювались системні заходи щодо профілактики травматизму
на виробництві та профзахворювань у відповідності із Законом України «Про
охорону праці». У звітному періоді зареєстровано на підприємствах району 664
нещасних випадки невиробничого характеру.

Житлові  субсидії  у  районі  призначені  5934  домогосподарствам,  або
28,78%  від  їх  загальної  кількості.  В  аналогічному  періоді  2015  року  -  3752
(18,0%).

Субсидії на житлово-комунальні послуги нараховані на суму 59022,31 тис.
грн.,  що на 51534,15 тис.  грн.  більше ніж в аналогічному періоді  2015 року.
Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становить 81,12 грн.,
що на 84,36 грн. менше ніж у аналогічному періоді 2015 року.

Станом  на  01.10.2016  за  рішенням  конфліктної  комісії  призначено
житлову  субсидію  311  домогосподарствам,  або  5,2%  від  загальної  кількості
призначених.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим сім'ям» отримали допомогу 169 малозабезпечених сімей на
загальну суму 1663,2 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
одержали допомогу 1943 сім'ї на загальну суму 7345,9 тис. грн. 

Державним  соціальним  інспектором  перевірено  1141  особову  справу
одержувачів субсидій та 179 особових справ одержувачів соціальних допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам.  Станом  на  01.10.2016
призначено пільг на загальну суму 8466,1 тис. грн.,  перераховано 6162,1 тис.
грн. Заборгованості перед населенням за надані пільгові послуги немає.

Проводиться  робота  по  забезпеченню громадян  пільгового  контингенту
твердим паливом та скрапленим газом.

Станом  на  01.10.2016  на  обліку  у  районі  перебуває  17986  пенсіонерів,
інвалідів війни - 218, учасників бойових дій - 363, вдів загиблих та померлих
учасників війни - 190, учасників війни - 685.

Путівки на  санаторно-курортне лікування надані  7  інвалідам війни,  8  -
загального захворювання, 2 - учасникам війни та 1 учаснику АТО.

Видано  інвалідам  55  направлень  для  забезпечення  протезними
виробами та технічними засобами реабілітації.

Згідно  із  Законом  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту»  проводиться  робота  щодо  видачі  листів  талонів  на
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пільговий проїзд. Протягом ІІІ кварталу 2016 року жоден громадянин не отри-
мав листи талонів.

Територіальний центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  має  чотири  відділення,
чисельність працюючих 107 чоловік, у тому числі соціальних робітників 71 чол.,
які працюють у 29 населених пунктах.

Станом на 01.10.2016 надана допомога 1955 чол., у тому числі:
відділенням соціальної допомоги - 737 чол.;
відділенням постійного перебування - 21 чол.;
відділенням соціальної побутової адаптації - 785 чол.;
відділенням натуральної допомоги (у тому числі пункту прокату вживаних
речей – 51 чол.) - 361 чол.;
переміщеним особам із зони АТО - 69 чол.
На  обліку  у  районі  перебуває  427  громадян,  постраждалих  внаслідок

Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  -  104  чол.,  2  категорія  -  77  чол.,
3 категорія - 153 чол., вдови - 35 чол., діти - 58 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  178  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 168,0 тис. грн.

Безкоштовними  ліками  забезпечено  16  громадян  на  суму  7000,0  грн.,
пільгами на безоплатне зубопротезування скористалися 3 громадянина на суму
4594,12 грн.

Проведено:
1 засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради;
3 засідання Ради з питань надання допомоги малозабезпеченим верствам

населення, надана матеріальна допомога 81 чол. на суму 16200 грн.;
3  засідання  районної  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із

заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат;

3  засідання  районної  комісії  з  легалізації  робочих  місць  та  подолання
тіньової зайнятості;

12 засідань конфліктної комісії з питань призначення державної соціальної
допомоги  малозабезпеченим  сім'ям,  надання  населенню  субсидій  для
відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  скрапленого
газу,  твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива,  на  яких  розглянуто
145 справ по субсидіях та 24 справи по допомогах, 14 справ по пільгах;

4  засідання  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання
деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка
зобов'язалася поховати померлого, розглянуто 17 заяв, надана допомога у сумі
6800 грн.;

1 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення;
1  засідання  районного  комітету  забезпечення  доступності  інвалідів  та

інших  маломобільних  груп  населення  до  об'єктів  соціальної  інженерно-
транспортної інфраструктури.
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Протягом  9  місяців  2016  року  на  адресу  управління  надійшло 80
письмових  звернень,  що  на  5  звернень  (106,6%)  більше  в  порівнянні
з аналогічним періодом минулого року. На особистому прийомі у начальника
побувало  140  громадян,  що  на  50  громадян  (73,7%)  менше,  в  порівнянні
з аналогічним періодом минулого року. З вищестоящих організацій надійшло 45
звернень. На Урядову «гарячу» лінію, що розглядались управлінням, надійшло
347 звернень громадян.

Переважним  питанням  був  розгляд  звернень  стосовно  призначення
житлової  субсидії  та  соціальних  допомог  -  26  чол.,  надання  матеріальної
допомоги - 30 чол., надання пільг та забезпечення засобами реабілітації - 7 чол.,
щодо порушення трудового законодавства - 1 чол.

Фінансовим  управлінням  районної  державної  адміністрації  проводилися
заходи щодо моніторингу виконання бюджету району.

Підготовлено  матеріали  та  проекти  рішень  для  розгляду  на  сесіях
Чугуївської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від
22.12.2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік».

Щомісячно проводився аналіз виконання бюджету району поточного року
з наданням інформації з цих питань голові районної державної адміністрації та
голові районної ради.

Взято участь у засіданнях комісії щодо перевірки розрахунків господарств
району за орендовані землі.

Постійно надавалась практична і методична допомога усім сільським та
селищним радам з питань уточнення місцевих бюджетів. 

Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення змін до
затверджених бюджетів на 2016 рік та бюджетні запити на 2017 рік від місцевих
рад  та  бюджетних  установ  району.  Перевірено  їх  відповідність  бюджетному
законодавству.

В агропромисловому комплексі району продовжувалася реалізація заходів
із впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих
умов  для  стабільного  і  динамічного  розвитку  підприємств  агропромислового
комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій
в сільське господарство.

23.08.2016 року підготовлено та заслухано на колегії районної державної
адміністрації  питання  «Про  підсумки  збирання  ранніх  зернових  культур
сільськогосподарськими підприємствами району у 2016 році».

Проведено  аналіз  фінансово-економічного  стану  сільськогосподарських
підприємств району.

На  контролі  в  управлінні  агропромислового  розвитку  знаходилися
питання щодо  нарощування поголів'я,  продуктивності  галузі  тваринництва та
ефективного  використання  кормів.  Постійно  проводився  моніторинг
закупівельних цін  на молоко,  м'ясо та  продовольчі  продукти тваринницького
походження.

Щомісяця  проводився  моніторинг  виплати  заробітної  плати  по
сільгосппідприємствам району.
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Аналізувалась  діяльність  сільськогосподарських  підприємств  району  в
галузі тваринництва.

Спеціалістами управління проводилися виїзди по сільськогосподарських
підприємствах району з  питань ефективного використання пасовищ,  заготівлі
силосу та проведення посіву озимих зернових культур під урожай 2017 року.

Відділом фінансового забезпечення, економічного аналізу та управління
персоналом  управління  за  підсумками  ІІІ  кварталу  2016  року  проведено
детальний аналіз виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств. 

Проводиться  моніторинг  та  аналіз  інформації  щодо  стану  розрахунків
господарств району за орендовані земельні та майнові паї.

Розроблено  прогнозовані  показники  обсягів  агропромислового
виробництва району.

Розглянуто  питання  про  хід  підготовки  сільськогосподарських
підприємств до зимово-стійлового утримання худоби на період зимівлі худоби
2016 - 2017 років.

Проведено:
моніторинг  закупівлі  сільськогосподарської  техніки  та  технологічного

обладнання сільськогосподарськими підприємствами району;
оновлення  машинно-тракторного  парку,  що  дасть  змогу  підвищити

продуктивність праці та зекономити паливно-мастильні матеріали;
аналіз  виконання планових показників  посівних площ озимих зернових

культур під урожай 2017 року;
моніторинг заготівлі кормів по сільськогосподарських підприємствах;
моніторинг  забезпеченості  сільськогосподарських  підприємств  району

паливно-мастильними  матеріалами,  закупівлі  та  застосування  мінеральних
добрив  та  засобів  захисту  рослин,  а  також  потреби  підприємств  АПК
у залученні кредитних коштів для виконання польових робіт в осінній період
2016 року;

аналіз ринкових цін на сільськогосподарську продукцію.
З  керівниками  сільгосппідприємств  проведена  робота  щодо  залучення

інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор.
Відділом  охорони  здоров'я  районної  державної  адміністрації  було

проведено  низку  заходів  з  метою вирішення  актуальних та  поточних  питань
сфери охорони здоров'я району.

Під  контролем відділу  знаходилась  організація  медичного  забезпечення
в КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської
районної ради Харківської області.

Продовжує діяти акція боротьби з туберкульозом під гаслом «Зупинимо
туберкульоз разом». Метою акції є проведення широкої роз'яснювальної роботи
серед  населення,  соціально  неадаптованих  осіб,  які  не  проходили  медичний
огляд більше ніж 3 роки. У населені пункти району здійснює виїзд пересувний
цифровий  флюорограф,  де  проводиться  діагностичне  обстеження  сільських
мешканців. 

Постійно здійснюються заходи щодо поліпшення медичного забезпечення
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осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС; ветеранів війни,
учасників  бойових  дій  та  інвалідів  війни,  сімей  загиблих  (померлих)  воїнів,
дітей війни, учасників АТО.

Організовано  проведення  медичних  оглядів  школярів  перед  початком
навчального року.

Організовано створення інформаційних стендів у комунальних закладах
охорони здоров'я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»
та «Чугуївський районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги» про
наявність лікарських засобів у підрозділах лікувальних закладів.

У серпні підготовлено інформацію на нараду голови районної державної
адміністрації  з  керівниками  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації  з  питання  функціонування  створеної  Чкаловської  об'єднаної
територіальної громади в сфері охорони здоров'я.

Підготовлено  та  заслухано на  колегії  районної  державної  адміністрації
питання  «Про  стан  медичного  забезпечення  демобілізованих
військовослужбовців із зони проведення антитерористичної операції та членів
їх сімей». Видане розпорядження голови районної державної адміністрації від
26.08.2016  №  330  «Про  стан  медичного  забезпечення  демобілізованих
військовослужбовців із зони проведення антитерористичної операції та членів
їх сімей».

До  25-ої  річниці  Дня  Незалежності  України  організовано  медичне
забезпечення  урочистих  районних  заходів  у  смт  Есхар  та  організовано
проведення молебню під час проведення районного заходу.

01.07.2016  -  взято  участь  у  селекторній  нараді  обласної  державної
адміністрації  з  питання  «Про  проведення  місячника  «Дні  здоров'я»  для
учасників антитерористичної операції.

07.07.2016  -  взято  участь  у  черговому  засіданні  регіональної  комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської
області у режимі відео конференції.

13.07.02016 - у рамках реформування первинної медицини управлінське
навчання з сімейними лікарями, медичними сестрами Центру ПМСД за темою
«Менеджмент організації охорони здоров'я».

14.07.2016  та  20.07.2016  -  здійснено  виїзд  начальника  відділу  охорони
здоров'я районної державної адміністрації до амбулаторій ЗПСМ смт Кочеток,
смт Есхар з  метою контролю за підготовкою лікувального закладу до роботи
в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

27.07.2016 - взято участь у Дні головного лікаря в КЗОЗ «Обласна клінічна
лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

28.07.2016 - у рамках втілення медичної реформи в Харківській області
прийнято участь у засіданні  «круглого столу»  Українсько-німецької Медичної
Асоціації  спільно  з  коаліцією  громадських  організацій  «Реанімаційний  пакет
реформ»  та  Міжнародним  фондом «Відродження»,  за  підтримки  проекту
«Київський  діалог»  та  Почесного  консула  Німеччини  у  м.  Харків за  темою
«Атлас корупції в медицині».
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28.07.2016 - проведено засідання Координаційної ради з питань охорони
здоров'я та медичної допомоги населенню району.

29.07.2016 - організовано проведення тренінгу-навчання «Надання першої
долікарняної допомоги при невідкладних станах» у КП «Чугуївський районний
дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області.

04.08.2016 - організовано проведення підсумкової медичної наради в КЗОЗ
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  з  питання  «Аналіз  роботи
лікувального закладу за І півріччя 2016 року».

08.08.2016 - на розширеній нараді голови районної державної адміністрації
із  заступником  голови,  керівником  апарату,  керівниками  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  розглянуто  питання  «Аналіз
діяльності  лікувальних  закладів  району  у  І  півріччі  2016  року  в  розрізі
рейтингових показників».

12.08.2016 - взято участь у нараді заступника голови районної державної
адміністрації  з  питання проведення реформування сфери охорони здоров'я  та
створення госпітальних округів.

18.08.2016 - проведено робочу нараду з сімейними лікарями, присвячену
25-річниці Дня Незалежності України в Центрі ПМСД.

20-21.08.2016  -  організовано  проведення  молебнів  за  благословення  та
благополуччя для Української держави та її народу в православних релігійних
громадах, які знаходяться на території населених пунктів району.

29.08.2016 - взято участь у Дні головного лікаря на базі КЗОЗ «Обласна
клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
за  темою  «Шляхи  оптимізації  стаціонарного  ліжкового  фонду  за  окремими
профілями. Організація в області госпітальних округів».

01.09.2016  -  відкрито  новий  фельдшерсько-акушерський  пункт
у с. Мосьпанове.

06.09.2016  -  організовано  та  проведено  засідання  «круглого  столу»  за
участю  представників  міської  влади,  представників  депутатського  корпусу,
головних  лікарів  лікувальних  закладів  з  метою  вирішення  фінансування
проблемних питань сфери охорони здоров'я району.

07.09.2016 - на базі районної лікарні проведено тренінг для фахівців КЗОЗ
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
з питання реформування первинної медико-санітарної допомоги.

08-10.09.2016  -  організоване  медичне  забезпечення  фестивалю
«Осінній Есхар 2016».

14.09.2016 - взято участь у Дні головного лікаря на базі КЗОЗ «Обласна
клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
з  питання  оптимізації  ліжкового  фонду  та  створення  лікарень  інтенсивної
терапії.

22.09.2016 - проведено засідання районної ради протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
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24.09.2016  -  організовано  медичне  забезпечення  делегації  «Великого
Слобожанського ярмарку».

30.09.2016  -  проведені  заходи  для  ветеранів-медиків  з  нагоди
Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана в КЗОЗ «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка».

Службою у справах дітей районної державної адміністрації значна увага
приділялась  питанням  соціального  захисту  дітей,  запобіганню  соціальному
сирітству,  профілактиці  злочинності  та  правопорушень  серед  неповнолітніх.
Робота  здійснюється  шляхом  координації  зусиль  служби  у  справах  дітей  та
відповідних структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації,  служб
району, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування.

На  території  району  проживає  7904  неповнолітніх,  з  них  перебуває на
обліку  служби  у  справах  дітей:  113  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  (31  дитина-сирота  і  82  дитини,  позбавлених
батьківського піклування), 17 дітей, які виховуються в 11 сім'ях, де батьки не
виконують своїх батьківських обов'язків.

На обліку служби у справах дітей перебувають 2 сім'ї переселенців із зони
проведення  АТО,  які  виховують  4  дитини-сироти  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, і мешкають на території району.

На  неповнолітніх,  які  перебувають  на  обліку  служби,  заведені  особові
справи та інформацію внесено до Єдиного електронного банку даних «Діти»,
зміна даних якого перевіряється та уточнюється протягом кожного тижня.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації постійно вивчає
та  аналізує  питання  подолання  дитячої  бездоглядності,  безпритульності,
жебрацтва та бродяжництва серед неповнолітніх у населених пунктах району.
Проведено 28 рейдів-перевірок по населеним пунктам району. Було вилучено
9  малолітніх  дітей  та  влаштовано  їх  до  медичних  закладів.  Це  діти  із  смт
Малинівка, смт Есхар, смт Введенка та смт Кочеток. 3 дітей після проведення
профілактичних  заходів  повернуті  у  родини.  На  облік  служби  поставлено
3 родини, в яких виховується 6 дітей. Обстежено умови проживання дітей в 67
сім'ях пільгового контингенту, проведено 31 профілактичну бесіду з батьками
та неповнолітніми.

На  особистому  прийомі  громадян  в  службі  у  справах  дітей  районної
державної  адміністрації звернулось  55  осіб,  надійшло  11  заяв.  Усі  звернення
розглянуті та вирішені позитивно.

Взято участь у 19 судових засіданнях по кримінальних справах відносно
3  неповнолітніх,  та  по  цивільним  справам  щодо  позбавлення  батьків
батьківських прав відносно 2 дітей. 

Здійснено  100%  відвідування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу
району.

Традиційними і досить ефективними є Дні правових знань та лекції на правову
тематику, дні боротьби з негативними явищами. Так, проведено 31 лекція, 4 Дні
правових знань, 48 профілактичних бесід, в ході яких розповсюджено листівки  та
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буклети  (понад  300  методичних  буклетів  «Дитина  та  її  права»,  «Соціальний
захист дітей», «Ти і Закон», «Працевлаштування неповнолітніх»).

Проведено  7  засідань  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної адміністрації. На розгляд комісії було винесено 26 питань, серед них
13 - з питань захисту житлових і майнових прав дітей, 9 - соціального захисту
дітей - сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  4  -  взяття  під
соціальний  супровід  родин.  Розглянуті  питання  «Аналіз  стану  дитячої
злочинності на території Чугуївського району за підсумками ІІ кварталу 2016
року»,  «Про  хід  виконання  Закону  України  «Про  охорону  дитинства»  на
території  Чугуївського  району»,  «Про  хід  виконання  рішення  XLIX  сесії
V  скликання  районної  ради  від  09.11.2010  «Про  затвердження  Програми
Національний  план  дій  щодо  реалізації  Конвенції  ООН  про  права  дитини
у Чугуївському районі на період до 2016 року». За результатами роботи комісії
підготовлено 17 розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
3 дітям, із них 3 влаштовані під опіку та піклування громадян України.

Працівниками служби здійснювався нагляд за 2 родинами, які опинились
у  складних  життєвих  обставинах,  та  намаганнями  матерів  відмовитись  від
новонароджених дітей.

Значна  увага  приділяється  сімейним  формам  виховання  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування дітей даної
категорії  під  опіку,  піклування,  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу. На даний час у районі функціонує 4 дитячих будинки сімейного
типу  та  8  прийомних  сімей,  у  них  виховується  28  дітей-сиріт  та  дитей,
позбавлених батьківського піклування, та 9 осіб з їх числа , яким виповнилось
18 років.

Проведені заходи щодо уточнення та оновлення даних по Реєстру житла,
яке належить на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, оновлені відомості в електронній базі-
даних.

Працівниками служби проведені наступні заходи:
проведено індивідуально - профілактичні  бесіди з  9 неповнолітніми, які

перебувають  на  обліку  в  секторі  ювінальної  превенції  Чугуївського відділу
поліції ГУ Національної поліції в Харківської області;

районний  захід  до  Дня  усиновлення  для  прийомних  сімей,  дитячих
будинків сімейного типу;

зустріч  представників  служби  у  справах  дітей,  прийомних  батьків  та
батьків - вихователів, дітей - вихованців та прийомних дітей з представниками
Київського соціологічного центру.

29.08.2016  троє малолітніх  дітей,  мешканці  с.  Волохів  Яр,  с.  Нова
Гнилиця,  які  опинились в складних життєвих обставинах,  були влаштовані до
Харківського обласного центру соціальної реабілітації «Родина». 
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Направлено  на  оздоровлення  до  обласного  психоневрологічного
санаторію  №  9  м.  Харкова  2  дітей,  які  опинились  в  складних  життєвих
обставинах, мешканців смт Новопокровка.

12.06.2016 з дітьми, які оздоровлювались на ІІІ зміні у КП «Чугуївський
районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області працівниками  служби  проведено  анкетування  на  тему
«Права та обов'язки дітей». Охоплено 46 осіб.

12.07.2016 проведено День правових знань для дітей, які оздоровлюються
в КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської
районної  ради  Харківської  області на  ІІІ  зміні  за  участю  представників
Чугуївського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та
правоохоронних органів. Охоплено понад 100 дітей.

07.09.2016  до  родини  усиновлювачів  влаштовано  малолітню  дитину,
позбавлену батьківського піклування.

Районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді обстежено
умови проживання 189 родин,  в яких виховується 353 дитини, з  них -  8,  які
перебувають у складних життєвих обставинах.

У Місцевому банку даних сімей, які перебувають в складних життєвих
обставинах, перебуває 89 родин, в них виховується 164 дитини.

Район бере участь у проекті  «Впровадження підходу «кейс-менеджмент»
у  роботі  з  внутрішньо  переміщеними  особами  в  Луганській,  Донецькій,
Полтавській  та  Харківській  областях».  Проект реалізовується  за  фінансової
підтримки Програми  Розвитку  ООН в  Україні (у  межах  Проекту  «Швидке
реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб
в  Україні)  та Уряду  Японії.  Основна  діяльність  за  Проектом  передбачає
забезпечення  ефективного  вирішення  проблем  внутрішньо  переміщених осіб,
зміцнення  їх  потенціалу  та  механізмів  адаптації  в  нових  місцях  їхнього
проживання.  Участь  у  Проекті  надає  можливість  надання  якісних  адресних
соціальних послуг  внутрішньо  переміщеним сім'ям  з  урахуванням їх  потреб.
У селищі Малинівка організована зустріч внутрішньо переміщених осіб з кейс-
менеджерами  та  громадськими,  волонтерськими  організаціями  з  метою
отримання  кваліфікованої  інформаційно-правової  допомоги.  Внутрішньо
переміщені  особи  отримали  консультації  щодо  можливості  отримання
гуманітарної допомоги, нового порядку оформлення соціальних виплат тощо.

Одним із  пріоритетних напрямків  роботи  центру  соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді є робота щодо підготовки осіб з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  до  самостійного  життя.  Зараз  під
соціальним  супроводом  перебуває  8  прийомних  сімей  та  3  дитячих  будинки
сімейного  типу.  В  них  виховується  27  дітей  та  4  особи.  У  2016  році  із
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу планують вийти 6 осіб. Ці
діти  досягли  повноліття  та  закінчили  навчання  в  професійно-технічних
закладах.  Спеціалістами  центру  здійснюються  заходи  щодо  соціальної  та
психологічної адаптації молодих людей до самостійного життя.

Спеціалісти  центру  брали  участь  у  семінарах,  які  були  організовані
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спеціалістами Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та  молоді«Фокус-група  щодо соціологічного  дослідження щодо особливостей
функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»,   «Про
підсумки здійснення соціальної роботи місцевими центрами СССДМ у І півріччі
2016  року»,  «Взаємодія  місцевих  ЦСССДМ  із  закладами  соціального
обслуговування»  та  у  семінарі-тренінгу,  який  організований  за  Програмою
розвитку ООН в Україні у рамках проекту «Швидке реагування на соціальні та
економічні  проблеми  внутрішньо  переміщених  осіб  в  Україні».  Семінар  за
темою  «Щодо  впровадження  серед  дітей  та  молоді  програми  формування
толерантних  відносин  та  попередження  конфліктів  і  злочинів  «Будуємо
майбутнє  разом»  відбувся  в  рамках  проекту  «Попередження  конфліктів  та
злочинів  на  ґрунті  ненависті  та  формування  толерантності  у  взаєминах
в  середовищі  підлітків  та  молоді»  за  підтримки  Міністерства  соціальної
політики України.

Спеціалісти центру соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді, служби
у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації,  інспектора  ювенальної
превенції  Чугуївського відділу поліції ГУ Національної  поліції  в  Харківської
області відвідували родини з дітьми, в яких батьки безвідповідально ставляться
до виконання обов'язків по вихованню дітей, порушують права дитини, у тому
числі  право  на  безпечне  проживання  в  родинах,  багатодітні  родини,  родини
одиноких матерів, родини учасників проведення антитерористичної операції які
мешкають на території району.

За  сприянням  центру  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді  та
міськрайонної  громадської  організації  «Ветерани антитерористичної  операції»
2  липня  організовано  вступний  тренінг  посттравматичного  зростання  для
ветеранів АТО «Серце Воїна» за підтримки проекту «Поранений воїн України».

14 липня спеціалістами Чугуївського районного центру соціальних служб
для  сім'ї,  дітей  та  молоді,  служби  у  справах  дітей  та  інспектором  сектору
ювенальної  превенції  Чугуївського  відділу  поліції  проведено  просвітницько-
інформаційний  захід  з  дітьми,  які  відпочивають  в  районному  дитячому
оздоровчому таборі «Орлятко»  Чугуївської районної ради Харківської області.
Під  час  заходу  було  висвітлено  такі  теми,  як  права  дитини  відповідно  до
Конвенції  ООН,  трудове  законодавство  неповнолітніх  в  Україні,
обговорювалися  питання  захисту  прав  та  інтересів  дітей,  попередження
насильства  в  сім'ї  відносно  дітей,  пропаганда  здорового  способу  життя,
профілактика шкідливих звичок та правила безпечної поведінки на водоймищах,
роз'яснено  про  відповідальність,  яку  несуть  неповнолітні,  у  разі  порушення
громадського порядку або вчинення злочину.

У  рамках  реалізації  спільного  соціального проекту  та  взаємодії  між
Чугуївським районним  центром  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді,
представників церкви Ісуса Христа та БО «МБФ ВГ» «Слов'яни» чотири родини
отримали гуманітарну допомогу, а саме - пральні машинки і ліжка для дітей.
Допомогу родини змогли отримати за допомогою внесків громадян США для
нужденних людей.
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З  нагоди  25-ї  річниці  Дня  Незалежності  України  спеціалістами
Чугуївського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді
підготовлена  фотовиставка  «З  Україною  в  серці!».  На  виставці  були
представлені  фотографії  та  біографії  бійців,  що  брали  участь  у  проведені
антитерористичної  операції  на  сході  України  та  тих,  хто  віддав  життя  за
незалежність рідної країни. Також, організований просвітницько-інформаційний
захід  для  неповнолітніх  та  молоді,  які  засуджено до покарань,  не  пов'язаних
з  позбавленням  волі.  Захід  проведено  спільно  із  заступником  військового
комісара  з  територіальної  оборони  Чугуївського  об'єднаного  районного
військового комісаріату та інспектором Чугуївської  кримінально -  виконавчої
інспекції  управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській
області.  Присутні  переглянули  фільм  «Код  незалежності»  та  мали  змогу
поспілкуватися з учасником антитерористичної операції на сході України, були
наведені приклади мужності та звитяги борців за свободу і незалежність рідної
землі.  Заступник  військового  комісара  розповів  про  перспективу  служби
в Збройних силах України та надав вичерпні відповіді на всі запитання.

З  20  серпня  по  10  вересня  2016  року  спеціалістами центру  соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, відділу освіти районної
державної  адміністрації,  сектору  ювенальної  превенції  Чугуївського  відділу
поліції  Головного  Управління  національної  поліції  в  Харківської  області,
органами опіки та піклування при виконавчих комітетах сільських та селищних
рад в рамках всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» вивчались умови
проживання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах і проживають
у  сім'ях  опікунів/піклувальників,  в  прийомних  сім'ях  і  дитячих  будинках
сімейного  типу.  Було  проведено  14  рейдів,  обстежено  умови проживання  29
сімей зазначених категорій, в яких виховується 34 дитини. Дітям із сімей, які
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  надавалася  адресна  соціальна
допомога  -  канцелярське  приладдя,  придбане за  кошти  районної  Програми
«Соціальна підтримка сімей, дітей та молоді».

7  вересня  організована  нарада,  в  якій  взяли  участь  сільські  та  селищні
голови,  секретарі  рад,  представники  органів  опіки  та  піклування,  закладів
охорони здоров'я, освіти, правоохоронних органів. Суб'єктам соціальної роботи
було  запропоновано  алгоритм  взаємодії  та  обміну  інформацією  під  час 
виявлення та організації  подальшої роботи з сім'ями з дітьми, які перебувають
у  складних  життєвих  обставинах,  та  алгоритм  оперативного  реагування
в екстрених випадках, пов'язаних із загрозою життю та здоров'ю дитини.

23 вересня спеціалісти центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
разом  зі  спеціалістами  служби  у  справах  дітей  та  управління  праці  та
соціального захисту населення районної державної адміністрації здійснили виїзд
до села Леб'яже. Під час роботи в населеному пункті разом із старостою села та
директором НВК відвідали родини з дітьми, які опинилися у складних життєвих
обставинах, та надали комплекс соціальних послуг. Одній із багатодітних сімей
було  передано  матеріальну  (грошову  допомогу),  яку  було  зібрано
у районній державній адміністрації на лікування неповнолітньої дитини.
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30 вересня до Дня усиновлення в Україні спеціалістами центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді організований концерт для прийомних батьків та
батьків вихователів.

Протягом ІІІ кварталу 2016 року тривала підготовка навчальних закладів
району  до  нового  2016 - 2017  навчального  року.  В  усіх  навчальних  закладах
проведені поточні та капітальні ремонти.

З  30.06  по  20.07  працювала  ІІ  оздоровча  зміна  у  КП  «Чугуївський
районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області, де оздоровилося 150 дітей. 25 липня відбувся заїзд на ІІІ
оздоровчу  зміну  до  КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області.

З  25.07  по  14.08  працювала  ІІІ  оздоровча  зміна  у  КП  «Чугуївський
районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області, де оздоровилося 150 дітей.

Протягом серпня тривала робота по формуванню мережі загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів;

З  22  по  26  серпня  методисти  методичного  кабінету  відділу  освіти
районної  державної  адміністрації,  керівники  районних  методичних  об'єднань
взяли участь у серпневому педагогічному тижні при КВНЗ «ХАНО».

29 серпня начальник відділу освіти районної державної адміністрації взяла
участь  в  обласній  конференції  «Про  підсумки  розвитку  освіти  і  науки
Харківської області у 2015- 2016 навчальному році та завдання на 2016 - 2017
навчальний  рік»  на  базі  Харківського  національного  університету  імені
В.Н.  Каразіна  та  у  секційних  засіданнях  начальників  місцевих  органів
управління освітою на базі Будинку учителя м. Харків.

30  серпня  відділом  освіти  районної  державної  адміністрації проведені
секційні засідання керівників районних методичних об'єднань на базі ЗОШ № 1
м.  Чугуєва  та  серпнева  педагогічна  конференція,  на  яку  були  запрошені
педагогічні працівники, ветерани педагогічної праці, поважні гості.

23  вересня  відділом  освіти  районної  державної  адміністрації здійснено
комплексний контроль  Коробочкинського  навчально-виховного  комплексу,  за
результатами якого складено акти.

Відділом освіти районної державної адміністрації проведено:
з 01 по 05 серпня - огляд готовності навчальних закладів району до нового

2016 - 2017 навчального року. За результатами огляду готовності всі навчальні
заклади якісно підготовлені до нового навчального року;

тарифікація педагогічних працівників навчальних закладів району;
протягом  вересня  -  вивчення  стану  діяльності  навчальних  закладів

з  питань  організованого  початку  2016 - 2017  навчального  року  у  навчальних
закладах району;

01 вересня 2016 у всіх навчальних закладах - свято «Першого дзвоника» та
розпочато навчально-виховний процес;

13  вересня  -  семінар  із  заступниками  директорів  навчальних  закладів
з виховної роботи;
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13  вересня  -  на  базі  Комунального  вищого  навчального  закладу
«Харківська академія неперервної освіти» семінар-нарада «Нормативно-правове
та  організаційно-методичне  забезпечення  навчально-виховного  процесу
у 2016 - 2017 навчальному році»;

14  вересня  -  у  смт  Есхар  у  районі  другої  греблі  туристичний  зліт
педагогічних працівників навчальних закладів району;

16  вересня  -  нарада  із  заступниками  директорів  з  навчально-виховної
роботи, на якій обговорювались питання організація початку навчального року
та  результати  зовнішнього  незалежного  оцінювання  випускників  навчальних
закладів 2016 року;

26  вересня  -  засідання  атестаційної  комісії  відділу  освіти  районної
державної  адміністрації щодо  атестації  педагогічних  працівників  навчальних
закладів району;

27 вересня - засідання методичного об'єднання працівників психологічної
служби навчальних закладів району;

28 вересня - районні змагання юнаків 2004 року народження на приз клубу
«Шкіряний м'яч»;

30  вересня  -  у  всіх  навчальних  закладах  району  святкові  заходи,
присвячені Дню працівників освіти.

29  вересня  педагогічні  працівники  взяли  участь  у  районному  заході
з нагоди Дня працівників освіти.

Сектором у справах молоді та спорту районної державної адміністрації за
звітний період проведено та здійснено:

засідання координаційної ради з питань організації літнього відпочинку та
оздоровлення дітей та учнівської молоді;

наради з  тренерсько-викладацьким  складом  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської
районної ради Харківської області»;

виїзд комісії  з  питань перевірки готовності  до своєчасного відкриття та
належного  функціонування  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку
у Чугуївському районі до КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області.

Проведено:
урочисте відкриття  ІІ  та  ІІІ  табірних  змін  КП  «Чугуївський  районний

дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;

урочисте закриття  КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області.

Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо
подальшого розвитку сфери фізичної культури і спорту:

Спартакіада  серед  відпочиваючих у КП  «Чугуївський районний дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області під
гаслом  «Україна  в  нашому  серці»,  яка  була  присвячена  25-річниці  Дня
Незалежності України;
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фізкультурно - оздоровчий  захід  з  багатоборства  «Богатир  Чугуївщини-
2016» з нагоди 25-річниці Дня Незалежності України;

масові  фізкультурно-спортивні  заходи  з  нагоди  Дня  фізичної  культури
і спорту під гаслом «Спорт для всіх єднає Україну»;

комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів на свіжому повітрі  в рамках
Всеукраїнської акції «Відповідальність починається з мене»;

зустріч  молоді  району  з  чемпіоном  України  з  міні-футболу  у  складі
команди «Енергія» Львів Якуніним Сергієм (уродженцем селища Новопокровка
Чугуївського району);

спортивні вікторини серед вихованців КЗ «ДЮСШ» Чугуївської районної
ради Харківської області;

круглі  столи  з  тренерами-викладачами,  вихованцями  відділень
КЗ «ДЮСШ» Чугуївської районної ради Харківської області за темою «Стан та
розвиток видів спорту на території району»;

урочисте  нагородження  найкращих  спортсменів-аматорів,  тренерів-
викладачів  відділень  КЗ  «ДЮСШ»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області, спортивних клубів;

відкритий  турнір  серед  спортсменів  Чугуївського  районного  осередку
федерації  військово-спортивного  багатоборства  Харківської  області  «Рись»
(розділ «Бойове багатоборство»);

турніри  (футбол,  баскетбол,  самбо)  серед  вихованців  відділень
КЗ «ДЮСШ» Чугуївської районної ради Харківської області, приурочених Дню
фізичної культури та спорту (05.09.-10.09.2016, населені пункти району).

Команди району взяли  участь  у   спартакіаді  серед  допризовної  молоді
в рамках XXV обласної Спартакіади з масових видів спорту серед районів і міст
обласного значення 2016 року.

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням  вимог  та  норм  проведення  оздоровчо - виховного  процесу  та
діяльності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласного
 бюджету до закладів відпочинку та оздоровлення, що знаходяться на території
Харківської  області  та  за  її  межами направлено  102  дитини,  які  потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.

У  сфері  культури  протягом  кварталу  відбувся  ряд  виставок  та  інших
урочистих заходів.

Відділом культури і туризму районної державної адміністрації проведені
наради  з  працівниками  культури  району,  засідання  ради  відділу  культури
і туризму, на яких розглядалися питання щодо:

підготовки закладів культури району до роботи в осінньо-зимовий період
2016 - 2017 років;

організації оздоровлення  дітей  працівників  культури  району  в  літній
період;

підготовки  та  проведення  форуму  за  участі  структурних  підрозділів
районної  державної  адміністрації,  «Ресурсного  центру  розвитку  громад
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Чугуївського району», сільських, селищних голів та секретарів місцевих рад за
темою «Сільський зелений туризм - як пріоритет розвитку місцевої громади»;

підготовки урочистого  районного  заходу  до 25-річчя  Дня Незалежності
України;

організації участі творчих колективів в обласному урочистому заході до
25-річчя Дня Незалежності України;

збереження  мережі  закладів  культури  району  в  умовах  процесів
децентралізації;

проведення районного фестивалю читців «З любов'ю до України»;
участі  аматорів  району  в  обласному  заході  «Великий  Слобожанський

ярмарок»;
організації  та  проведення  урочистого  заходу  з  відкриття  пам'ятника

Мухіну Є.О. в с. Зарожне.
Працівники відділу культури і туризму районної державної адміністрації

взяли участь у наступних заходах:
форумі  за  темою  «Сільський  зелений  туризм,  як  пріоритет  розвитку

місцевої  громади»  (с.  Зарожне,  «Тарасова  садиба»),  мета  якого  -  сприяння
розвитку сільського зеленого туризму на території  місцевих громад. У заході
взяли  участь  працівники  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації, ресурсного центру розвитку громад Чугуївського району, сільські,
селищні голови, секретарі місцевих рад та представники громадськості;

нараді  з  клубними  працівниками  району  з  питання  щодо  участі
в урочистому районному заході до 25-річчя Дня Незалежності України та участі
творчих колективів в обласному урочистому заході;

нараді з клубними працівниками району з питання щодо участі аматорів
району в обласному Великому Слобожанському Ярмарку.

Працівники бібліотек-філій КЗ «ЧРЦБС» взяли участь у обласному флеш-
семінарі за темою «Національно-патріотичне виховання в сучасних умовах як
засіб формування громадянської позиції молодого покоління» до 25 - річчя Дня
Незалежності України.

19-25.09.2016  працівники  бібліотек-філій  КЗ  «ЧРЦБС»  взяли  участь
у  короткотермінових  курсах  підвищення  кваліфікації  завідуючих  сільських
бібліотек.

Протягом  звітного  періоду  працівниками  відділу  велась  значна  робота
щодо  оформлення  документації  на  пам'ятки  історії,  а  саме  Охоронних
зобов'язань, паспортів, актів технічного стану, історичних довідок.

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
03.08.2016 -  організовано проведення флешмобу з  читацькою молоддю 

«Година поза соцмережами. Година живого спілкування»;
23.08.2016  -  організовано  та  проведено  районній  урочистій  захід

з  нагоди  25-річчя  Дня  Незалежності  України  та  Дня  Державного  Прапору
України (смт Есхар);

30.09.2016  -  організовано  та  проведено  районний  урочистий  захід
з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.
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Аматори району  у  звітному  періоді  брали  участь  в  обласних,
Всеукраїнських,  міжнародних  та  регіональних  конкурсах,  фестивалях  та
оглядах, а саме:

в  обласному  урочистому  заході  з  нагоди  відкриття  першого  пускового
комплексу Харківської обласної філармонії (за участі Президента України);

в  обласному організаційно-методичному  центрі  культури  і  мистецтва
відбулась церемонія нагородження переможців і номінантів Обласного огляду-
конкурсу аматорів  народного мистецтва  «Слобожанські  передзвони»  та 
конкурсу  з  виготовлення ляльки-мотанки «Слобожанський  хоровод». Серед
найкращих концертних програм переможцем став Чугуївський район - перше
місце;

участь  народного  вокально - хореографічного  колективу  «Бояничі»  та
зразкового  вокально-хореографічного  колективу  «Візерунок»  в  обласному
урочистому  заході  з  нагоди  25-річчя  Дня  Незалежності  України  та  Дня
Державного Прапору України (м. Харків);

у Великому Слобожанському ярмарку.
27 серпня 2016 року в м. Харкові відбувся фестиваль-конкурс молодих

музичних гуртів та виконавців «PARK MUSIC FEST», основною ціллю якого
є підтримка та допомога в розвитку музичних молодіжних колективів. У заході
взяв участь Есхарівський вокально-інструментальний гурт «Groovy» (керівних
Євген Соловйов), який достойно представив Чугуївщину та отримав пам'ятний
диплом.

28.09.2016 -  участь працівників бібліотек в обласному святковому заході
з нагоди професійного свята.

09  вересня  2016  року  комунальним  закладом  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система»  разом  з  відділом  культури  і  туризму
районної державної адміністрації було організовано та проведено  II районний
фестиваль  читців  «З  любов'ю  до  України»,  присвячений  25 - річниці  Дня
Незалежності України.

У конкурсі  взяли участь 32 учасника з  усіх бібліотек району.  Зі  сцени
малого залу районного Будинку культури, де проходив конкурс, звучали твори
класиків  української  літератури,  сучасних  авторів,  а  також  власні  поезії
конкурсантів.

За участь у  II районному фестивалі «З любов'ю до України» переможці
були  нагороджені  подарунковими  статуетками,  а  всі  учасники  отримали
дипломи та солодкі подарунки.

Згідно  з  окремим  планом  організовано  роботу  літнього  бібліотечного
кінозалу  для  дітей  «Мультяшне  літо»,  проведення  безкоштовних  юридичних
онлайн-консультацій для населення на базі бібліотек району, де працює система
«Бібліоміст».

Протягом  звітного  періоду  організовано  показ  документальних  фільмів
з підборки кіноклубу «Docudays UA»: 

щодо відчуття патріотизму та патріотизм як явище;
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безпека підлітків у різних життєвих обставинах (центральна бібліотека КЗ
«ЧРЦС»);

«Вплив  української  незалежності  на  долю  сучасної  молоді»  (КЗ
«ЧРЦБС»), запобігання насильства у сім'ї;

«Навчання школярів у різних країнах світу. Відмінні риси та схожість».
У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовано книжкові виставки:
до свята  Івана Купала «Все про український віночок»,  «Сьогодні  Івана,

завтра Купала», «Ой на Івана, ой на Купала»;
до 25-річчя Дня Незалежності України «Україна на шляху незалежності»,

«Україна від подиху століть до сьогодення», «Сторінки історії України»;
до Дня Державного Прапора України «Твій Прапор, Україно».
16.09.2016  -  організовано  та  проведено  надання  безкоштовних  скайп  -

консультацій  населенню  з  юридичних  питань  (центральна  бібліотека,
бібліотеках-філіях  КЗ  «ЧРЦБС»  -  смт  Есхар,  Малинівка,  Кочеток,
с. Коробочкине).

Відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури районної  державної  адміністрації  продовжував  здійснення
заходів щодо організації безперебійного надання житлово-комунальних послуг,
підвищення рівня розрахунків за надані послуги, подальшого розвитку житлово-
комунальних підприємств району, контролю за роботою виконкомів сільських,
селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих  повноважень  у  житлово-
комунальній  сфері.  Питання  стабільного  надання  комунальних  послуг
споживачам Чугуївського району знаходиться на постійному контролі районної
державної адміністрації.

Протягом  звітного  періоду  житлово-комунальні  послуги  надавались
своєчасно та в повному обсязі.

На кінець 3 кварталу основні заходи, затверджені розпорядженням голови
районної  державної  адміністрації  від  17.05.2016  №  191  «Про  організаційну
роботу  з  підготовки  господарського  комплексу  та  об'єктів  соціальної  сфери
району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»,
виконано.

На  розширеній  нараді  голови  районної  державної  адміністрації
було розглянуто хід виконання заходів щодо підготовки господарства району до
зими 2016-2017 років.

Сільськими,  селищним  головами  на  засіданнях  виконкомів  сільських,
селищних  рад  було  розглянуто  питання  про  готовність  господарського
комплексу  та  об'єктів  соціальної  сфери,  розташованих  на  відповідних
територіях,  до  осінньо-зимового  періоду  2016-2017  років.  Вжито  всіх
необхідних заходів щодо приведення тарифів на житлово-комунальні послуги
у відповідність до рівня затрат на їх виробництво, недопущення заборгованості
за  надані  житлово-комунальні  послуги  і  спожиті  енергоносії  та  ліквідації
заборгованості із заробітної плати працівникам місцевих житлово-комунальних
підприємств.
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Проведені  заходи щодо остаточного завершення робіт щодо підготовки
житлово-комунального  господарства  і  об'єктів  соціальної  сфери  району  до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та усунення
недоліків, виявлених представниками районного штабу з організації підготовки
господарського  комплексу  та  об'єктів  соціальної  сфери  району  до  сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років у ході підсумкових
перевірок готовності житлово-комунального господарства і об'єктів соціальної
сфери на місцях до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.

Районний  штаб  з  організації  підготовки  району  до  зими  забезпечив
контроль  та  координацію  діяльності  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації, виконкомів сільських та селищних рад, підприємств,
організацій  та  установ  району  і  належну  організацію  виконання  планових
завдань.  Штабом  у  вересні  2016  року  здійснено  перевірку  готовності
підприємств  та  організацій  району  (у  тому  числі  і  в  житлово-комунальній
сфері)  до  опалювального  сезону  2016-2017  років  і  на  черговому  засіданні
районного  штабу  з  підготовки  до  зими  підведені  основні  підсумки  щодо
зазначеного питання.

На  виконання  окремого  доручення  голови  районної  державної
адміністрації  щодо перевірки готовності  об'єктів  життєзабезпечення  житлово-
комунального  господарства  до  осінньо-зимового  періоду  2016-2017,  відділом
житлово-комунального господарства,  будівництва та інфраструктури районної
державної  адміністрації  у  період  з  14.09.2016  по  28.09.2016  було  здійснено
обстеження об'єктів теплопостачання в населених пунктах району на предмет їх
готовності до безперебійної роботи.

На сьогодні:
виконано  100%  планових  заходів  на  31  котельні  та  3  централізованих

теплових пунктах;
підготовлено 34,0 км теплових мереж (100% від запланованого);
відремонтовано  (замінено)  0,30  км  водопровідних  та  0,52  км

каналізаційних мереж (100 % від запланованого); 
готові  до зими 5  водопровідних насосних станцій та 13 каналізаційних

насосних станцій (100% від запланованого);
виконано 100% планових заходів на 41 артезіанській свердловині;
готові до зими 300 житлових будинків (100% від запланованого);
відремонтовано  14  будинкових  покрівель,  12  будинкових  систем

опалювання, та 64 будинкові водопровідні системи (100% від запланованого). 
Завершено  підготовку  об'єктів  соціально-культурної  сфери,  охорони

здоров'я, освіти, культури, а також соціального захисту.
Було вжито відповідних заходів  щодо забезпечення  фінансування робіт

з підготовки до зими. На підготовку водопровідно-каналізаційного господарства
було використано 1475,00 тис. грн, (з них 832,0 тис. грн. з місцевого бюджету та
643,0 тис.  грн.  коштів комунальних підприємств),  а  на підготовку житлового
фонду  -  1044,0  тис.  грн.  Фінансування  здійснювалось  за  рахунок  місцевих
бюджетів та коштів житлово-комунальних підприємств.
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Отримано гарантію від військової частини А-2467 (смт Малинівка),  що
є  власником  6  відомчих  будинків,  та  «Державного  підприємства
«Новопокровський  КХП»,  що  обслуговує  свої  відомчі  10  будинків,  щодо
продовження  їх  обслуговування  та  опалення;  досягнуто  позитивне  рішення
стосовно  гарантійного  надання  тепла  від  філїї  «Теплоелектроцентраль»  ТОВ
«ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  та  проведено  часткову  реорганізацію
порядку  здійснення  послуги  з  теплопостачання  споживачам  смт  Есхар
у наступному опалювальному сезоні. 

Проведено  роботу  щодо  реформування  управління  житловим  фондом.
З метою реалізації Закону України «Про особливості здійснення права власності
у багатоквартирному будинку» органами місцевого самоврядування проведено
значна організаційну робота. Проведено конкурси щодо визначення управителя
(управляючої  компанії)  житловим  фондом  в  селищах  Есхар,  Кочеток  та
Малинівка, у наслідок чого в смт Кочеток 37 будинків комунальної власності
будуть  обслуговуватися  ФОП  «Ананьєв  О.М.»,  у  селищах  Есхар  та
Новопокровка, 100 будинків буде обслуговувати ФОП «Кастеров С.О.», а в смт
Малинівка здійснювати управління 11 будинками буде КП «Малинівка». Всього
обслуговуванням буде охоплено 148 будинків. 

У звітному періоді  у  смт Чкаловське,  смт Кочеток  та  в смт Малинівка
утворено ще 3 нових ОСББ. Зараз в районі функціонують всього 46 ОСББ, до
складу яких входить 76 будинків загальною площею 103,31 тис. м2. Робота щодо
створення нових ОСББ в районі продовжується.

Продовжувалася  підготовка  об'єктів Чугуївського  району  електричних
мереж АК «Харківобленерго». Виконано в середньому заходів на 71%, а саме:

виправка опор: план - 181, виконано - 171(94%);
розчищення трас: план - 90,69 км, виконано - 54,24 (60%);
ремонт КТП: план - 125, виконано - 78 (62%).
Об'єкти  Чугуївської  філії  ПАТ  «Харківгаз»  готові  на  95%:  виконано

технічне  обслуговування  систем  газопостачання  10  580 житлових  будинків;
виконано  контрольні  випробування  на  щільність  систем  газопостачання
123  багатоповерхових  будинків;  проведено  комплексне  обстеження  141,0  км
підземних газопроводів.

Чугуївським  управлінням  з  експлуатації  газового  господарства
ПАТ  «Харківгаз»  виконано  технічні  огляди  та  інші  регламентні  роботи  на
64  газорегуляторних  пунктах  та  63  шафових  регуляторних  пунктах,  які
забезпечують  газопостачання  мешканців  та  комунально-побутових  об'єктів
Чугуївського  району,  проведено  основні  планові  роботи  по  технічному
обслуговуванню 872,0 км газових мереж.

На території району суб'єктів господарювання, які  реалізують вугільну
продукцію  населенню  не  зареєстровано,  вугільних  складів  немає.  Населення
закуповує  вугілля  самостійно.  Навчальні  заклади  використовують  паливні
брикети.

Заготовлено вугілля на осінньо-зимовий період 2016-2017 років:  
населення - 365,0 т;
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установи охорони здоров'я - 20,0 т (100% );
установи культури - немає потреби.
Продовжено підготовку дорожнього господарства до зими. Встановлено

та  замінено  64  дорожніх  знаки,  відремонтовано  0,184  км  бар'єрного
огородження, проведено ямковий ремонт 725,0 м2.

За  рахунок  співфінансування  ремонту  доріг  загального  користування
виконано:  с.  Іванівка  -  70,0  тис.  грн.,  смт  Малинівка-  33,0  тис.  грн.,  смт
Введенка- 1100,0 тис. грн. 

Філією  «Чугуївський  райавтодор»  заготовлено  635,0 м3 фрикційного
матеріалу (72,2%), 95,0 т солі (56,5%). 

При  плані  27  одиниць,  підготовлено  25  одиниць  дорожньої  техніки
(93%).

Надано  інформацію  до  управління  паливно-енергетичного  комплексу
Харківської обласної державної адміністрації  щодо безхазяйних енергетичних
об'єктів  та  тих,  що  належать  абонентам,  які  його  не  використовують  та  не
обслуговують належним чином та щодо виконання робіт на об'єктах газифікації
району.

Надано  інформацію  стосовно  програми  відшкодування  відсотків  за
кредитами  залученими  ОСББ  на  енергоефективні  заходи  по  Чугуївському
району, фінансування з місцевих бюджетів ремонту доріг комунальної власності
та  співфінансування  ремонту  автомобільних  доріг  загального  користування,
підготовки  об'єктів  житлово-комунального  господарства,  об'єктів  соціальної
сфери  та  дорожньо-мостового  господарства  до  опалювального  сезону
2016-2017 років, стану дорожньої мережі Чугуївського району.

Проводився контроль за станом організації пасажирських перевезень на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території Чугуївського району.

Органами  місцевого  самоврядування  спільно  з  комунальними
підприємствами  тривала  робота  щодо  забезпечення  належного  санітарного
утримання території населених пунктів району, особливу увагу було приділено
місцям масового відвідування мешканців району.

Продовжувалась робота за зверненнями громадян у житлово-комунальній
сфері.  У  звітному  періоді  було  розглянуто  всього  34  письмових  та  6  усних
звернень  громадян  стосовно  житлової  сфери  та  прийнято  відповідні  заходи
щодо позитивного вирішення порушених в них питань.

Продовжувалась  практика  проведення  зборів  громадян  за  участі
представників  органів  місцевого  самоврядування  та  районної  державної
адміністрації з питань життєдіяльності. 

Значна  увага  приділялась  підтриманню  стабільності  роботи  та
покращенню фінансово-економічного стану житлово-комунальних підприємств
району. 

Виконувалися  заходи  щодо   підвищення  рівня  розрахунків  з  усіма
категоріями споживачів за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги та
погашення заборгованості минулих періодів.
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Рівень розрахунків споживачів району за надані послуги теплопостачання
станом на 01.10.2016 становить  108,8%,  з  них:  місцевого  бюджету -  100,4%,
населення 114,8%.

Розмір заборгованості споживачів району за послуги теплопостачання -
7236,9  тис.  грн.  Головні  боржники:  комплекс  водопідготовки  «Донець»
відокремленого  підрозділу  КП «Харківводоканал»  (м.Харків),  борг  становить
1987,1 тис. грн., який буде погашено за рішенням суду.

Рівень  розрахунків  споживачів  району  за  спожитий  природний  газ
в  цілому  становить  100%,  при  чому  рівень  розрахунків  установ,  що
фінансуються з місцевого бюджету, становить 100%.

Рівень  розрахунків  споживачів  району  за  спожиту  електроенергію
в  цілому  становить  100%,  при  чому  рівень  розрахунків  установ,  що
фінансуються з місцевого бюджету становить 98%.

Заробітна  плата  на  підприємствах  виплачувалася  вчасно,  в  строки,
встановлені  законодавством.  Станом  на  01.10.2016  заборгованість  по  виплаті
заробітної  плати  на  підприємствах  ЖКГ  району  відсутня,  за  виключенням
«Есхарівського  ЖКЕУ-2011»  (смт  Есхар)  в  розмірі  620,1  тис.  грн.  Дана
заборгованість погашається згідно з  затвердженим графіком, виконання якого
знаходиться під жорстким контролем районної державної адміністрації.

Сектором  цивільного  захисту  районної  державної  адміністрації
проводилась робота щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері
цивільного  захисту,  спрямованого  на  захист  населення,  територій  району від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

У ІІІ кварталі були проведені основні заходи:
Розроблено розпорядження голови районної державної адміністрації:
від  05.07.2016  №  277  «Про  утворення  комісії  з  перевірки  діяльності

суб'єктів, що надають соціальні послуги»;
від 29.09.2016 № 360 «Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів

України  від  30.09.2015  №  775  «Про  затвердження  Порядку  створення  та
використання  матеріальних  резервів  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій».

Підготовлено  та  проведено  2  засідання  районної  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій,  на  яких  розглянути
питання про:

готовність  житлово-комунального  господарства  та  об'єктів  соціальної
сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років;

затвердження місця знищення вибухонебезпечних предметів на території
Чугуївського району на 2017 рік;

стан  профілактичної  роботи  серед  населення  по  дотриманню  вимог
правил пожежної безпеки при використанні скрапленого газу; стан безпеки при
експлуатації мереж газопостачання;

проведення нетехнічної розвідки територій Чугуївського району імовірно
забруднених (забруднених) вибухонебезпечними предметами;
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заслуховування  інформації  керівника  комплексу  водопідготовки
«Донець» ВП КП «Харківводоканал» про впровадження на об'єктах підвищеної
небезпеки  систем  раннього  виявлення  надзвичайних  ситуацій  і  оповіщення
людей у разі їх виникнення;

про  проведення  організаційно-практичних  заходів  щодо  запобігання
випадкам отруєння спиртними напоями невідомого походження на території
Чугуївського району.

На  засіданні  колегії  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
27.09.2016 заслухано питання про хід виконання постанови Кабінету Міністрів
України  від  30.09.2015  №  775  «Про  затвердження  Порядку  створення  та
використання  матеріальних  резервів  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій».

За реалізацію районної цільової Програми запобігання загибелі людей на
водних  об'єктах  Чугуївського  району  на  2014-2016  роки,  затвердженої
рішенням районної ради від 30.01.2014, у липні виготовлено банер та плакати
щодо попередження  травматизму  на  воді  у  період  купального сезону  2016
року на суму 2,622 тис. грн.

За  реалізацію  Програми  поповнення  матеріально-технічними
цінностями  та  засобами  місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання
і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  на  2016-2018  роки  у вересні
проведена  закупівля  дезінфекційних  засобів,  необхідних  для  ліквідації
можливого спалаху африканської чуми свиней, а саме 500 кг хлорного вапна,
375 кг соди каустичної, на суму 22,941тис. грн.

Розроблено Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  і  пожежної  безпеки
у Чугуївському районі в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, від 09.09.2016.
Складено Перелік, яким визначені підприємства та організації, що розташовані
на території Чугуївського району, які повинні мати резерв паливно-мастильних
матеріалів на випадок виникнення  надзвичайних ситуацій в  осінньо-зимовий
період 2016-2017 років.

28.09.2016 організовано проведення штабного тренування за темою «Дії
органів управління Чугуївської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ у разі виникнення
НС,  пов'язаної  з  витіканням  рідкого  хлору  на  ХПС  (смт  Есхар)  комплексу
водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал», із
теоретичним відпрацюванням питань проведення евакуації  населення району
в  умовах  загрози  виникнення  НС».  У  штабному  тренуванні  взяли  участь
керівники  та  спеціалісти  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  району,
члени  місцевої  комісії  ТЕБ  і  НС  Чугуївського  району  та  районної  комісії
з  питань  евакуації,  а  також  Введенський,  Малинівський,  Новопокровський,
Есхарівський селищні та Зарожненський, Коробочкинський, Кам'яноярузький,
Старопокровський  сільські  голови,  на  території  яких,  згідно  із  задумом
штабних  тренувань,  могла  виникнути  надзвичайна  ситуації  за  кодом  10310
унаслідок аварії з викиданням рідкого хлору на хлоропереливній станції (смт
Есхар) комплексу водопідготовки «Донець».
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На  виконання  вимог  розпорядження  голови  Харківської  обласної
державної  адміністрації  від  07.07.2016  №  280  «Про  заборону  відвідування
населенням хвойних лісів і в'їзду до лісів області транспортних засобів у період
високої  пожежної  небезпеки  протягом  2016  року»  надано  лист  сільським,
селищним головам району щодо проведення роботи з інформування населення
підлеглих  населених  пунктів  про  заборону  відвідування  у  період  високої
пожежної  небезпеки  (при  встановленні  ІV  класу  пожежної  небезпеки  за
умовами погоди) протягом липня - жовтня поточного року хвойних лісів.

На  виконання  вимог  листа  заступника  голови  -  керівника  апарату
Харківської обласної державної адміністрації від 02.07.2016 № 34/К розроблено
розділ  плану (додаток 14 до Плану евакуації  населення Чугуївського району)
щодо  евакуації  осіб  з  інвалідністю  у  випадках  виникнення  надзвичайних
ситуацій  техногенного,  природного,  соціального  та  воєнного  характеру.  На
території Чугуївського району перебуває на обліку 210 осіб з інвалідністю, у т.ч.
4 - діти, зокрема:

з порушенням органів зору - 16 осіб;
з порушенням органів слуху - 1 особа; 
з порушенням опорно-рухового апарату - 55 осіб, в т.ч. 4 - діти; 
з розумовою відсталістю та психічними розладами - 10 осіб; 
інші - 128 осіб.
На  виконання  факсограми  заступника  голови  регіональної  комісії

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської
області,  директора  Департаменту  цивільного  захисту Харківської  обласної
державної адміністрації від 20.09.2016 № 44/к надано підтверджуючі матеріали
щодо правомірності зняття з обліку протирадіаційних укриттів: № 79582 (ТДВ
Агрофірма «Гракове», сел. Залізничній), № 79675 (власника немає, с. Велика
Бабка),  №  79676  (ФО  Соловйова  Н.М.,  смт  Чкаловське),  №  79599  (ТОВ
«Тетро», с Коробочкине).

На  виконання  пункту  3.3.  розпорядження голови  Харківської  обласної
державної  адміністрації  від  06.07.2016  №  287  «Про  створення  обласної
інвентаризаційної  комісії  з  проведення  6-ї  державної  інвентаризації
радіоактивних відходів у Харківській області» проведено моніторинг роботи
підприємств  району  щодо  своєчасного  проведення  інвентаризації
радіоактивних відходів на місцях.

Згідно  факсограми  заступника  голови  регіональної  комісії  з  питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області,
директора  Департаменту  цивільного захисту Харківської  обласної  державної
адміністрації  від  19.09.2016  №  43/к  проведено  узагальнення  результатів
інвентаризації  РАВ  та  надано  за  зразком  Зведений  звіт  про  результати
інвентаризації радіоактивних відходів у Чугуївському районі.

На  виконання  листа  заступника  голови-керівника  апарату  Харківської
обласної  адміністрації  від  01.08.2016 №01-68/5853 складена  зведена  заявка  за
Чугуївський район щодо функціонального навчання керівного складу і фахівців,
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діяльність  яких  пов'язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з  питань
цивільного захисту у 2017 році.

Складено  План  організаційно-технічних  заходів  з  усунення  недоліків,
виявлених  в  період  з  17  по  26  травня  2016  року  комплексною  перевіркою
реалізації  державної  політики  у  сфері  цивільного  захисту,  стану  організації
роботи  з  питань  пожежної  та  техногенної  безпеки,  готовності  органів
управління  та  сил  Чугуївської  районної  ланки  Харківської  обласної
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, який
надано  для  контролю  до  Головного  управління  Державної  служби  України
з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Підготовлені донесення за формами ВПР, 1/ЛП, 1МР, 1ОР,  2/АРС, СПО,
1/МТЗ, 2/ЗЗЛ, 1/ОП, ВРФ. відповідно до вимог наказу начальника цивільного
захисту  (цивільної  оборони)  Харківській  області  від  16.03.2013  №  2  «Про
введення в дію Табелю термінових та строкових донесень з питань цивільного
захисту».

Здійснено  моніторинг  накопичення  об'єктових  матеріальних  резервів
комплексу  водопідготовки  «Донець»  відокремленого  підрозділу  КП
«Харківводоканал»,  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  -  плюс»,  ТОВ
«Малинівський  склозавод»,  ДП  «Новопокровський  КХП»,  філії
«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія»,  ТОВ АПК
«Агросвіт»,  ТОВ «Бікорм», ТОВ «Граківські комбікорма», ПрАТ «КGS&СO»,
ПАТ АК «Слобожанський».

Організовано  проведення  02.08.2016 семінару-наради  з  сільськими,
селищними  головами, керівниками  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації, служб району та  орендарями водних об'єктів району
з питань охорони життя людей на водних об'єктах та пожежної безпеки.

Проведена робота з питань цивільного захисту з населенням району через
інформаційну газету «Вісник Чугуївщини», а саме,  видана  стаття у № 31 від
30.07.2016 «Лісові пожежі: краще попередити».

Сумісно  з  Чугуївським  районним  відділом  Головного  управління
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області
проведено  обстеження  водоскидного  спорудження  гідротехнічної  споруди
ставку,  порядковий № 3  за  формою 1/ВО «Відомість  обліку  водних об'єктів
Чугуївського району станом на 01.01.2016», на підставі заяви орендаря ставку
Яблонського А.І.

обстеження гідротехнічної  споруди ставку, порядковий № 7 за формою
1/ВО  «Відомість  обліку  водних  обєктів  Чугуївського  району  станом  на
01.01.2016», на підставі заяви орендаря ставку Жарова В.М.

Організована  робота  щодо  знищення  виявлених  на  території  району
вибухонебезпечних  предметів  часів  Другої  світової  війни,  а  саме,
артилерійських снарядів - 2 од.

Протягом звітного періоду сектором містобудування і архітектури район-
ної державної адміністрації розглянуто та узгоджено 43 проекти землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житло-
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вих будинків, господарських будинків і споруд, а також особистого селянського
господарства.

Завідувачем сектору, головним архітектором району у ІІІ  кварталі  2016
року  було  прийнято  18 фізичних  та  5  юридичних  осіб  з  особистих  питань
у сфері містобудування і  архітектури, яким у робочому порядку було надано
усні роз'яснення, а також розглянуті питання оформлення у власність земельних
ділянок для містобудівних потреб та введення житла в експлуатацію.

Забудовникам Чугуївського району було видано  8 будівельних паспортів
на  будівництво  індивідуальних  житлових  будинків  та  господарчих  будівель
і споруд.

Видано 5 містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
Проводився моніторинг щодо:
кількості  інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників війни, які

перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації;
сімей  загиблих  військовослужбовців,  які  брали  безпосередню  участь

в антитерористичній операції,  а  також інвалідів І-ІІ  групи з числа військово-
службовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення
житлових  умов,  і  осіб,  які  брали  безпосередню  участь  в  антитерористичній
операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можли-
вості нижніх кінцівок;

забезпечення  житлом  осіб,  які  брали  безпосередню  участь
в  антитерористичній  операції  та/або  у  забезпеченні  її  проведення  і  втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок та які перебувають на квартирному
обліку за місцем реєстрації, а в разі смерті зазначених осіб - члени їх сімей, за
якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на
квартирному обліку;

введення житла в експлуатацію;
впорядкування  адресного  господарства  на  території  населених  пунктів

Чугуївського району;
залучення  замовників  будівництва  до  пайової  участі  у  розвиток

інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;
прийнятих рішень з відведення земельних ділянок житлової, садибної та

дачної забудови для учасників АТО;
ефективності містобудівної діяльності;
житлових  будинків,  в  яких  у  2016  році  планується  проведення  робіт

з облаштування елементами «безбар'єрної» архітектури (пандусами).
Розглянуто звернення громадянина Клименко А.Ф. із с. Волохів Яр щодо

вирішення житлового питання.
До  Дня  Державного  Прапора  України  і  Дня  Незалежності  України  на

трьох площинах зовнішньої реклами розміщено плакати.
Проведена інвентаризація тимчасових споруд, розташованих на території

смт Кочеток, смт Введенка, с. Тернова.
Проведена  інвентаризація  індивідуальних  житлових  будинків

у смт Введенка, смт Кочеток, смт Малинівка, смт Новопокровка, с. Тернова.
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Проведена робота із забудовниками району стосовно введення індивідуа-
льних  житлових  будинків  в  експлуатацію  відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  13.04.2011року  № 461. Станом  на  30.09.2016  року  по
Чугуївському району було введено в експлуатацію 14 індивідуальних житлових
будинків загальною площею 1990,7 кв. м.

Проведена  робота  із  забудовниками  району  стосовно  введення
індивідуальних  житлових  будинків  в  експлуатацію  відповідно  до  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  13.04.2011  №  461  та  наказу  Міністерства
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України від 24.04.2015 № 79.

Діяльність  архівного  відділу районної  державної  адміністрації  була
спрямована  на  координацію  діяльності  юридичних  осіб  усіх  форм  власності
з питань архівної справи і діловодства, забезпечення збереженості документів
тощо.

Підготовлено розпорядження голови районної державної адміністрації від
26.08.2016  №  328  «Про  внесення  змін  до  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації  від 21.08.2014 № 401» щодо уповноваження осіб,  які
мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення; проект
рішення  районної  ради  «Про  внесення  змін  до  Програми  розвитку  архівної
справи  у  Чугуївському  районі  на  2016-2018  роки,  затвердженої  рішенням
Чугуївської  районної  ради  від  10.12.2015  року»;  доповідну  записку  щодо
виконання  розпорядження  районної  державної  адміністрації  від  30.05.2016
№  227  «Про  стан  організації  діловодства  та  забезпечення  збереженості
документів  НАФ  в  установах  та  організаціях,  що  перебувають  у  зоні
комплектування архівного відділу районної державної адміністрації».

Здійснено аналіз стану збереженості документів Національного архівного
фонду  та  ведення  діловодства  в  установах  та  організаціях,  які  є  джерелами
формування Національного архівного фонду.

Організовано  і  проведено  семінари  з  питань  ведення  діловодства  та
архівної  справи  для  відповідальних  за  діловодство  та  ведення  архіву
у структурних підрозділах районної державної адміністрації, для відповідальних
за діловодство та ведення архіву установ та організацій, що перебувають у зоні
комплектування архівного відділу районної державної адміністрації.

Організовано роботу та проведено засідання експертної комісії архівного
відділу,  на  якому  було  розглянуто  описи  справ  постійного  зберігання,
з  особового  складу,  тривалого  зберігання,  акти про вилучення для  знищення
документів, не внесених до Національного архівного фонду.

Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  організації  роботи
з  документами,  включаючи  їх  підготовку,  реєстрацію,  облік  і  контроль  за
виконанням,  з  проведення  експертизи  цінності  документів  та  оформлення  її
результатів тощо діловодам (відповідальним за діловодство) та відповідальним
за ведення архіву в Чугуївському районному центрі соціальних служб для сім'ї,
дітей  та  молоді,  відділі  освіти  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,
відділі  культури  і  туризму  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,
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Фінансовому  управлінні  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,
Управлінні  агропромислового  розвитку  Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.
Кононенка», КЗОЗ «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги»,  редакції  інформаційної  газети  «Вісник  Чугуївщини»,  Управлінні
Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі,  Чугуївській  об'єднаній  державній
податковій  інспекції  Головного  управління  ДФС у  Харківській  області,  ПАТ
«Агрокомбінат  «Слобожанський»,  Введенській,  Малинівській,
Новопокровській,  Чкаловській  селищних  та  Мосьпанівській,  Леб'язькій,
Іванівській,  Базаліївській,  Коробочкинській,  Зарожненській,  Юрченківській
сільських  радах  та  інших.  Допомогу  було  надано в  архівному  відділі,  за
телефоном та з виходом до установ.

На  виконання  Плану-графіка  на  2012-2016  роки  першочергового
приймання  документів,  що  належать  до  Національного  архівного  фонду,
на  постійне  зберігання  прийнято  документи  у  кількості  248  од.  зб.
в  упорядкованому  стані  за  описами  справ  Чугуївської  об'єднаної  державної
податкової  інспекції  у  Харківській  області  за  1990-2008  роки;  документи
у кількості 12 од. зб. Старогнилицької сільської виборчої комісії за 2015 рік.

Підготовлено  виставки  архівних документів  до  73-ї  річниці  визволення
населених  пунктів  Чугуївського  району  та  25-ї  річниці  Дня  Незалежності
України «Україна на шляху незалежності».

Проводилось  ведення  наглядових  справ  підприємств,  установ  та
організацій, які є джерелами формування Національного архівного фонду.

Відділом  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації районної
державної адміністрації  проводилася робота щодо забезпечення прозорості  та
відкритості  діяльності  районної  державної  адміністрації,  сприяння  реалізації
права  кожного  на  доступ  до  публічної  інформації,  що  була  створена  або
отримана  районною державною адміністрацією у процесі  виконання  наданих
чинним законодавством України повноважень.

У звітному періоді до районної державної адміністрації надійшов 39 запитів
на публічну інформацію. З них отримано 38 - електронною поштою, 1 - на поштову
адресу районної державної адміністрації. 21 запит надійшов від фізичних осіб, 18 - від
юридичних.

Спектр  запитуваних  документів  різноманітний  і  стосувався  надання
інформації  з  питань  соціального  захисту,  економічного  розвитку,  освіти,
державного  управління,  охорони  здоров'я,  культурної  спадщини,
агропромислового  розвитку,  земельних  питань,  розвитку  інфраструктури  та
житлово-комунального господарства.

Всі  запити  було  опрацьовано  в  межах  встановлених  законодавством
термінів,  33  з  яких  задоволено,  3  -  направлено  належним  розпорядникам
запитуваної  інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації
у визначений законодавством термін. По 3 запитам у наданні інформації було
відмовлено у відповідності до положень чинного законодавства у сфері доступу
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до публічної інформації. Відповіді на 33 запити було надано з випередженням
терміну виконання.

Протягом  IІІ  кварталу  2016  року  оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності
районної  державної  адміністрації  як  розпорядника  публічної  інформації  з  боку
запитувачів не було.

Проаналізовано роботу із запитами на публічну інформацію, що надійшли
до  районної  державної  адміністрації  за  ІІІ  квартал  2016  року.  Щомісяця
узагальнювалася та розміщувалася на веб-сайті тематика та найбільш характерні
питання, які порушувалися у запитах на інформацію. Щотижнево на офіційному
веб-сайті поновлялася інформація про кількість запитів на публічну інформацію,
що надійшли до районної державної адміністрації. 

Станом  на  30.09.2016 року  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
10619 документів.

Проаналізовано роботу із запитами на публічну інформацію, що надійшли
до  районної  державної  адміністрації  за  ІІІ  квартал  2016  року.  Щомісяця
узагальнювалася та розміщувалася на веб-сайті тематика та найбільш характерні
питання, які порушувалися у запитах на інформацію. Щотижнево на офіційному
веб-сайті поновлялася інформація про кількість запитів на публічну інформацію,
що надійшли до районної державної адміністрації.

Апарат  районної  державної  адміністрації постійно  працював  над
удосконаленням  стилю,  форм,  методів  роботи  щодо  забезпечення  основної
діяльності районної державної адміністрації.

Діяльність відділу організаційної роботи та масових комунікацій апарату
районної  державної  адміністрації  була  спрямована  у  напрямку  аналізу  та
прогнозування  суспільно-політичних  процесів  у  районі,  проведення
консультацій  з  громадськістю  з  питань  формування  та  реалізації  державної
політики;  здійснення  заходів  щодо  розвитку  інформаційного  простору  на
території  району;  покращення  взаємодії  з  осередками  політичних  партій  та
громадських організацій району.

Проводився моніторинг суспільно-політичних процесів у районі шляхом
збору  та  узагальнення  інформації  про  діяльність  органів  виконавчої  влади,
місцевого самоврядування, народних депутатів, депутатів обласної та районної
рад,  політичних  партій  та  громадських  організацій,  конфліктоутворюючі
ситуації та проблеми району, масові політичні акції тощо.

За  результатами  проведеної  роботи  підготовлено  13  щотижневих  та
3 щомісячні інформаційні записки щодо суспільно-політичної ситуації у районі.

Щодня здійснювався моніторинг щодо резонансних подій, акцій протесту,
фактів підбурювання населення до масових заходів та інші провокаційних дій та
готувалися  за  його  результатами  щоденні  звіти  для  обласної  державної
адміністрації.

Проведена  робота  щодо  розвитку  суспільних  відносин  та  формування
в  районі  громадянського  суспільства.  На  офіційному  веб-сайті  районної
державної адміністрації було розміщено 411 матеріалів,  з  яких 294 становили
новини (71%).
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Для  налагодження  системного  діалогу  органів  виконавчої  влади
і  громадськості,  з  метою  постійного  об'єктивного  інформування  населення
району з актуальних питань державного будівництва, політичного та соціально-
економічного життя Чугуївщини у районі проведено 3 Дні зустрічей у трудових
колективах  та  з  активом населених пунктів  району,  на  яких  обговорювалися
питання за темами:

21  липня  -  «Об'єднання  територіальних  громад  на  Чугуївщині:  перші
результати»; 

18 серпня - «Незалежна і вільна українська держава - найбільше творіння
української нації (до 25-ї річниці Дня Незалежності України)»; 

15 вересня -  «Оптимізація мережі загальноосвітніх закладів - невід'ємна
складова реформування системи освіти».

Для цього було розроблено методичні матеріали з цих питань з наступним
їх поширенням.

Підготовлено підсумкові інформації  до управління масових комунікацій
обласної  державної  адміністрації  щодо  відзначення  в  районі  20-ї  річниці
Конституції України, 25-ї річниці Дня Незалежності України.

Вжито заходів щодо виготовлення та розміщення тематичної соціальної
реклами,  присвяченої  річницям  від  Дня  народження  М.  Грушевського  та
Є. Коновальця, а також інфографіки «10 міфів про субсидії».

Забезпечувалося  всебічне,  оперативне  інформування  громадськості  про
діяльність  районної  державної  адміністрації,  її  керівництва  та  структурних
підрозділів  на  сайті  районної  державної  адміністрації та  в  місцевих  засобах
масової інформації.

За звітний період було комплексно вивчено стиль і методи роботи, надано
практичну і методичну допомогу відділу освіти, управлінню агропромислового
розвитку  та  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації.

Структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  було
узагальнено  досвід  роботи 3  виконкомів,  проведено  7  перевірок  виконання
органами місцевого  самоврядування району делегованих повноважень органів
виконавчої влади з окремих статей відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Щомісяця у районній державній адміністрації організовувалися навчання
працівників  районної  державної  адміністрації  та  кадрового  резерву  згідно
з  розробленою  тематикою,  проводилися  семінари - наради  з  сільськими,
селищними  головами,  секретарями  місцевих  рад,  начальниками  структурних
підрозділів районної державної адміністрації.

У ІIІ кварталі 2016 року видано 91 розпорядження з основної діяльності та
167  -  з  кадрових  питань.  Надійшло  526  документів  із  обласної  державної
адміністрації  та  обласних  органів  виконавчої  влади,  298  -  із  місцевих
організацій, установ, підприємств.

За  поточний  період  зареєстровано  169  письмових  звернень  громадян,
з них 10 колективних (190 осіб), 1 дублетне, повторних немає.
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Керівництвом  районної  державної  адміністрації  проведено  24  (46  осіб)
особистих прийомів громадян, у тому числі 9 виїзних (9 осіб).

За  звітний  період  оформлено  3  протоколи  розширених  нарад  та 8
протоколів оперативних нарад.

Постійним  консультативно-дорадчим  органом  -  колегією  Чугуївської
районної державної адміністрації за звітний період було проведено 3 засідання,
на  яких  розглянуто  14  питань.  За  результатами  засідань  колегії  прийнято
14 розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Проведено  3  телефонних  зв'язку  «Пряма  лінія»  керівництва  районної
державної адміністрації з населенням за темами:

20.07.2016 «Суспільство проти корупції» - заступником голови районної
державної адміністрації Волоцковою В.М.

17.08.2016  «Про  порядок  звернення  громадян»  -  керівником  апарату
районної державної адміністрації Штрифановою Н.П.;

21.09.2016 «Готовність району до опалювального сезону» - заступником
голови районної державної адміністрації Волоцковою В.М.

Інформація  щодо  питань,  які  порушуються  під  час  проведення
телефонного зв'язку, висвітлюються у місцевих засобах масової інформації.

Станом  на  01.10.2016  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють 103 особи, 29 посад вакантних, з них: 11 - на період відпусток для
догляду за дитиною та 1 - у зв'язку з вагітністю та пологами.

Було  призначено  1  особу  у  порядку  переведення  з  іншого  державного
органу.

Звільнено за звітний період 15 працівників: 2 - за власним бажанням, з них
1  -  через  догляд  за  дитиною  до  досягнення  нею  чотирнадцятирічного  віку,
3  -  за  угодою  сторін,  3  -  у  порядку  переведення  до  органу  місцевого
самоврядування, 2 - у порядку переведення до іншого органу державної влади,
1  -  через  незгоду  на  проходження  державної  служби  у  зв'язку  із  зміною  її
істотних умов, 1 - у зв'язку зі вступом на денну форму навчання до Харківського
регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії
державного управління при Президентові України, 1 - у зв'язку із закінченням
строку призначення на посаду державної служби, 1 - у зв'язку із скороченням
чисельності  працівників,  1  -  у  зв'язку  із  закінченням  строку  повноважень
відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації.

Вісім осіб подали декларації  про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями,
як того вимагає антикорупційне законодавство України.

Проводився  прийом  документів  для  участі  в  конкурсах  на  зайняття
вакантних посад державної  служби у районній державній адміністрації.  Було
проведено 6 засідань конкурсної  комісії  районної  державної  адміністрації.  За
рекомендаціями конкурсної комісії визначено двох переможців, з яких в одного
відбулося просування по службі.

За  результатами  восьми  засідань  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби працівників районної державної адміністрації 7 державним службовцям



34

підвищено надбавку за вислугу років на державній службі відповідно до нового
Закону України «Про державну службу» та  1  -  за  стаж роботи в  державних
органах, про що складено відповідні протоколи.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  службу»  та  постанови
Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів
державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців
і  рангами  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  військовими  званнями,
дипломатичними рангами  та  іншими спеціальними  званнями»  2  працівникам
присвоєно чергові ранги державного службовця.

У вересні  проведено  засідання  Ради по роботі  з  кадрами при районній
державній адміністрації, на якому розглянуто 3 питання.

У липні на засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто
питання  «Про  стан реалізації державної політики у сфері запобігання корупції
у  Чугуївській  районній  державній  адміністрації»,  за  результатами  якого
прийнято  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від
27.07.2016 № 301.

Щодо однієї  особи,  кандидата  на  зайняття  вакантної  посади  державної
служби категорії «Б», розпочато перевірку, передбачену Законом України «Про
очищення  влади»,  та  спеціальну  перевірку  відомостей  щодо  особи,  яка
претендує  на  зайняття  посади,  яка  передбачає  зайняття  відповідального  або
особливо  відповідального  становища,  або  посади  з  підвищеним корупційним
ризиком, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Успішно  завершено  перевірку,  передбачену  Законом  України  «Про
очищення  влади»,  щодо  5  державних службовців  (з  урахуванням  управління
праці  та  соціального  захисту  населення).  Люстрація  щодо  всіх  державних
службовців районної державної адміністрації, яка розпочалася згідно з  Планом
проведення  перевірок  відповідно  до  Закону  України  «Про  очищення  влади»,
затвердженого  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  16.10.2014
№ 1025-р, у 2015 році, добігла кінця. 

Упродовж місяця  державні  службовці  районної  державної  адміністрації
підвищували  кваліфікацію  на  навчаннях  працівників  районної  державної
адміністрації  та  кадрового  резерву,  на  семінарах-нарадах  з  сільськими,
селищними головами та секретарями місцевих рад.

Три  особи  пройшли  підвищення  кваліфікації  у  Харківському
регіональному  інституті  державного  управління  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України  на  тематичних
короткострокових семінарах. Крім того,  1 особа взяла участь в інструктивно-
методичних  заняттях  з  організації  ведення  військового  обліку
військовозобов'язаних  і  призовників  у  Харківському  обласному  військовому
комісаріаті.

Дві  особи  стали  слухачами  Харківського  регіонального  інституту
державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові  України  за  денною  формою  навчання  та  дві  -  за  заочною  на
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здобуття  другої  вищої  освіти  за  спеціальністю  «Публічне  управління  та
адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування».

Координувалася  діяльність  структурних підрозділів  районної  державної
адміністрації, виконкомів місцевих рад щодо роботи з персоналом з дотримання
вимог чинного трудового законодавства,  законодавства  про державну службу
і боротьбу з корупцією, надавалася методична і практична допомога посадовим
особам, які визначені відповідальними за цей напрям діяльності. 

Було   забезпечено  функціонування  інформаційно-телекомунікаційної
системи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації,
постійно проводилось адміністрування роботи локальної комп'ютерної мережі
районної  державної  адміністрації  та  структурних  підрозділів.  Здійснено
періодичне  поновлення  операційних  систем  файлового  серверу  та  серверу
електронного документообігу.  Постійно проводилась перевірка  квот в папках
користувачів, групові політики, робота служб DNS та DHCP, щоденна архівація
даних, щотижневе копіювання папок користувачів на зйомний жорсткий диск.

Проводилось адміністрування роботи  Eset Endpoint Antivirus:  оновлення
баз  даних та  компонентів  програми на  серверах  та  клієнтських комп'ютерах,
моніторинг перевірок критичних областей тощо.

З метою адміністрування роботи серверу FosDoc здійснювалось щоденне
резервне  копіювання  бази  даних.  Проведено  заняття  з  відповідальними
в структурних підрозділах районної державної адміністрації щодо використання
е-підпису.

Проводився  моніторинг  роботи  електронної  пошти  в  апараті  та
структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

Організовувалось  технічне  обслуговування  оргтехніки,  заправка
картриджів тощо. 

Здійснювався технічний супровід системи відеоконференцзв'язку під час
проведення селекторних нарад з обласної державної адміністрацією.

Підтримувалась  робота  офіційного  веб-сайту  районної  державної
адміністрації шляхом моніторингу інформації через панель управління Cpanel,
щотижневого  копіювання  даних.  Своєчасно  розміщувалась  інформація,
проводилось налаштування модулів, пунктів меню тощо.

Відділом  з  юридичних  питань  і  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-
секретної  роботи та взаємодії  з  правоохоронними органами апарату районної
державної  адміністрації  здійснювалася  правова  експертиза  відповідності
чинному  законодавству  України  проектів  розпоряджень  голови  районної
державної адміністрації та наказів керівників структурних підрозділів районної
державної  адміністрації,  здійснювалися  заходи  щодо  виконання  Указів
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів голови СБУ,
розпоряджень,  доручень  голів  обласної  та  районної  державних адміністрацій
з  питань  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та  взаємодії
з правоохоронними органами, дотримання антикорупційного законодавства.

Проведена  перевірка  рішень  виконкомів  сільських,  селищних  рад
з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.
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Проводилась  робота  по  перевірці  відповідності  наказів  керівників
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  чинному
законодавству, готується відповідна довідка за ІІI квартал 2016 року.

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги Чугуївської районної державної адміністрації звернулося 8 мешканців
району.

Щомісяця  проводився  аналіз  стану криміногенної ситуації  у  населених
пунктах  району  та  аналізувалась  інформація,  що  надходила  до  районної
спостережної комісії з виправних колоній України щодо умовно-дострокового
звільнення засуджених.

Надана методична допомога виконкомам сільських, селищних рад щодо
роботи  адміністративних  комісій  та  комісій  по  боротьбі  зі  злочинністю
і  корупцією  та  організації  роботи  громадських  формувань  з  охорони
громадського порядку.

Проаналізовано стан криміногенної ситуації у населених пунктах району
за ІІ квартал 2016 року.

Основними  напрямами  роботи відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців  апарату  районної  державної  адміністрації у  звітному  періоді  було
проведення щомісячного періодичного поновлення персональних даних Реєстру
у відповідності  до  ст.  22 Закону України «Про Державний реєстр виборців»,
виконання Календарного плану основних організаційних заходів з  підготовки
і  проведення  перших  виборів  депутатів  сільських,  селищних  та  міської  рад
об'єднаних  територіальних  громад  і  відповідних  сільських,  селищних  та
міського  голів  31  липня  2016  року,  затвердженого  постановою  ЦВК  від
03.06.2016 № 177 щодо виборів у Чкаловської об'єднаної територіальної громаді
селищного голови та 26 селищних депутатів.

У  відповідності  до  ст.  22  Закону  України  «Про  Державний  реєстр
виборців»  щодо  «Порядку  періодичного  поновлення  персональних  даних
Реєстру»  проведено  прийняття,  перевірку  перевірочною  формою  CheckForm,
завантаження  до  АІТС  Державного  реєстру  виборців  та  обробку  відомостей
періодичного поновлення персональних даних реєстру за ІІI квартал 2016 року.

Всього отримано 168 відомостей по  40 населеним пунктам Чугуївського
району,  які  містили  дані  про  1176 виборців.  За  результатами  опрацювання
відомостей періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 850 виборців;
включено до Державного реєстру виборців - 88;
внесено  змін до  персональних даних у  Державному реєстру  виборців  -

638;
включено  до  звернень  до  інших  відділів  ведення  Державного  реєстру

виборців - 222;
виконано  переадресування  для  прийняття  рішення  на  інші  відділи

Державного реєстру виборців - 10;
прийнято переадресувань з інших відділів Державного реєстру виборців -

24;
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відмовлено в змінах в АІТС Державного реєстру виборців - 219 виборцям.
За результатом опрацювання відомостей періодичного поновлення даних

Державного реєстру виборців, заяв виборців, виконання доручень Розпорядника
Реєстру, переадресації з інших відділів ведення Реєстру та переадресації на інші
відділи  ведення  Реєстру,  загальна  кількість  внесених  змін  до  персональних
даних виборців склала 726 записів.

У  процесі  поточної  діяльності  здійснювалася  взаємодія  з  відповідними
підрозділами  обласної  державної  адміністрації,  виконувалися  їх  доручення.
Щодня  узагальнювалася  та  надавалася  інформація  про  основні  заходи  на
наступний день.

Засідання  консультативно-дорадчих  органів,  створених  при  районній
державній адміністрації проводилися згідно з Регламентом районної державної
адміністрації та відповідно до положень про них.

На  підставі  пропозицій  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  основних  завдань  та  повноважень,  покладених  на  районну
державну адміністрацію, Регламенту роботи районної державної адміністрації
сформовано План роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2016
року,  який  затверджено  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 30.09.2016 № 362.

Районною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська  23 270
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