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про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за IІ квартал 2016 року

Районною державною адміністрацією у IІ кварталі 2016 року вживалися
заходи  щодо  безумовного  виконання  затверджених  планів  роботи,  завдань,
визначених актами Президента України та Уряду щодо соціально-економічного
розвитку регіонів,  реалізації  повноважень, визначених Законом України «Про
місцеві  державні  адміністрації»,  пріоритетних  напрямів  роботи  районної
державної адміністрації.

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

За оперативними даними промислових підприємств за січень-травень 2016
року  обсяг  виробленої  продукції  промислового  комплексу  району  (у  діючих
цінах)  збільшився  на  54,2%  відповідно  до  показника  минулого  року  і  склав
708,52 млн. грн.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі,  на
підприємствах:  ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат» - на  8,9%,  ПрАТ
«Чугуївський  молочний  завод» - на  11,3%,  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод
«ПРАЙМ» - на  8,6%,  у  переробній -  ДП «Новопокровський КХП» - на  24,1%,
ТОВ  «Бікорм» - 24,6%,  у  електроенергетичній -  філія  «ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ
Нафтогазовидобувна  компанія» - на  225,%,  у  обробленні  металу - ПрАТ
«KGS&Co» - на  84,9%,  у  виробництві  неметалевих  виробів - ТОВ
«Малинівський склозавод» - на 10,9%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємстві - ПрАТ
«ТММ  Енергобуд» - на  52,0%,  ТОВ  «Зооветеринарний  центр» - на  21,2%,
ПрАТ «Новопокровський завод ЗБК» - на 29,4%.

У порівнянні з травнем 2015 року обсяг виробленої промислової продукції
на 134,4% більше і становить 142,5 млн. грн.

За  останніми  даними  обласної  статистики  (січень-квітень  2016  року)
промисловими  підприємствами  району  реалізовано  промислової  продукції  на
суму 707,3 млн. грн., що на 21,7% більше, ніж за аналогічний період 2015 року
та складає 1,9% від загального обсягу реалізації; на одну особу населення - 15,2
тис. грн.

Станом  на  01.06.2016  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
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павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  2  фірмових  кіоски  Роганського
м'ясокомбінату.

Мешканцям  9  віддалених  сіл  Тетлега  (Зарожненська  сільська  рада),
Ртищівка (Граківська сільська рада), Піщане (Великобабчанська сільська рада),
Степове  (Іванівська сільська рада), Миколаївка,  Пушкарне (Леб'язька сільська
рада),  Гаврилівка  (Чкаловська  селищна  рада),  Світанок,  Зауддя  (Введенська
селищна рада) продовольчі товари та товари першої необхідності, як правило на
замовлення,  постачають  приватні  підприємці,  які  здійснюють  торговельну
діяльність на території відповідних громад.

З  метою  виходу  на  ринок  безпосередньо  товаровиробників  району
у районі у вихідні та святкові дні проводяться ярмарки з продажу продовольчих
товарів.  Станом  на  01.06.2016  підприємствами  району  проведено  або  взято
участь  у  48  ярмарках,  реалізовано  продукції  на  суму  446,6  тис.  грн.  До
ярмаркової  діяльності  залучались:  ДП «Новопокровський  КХП»,  ПрАТ
«Чугуївський  молочний  завод»,  які  реалізовували  продукцію  власного
виробництва за цінами нижчими від середніх по області.

Сфера  громадського  харчування  налічує  51  підприємство:  24  кафе,
1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень. 

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

Станом  на  01.06.2016  у  районі  було  зареєстровано  41  фізичну  особу-
підприємця,  юридичних - 24,  створено  67  нових  робочих  місць,  з  них  2  по
договору трудового найму. Всього по району зареєстровано 558 юридичних та
1168 фізичних осіб-підприємців.

У порівнянні з початком 2016 року (05.06.2016) на підприємствах торгівлі
району відзначається зростання цін на крупу гречану (+19,8%), ковбасу варену
І ґатунку (+1,7%), сметану жирністю 20% (+15,0%), яйця курячі (+58,5%).

Зменшення  ціни  відбулося  на борошно  пшеничне  (-12,5%),  макаронні
вироби (-20,6%), крупу манну (-13,4%), рис (-10,6%), птицю-кури випотрошені
(-2,0%),  молоко  жирністю  2,5%  у  поліетиленових  пакетах  (-6,6%),  масло
вершкове  (-15,7%),  сир  кисломолочний  жирністю  9%  (-4,8%),  цукор-пісок
(-16,1%), олію соняшникову рафіновану (-4,2%), сіль (-25,6%).

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять:  хліб  житньо-пшеничний - 7,45  грн.,  хліб  із  борошна  пшеничного
І ґатунку - 7,6 грн.

Спостерігалось  зростання  цін  на  нафтопродукти:  бензин  марки  АІ-95
«Євро» (+8,2%), бензин АІ - 92 «Євро» (+20,0%), дизпаливо (+14,3%).

Проведено  моніторинг  щодо  обсягу  прямих  іноземних  інвестицій  за
І квартал 2016 року.

Станом на 01.04.2016 обсяг  прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) у районі становив 71,86 млн. дол. США, що на 6,9% менше обсягів
інвестицій на початок 2016 року, та на одну особу населення складає 1,54 тис.
дол. США. 



3

Зовнішньоторговельний оборот у  районі  станом на  01.04.2016 склав  4,55
млн.  дол.  США, що  на  75,0%  більше,  ніж  за  аналогічний  період  2015  року.
Перевага  експорту  над  імпортом  забезпечила  позитивне  експортно-імпортне
сальдо у сумі 1,85 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів складає 3,2 млн. дол.
США або 163,2% у порівняні до відповідного періоду 2015 року, обсяг імпорту-
1,35 млн. дол. США або 210,9% у порівняні до відповідного періоду минулого
року. По експортним та імпортним операціям підприємства району співпрацювали
з 31 країною світу.

07.04.2016 разом з  ГО «Нова  Енергія»  був проведений круглий стіл на
тему  «Прозорість  нафтогазового  комплексу  Чугуївського  району»  за  участю
голови та керівництва  районної державної адміністрації, сільських та селищних
голів, директорів нафтогазовидобувних підприємств.

12.05.2016  на  семінар-нараді  з  сільськими,  селищними  головами  та
секретарями місцевих рад було обговорено  питання «Активізація роботи щодо
формування проектних заявок по пріоритетним напрямкам роботи структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  з  метою  залучення  фінансової
допомоги з бюджетів всіх рівнів».

27.05.2016  проведено  семінар-тренінг  за  темою  «Організація  та
проведення електронних закупівель товарів, робіт та послуг з відповідальними
особами, які проводять електронні закупівлі».

31.05.2016 проведено семінар-тренінг з питань організації та проведення
публічних закупівель в електронній системі «ProZorro». У засіданні взяли участь
представники  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,
сільських та селищних рад, бюджетних організацій, комунальних підприємств,
приватних  підприємств  Чугуївського,  Великобурлуцького,  Печенізького,
Шевченківського районів та міста Чугуєва.

10.06.2016 взято участь у тренінгу «Соціальне підприємство та соціально
відповідальний  бізнес - дієві  інструменти  вирішення  нагальних  проблем
місцевої громади».

16.06.2016  здійснено  виїзд  до  смт  Введенка  та  17.06.2016  до
с. Мосьпанове з метою вивчення економічного розвитку громад та активізації
розвитку підприємництва та створення нових робочих місць.

23.06.2016 проведено семінар-нараду за темою «Стратегічне планування
розвитку  району  до  2020  року»  з  сільськими,  селищними  головами  та
секретарями місцевих рад.

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:
районної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення

інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;
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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.
Проведено  аналіз  фактичних  та  очікуваних  обсягів  промислового

виробництва району у розрізі промислових підприємств.
Відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної

адміністрації  забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання
адміністративних послуг при районній державній адміністрації.

Протягом  ІІ  кварталу  зареєстровано  546  звернень  щодо  надання
адміністративних  послуг:  96  -  державної  міграційної  служби;  233  -
Держгеокадастру, 11 - реєстраційної служби, 205 - власні послуги (8 - сектору
містобудування  і  архітектури,  197 - відділу  реєстрації  районної  державної
адміністрації); 1 - документ дозвільного характеру.

Видано  486  результатів:  98  -  державній  міграційній  службі,  205  -
Держгеокадастру, 11 - реєстраційній службі, 171 - власні послуги (2 - сектору
містобудування  і  архітектури  та  169  -  відділу  реєстрації  районної  державної
адміністрації); 1 - документ дозвільного характеру.

Адміністраторами  центру  надання  адміністративних  послуг  районної
державної  адміністрації  надано  майже  2100  консультацій  щодо  отримання
адміністративних послуг.

Постійна увага приділялася вирішенню питань соціальної політики.
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  789 безробітних,  з  яких  384 особи  працевлаштовані.  Рівень
працевлаштування  складає  47,7%.  За  ІІ  квартал  2016  року  в  громадських  та
інших роботах тимчасового характеру взяло участь 134 особи. За направленням
служби  зайнятості  одержали  нову  професію  або  підвищили  кваліфікацію  34
особи. Виплачено компенсацію єдиного внеску 1 роботодавцю.

Станом на 01.07.2016 заборгованість з виплати заробітної плати в районі
складає 706,0 тис. грн. на «Есхарівському ЖКЕУ-2011».

Протягом  ІІ  кварталу  проведено  4  обстеження  підприємств  з  питань
дотримання законодавства про працю.

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 109
нещасних випадків невиробничого характеру.
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Житлові субсидії у районі призначені 4522 домогосподарствам, або 24,9%
від їх загальної кількості. В аналогічному періоді 2015 року - 991 (4,8%).

Субсидії на житлово-комунальні послуги нараховані на суму 56091,45 тис.
грн.,  що на 51534,15 тис.  грн.  більше ніж в аналогічному періоді  2015 року.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  становить  1499,19
грн., що на 989,24 грн. більше ніж у аналогічному періоді 2015 року.

Станом  на  01.07.2016  за  рішенням  конфліктної  комісії  призначено
житлову  субсидію 166  домогосподарствам,  або  3,67% від  загальної  кількості
призначених.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим сім'ям» отримали допомогу 209 малозабезпечених сімей на
загальну суму 1769,6 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
одержали допомогу 2129 сімей на загальну суму 8923,3 тис. грн. 

Державним  соціальним  інспектором  перевірено  810  особових  справ
одержувачів субсидій та 109 особових справ одержувачів соціальних допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам.  Станом  на  01.07.2016
призначено пільг на загальну суму 7818,6 тис. грн.,  перераховано 3899,6 тис.
грн.,  в  тому  числі  за  минулі  роки  2873,2  тис.  грн.  Заборгованості  перед
населенням за надані пільгові послуги немає.

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

Станом  на  01.07.2016  на  обліку  у  районі  перебуває  17986  пенсіонерів,
інвалідів війни - 220, учасників бойових дій - 339, вдів загиблих та померлих
учасників війни - 185, учасників війни - 724.

Путівки на санаторно-курортне лікування надані 7 інвалідам загального
захворювання та 1 учаснику бойових дій.

Видано  інвалідам  123  направлення  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
пільговий проїзд. У ІІ кварталі отримали листи талонів 4 громадянина.

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 01.07.2016 надана допомога 1860 чол., у тому числі:
відділенням соціальної допомоги - 718 чол.;
відділенням постійного перебування - 17 чол.;
відділенням соціальної побутової адаптації - 785 чол.;
відділенням натуральної допомоги - 224 чол.;
пункт прокату - 47 чол.;
переміщеним особам із зони АТО - 69 чол.
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На  обліку  у  районі  перебуває  430  громадян  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  -  106  чол.,  2  категорія  -  78  чол.,
3 категорія - 153 чол., вдови - 35 чол., діти - 58 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  179  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 167,6 тис. грн.

Безкоштовними  ліками  забезпечено  52  громадянина  на  суму  28440,28
грн., пільгами на безоплатне зубопротезування скористалися 4 громадянина на
суму 4412,99 грн.

Проведено:
3 засідання Ради з питань надання допомоги малозабезпеченим верствам

населення, надана матеріальна допомога 48 чол. на суму 9600 грн.;
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
47 справ по субсидіях та 25 справ по допомогах, 8 справ по пільгах;

1  засідання  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання
деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка
зобов'язалася поховати померлого, розглянуто 4 заяви, надана допомога у сумі
1600 грн.;

1 засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради;
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;

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.

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

Підготовлений звіт про виконання бюджету району у І кварталі 2016 року.
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».

Підготовлено та затверджено розпорядження голови районної державної
адміністрації від 29.02.2016 № 67 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік
щодо наповнення бюджетів району, економного і раціонального використання
бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів».

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

Проведена робота з сільськими та селищними радами щодо внесення змін
в  помісячні  розписи  дохідної  та  видаткової  частини,  підготовлено  та  надано
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висновки  щодо  перевиконання  доходної  частини  з  метою  внесення  змін  до
бюджетів. Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення
змін  до  бюджетів  на  2016  рік.  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.

У ІІ кварталі управлінням агропромислового розвитку районної державної
адміністрації  проведено  аналіз  фінансово-економічного  стану
сільськогосподарських підприємств району.

Щотижня проводився моніторинг закупівельних цін на молоко та м'ясо.
Щомісяця  проводився  моніторинг  виплати  заробітної  плати  по

сільгосппідприємствам району.
Проаналізовані звіти з питань розвитку галузі тваринництва.
Відділом  соціально - економічного  розвитку  управління

агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації  за  підсумками
ІІ  кварталу  2016  року  проведено  детальний  аналіз  виробничої  діяльності
сільськогосподарських підприємств.

Проведена  робота  з  керівниками  сільськогосподарських  підприємств
району щодо залучення інвестицій і кредитних ресурсів в аграрний сектор.

Проведено  моніторинг  та  аналіз  інформації  щодо  розрахунків
господарствами району за орендовані земельні та майнові паї.

Проведено  розрахунки  потреби  сільськогосподарських  підприємств
району в паливно-мастильних матеріалах для виконання весняно-польових робіт
у 2016 році.

Протягом  кварталу  були  проведені  засідання  районної  робочої  групи
з  питань  раціонального  та  ефективного  використання  земель,  запобігання
порушенням  земельного  законодавства  та  з  роз'яснювальної  роботи  щодо
земельної реформи.

Проведено нараду з орендарями водойм з питань щодо заповнення форми
№ 1 А-риба.

Відділом  охорони  здоров'я  районної  державної  адміністрації  було
проведено  низку  заходів  з  метою вирішення  актуальних та  поточних  питань
сфери охорони здоров'я району.

Організовано підготовку інформаційних матеріалів щодо діяльності сфери
охорони здоров'я району в ЗМІ та на офіційний веб-сайт  районної державної
адміністрації.

Постійно здійснюються заходи щодо поліпшення медичного забезпечення
осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів війни,
учасників  бойових  дій  та  інвалідів  війни,  сімей  загиблих  (померлих)  воїнів,
дітей війни.
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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. Активну участь в реалізації вищезазначених заходів
беруть  сільські,  селищні  голови.  У населені  пункти району здійснював  виїзд
пересувний цифровий флюорограф,  де  проводилось  діагностичне  обстеження
сільських  мешканців.  Санітарно-освітня  робота  проводиться  шляхом  бесід,
лекцій,  радіолекцій,  виступів  у  районній  інформаційній  газеті  «Вісник
Чугуївщини» та по ТРК «Слобожанка».

Затверджено  графік  виїзду  бригади  фахівців  другого  рівня  надання
медичної допомоги до населених пунктів району. У червні 2016 року здійснено
5 виїздів.

У  районі  продовжувалась  акція  щодо  боротьби  з  неінфекційними
захворюваннями.  Лікарями  загальної  мережі  проводилась  активна
роз'яснювальна робота щодо заохочення населення до здорового способу життя.

За  підтримки  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації
відбувалося втілення медичної  реформи в  Харківській  області  з  урахуванням
світового  досвіду  розвитку  медицини.  На  даний  час  проводяться  семінари-
навчання медичних працівників на базі Центру ПМСД з питань реформування
первинної  медико-санітарної  допомоги  та  втілення  пілотного  проекту
«Трансформація  первинної  медицини  в  Харківській  області.  м.  Чугуїв».
Семінари  відбуваються  за  підтримки  Генерального  Консульства  Німеччини
в  Україні  та  Департаменту  охорони здоров'я  Харківської  обласної  державної
адміністрації.

Амбулаторію  загальної  практики  сімейної  медицини  с.  Гракове
укомплектовано сімейним лікарем.

Відділом охорони здоров'я районної державної адміністрації у ІІ кварталі
підготовлено, виконано та взято участь у наступних заходах:

01.04.2016 - засіданні  Харківської  експертної  групи  з  медицини  «Хід
пілотного проекту в м. Чугуїв»;

05.04.2016 - селекторній  нараді  з  питань  проведення  зовнішнього
незалежного оцінювання;

11.04.2016 - розширеній нараді з питання «Про  хід виконання доручення
голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації  від  27.09.2010
№ 01-56/6611 за підсумками селекторної  наради з  питання «Про формування
реєстрів  хворих  для  забезпечення  пільгового  контингенту  окремими  видами
медичної допомоги»;

12.04.2016 - нараді з нагоди 30-ти річчя Дня Чорнобильської трагедії;
13.04.2016  року - підготовлено  інформацію  на  офіційний  веб-сайт

районної  державної  адміністрації щодо  відвідування  працівниками  районної
державної  адміністрації  православних  храмів  в  Чугуївському  та  Ізюмському
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районах;
13.04.2016 - селекторній нараді, яка проходила в обласній клінічній лікарні

м. Харкова з питань організації медико-екологічної реабілітації учасників АТО;
14.04.2016 - підготовлено  матеріали  щодо  фінансування  проблемних

питань по КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»,
КЗОЗ «Чугуївський районний центр первинної  медико-санітарної  допомоги»
у 2016 році;

15.04.2016 -  селекторній  нараді  обласної  державної  адміністрації
з  питання  «Про  надання  медичних  послуг  демобілізованим
військовослужбовцям, які брали участь в АТО»;

15.04.2016 - нараді  з  питань  реформування  первинної  медицини
в м. Харкові;

26.04.2016 - засіданні колегії районної державної адміністрації з питання
«Про  стан  надання  протитуберкульозної  допомоги  мешканцям  Чугуївського
району»;

27.04.2016 - засіданні  Координаційної  ради  з  питань  профілактики
і боротьби з поширенням алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції та
СНІДу;

28.04.2016- засіданні  круглого  столу  «Дієві  діалоги  про  первинну
медицину»;

29.04.2016 -  семінарі-нараді  «Трансформація  первинної  медицини
в Харківській області. м. Чугуїв»;

05 - 06.05.2016 - відвідуванні  керівництвом центральної  районної  лікарні
та  Центру  ПМСД  медичних  працівників,  які  мають  статус  ветеранів  війни,
вдома.

06.05.2016 - обході стаціонарних відділень КЗОЗ «Чугуївська центральна
районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  за  участю  голови  районної  державної
адміністрації,  головного  лікаря  центральної  районної  лікарні  з  метою
привітання ветеранів війни з 71-ю річницею Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні;

06.05.2016 - проведенні  панахиди  за  загиблими  у  Другій  Світовій  війні
в православних храмах району;

12.05.2016 - урочистих заходах, присвячених Всесвітньому Дню медичної
сестри;

18.05.2016 - семінарі-навчанні  Харківської  експертної  групи з  медицини
для  медичних  працівників  лікувальних  закладів  району  в  рамках  реалізації
пілотного проекту «Трансформація первинної медицини в Харківській області.
м. Чугуїв» за темою «Організаційно-економічне моделювання та консалтинг»;

18.05.2016 - Дні головного лікаря в обласній клінічній лікарні м. Харкова
з  питання  медичного  забезпечення  хворих  на  орфанні  захворювання,
оздоровлення дітей влітку тощо;

26.05.2016 - поглибленому  медичному  огляді  дитячого  населення
в с.  Мосьпанове вузькими фахівцями дитячої  консультації  КЗОЗ «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»;
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30.05.2016 - акції  щодо  реалізації  пілотного  проекту  скринінгового
обстеження населення в Чугуївському районі;

01.06.2016 - семінарі-навчанні з сімейними лікарями лікувальних закладів
району  в  рамках  реалізації  пілотного  проекту  з  реформування  сімейної
медицини;

07-09.06.2016 - медичному огляді державних службовців;
13.06.2016 - акції «Дякую, що ти рятуєш моє життя!»;
14.06.2016 - засіданні «круглого столу» з обговорення проблемних питань

сфери охорони здоров'я в 2016 році.  У роботі «круглого столу» взяли участь
представники  районної  державної  адміністрації,  районної  ради,  Чугуївської
міської  ради,  головні  лікарі  та  головні  бухгалтери  лікувальних  установ.
З  представниками  Чугуївської  міської  ради  обговорено  бачення  ситуації,
визначені  можливі  шляхи  вирішення  проблемних  питань  сфери  охорони
здоров'я.

14.06.2016 - керівництво районної державної адміністрації, районної ради,
головні лікарі районної лікарні, Центру ПМСД  до Дня Донора крові  в актовій
залі районної лікарні урочисто привітали почесних донорів Чугуївщини.

15.06.2016 - підготовлено  інформацію  на  «пряму  лінію»  з  населенням
щодо стану імунізації  дитячого населення Чугуївського району.

17.06.2016 взято  участь  в  організації  та  проведенні  урочистих  заходів
з нагоди відзначення Дня медичного працівника в Україні.

21.04.2016 - організовано медичне забезпечення районних урочистостей
до Дня Чорнобильської катастрофи.

15.05.2016 - забезпечено  медичне  супроводження  свята  «Слобожанські
передзвони».

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  7865  неповнолітніх,  з  них  перебуває на
обліку  служби  у  справах  дітей:  115  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  (34  дитини-сироти  і  81  дитина,  позбавлена
батьківського піклування),  12 дітей,  які  виховуються в 6 сім'ях,  де батьки не
виконують своїх батьківських обов'язків.

На обліку служби у справах дітей перебувають 3 сім'ї переселенців із зони
проведення  АТО,  які  виховують  5  дітей-сиріт  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,
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жебрацтва та бродяжництва серед неповнолітніх у населених пунктах району.
Протягом ІІ кварталу 2016 року проведено 20 рейдів-перевірок по населеним
пунктам району. Було вилучено          7 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 2 родини, в яких виховується 4 дітей. Обстежено
умови  проживання  дітей  в  54  сім'ях  пільгового  контингенту,  проведено  21
профілактичну бесіду з батьками та неповнолітніми.

 На  особистому  прийомі  громадян  в  службі  у  справах  дітей  районної
державної  адміністрації звернулось  46  осіб,  надійшло  8  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 13 лекцій, 4 Дні
правових знань, 47 профілактичних бесід, в ході яких розповсюджено листівки  та
буклети  (понад  200  методичних  буклетів  «Дитина  та  її  права»,  «Соціальний
захист дітей», «Ти і Закон», «Працевлаштування неповнолітніх»).

Проведено  6  засідань  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної адміністрації. На розгляд комісії було винесено 16 питань, серед них
14  -  з  питань  захисту  житлових  і  майнових  прав  дітей,  соціального  захисту
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  2  -  взяття  під
соціальний супровід родин. Також, розглянуті питання «Аналіз стану дитячої
злочинності  на території  Чугуївського району за  підсумками І  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 13 розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

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

Працівниками  служби  протягом  кварталу  здійснювався  нагляд  за
2 родинами, які  опинились в складних життєвих обставинах,  та намаганнями
матерів  відмовитись  від  новонароджених  дітей.  По  1  дитині  відбулось
усиновлення,  1  дитина  -  перебуває  в  медичному  закладі,  ведеться  пошук
усиновителів.

Значна  увага  приділяється  сімейним  формам  виховання  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування дітей даної
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категорії  під  опіку,  піклування,  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу. На даний час в районі функціонує 4 дитячих будинки сімейного
типу  та  8  прийомних  сімей,  у  них  виховується  31  дитина-сирота  та  дитина,
позбавлена батьківського піклування, та 6 осіб з їх числа , яким виповнилось
18 років.

Протягом кварталу 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:
06.04.2016  троє  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які

перебували  в  Чугуївському  міському  центрі  соціально-психологічної
реабілітації дітей, мешканці смт Малинівка, влаштовані до прийомної родини
у м. Люботин.

21.04.2016  проведено  індивідуально-профілактичні  співбесіди
з 7 неповнолітніми, які перебувають на обліку в секторі ювінальної превенції
Чугуївського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківської області.

26.04.2016  на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  було
заслухано питання «Про хід виконання Закону України «Про охорону дитинства» на
території Чугуївського району».

13.05.2016 проведено районний захід до Дня сім'ї для прийомних сімей,
дитячих  будинків  сімейного  типу,  опікунів,  піклувальників  та  дітей
з особливими потребами на  базі  КЗ «Художньо-меморіальний музей ім.  І.Ю.
Рєпіна» Харківської обласної ради.

20.05.2016  проведено  зустріч  представників  служби  у  справах  дітей
районної державної адміністрації  , прийомних батьків та батьків - вихователів,
дітей - вихованців  та  прийомних  дітей  з  представниками  Київського
соціологічного центру. Темою розмов були стосунки батьків і дітей.

01.06.2016  взято  участь  у  заходах  до  Дня  захисту  дітей  в  смт  Есхар,
смт Чкаловське.

08.06.2016  троє  малолітніх  дітей,  мешканців  смт  Есхар,  які  опинились
у складних життєвих обставинах, були влаштовані до Харківського обласного
будинку дитини № 2.

Направлено  на  оздоровлення  до  обласного  психоневрологічного
санаторію  №  9  м.  Харкова  3  дітей,  які  опинились  у  складних  життєвих
обставинах, мешканців смт Новопокровка. 
09.06.2016 з дітьми, які оздоровлювались на І зміні в КП «Чугуївський районний
дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області  працівниками  служби  проведено  анкетування  за  темою  «Права  та
обов'язки дітей». Охоплено 42 особи.

17.06.2016  до  родини  усиновлювачів  влаштовано  малолітню  дитину,
позбавлену  батьківського  піклування,  від  якої  відмовились  батьки  у  березні
2016 року.
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17.06.2016 проведено День правових знань для дітей, які оздоровлюються
у КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської
районної  ради  Харківської  області за  участю  представників  Чугуївського
районного  центру  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді  та
правоохоронних органів. Охоплено понад 100 дітей.

22.06.2016  здійснено  перевірку  роботи  виконкому  Коробочкинської
сільської ради з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського  піклування,  питань  ефективності  функціонування  дитячих
будинків сімейного типу, сімей опікунів і піклувальників.

Районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді обстежено
умови  проживання  118  родин,  в  яких  виховується  215  дітей,  з  них  -  6,  які
перебувають у складних життєвих обставинах.

У Місцевому банку даних сімей, які перебувають в складних життєвих
обставинах, перебуває 73 родини, в них виховується 146 дітей.

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 приймали участь у семінарах,  які  були організовані
спеціалістами Харківського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та  молоді  «Про  підсумки  здійснення  соціальної  роботи  місцевими  центрами
СССДМ у І кварталі 2016 року». Провідний спеціаліст-юрисконсульт пройшов
стажування  в  Чугуївському  міськрайонному  управлінні  юстиції  Харківської
області, «Підготовка молоді до подружнього життя як форма соціальної роботи
по формуванню відповідального батьківства», «Впровадження нових соціальних
технологій, спрямованих на створення умов для повернення дитини в біологічну
родину»,  «Професійне  навчання  у  Харківському  центрі  професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості», «Конвенція Ради Європи по запобіганню
насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу із цими явищами:
відповідальність місцевої влади та громади».

Протягом кварталу 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.
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11 квітня з неповнолітніми та молоддю, яких засуджено до покарань, не
пов'язаних  з  позбавленням  волі  проведено  захід  за  темою  «Профілактика
туберкульозу».  Присутні  мали  змогу  отримати  інформацію  щодо  симптомів
захворювання  та  профілактики.  Серед  молоді  розповсюджено  інформаційно-
просвітницька листівка «Захворіти туберкульозом може кожен!» із зазначенням
телефону Національної лінії по туберкульозу.

У  травні  за  сприянням  Центру  внутрішньо  переміщені  особи,  які
мешкають на території району, взяли участь у другій хвилі ваучерної програми
проекту «Поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб і населення, яке
постраждало внаслідок конфлікту в Україні».

Чугуївський  район  взяв  участь  у  Проекті  по  створенню  центру
психосоціальної  підтримки  внутрішньо  переміщених  дітей,  їх  сімей,  сімей
і дітей малозахищених верств населення м. Харкова і Харківської області. Його
заходи направлені на психосоціальну підтримку дітей із сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах. Проект реалізовується у рамках співпраці між
Україною та Федеративною Республікою Німеччина. Протягом травня - червня
2016 року діти із сімей соціально незахищених категорій мали змогу відвідувати
музеї міста Харкова, театри, виставки тощо. 

Спеціалістами  Центру  спільно  зі  спеціалістами  Харківського  обласного
соціального  гуртожитку  проведено  лекцію щодо профілактики  туберкульозу
з  особами  з  числа  дітей-сиріт  та  позбавлених  батьківського  піклування,  які
мешкають у даному гуртожитку.

У рамках тижня планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я
спеціалістами  Центру  спільно  з  заступником  головного  лікаря  по  охороні
дитинства  та  материнства  Чугуївського  районного  центру  первинної  медико-
санітарної  допомоги  Хубежевою  Н.А.  проведено  заходи  зі  студентської
молоддю,  яка  навчається  в  Чугуївському  професійному  ліцеї,  Чугуївському
професійно-аграрному  ліцеї  та  з  особами  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, які мешкають у Харківському обласному
соціальному гуртожитку.

13  травня  спеціалістами  Центру  та  служби  у  справах  дітей  районної
державної адміністрації було організовано свято до Міжнародного дня сім'ї, яке
пройшло у картинній галереї.  У заході взяли участь прийомні родини, дитячі
будинки сімейного типу, родини опікунів та піклувальників, діти з особливими
потребами. Було підбито підсумки конкурсу «Повір  у себе,  і  в  тебе  повірять
інші»,  що  проводився  для  дітей  з  особливими  потребами.  Всі  діти  були
нагороджені цінними подарунками.

20 травня спеціалісти Центру взяли участь у соціологічному досліджені
щодо  особливостей  функціонування  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного  типу,  яке  проводилося  у  рамках  проекту  Міжнародного  банку
реконструкції  та  розвитку  «Модернізація  системи  соціальної  підтримки
населення  України»  Українським  інститутом  соціальних  досліджень
ім. О. Яременка.
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16 червня фахівцями центру, служби у справах дітей районної державної
адміністрації та начальником сектору ювенальної превенції Чугуївського відділу
поліції ГУ Національної поліції в Харківської області проведено просвітницько-
інформаційний  захід  з  дітьми  в  районному  дитячому  оздоровчому  таборі
«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області.

До  20-ї  річниці  з  дня  прийняття  Конституції  України  та  25-ї  річниці
незалежності України центром організовано просвітницько-культурний захід до
Художньо-меморіального  музею  ім.  І.  Рєпіна  «Краєзнавчий  музей»  для  осіб
з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які
мешкають у Харківському обласному соціальному гуртожитку та неповнолітніх,
які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

Співробітники  музею  провели  музейне  заняття  за  темою  «Державні
символи України». Всі присутні ознайомилися не тільки з історією виникнення
символів  нашої  держави,  а  мали  можливість  зануритись  у  історичне  минуле
державотворення.

З  метою  надання  соціально-психологічних  послуг  демобілізованим
учасникам  антитерористичної  операції  діє  група  взаємодопомоги  за  участю
кризових  психологів  Психологічної  Кризової  Служби  «Української  асоціації
фахівців  з  подолання  наслідків  психотравмуючих  подій».  Серед
демобілізованих розповсюджено інформаційні буклети «Пільги та гарантії для
учасників антитерористичної операції».

Протягом  місяця  проводилась  робота  з  вимушено переміщеним особам
з Луганської та Донецької областей. Особам надавалась психолого-педагогічна
та  гуманітарна  допомога,  розповсюджено  інформаційно-довідникову  листівку
«Шлях переселенця».

Протягом квітня продовжувалося формування бази даних на випускників
2016 року 9-х та 11-х класів навчальних закладів району з метою забезпечення
документами про освіту державного зразка.

01  квітня  проведена  гумористична  гра  «КВК»  серед  команд
загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Переможцями  гри  стали:
І  місце - команда  «Введенка-city»  (Введенський  НВК), ІІ  місце - команда
«Чикаго» (Чкаловський НВК), ІІІ місце - команда «My home» (Зарожненський
НВК). Голова районної державної адміністрації та заступник голови Чугуївської
районної ради Ковтун І.Ю. нагородили учасників гри грамотами, а переможця -
кубком «КВК-2016».

08 квітня проведена районна краєзнавча  конференція  учнівської  молоді
«Чорнобиль  не  має  минулого  часу»  у  приміщенні  Художньої  галереї
художнього меморіального музею І.Ю. Рєпіна. 

09 квітня випускники 11-х класів взяли участь у пробному ЗНО-2016.
13 квітня були проведенні районні змагання з вуличного футболу на базі

Коробочкинського  НВК.  У  змаганнях  прийняли  участь  10  загальноосвітніх
навчальних  закладів  району  (110  юнаків  2002  та  2003  року  народження).  За
підсумками змагань І місце посіла команда учнів Чкаловського НВК, ІІ місце -
команда учнів Введенського НВК, ІІІ місце - команда учнів Есхарівської ЗОШ
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І-ІІІ ступенів, ІV місце - збірна команда Малинівської гімназії та Малинівської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів.  Команди-переможці  нагороджені  медалями,  кубками,
грамотами  відповідних  ступенів.  Кращі  гравці  нагороджені  пам'ятними
кубками.

22  квітня  за  ініціативою  педагогічних  працівників  Центру  туризму,
краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді  на  площі  Соборна  м.  Чугуєва
відбувся районний краєзнавчий конкурс юних ерудитів «Крокуємо до Європи».
Учасниками стали команди з 21 загальноосвітнього навчального закладу. 

27  квітня  у  ТРЦ  «BIG  HOUSE»  проведений  ІІІ  Чугуївський  районний
відкритий фестиваль соціальних роликів та короткометражних фільмів

«Відкритий  погляд»  за  участю  представників  районної  державної
адміністрації та районної ради. 

28 квітня проведений практичний семінар для класних керівників «Роль
морально-правового  виховання  у  формуванні  світогляду  школярів»  на  базі
Леб'язкого НВК.

Протягом травня всі  зареєстровані  випускники 11-х класів взяли участь
у  зовнішньому  незалежному  оцінюванні  з  української  мови  та  літератури,
математики, історії України. Із віддалених шкіл було організоване підвіз учнів
до пунктів тестування.

Протягом травня  проводились  заходи  щодо відзначення  Дня  пам'яті  та
примирення  та  71-ї  річниці  Перемоги  над  нацизмом у  Другій  світовій  війні.
Проводились урочисті зустрічі з ветеранами, працівниками тилу періоду Другої
світової  війни  1939-1945  років,  представниками  громадських  організацій
ветеранів  війни,  екскурсії  до  музеїв  бойової  слави  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів. 

Вихованці Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
взяли участь в обласному краєзнавчому зльоті, де посіли ІІ місце. 

20  травня  було  здійснено  державний  нагляд  за  діяльністю
Мосьпанівського  НВК.  Підготовлено  акт  перевірки  додержання  суб'єктами
господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог
законодавства про загальну середню освіту. 

З 16 по 19 травня вихованці Центру туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської  молоді  взяли  участь  у  обласних  змаганнях  з  техніки  пішохідного
туризму та спортивного орієнтування. Показали такі результати: два І місця зі
спортивного орієнтування, три кубки І-ІІІ ступенів з різних видів пішохідного
туризму.

З  16  по  20  травня  у  навчальних  закладах  району  проведений  тиждень
безпеки життєдіяльності, проведені дні Цивільного захисту. 
 З  16  по  20  травня  згідно  з  графіком  навчальних  закладів  проведена
державна підсумкова атестація учнів 4-х класів. 

16  травня  команда  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  взяла  участь
у обласних змаганнях «Старти надій», де посіла ІІ місце.
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Протягом травня здійснювалися виїзди робочої групи з питань перевірки
підготовки таборів з денним перебуванням. Всі табори з денним перебуванням
отримали акти на право проведення оздоровчої кампанії.

17  травня  у  в/ч  А0501  на  Клугіно-Башкирівському  полігоні  проведені
навчально-польові заняття з допризовної підготовки з учнями 11-х класів, які
закінчили курс предмета «Захист Вітчизни».

17 та 18 травня проведений тренінг з кризисного консультування дітей, які
постраждали  в  складній  життєвій  ситуації  за  участю  працівників  КВНЗ
«Харківська академія неперервної освіти». 

18 травня у Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено показове заняття
для заступників директорів з навчально-виховної роботи з цивільного захисту.

19  травня  працівники  відділу  освіти  та  працівники та  учні  навчальних
закладів району взяли участь у Дні вишиванки.

20  травня  проведена  державна  підсумкова  атестація  учнів  11-х  класів
з іноземних мов.

21 травня учениця Тернівського НВК взяла участь у обласній військово-
патріотичній акції «Слобожанські дзвони перемоги». Тези роботи опубліковані
в  збірці  «Слобожанські  дзвони  перемоги»).  Учениця  була  запрошена  на
обласний захід як переможець.

З  25  по  27  травня  команда  Чкаловського  НВК  взяла  участь
у всеукраїнських змаганнях з вуличного футболу у м.Києві, де посіла ІІІ місце.

Протягом  травня  проводиться  інвентаризація  у  навчальних  закладах
району.

27  травня  у  навчальних  закладах  району  проведено  свято  «Останній
дзвоник»,  28  травня - урочистості  з  нагоди  вручення  документів  про  освіту
випускникам 11-х класів. 

30 травня розпочали роботу заклади відпочинку з денним перебуванням
з елементами мовного табору на базі навчальних закладів району.

У червні з керівниками навчальних закладів було проведено роботу щодо
забезпечення учнів підручниками для 8 класу з визначенням авторів. 

10 червня було здійснено державний нагляд за діяльністю Кочетоцького
дошкільного  навчального  закладу  (ясла-садок)  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області.  Підготовлено  акт  перевірки  додержання  суб'єктами
господарювання,  що  надають  послуги  у  сфері  дошкільної  освіти,  вимог
законодавства про дошкільну освіту. 

З  30  травня по 16 червня  функціонували заклади відпочинку  з  денним
перебуванням з елементами мовного табору на базі навчальних закладів району,
де оздоровилося 1559 дітей.

01 червня  у закладах  відпочинку  з  денним перебуванням з  елементами
мовного  табору  на  базі  навчальних  закладів  району  проведені  заходи,
присвячені Дню захисту дітей.

З  05  по  25  червня  працювала  І  оздоровча  зміна  у  КП  «Чугуївський
районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради
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Харківської області, де оздоровилося 148 дітей. 30.06.2016 відбувся заїзд на ІІ
оздоровчу зміну. 

Протягом червня проводилась робота по підготовці робочих навчальних
планів у навчальних закладах району.

З  01  по  08  червня  у  навчальних  закладах  району  проведена  державна
підсумкова атестація учнів 9-х класів. 

09  та  10  червня  були  вручені  документи  про  базову  загальну  середню
освіту випускникам 9-х класів.

З  07  по  09  червня  представниками  КВНЗ  «Харківська  академія
неперервної  освіти»  проведений  тренінг  для  вчителів  предмету  «Охорона
безпеки життєдіяльності» та класних керівників «Вчимося жити разом».

09  червня  відбулося  свято  «Таланти  ІІІ  тисячоліття»,  на  якому  були
нагороджені учні-переможці обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів
та учителі, які їх підготували.

Протягом червня проводилась підготовка до проведення ремонтних робіт
у навчальних закладах району.

24  червня  проведена  нарада  із  заступниками  директорів  з  навчально-
виховної  роботи,  де  обговорювались  питання  планування  методичної  роботи
у 2016 - 2017 навчальному році.

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

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

виїзну  нараду  з  керівниками  підприємств,  організацій,
сільськогосподарських  підприємств,  що  знаходяться  на  території  району
з  питань  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  в  КП  «Чугуївський  районний
дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;

виїзну  комісію  з  питань  перевірки  готовності  до  відкриття  дитячих
закладів  відпочинку,  що  знаходяться  на  базі  загальноосвітніх  навчальних
закладів  району,  КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області;

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

Підготовлено  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації
«Про створення комісії з питань перевірки готовності до своєчасного відкриття
та  належного  функціонування  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку
у Чугуївському районі» та затверджені заходи з питань перевірки готовності до
своєчасного  відкриття  та  належного  функціонування  дитячих  закладів
оздоровлення  та  відпочинку  на  2016-2020  роки  (13.05.2016  №  188),  «Про
організацію оздоровлення та відпочинку дітей Чугуївського району в 2016-2020
роках» (24.05.2014 № 204).
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За участю голови районної державної адміністрації  та  керівного складу
Департаменту  у  справах  молоді  та  спорту  Харківської  обласної  державної
адміністрації проведено:

урочисте  вшанування  призерів  Всеукраїнських  змагань  з  дворового
футболу;

урочисте відкриття І табірної зміни КП «Чугуївський районний дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області.

Підготовлені  інформації  на  засідання  обласних  селекторних  нарад
з  тематики  «Шляхи  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  в  умовах
децентралізації  влади»;  «Стан  виконання  заходів  щодо  підготовки  дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку»; «Про хід літньої оздоровчої кампанії». 

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

районна Спартакіада  2016 року  серед допризовної молоді з нагоди Дня
Перемоги;

фізкультурно-оздоровчі заходи присвячені Дню захисту дітей (31.05.2016,
с. Іванівка, с. Граково, с. Мосьпанове);

фізкультурно-оздоровчі  заходи  «Козацькі  розваги»  присвячені  Дню
Конституції  України, дню Молоді  смт.  Есхар (25.06.2016 ), КП «Чугуївський
районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області (23.06.2016);

Команди району взяли участь у:
фінальних змаганнях за програмою обласної Спартакіади з видів спорту

серед  районів  області  та  міст  обласного  значення  з  волейболу  (жінки)
(09.04.2016, м.Харків), з волейболу (чоловіки) (16.04.2016, м.Харків), з шашок
(16.04.2016,  м.Харків),  з  футзалу  (чоловіки)  (22.04.2016  м.  Харків),  серед
державних службовців (21.05.2016, м.Харків),  з  гирьового спорту (28.05.2016,
с.Мала  Данилівка),  з  волейболу  пляжного  (чоловіки)  (03.06.2016,  м.Харків),
з  волейболу  пляжного  (жінки)  (05.06.2016,  м.  Харків),  «Козацькі  розваги»
(17.06.2016).
 Вихованці  відділень  КЗ  «ДЮСШ»   брали  участь:  в  першості  області
з  футболу  серед  вихованців  ДЮСШ  (23.04.2016,  м.  Харків),  командному
чемпіонаті Харківської області серед юнаків та дівчат (1999-2000, 2001 р. н. та
молодше) з легкої атлетики (21.04.-22.04.2016, 201614.05-15.05.2016, м. Харків),
з боротьби самбо (14.05.2016),  Всеукраїнських змаганнях з дворового футболу
(28.05.2016, м. Київ).

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  65  дітей,  які  потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.

За  кошти  районного  бюджету  в  КП «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
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оздоровлено  32  дитини  та  1595  осіб  в  17  закладах  відпочинку  з  денним
перебування (з 30.05.2016-16.06.2016), що знаходилися на базі загальноосвітніх
закладах району.

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:

організації  оздоровлення  дітей  працівників  культури  району  в  літній
період;

організації та проведення в закладах культури заходів до 20-ти річчя Дня
Конституції України та Дня Скорботи та вшанування жертв війни в Україні;

організації звітних концертів до присвоєння звання «зразковий» дитячим
аматорським колективам району;

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

організації звітних концертів до присвоєння звання «зразковий» дитячим
аматорським колективам району;

організації  та  проведення  першого  етапу  обласного  огляду-конкурсу
клубних закладів району;

організації та проведення районного заходу до Дня Перемоги;
організації  та  проведення  районного  заходу  до  30-ти  річчя  Дня

Чорнобильської трагедії;
проведення демонтажних робіт відповідно до пам'ятників, що підпадають

під дію законів про декомунізацію; 
переоформлення охоронних договорів на пам'ятки історії,  розташованих

на території району;
участі  аматорів  Чугуївського  району  у  обласному  огляді-конкурсі

художньої самодіяльності «Слобожанські передзвони».
Протягом звітного періоду проводилася робота щодо:
оформлення  документації  на  пам'ятки  історії,  а  саме:  Охоронних

зобов'язань, паспортів, актів технічного стану, історичних довідок;
проведення процедури виключення пам'яток історії з Державного реєстру

нерухомих пам'яток України для проведення демонтування визначених пам'яток
у рамках чинного законодавства.

За  звітний  період  проведена  робота  щодо  організації  та  проведення
в закладах культури району наступних заходів: 

районний захід до 30-ти річчя Чорнобильської трагедії;
участь  в  урочистій  церемонії  відкриття  пам'ятного  знака  жертвам

концтабору, полеглих в боях під час Другої світової війни 1941-1943 років та
Поклінного хреста на місці розстрілу військовополонених (смт Малинівка);

участь  майстрів  народно  -  прикладного  мистецтва  в  обласній  виставці
щодо виготовлення народної іграшки (м. Харків);

районний урочистий захід з нагоди Дня Перемоги;
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святковий захід до Дня медичної сестри;
проведення  заходу  в  рамках  обласного  огляду  конкурсу  художньої

самодіяльності «Слобожанські передзвони»;
районний захід до Всеукраїнського Дня вишиванки;
розважальні програми, вікторини, святкові концерти до Дня захисту дітей

«Дитячий калейдоскоп»;
урочистий захід до Дня медичного працівника;
звітний  концерт  аматорських  колективів  району  щодо  присвоєння

почесного  звання  «зразковий»  хореографічному  колективу  «Вікторія»  та
колективу  естрадно-вокальної  студії  «Мультитрек»  комунальної  установи
«Чугуївський районний Будинок культури»;

участь народного колективу «Бояничі» у святі до Дня села Волохів Яр;
участь в організації  та проведенні урочистого заходу до Дня державної

служби;
заходи до 20-ти річчя Дня Конституції України. Районний захід відбувся

в смт Малинівка (26.06.2016).
Аматори району взяли участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних

та регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:
02.04.2016 - участь  дитячого  танцювального  колективу  «Вікторія»

у Всеукраїнському телепроекті «Взірець таланту» (м. Харків, ККЗ «Україна»);
02.04.2016 - участь зразкового дитячого колективу індійського та східного

танцю  «Рамаяна»  у  Всеукраїнському  фестивалі  танцювального  мистецтва
"Dance Talent" (м. Харків);

02.04.2016 - участь  клубу  спортивного  танцю  «Сфера»
в Інтернаціональному відкритому спортивного фестивалю «Cup Vinnese waltz»
(м. Комсомольське);

03.04.2016 - участь  зразкового  дитячого  вокально-хореографічного
ансамблю  «Візерунок»  у  ХV  Відкритому  фестивалі  традиційної  народної
культури «Кроковеє коло» (Обласний організаційно-методичний центр культури
та мистецтва);

09.04.2016 - участь  зразкового  колективу  спортивного  клубу  «Наталії
Черних»  з  акробатичного  рок-н-ролу  у  ІІІ  етапі  Чемпіонату  України
з акробатичного рок -н- ролу (м. Київ);

09.04.2016 - участь дитячого танцювального колективу «Вікторія» у ІІ турі
Всеукраїнського телевізійного шоу «Взірець таланту» (м. Харків);

10.04.2016 - участь зразкового дитячого колективу індійського та східного
танцю  «Рамаяна»  у  Міжнародному  фестивалі  ідейного  танцю  за  підтримки
Департаменту  спортивних  іміджевих  проектів  та  маркетингу  Харківської
міської ради (м. Харків);

10.04.2016 - участь  зразкового  колективу  спортивного  клубу  «Наталії
Черних» з акробатичного рок-н-ролу у Міжнародному фестивалі ідейного танцю
(м. Харків);
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10.04.2016 - участь  зразкового  колективу  бально-спортивного  танцю
«Вдохновение» у змаганнях зі спортивного танцю «Кубок Харківської області-
2016» (м. Харков, Спорткомплекс «Планета»);

16.04.2016 - участь Клубу  спортивного танцю «Сфера» у Міжнародному
танцювальному фестивалі «Grand Prix Dance -2016» (м. Київ);

17.04.2016 - участь Клубу спортивного танцю «Сфера» у Всеукраїнському
змаганні  зі  спортивного  танцю  «Chicago»  (м.  Харков,  спорткомплекс
«Локомотив»);

23-24.04.2016 - участь  зразкового  колективу  спортивного клубу «Наталії
Черних»  з  акробатичного  рок-н-ролу,  зразкового  дитячого  колективу
індійського  та  східного  танцю  «Рамаяна»,  вокально-естрадного  колективу
«Мультитрек»  у  Міжнародному  форумі  мистецтв  «О,  Весно…»  (м.  Харків,
ХАТОБ);

03.05.2016 - участь  дитячого  зразкового  вокально-хореографічного
ансамблю  «Візерунок»  та  дитячого  фольклорного  ансамблю  «Козачата»
в обласному заході в рамках свята Великодню (м . Харків);

15.05.2016 - участь  колективів  комунальної  установи  «Чугуївський
районний  Будинок  культури,  аматорів  району  у  обласному  огляді-конкурсі
аматорів  народного  мистецтва  Харківської  області  «Слобожанські
передзвони»( КУ «ЧРБК»);

22.05.2016 - участь  зразкового  колективу  індійського  та  східного  танцю
«Рамаяна»  у  Всеукраїнському  фестивалі  «Flame  dance  fest  -  2»  (Фестиваль
ідейного танцю) (м. Харків);
 01.06.2016 - участь естрадно-вокальної студії «Мультитрек» у обласному
фестивалі  талантів  «Планета  дитинства»,  присвячений   Дню  захисту  дітей
(м. Харків);

05.06.2016 - участь  клубу  спортивного  бального  танцю  «Сфера»
у  Всеукраїнському   турнірі  по  бально-спортивним танцям  «Первая  Столица,
закрытие сезона» (м. Харків);

20-26.06.2016 - участь  театрального  колективу  КУ  «ЧРБК»
у Міжнародному фестивалі творчості «На волне Ланжерона» (м. Одеса);

28.06.2016 - участь  танцювального  колективу  «Вікторія»  у  обласному
заході до Дня Конституції (м. Харків).

Згідно  з  окремим  планом  організовано  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»: 

11  квітня - до  Міжнародного  дня  визволення  в'язнів  фашистських
концтаборів;

21 квітня - для учнів 10-11 класів Малинівської  гімназії  організовано та
проведено кінопоказ документального фільму «Любіть мене, будь ласка!»;

22 квітня - за тематикою недопущення розвитку молодіжних громадських
угрупувань з фашистською ідеологією «Люби мене сильніше»;
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27  квітня  -  за  тематикою  толерантного  ставлення  до  людей  з  різними
віросповіданнями;

до Дня Перемоги;
за тематикою проблематики залежності сучасної людини від соціальних

мереж у просторі Інтернету;
13 травня до Дня матері;

19 травня до Дня родини;
щодо захисту прав дітей;

щодо  проблематики  поширення  серед  молоді  вживання  заборонених
наркотичних речовин;

щодо відчуття патріотизму та патріотизм як явище;
до 20-ти річчя Дня Конституції України та Дня скорботи  та вшанування

пам'яті жертв війни в Україні.
У бібліотеках-філіях (за окремим планом) організовано:
08.04.2016 - Казкова вікторина до дня дитячої книги  «На всіх вітрилах

у море казок» (Новопокровська бібліотека-філія);
13.04.2016 -  участь читачів  шкільного віку у обласному етапі  конкурсу

«Найкращий  читач  України  2016»  (м.  Харків,  Харківська  обласна  дитяча
бібліотека);

28.04.2016  - Проведення  майстер-класу  з  виготовлення  писанки  для
читачів  різного  віку  «Писанка - красунечка»  (Чугуївська  центральна  районна
бібліотека-філія смт Есхар).

Проведені засідання «круглого столу», години спілкування за темами: 
«Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати»;
Астрономічна хвилина до дня космонавтики «Голуба планета»;
присвяченими 30-й річниці Дня Чорнобильської катастрофи «Чорний біль,

вселенській біль - 30 років потому».
У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовано книжкові виставки:
до  Дня  Перемоги  -  «Вони  вірили  у  Перемогу,  вони  перемогли!»,  «Час

схилити  голову»,  «Пам'ять  не  знає  сивини»,  «Війна  на  сторінках  художніх
творів», виставка - експедиція: «Моя родина і та війна»;

до Дня скорботи  та вшанування пам'яті жертв війни в Україні;
до  20-ти  річчя  Дня  Конституції  України  «День  Конституції  України:

Конституція моєї Батьківщини».
У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» були організовані книжкові виставки:
конкурс  малюнку  серед  читачів  молодшого  шкільного  віку  «Сила

мистецтва - проти війни»;
виставка  до  Всеукраїнського  Дня  сім'ї  родинних  фотокарток  читачів

бібліотек району:
«Ти, він, вона, разом ми –  одна сім'я»  
«Матусині руки», «Міцна родина-міцна Держава»
«Моя родина - скарб», «Святкуємо Всеукраїнський день сім'ї».
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У бібліотеках-філіях (згідно з окремим планом) організовані та проведені
заходи до Дня скорботи  та вшанування пам'яті жертв війни в Україні:

Година пам'яті «У вічній пам'яті народній не закінчилася війна»;
книжкові виставки «Була війна і пам’ять наша вічна»;
диспут  «22  червня-День  Скорботи та  вшанування  пам'яті  жертв  війни

в Україні».
До 20-ти річчя Дня Конституції України:
усний журнал «Конституція - основній Закон України»;
година інформації з читачами «Знати свої права - бути захищеним»;
перегляд  літератури  з  читачами  «Конституцію  вивчаємо,  поважаємо,

пам'ятаємо».
Відділом  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  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.

У районі  закінчився  опалювальний сезон 2015-2016 років.  На  засіданні
колегії районної державної адміністрації було підбито підсумки опалювального
сезону  2015-2016  років  та  визначено  основні  завдання  щодо  підготовки
житлово-комунального  господарства  району  до  сталого  функціонування  в
зимових умовах 2016-2017 років,

Структурними підрозділами районної державної адміністрації розроблено
відповідні (за напрямками роботи) плани заходів з підготовки господарського
комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-
зимовий період 2016-2017 років. 

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»,  створено  районний  штаб,  який  забезпечуватиме
координацію  діяльності  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  виконавчих  органів  сільських,  селищних  рад,  підприємств,
організацій  та  установ,  незалежно  від  підпорядкування  і  форм  власності,
з питань підготовки та в термін до 15.09.2016 забезпечить перевірку готовності
господарського  комплексу  та  об'єктів  соціальної  сфери  району  до  сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Відділом  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної
державної  адміністрації  розроблено  та  затверджено  встановленим  порядком
графік проведення засідань районного штабу. 
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Крім  того  цим  розпорядженням  визначено  організаційні  заходи  щодо
підготовки господарського  комплексу та  об'єктів  соціальної  сфери району до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

У  районі  продовжується  підготовка  до  осінньо-зимового  періоду
2016-2017 років. 

На виконання розпорядження від  29.04.2016 № 165 «Про організаційну
роботу з підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери до
сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2016-2017  років»  голови
обласної  державної  адміністрації  30.06.2016  відбулося  виїзне  засідання
обласного  штабу,  на  якому  було  розглянуто  стан  організації  та  виконання
заходів з підготовки до зими господарського комплексу та об'єктів соціальної
сфери  Чугуївського  району  та  м.  Чугуєва.  Також  було  порушено  проблемні
питання та можливі шляхи їх вирішення.

Проводився моніторинг виконання планових показників основних заходів
з підготовки до зими.

Районний  штаб  з  організації  підготовки  господарського  комплексу  та
об'єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий
період 2016-2017 років у червні забезпечував координацію діяльності управлінь
і відділів районної державної адміністрації, виконкомів сільських та селищних
рад, підприємств, організацій та установ району та контролював хід підготовки
до  наступного  опалювального  сезону.  З  метою  належної  підготовки
господарського  комплексу  та  згідно  з  затвердженим  графіком  проведено
3 засідання районного штабу, з них 1 загальне та 2 виїзних.

Проводився моніторинг виконання планових показників основних заходів
з підготовки до зими. 

Станом  на  01.07.2016  на  об'єктах  житлово-комунального  господарства
району виконано (від запланованого):

Теплопостачання:
При  плані  підготовки  -  31  котельні  та  34  км  тепломереж,  технічно

підготовлено 15 котелень (48%) та 10,2 км теплових мереж (48%).
Водопостачання та водовідведення:

підготовлено 48% водопровідних і каналізаційних мереж;
4 водопровідні насосні станції з 5-ти (80%);
8 каналізаційних насосних станції з 13-ти (61,5%);
22 артезіанських свердловин з 41-й (54%).

Ведеться підготовка житлового фонду.
У  районі  експлуатується  300  багатоквартирних  будинків,  21  з  яких

є відомчий (6 будинків обслуговуються військовою частиною А-2467 -           смт
Малинівка, 10 - ДП «Новопокровський КХП» та 5 - відділом освіти районної
державної адміністрації).

На сьогодні виконано:
план:  300  житлових  будинків,  виконано  заплановані  заходи  на  144

будинки,  з  них 134 будинки комунальної власності  та  ОСББ,  та 10 відомчих
будинків (48%);
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план: ремонт 14 покрівель будинків, відремонтовано 6 (43%);
план: ремонт 45 будинкових систем опалення, відремонтовано 18 (40%);
план:  ремонт  64  будинкових  водопровідних  систем,  відремонтовано

28 (44%).
У  плановому  порядку  тривала  підготовка  об'єктів  соціально-культурної

сфери, охорони здоров'я, освіти, культури, а також соціального захисту, на яких
станом на 01.07.2015 виконано від 60 до 85% від запланованого.

У  звітному  періоді  продовжилось  виконання  заходів,  передбачених
«Програмою  стимулювання  ОСББ  Чугуївського  району  до  впровадження
енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки»,  яка  затвердження  рішенням
районної ради від 10.12.2015 року. У районі - 176 багатоквартирних будинків,
які  під'єднано  до  систем  централізованого  опалення.  Враховуючи  те,  що
будинкові  прилади  обліку  теплової  енергії  недоцільно  встановлювати  на
одноповерхових  будинках,  на  будинках,  де  немає  технічної  можливості
здійснити облаштування зазначеними приладами, а також на будинках, де більш
70% абонентів знаходиться на індивідуальному опалені,  на сьогодні  в  районі
доцільно  здійснити  обладнання  будинковими  приладами  обліку  тепла  всього
89 будинків. 

Наразі  будинкові  прилади  обліку  теплової  енергії  встановлено  на
30 багатоквартирних будинках, що складає 34% від загальної потреби. Таким
чином,  до  кінця  2016  року  потрібно  дообладнати  будинковими  приладами
обліку теплової енергії ще 59 будинків (66%). 

Станом  на  01.07.2016  в  районі  функціонує  41  ОСББ, які  знаходяться
у  селах  Іванівка  (13  будинків),  Коробочкине  (11  будинків),  Леб'яже
(9  будинків),  Базаліївка  (1  будинок),  Дослідне  Чкаловської  селищної  ради
(4 будинки), селищах Кочеток (5 будинків), Новопокровка (1 будинок), Есхар
(1 будинок) та Чкаловське (14 будинків).

Разом  60  будинків,  загальною  площею  61,17  тис.м2.  Робота  щодо
створення нових ОСББ в районі продовжується.

На виконання «Комплексного плану  заходів спеціалізованої комунально-
технічної  служби цивільного захисту  Чугуївського  району  по  запобіганню та
ліквідації  надзвичайних  ситуацій техногенного  та  природного  характеру
у  Чугуївському  районі»,  зкориговано  та  поновлено  інформацію  щодо  сил  та
засобів  підрозділів  спеціалізованої  комунально-технічної  служби  у  населених
пунктах району, відпрацьовано план дій служби, та схему оповіщення.

Згідно  з  розробленим  «Комплексним  планом»  проведено  уточнення
порядку інформаційної взаємодії чергових та диспетчерських служб.

У  районі  продовжено  безстрокову  кампанію  із  забезпечення  чистоти
і порядку в населених пунктах. Проведена організаційна робота з сільськими та
селищними головами,  керівниками  установ,  організацій  усіх  форм  власності,
депутатами  і  населенням  щодо  належного  санітарного  утримання  територій.
З  зазначеного  питання  працівниками  відділу  та  органами  місцевого
самоуправління було проведено виїзні перевірки сіл та селищ району. 
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23.04.2015 Чугуївський район взяв участь у проведенні Всеукраїнського
суботника,  під  час  якого  у  40  населених  пунктах  району  на  18  об'єктах
благоустрою було ліквідовано 8 стихійних звалищ ( а всього за звітний період -
110 із запланованих 85). 

Усього  під  час  проведення  заходів  акції  «За  чисте  довкілля»
відремонтовано та приведено до належного стану 23 дитячих та всі спортивні
майданчики,  1862  тис.  м2 прибудинкових  території,  вивезено  91  м3 сміття,
прибрано 2104,0 км вулиць та доріг,  18 парків та скверів загальною площею
22,0 тис. м2. Проведені роботи з озеленення території району. Висаджено 560 од.
дерев, 1600 од. кущів. Впорядковано 1,2 тис. м2 квітників, 4,1 тис. м2 берегів
водойм,  23  зупинки  транспорту.  До  Дня  Перемоги  приведено  до  належного
санітарного  та  естетичного  стану  37  кладовищ,  23  братських  могили
і меморіальні комплекси в населених пунктах. 

У проведенні заходів акції «За чисте довкілля» активну участь прийняли
130  підприємств,  організацій  та  установ  Чугуївського  району  різних  форм
власності. Було залучено 10,0 тис. чол.

На  теперішній  час  ведуться  роботи  щодо  підтримання  в  належному
санітарно-екологічному  стані  всіх  об'єктів  масового  відвідування  людей
у населених пунктах району.

Проведена  робота  щодо  вирішення  окремих  питань,  звернень  та  заяв
мешканців  району  стосовно  житлово-комунальної  сфери.  Протягом  кварталу
було  здійснено  виїзди  в  селища  Кочеток,  Чкаловське,  Есхар  та  Малинівка,
а також в села Коробочкине з метою координації діяльності місцевих житлово-
комунальних  підприємств  та  проведення  зустрічей  з  населенням  з  питань
житлово-комунальної сфери.

Протягом  травня  проводилось  методично-консультаційне  інформування
мешканців  багатоквартирних  будинків  населених  пунктів  району  щодо
практичних питань та оформлення документів стосовно утворення нових ОСББ.
Всього за 2 квартал 2016 року було розглянуто та вжито відповідні заходи щодо
розгляду 32 письмових та 23 особистих звернень громадян.

З  метою  підтримання  стабільності  роботи  та  покращення  фінансово-
економічного  стану  житлово-комунальних  підприємств  району  продовжувався
моніторинг  діючих  тарифів  на  надання  житлово-комунальних  послуг  щодо
відповідності  рівню  економічно  обґрунтованих  витрат  на  їх  виробництво  та
претензійно-позовна робота.

Здійснювався  моніторинг  стану  заборгованості  з  заробітної  плати
працівникам  житлово-комунальних  підприємств.  У  звітному  періоді
спеціалістами  відділу  спільно  з  управлінням  праці  та  соціального  захисту
районної  державної  адміністрації  продовжувалась  вибіркова  перевірка
фінансово-економічного стану та діяльності житлово-комунальних підприємств
району.  Надавалися  рекомендації  щодо  усунення  виявлених  недоліків  та
недопущення  їх  в  подальшому,  а  також  щодо  виконання  енергозберігаючих
заходів.
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Відділом інфраструктури районної  державної  адміністрації  проводилась
робота щодо поетапного розв'язання найбільш гострих та резонансних проблем,
які турбують жителів району стосовно забезпечення сталого електропостачання
населених пунктів.

Щомісяця  проводився  аналіз  щодо  стану  розрахунків  споживачів  за
електричну енергію та природній газ.

Протягом  кварталу  відділом  було  розглянуто  44  звернення  громадян
району.

Постійно  проводилася  робота  з  сільськими  та  селищними  головами  та
керівниками  дорожніх  підприємств  стосовно  ремонту  доріг  комунальної
власності в населених пунктах району. 

Проводився  моніторінг  щодо  забезпечення  безпечної  експлуатації
безхазяйних енергетичних об'єктів та тих, що належать абонентам, які його не
використовують та не обслуговують належним чином.

Проводився контроль за ремонтом дорожнього покриття вулиць і доріг на
підставі проведеного сезонного технічного (періодичного) огляду та очищення
зливових каналізаційних та дренажних систем населених пунктів.

Проведена робота щодо стану підготовки та прийняття місцевих програм
відшкодування відсотків за кредитами залученими фізичними особами, ОСББ,
ЖБК на енергоефективні заходи по Чугуївському району.

Узагальнена інформація стосовно:
стану підготовки та прийняття місцевих програм відшкодування відсотків

за кредитами залученими фізичними особами, ОСББ, ЖБК на енергоефективні
заходи по району;

переліку техніки,  яка  може бути задіяна для евакуації  населення в  разі
виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного,  природного  характеру  та
в особливий період;

інвестиційних  проектів,  спрямованих  на  переведення  споживачів
з  природного  газу  на  інші  види  палива  та  енергії,  а  також  залучення
інвестиційних коштів на ці цілі за І квартал 2016 року;

населених пунктів району, де відсутня можливість передавати показання
лічильників газу;

підготовки  об'єктів  житлово-комунального  господарства,  об'єктів
соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства до опалювального сезону
2016-2017 років.

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 ІІ кварталі були проведені основні заходи:
Розроблено розпорядження голови районної державної адміністрації:
від  21.04.2016  №  161  «Про  затвердження  Плану  організаційних

і  практичних  заходів  щодо  запобігання  виникненню  лісових  пожеж
у пожежонебезпечний період 2016 року».
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від  21.04.2016  №  162  «Про  затвердження  Плану  організаційних
і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних
об'єктах району на 2016 рік»;

від  22.04.2016  №  164  «Про  внесення  змін  до  розпорядження  голови
районної державної адміністрації від 18.08.2015 № 375».

Підготовлено  та  проведено  3  засідання  районної  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій,  на  яких  розглянути
питання:

доповідь заступника директора з виробництва комплексу водопідготовки
«Донець»  ВП КП «Харківводоканал»  про  стан  безпеки  на  об'єктах  ХНО та
впровадження  на  них  систем  раннього  виявлення  надзвичайних  ситуацій
і оповіщення людей у разі їх виникнення;

про  стан  готовності  служб  району  та  лісокористувачів  до
пожежонебезпечного періоду в лісових насадженнях району;

доповідь  заступника  командира  військової  частини  А2467  про  стан
безпеки на об'єкті засобів ураження;

про заходи щодо захисту населення і територій смт Кочеток від зсувних
процесів;

про стан із проведенням на об'єктах району вогнезахисного оброблення
для підвищення опору дерев'яних конструкцій вогню; 

про стан готовності дитячих оздоровчих таборів до літнього оздоровчого
сезону; 

про виконання в районі «Типових правил охорони життя людей на водних
об'єктах України»;

про  забезпечення  протипожежного  захисту  закладів  соціального
обслуговування населення та з масовим перебуванням людей;

про  стан  забезпечення  протипожежного  захисту  місць  збирання,
переробки та зберігання продуктів врожаю 2016 року;

про  організацію  безпечного  транспортування  та  зберігання  хімічних
речовин сільськогосподарського призначення.

Розроблено проект рішення районної ради «Про затвердження Програми
поповнення  матеріально-технічними  цінностями  та  засобами  місцевого
матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій  на  2016-2018  роки»,  який  розглянутий  на  пленарному  засіданні
районної ради 21.04.2016.

Підготовлені та проведені робочі наради:
08.04.2016 - з  керівним  складом  територіальних  спеціалізованих  служб

цивільного захисту району щодо підготовки до комплексної перевірки стану
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи
з питань техногенної і пожежної безпеки Чугуївського району;

13.04.2016 - з  Кочетоцьким,  Есхарівським  селищними  головами,
керівниками установ, баз відпочинку, орендарями водних об'єктів району щодо
підготовки місць  масового  відпочинку  (пляжів)  до  купального  сезону  2016
року;
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13.05.2016  з  керівниками  баз  відпочинку,  орендарями  водних  об'єктів
району  з  питання «Про  підготовку  місць  масового  відпочинку  (пляжів)  до
купального сезону 2016 року».

Підготовлено  та  проведено  командно-штабне  навчання  з  органами
управління та силами Чугуївської районної ланки Харківської обласної ТП ЄДС
ЦЗ  за  темою «Дії  органів  управління  та  сил  Чугуївської  районної  ланки
Харківської обласної ТП ЄДС ЦЗ, у разу виникнення НС, пов'язаної з пожежею
(вибухом) на об'єкті військової частини А2467, із практичним відпрацюванням
питань  з  ліквідації  наслідків  НС  та  організації  евакуації  населення  смт
Малинівка». До командно-штабного навчання залучались:

районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій - 22 особи;

районна комісія з питань евакуації - 17 осіб;
керівний склад територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту

району - 12 осіб;
керівний склад та відповідальні особи зі складу рад, які виконують функції

комісії  з  питань  евакуації,   Малинівської,  Чкаловської селищної  та
Коробочкинської сільської ради - 3 особи;

керівний склад військової частини А2467 - 1 особа;
начальники  збірного  пункту  евакуації  (ЗПЕ)  №  5  (смт  Малинiвка,

Малинівська  гімназія),  приймального  пункту  евакуації  (ППЕ)  №  5-а
(с. Коробочкине, Коробочкинський НВК) - 2 особи; 

керівний  склад  Державної  служби  з  питань  безпечності  харчових
продуктів  та  захисту  споживачів  Управління  Держпродспоживслужби
в Чугуївському районі - 1 особа;

сили  територіальних спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  району,
а саме, формування:

медичної - 3 особи, 1 автомобіль;
протипожежної - 3 особи, 1 автомобіль;
комунально - технічної - 4 особи, 1 автомобіль.
У період з 17 по 26 травня сектор цивільного захисту районної державної

адміністрації  забезпечував  роботу  комісії  ГУ  ДСНС  України  у  Харківській
області щодо проведення комплексною перевірки 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  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи
цивільного захисту.

Організована 17.05.2016 нарада голови районної державної адміністрації
з  керівним  складом  цивільного  захисту  району  щодо  доведення  Плану  та
Програми комплексної  перевірки та персонального складу комісії  ГУ ДСНС
України у Харківській області.

Підготовлено  та  проведено  20.05.2016  двоступеневе  командно - штабне
навчання  за  темою  «Дії  органів  управління  та  сил  Чугуївської  районної  із
залученням  Чугуївської  міської  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної
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державної системи цивільного захисту у разі виникнення НС техногенного та
природного характеру із практичним застосуванням сил та засобів районних
спеціалізованих служб цивільного захисту».

Проведено моніторинг виконання виконкомами сільських, селищних рад: 
Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню

лісових  пожеж  у  пожежонебезпечний  період  2016  року.  Протягом  кварталу
сталася 1 низова лісова пожежа на площі 0,35га. Через спеку у лісах з 29.06.2016
оголошено найвищий клас пожежної небезпеки - п'ятий;

Плану організаційних і  практичних заходів щодо запобігання нещасним
випадкам з людьми на водних об'єктах району на 2016 рік. На водних об'єктах
району протягом  кварталу  загинуло  2  особи 23.06.2016  у  ставку  -  Іванівська
сільська рада, 24.06.2016, у річці Уди - Новопокровська селищна рада.

Сектором разом з Чугуївським районним відділом Головного управління
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області
проведені наступні заходи:

у відповідності з вимогами пункту 33 «Плану організаційних і практичних
заходів  щодо  запобігання  виникненню лісових  пожеж у пожежонебезпечний
період 2016 року», затвердженого розпорядженням голови Харківської обласної
державної адміністрації від 06.04.2016 № 111, пункту 20 «Плану організаційних
і  практичних  заходів  щодо  запобігання  виникненню  лісових  пожеж
у  пожежонебезпечний  період  2016  року»,  затвердженого  розпорядженням
голови  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  від  21.04.2016  №  161,
29.04.2016  проведено  документальну перевірку  дотримання  вимог  у  сфері
цивільного  захисту  лісокористувачами,  підприємствами,  установами
і  організаціями Чугуївського району щодо протипожежного захисту лісів  та
готовності  до  реагування  у  випадку  виникнення  великих  лісових  пожеж
в  екосистемах  району  у  весняно-літній  період  2016  року.  Складено  акт
перевірки;

у  відповідності  пункту 20 «Плану організаційних і  практичних заходів
щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об'єктах області на
2016  рік»,  затвердженого  розпорядженням  голови  Харківської  обласної
державної адміністрації від 17.02.2016 № 45, пункту 16 «Плану організаційних
і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних
об'єктах  району  на  2016  рік»,  затвердженого  розпорядженням  голови
Чугуївської районної державної адміністрації  від 21.04.2016 № 162, 27.05.2015
проведено документальну перевірку дотримання  вимог  у  сфері  цивільного
захисту підприємствами,  установами  та  організаціями,  громадянами,  які
використовують  або  орендують  водойми  з  виробничою,  оздоровчою,
спортивною метою, або для відпочинку громадян, та готовності місць масового
відпочинку населення на водних об'єктах Чугуївського району. Складено акт
перевірки.

Організована  робота  щодо  знищення  виявлених  на  території  району
вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме: 

артилерійські снаряди - 58од.;
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мінометні міни - 30од.;
протитанкові міни- 3од.
Протягом звітного періоду сектором містобудування і архітектури район-

ної державної адміністрації розглянуто та узгоджено 24 проекти землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житло-
вих будинків, господарських будинків і споруд, а також особистого селянського
господарства.

Завідувачем  сектору,  головним  архітектором  району  у  ІІ  кварталі  2016
року  було  прийнято  29 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.

Проводився моніторинг щодо:
забезпечення житлом осіб, які брали участь в АТО;
забезпечення житлом сімей загиблих внаслідок бойових дій у зоні АТО

військовослужбовців;
залучення замовників будівництва до пайової участі;
проведеної  інвентаризації  об'єктів  незавершеного  будівництва  сільсько-

господарського та промислового призначення;
розроблення та оновлення містобудівної документації;
повного  та  остаточного  виконання  Закону  України  «Про  засудження

комуністичного  та  націонал-соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

кількості потенційних учасників Програми «Власний дім»;
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
можливості 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;

кількості  інвалідів війни, учасників бойових дій та учасників війни, які
перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації;

впорядкування  адресного  господарства  на  території  населених  пунктів
Чугуївського району;

про  стан  облаштування  житлових  будинків  засобами  безперешкодного
доступу.

Проведена  робота  із  забудовниками  району  стосовно  введення
індивідуальних  житлових  будинків  в  експлуатацію  відповідно  до  постанови



33

Кабінету Міністрів України від  13.04.2011 № 461 та  наказу Міністерства  ре-
гіонального  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.

На  виконання  Плану-графіка  на  2012 - 2016  роки  першочергового
приймання  документів,  що  належать  до  Національного  архівного  фонду
України,  на  постійне  зберігання  прийнято  документи  у  кількості  417  од.  зб.
в упорядкованому стані за описами справ Леб'язької сільської ради Чугуївського
району, Чугуївського міськрайонного управління юстиції  Харківської області,
Новопокровської  селищної  та  Мосьпанівської,  Юрченківської  сільських
виборчих комісій.

Відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного  тоталітарного  режиму  1917-1991  років»  організовано  роботу
щодо виявлення фондів репресивних органів.

Проведено  2  засідання  експертної  комісії  архівного  відділу  районної
державної  адміністрації,  на  яких  розглянуто  номенклатури  справ,  інструкції
з діловодства, описи справ, акти про вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду.

Організовано  і  проведено  наради  з  відповідальними  за  діловодство  та
ведення  архіву  у  сільських,  селищних  радах  щодо  ведення  діловодства  та
архівної  справи,  з  юридичними  особами  -  джерелами  формування
Національного  архівного  фонду  щодо  впровадження  систем  електронного
документообігу; семінари з питань ведення діловодства та архівної справи для
відповідальних  за  діловодство  та  ведення  архіву  у  структурних  підрозділах
районної  державної  адміністрації,  у  сільських  та  селищних  радах  та
у юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

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 архів у Чугуївському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, відділах освіти, культури і туризму,  відділі охорони здоров'я районної
державної  адміністрації,  управлінні  агропромислового  розвитку  районної
державної адміністрації,  Іванівській, Базаліївській, Леб'язький, Юрченківській,
Великобабчанській,  Волохово-Ярській  сільських  та  Новопокровській,
Кочетоцькій,  Чкаловській,  Малинівській  селищних  радах,  редакції  районної
інформаційної  газети  «Вісник  Чугуївщини»,  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна
районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»,  Управлінні  Пенсійного  фонду  України
в  Чугуївському  районі  Харківської  області,  Управлінні  Держгеокадастру
у  Чугуївському  районі,  Чугуївському  міськрайонному  управлінні  юстиції
Харківської області, Управлінні ветеринарної медицини в Чугуївському районі,
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Чугуївській  об'єднаній  державній  податковій  інспекції  Головного  управління
ДФС у Харківській області,  ПАТ «Агрокомбінат  «Слобожанський» та  інших.
Допомогу  було  надано в  архівному  відділі,  за  телефоном  та  з  виходом
до установ.

Головним  спеціалістом  з  питань  забезпечення  доступу  до  публічної
інформації  відділу  інфраструктури  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 41 запит на
публічну інформацію. З них отримано 24 - електронною поштою, по 4 - на поштову
адресу районної державної адміністрації  та особисто від запитувача,  ще 9 - через
управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
20 запитів надійшло від фізичних осіб, 21 - від юридичних.

Спектр запитуваних документів різноманітний і стосувався надання інформації:
стосовно  виконання  Закону  України  «Про  засудження  комуністичного  та

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» на території району;

стосовно земельної ділянки;
надання економічних показників;
стосовно виділення коштів на виконання Закону України «Про засудження

комуністичного  та  націонал-соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

з кадрових питань;
про загальноосвітні навчальні заклади району;
про нерозділені та невитребувані земельні ділянки Чугуївського району;
про заклади охорони здоров'я району;
про незадіяні земельні ділянки Чугуївського району;
надання копій документів кандидата на посаду міського голови м. Чугуєва;
про вільні земельні ділянки водного фонду Чугуївського району;
надання штатного розпису Чугуївської районної державної адміністрації;
надання меж населених пунктів району;
стосовно виконання показників бюджету району;
про заклади соціальної сфери району;
про розробників документацій із землеустрою, які здійснюють свою діяльність
у межах Чугуївського району;
про отримання грошової допомоги на території району;
надання переліку промислових підприємств району;
стосовно виконання показників бюджету району;
про дошкільні навчальні заклади району;
стосовно видавництв та книгарень району;
агропромислових підприємств району;



35

надання контактних даних міських, сільських та селищних рад району;
надання  копії  контракту,  що  укладений  з  директором  Тернівського  НВК

Чугуївської районної ради;
надання  копій  документів,  що  стали  наслідками  перевірки  Введенської

селищної ради 20 квітня 2016 року.
Всі  запити  було  опрацьовано  в  межах  встановлених  законодавством

термінів,  27  з  яких  задоволено,  8 - направлено  належним  розпорядникам
запитуваної  інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації
у визначений законодавством термін. По 6 запитам у наданні інформації було
відмовлено у відповідності до положень чинного законодавства у сфері доступу
до публічної  інформації.  Відповіді  на 31 запит було надано з  випередженням
терміну виконання.

Протягом  кварталу  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  ІІ  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  01.07.2016 року  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
10508 документів.

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

Діяльність  відділу  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 облдержадміністрації.

Проведена  робота  щодо  розвитку  суспільних  відносин  та  формування
в районі громадянського суспільства.
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Підготовлено  та  проведено  засідання  громадської  ради  при  районній
державній  адміністрації.  Для  розгляду  громадській  раді  було  запропоновано
питання:  про  конституцію  національного  розвитку  (до  20-ї  річниці  Дня
Конституції  України);  про  проект  Схеми  регіональної  екологічної  мережі
Харківської  області  та  стан  екологічної  мережі  Чугуївського  району;  про
мережу позашкільних навчальних закладів  та  охоплення  учнів  позашкільною
освітою.

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

Організовано  та  проведено  роботу  щодо  відзначення  в  районі  заходів
з нагоди 30-ти річчя Дня чорнобильської трагедії,  Дня пам'яті  та примирення
і 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,  Дня скорботи та
вшанування  пам'яті  жертв  війни  в  Україні  та  20-ї  річниці  Дня  Конституції
України.

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.

До офіційного веб-сайту районної державної адміністрації структурними
підрозділами районної державної адміністрації надано 376 матеріалів, з них 262
новини.  Оприлюднено  147  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації. Відкрито модулі «Енергозбереження», «Вибори».

За звітний період було комплексно вивчено стиль і методи роботи, надано
практичну і методичну допомогу районному центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації.

У  ІІ  кварталі  були  організовані  виїзди  комплексної  комісії  районної
державної  адміністрації,  районної  ради  та  служб  району  для  контролю  за
здійсненням  органами  місцевого  самоврядування  району  делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади,  надання  методичної  і  практичної
допомоги та прийому громадян за місцем проживання виконкомам Введенської
селищної та Мосьпанівської сільської радам.

Структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  було
узагальнено  досвід  роботи 3  виконкомів,  проведено  11  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,
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селищними  головами,  секретарями  місцевих  рад,  начальниками  структурних
підрозділів районної державної адміністрації.

У IІ кварталі 2016 року головою районної державної адміністрації видано
147 розпоряджень з основної діяльності та 189 - з кадрових питань.

На  початок  кварталу  на  контролі  перебувало  750  документів,  взято  на
контроль 248, з них: 13 розпоряджень та 10 доручень голови обласної державної
адміністрації,  14  розпоряджень  та  4  доручення  голови  районної  державної
адміністрації, 143 листа та інших документів посадових осіб обласної державної
адміністрації, 4 районні програми; 60 інших документів територіальних органів
центральних  органів  виконавчої  влади,  правоохоронних  та  контролюючих
органів, з них: 8 - з Чугуївської районної ради, 4 -  з Чугуївської міжрайонної
прокуратури, 3 - з контролюючих органів, 6 звернень депутатів різних рівнів, 4
внутрішніх  документи  районної  державної  адміністрації.  Загальна  кількість
документів, що перебувала на контролі протягом звітного періоду, склала 998. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в  районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами районної державної адміністрації було надано 833 інформації про
виконання  завдань,  зазначених  у  контрольних  документах.  Це  в  середньому
складало майже по 15 інформацій щоденно.

Протягом  ІІ  кварталу  було  отримано  84  документи  з  дуже  стислими
термінами виконання, з них: 43 - з терміном виконання «від 1 до 3 днів» та 41 -
«від  4  до  8  днів».  Також  29  документів  з  періодичними  термінами
інформування:  «більше  двох  разів» - 7,   «щотижня»  -  3,  «щомісяця»  -  10,
«щопівроку» - 2, «щороку» - 2, «щокварталу» - 5 документів.

За  звітний  період  у  районній  державній  адміністрації  було  виконано
в повному обсязі  та знято з контролю 226 документів,  що складає 22,6% від
загальної кількості контрольних документів (998), з них:

11  розпоряджень  голови  обласної  державної  адміністрації,  12  доручень
голови  обласної  державної  адміністрації,  1  доручення  заступника  голови
Харківської обласної державної адміністрації, 7 розпоряджень голови районної
державної  адміністрації,  138  документів  посадових  осіб  обласної  державної
адміністрації, 2 районні програми, 55 інших документів, з них: 11 - з Чугуївської
районної  ради;  3  - з  Чугуївської  місцевої  прокуратури  Харківської  області;
3 - з контролюючих органів; 7 - звернення депутатів різних рівнів; 3 - внутрішні
документи районної державної адміністрації.

Зареєстровано 141 письмове звернення громадян,  з  них 13 колективних
(294 особи), повторних та дублетних звернень немає.

Керівництвом районної державної адміністрації проведено 27 (41 особа)
особистих прийомів громадян, у тому числі 10 виїзних (18 осіб).

За  поточний  період  проведено  2  наради  з  питань  розгляду  звернень
громадян та виконавської дисципліни.

Проведено  3  телефонних  зв'язку  «Пряма  лінія»  керівництва  районної
державної  адміністрації  з  населенням.  Інформація  щодо  питань,  які
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порушуються  під  час  проведення   телефонного  зв'язку,  висвітлюються  у
місцевих засобах масової інформації.

Станом  на  01.07.2016  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють 123 особи, 13 посад вакантних, з них: 6 - на період відпусток для
догляду за дитиною та 2 - у зв'язку з вагітністю та пологами.

У ІІ кварталі було призначено 14 осіб: 5 - за результатами конкурсу, 2 - за
результатами конкурсу та успішного стажування, 4 - за результатами успішного
проходження стажування у порядку переведення з іншого державного органу,
1 - у порядку переведення з іншого державного органу, 2 - інше. Окрім того, за
результатами  конкурсу  відбулося  просування  по  службі  в  межах  організації
в 1 працівника.

Звільнено за звітний період 10 працівників: 3 - за власним бажанням, 3 - за
угодою сторін, 4 - у порядку переведення до іншого органу державної влади.
П'ять  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.

Протягом кварталу проводився прийом документів для участі в конкурсах
на  заміщення  вакантних  посад  у  районній  державній  адміністрації.  Було
проведено  9  засідань  конкурсних  комісій  районної  державної  адміністрації
(з  урахуванням  управління  праці  та  соціального  захисту  населення),  за
результатами  засідань  складено  протоколи,  за  рекомендаціями  конкурсних
комісій призначено 6 осіб.

За  результатами  шести  засідань  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби  працівників  районної  державної  адміністрації  61  державному
службовцю встановлено/підвищено надбавку за вислугу років, про що складено
відповідні протоколи.

Відповідно  до  нового  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» 68 працівникам присвоєно ранг державного службовця.

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

У квітні  відбулося два  засідання Організаційного комітету з  організації
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  районної  державної
адміністрації у межах щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець»,  підбито  підсумки  та  визначено  переможців  І  туру. Кращими
стали:  в  номінації  «Кращий  керівник»  -  Савінова  Олена   Олександрівна,
начальник  архівного  відділу  районної  державної  адміністрації,  а  в  номінації
«Кращий  спеціаліст»  -  Кіянська  Любов  Миколаївна,  головний  спеціаліст
організаційного відділу апарату районної державної адміністрації.

Упродовж кварталу 25 осіб підвищили рівень професійної компетенції на
короткострокових тематичних семінарах та 1 особа за професійною програмою
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при Харківському регіональному інституті державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України.

Дві особи направлено на вступ до Харківського регіонального інституту
державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України за денною формою навчання, та три особи - за заочною.

Сектор  інформаційно-комп'ютерного  забезпечення  апарату  районної
державної  адміністрації  свою  роботу  у  ІІ  кварталі  здійснював з  метою
забезпечення  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. Було 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.

Постійно  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  2  семінар - наради
з відповідальними в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

На  виконання  Програми  інформатизації  Чугуївського  району  на  2015 -
2017 роки в квітні рішенням Чергової сесії районної ради виділено кошти в сумі
60  тис.  грн.  для  продовження  строку  дії  ліцензії  антивірусного  захисту  Eset
Endpoint  Protection  Standard;  для  придбання  кондиціонера  для  серверної;  для
підтримки функціонування програми електронного документообігу FossDoc на
2016  рік;  для  придбання  4-х  додаткових  клієнтських  ліцензій  програми
електронного  документообігу  FossDoc;  для  придбання  2-х
багатофункціональних  пристроїв  Canon  i-SENSYS  MF211 з  додатковим
картриджами;  на  обслуговування  технічних  та  програмних  засобів
інформаційно-телекомунікаційної системи районної державної адміністрації.

У ІІ кварталі працівниками сектору проведено роботи щодо забезпечення
роботи  відділу  державної  реєстрації:  отримано  ідентифікатори  доступу  до
державних  реєстрів,   електронно-цифрові  підписи,  налаштовано  комп'ютерне
обладнання, проведена локальна мережа.

Проводився  моніторинг  роботи  електронної  пошти  в  апараті  та
структурних підрозділах райдержадміністрації. 

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,
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проводилось налаштування модулів, пунктів меню тощо.
Юридичним  сектором  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.

Проведена  перевірка  рішень  виконкомів  сільських,  селищних  рад
з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Проводилась  робота  по  перевірці  відповідності  наказів  керівників
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  чинному
законодавству  за  січень,  лютий  та  березень,  готується  відповідна  довідка  за
IІ квартал 2016 року.

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги Чугуївської районної державної адміністрації звернулося 9 мешканців
району.

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 ІI квартал 2016 року.

Всього  отримано 95 відомості  по  40 населеним  пунктам  Чугуївського
району,  які  містили  дані  про  609 виборців.  За  результатами  опрацювання
відомостей періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 530 виборців;
включено до Державного реєстру виборців - 76;
внесено  змін до  персональних даних у  Державному реєстру  виборців  -

454;
включено  до  звернень  до  інших  відділів  ведення  Державного  реєстру

виборців – 143.
За результатом опрацювання відомостей періодичного поновлення даних

Державного реєстру виборців, заяв виборців, виконання доручень Розпорядника
Реєстру, переадресування з інших відділів ведення Реєстру та переадресування
на  інші  відділи  ведення  Реєстру,  загальна  кількість  внесених  змін  до
персональних даних виборців склала 530 записів.



41

Сектором  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації протягом кварталу 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.

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.

Проведені заходи щодо проведення призову юнаків на строкову військову
службу у травні - червні 2016 року. План призову на строкову військову службу
виконаний на 100%, план призову на військову службу за контрактом на 129%.

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

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 ІІІ квартал 2016
року,  який  затверджено  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 01.07.2016.

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

Заступник керівника апарату,
начальник організаційного відділу
апарату райдержадміністрації                                     Н.П. ШТРИФАНОВА
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