
1. Звіт  про  виконання  структурними  підрозділами  райдержадміністрації
Перспективного  плану  (основних  напрямів)  діяльності  Чугуївської
райдержадміністрації за 2016 рік направити першому заступнику голови, заступнику
голови райдержадміністрації до відома. 

2. Звіт розглянути на апаратних нарадах заступників голови, керівника апарату
з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

3. Заступнику керівника апарату, начальнику відділу організаційної роботи та
масових  комунікацій  райдержадміністрацій  Кіянській  Л.М.  розмістити  звіт  про
виконання структурними підрозділами райдержадміністрації  Перспективного плану
(основних  напрямів)  роботи  Чугуївської  райдержадміністрації  за  2016  рік  на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Голова районної державної 
адміністрації                                                   М.М. ШОШИН
«____»_________________2017 рік
__________________________________________________________________________

Голові районної державної 
адміністрації
ШОШИНУ М.М.

З В І Т
про виконання Перспективного плану (основних напрямів) діяльності

Чугуївської райдержадміністрації 
за 2016 рік

Основна увага районної державної адміністрації при виконанні перспективного
плану  роботи  районної  державної  адміністрації  на  2016  рік  була  зосереджена  на
виконанні  завдань,  визначених  Президентом  України,  Урядом  щодо  прискорення
соціально-економічного  розвитку  району,  пріоритетних  напрямків  роботи
райдержадміністрації.

Завдяки  постійній  координації  роботи  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації та територіальних підрозділів виконавчої влади вирішувалися
найважливіші питання життєдіяльності району, які розглядалися на засіданнях колегії
районної  державної  адміністрації,  пленарних  засіданнях  районної  ради,  апаратних
нарадах, засіданнях консультативно-дорадчих органів тощо. 

Робота  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації у 2016 році була спрямована на реалізацію завдань Стратегії соціально-
економічного розвитку району до 2020 року, Програми економічного і соціального
розвитку  району  на  2016  рік,  районної  Програми  вдосконалення  функціонування
роздрібних  ринків  до  2016  року,  Перспективного  плану  (основних  напрямів)
діяльності Чугуївської районної державної адміністрації на 2016 рік та затверджених
щотижневих, щомісячних, щоквартальних планів роботи.
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Протягом року здійснювався контроль за збереженням (зростанням) обсягів
промислового  виробництва  району  шляхом проведення  моніторингу  фактичних та
очікуваних  показників  промислового  виробництва у  розрізі промислових
підприємств.

За  звітний  період  підготовлено  такі  проекти  рішень  колегії  районної
державної адміністрації:

«Про підсумки економічного і соціального розвитку Чугуївського району за
2015 рік»;

«Про підсумки економічного і соціального розвитку Чугуївського району за
І півріччя 2016 року»;

«Про стан цінової ситуації на продовольчому ринку Чугуївського району».
Для розгляду на пленарних засіданнях районної ради підготовлені питання:

«Про виконання Програми економічного і соціального розвитку Чугуївського
району за 2015 рік»;

«Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чугуївського району на 2016 рік»;

«Про  виконання  Програми  розвитку  сфери  побутового  обслуговування
населення Чугуївського району на 2011-2015 роки»;

«Про  виконання  районної  Програми  вдосконалення  функціонування
роздрібних ринків до 2016 року».

У грудні 2016 року розроблено проект Програми економічного і соціального
розвитку району на 2017 рік.

Щокварталу здійснювалось:
оновлення даних для формування паспорту району; 
аналіз  показників  рейтингового  становища  району  серед  районів  області,

фінансово-господарської діяльності промислових підприємств району;
моніторинг  зовнішньоекономічної  діяльності  промислових  підприємств

району; 
аналіз  виконання  районної  Програми  вдосконалення  функціонування

роздрібних ринків до 2016 року;
аналіз  виконання  основних  заходів  районної  Програми  розвитку  сфери

побутового  обслуговування  населення  Чугуївського  району  на  2011-2015  роки,
районної  Програми  вдосконалення  функціонування  роздрібних  ринків  до 
2016 року;

надання  інвестиційних  пропозицій  району  до  обласної  державної
адміністрації;

оновлення  даних  щодо  дислокації  підприємств  громадського  харчування,
торговельного та побутового обслуговування.

Щомісяця здійснювався аналіз виконання завдань Програми економічного і
соціального розвитку району на 2016 рік та узагальнювались підсумки економічного і
соціального розвитку району за звітний період.

Проведено засідання: 
районної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, інших

обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів; 
районної комісії з питань контролю за здійсненням операцій з металобрухтом;



3

Координаційної  ради  із  забезпечення  стабільної  цінової  ситуації  на  ринку
продовольчих товарів;

робочої групи з питань упорядкування обліку юридичних осіб та організації
інвентаризації державного майна; 

Координаційної групи з питань захисту прав споживачів. 
Засідання конкурсної комісії з питань часткового відшкодування з районного

бюджету  відсоткових  ставок  за  кредитами,  залученими  суб’єктами  малого  та
середнього  підприємництва  для  реалізації  інвестиційних  проектів  у  2016  році  не
проводились у зв’язку з відсутністю вищевказаних проектів з боку підприємців.

Протягом  року  двічі  на  місяць  проведено  контроль  за  збереженням
(зростанням) обсягів промислового виробництва району у порівнянні з 2015 роком та
моніторинг фактичних та очікуваних показників промислового виробництва в розрізі
промислових підприємств.

 Проводились  наради  з  керівниками  промислових  підприємств  району  за
участю першого заступника голови районної державної адміністрації.

Забезпечено  участь  промислових,  сільськогосподарських  підприємств  та
підприємців  району  у  святковій  торгівлі  при  проведенні: Національного
Сорочинського  ярмарку,  Великого  Слобожанського  ярмарку  в  м.  Харків,  також у
ярмаркових заходах.

При всіх 19 виконкомах сільських, селищних рад створені і працюють комісії
з питань захисту прав споживачів.  Розглянуті питання контролю за ціною і якістю
продукції,  торговельними надбавками на  основні  продукти  харчування,  виконання
суб’єктами  підприємницької  діяльності  правил  торговельного  обслуговування
населення,  ветеринарних  правил,  державних  санітарних  норм  на  всіх  етапах
проходження  продукції  (товарів)  від  виробника  до  споживача,  податкового
законодавства, а також скарги та запити, що надходять від мешканців району. 

Населенню  району  надають  послуги  224  підприємства  торгівлі  
(133  магазини,  75  торговельних  павільйонів,  16  кіосків).  Сферу  побутового
обслуговування  представляють  31  пункт  побуту.  Загальна  кількість пунктів
побутового  обслуговування  населення  зменшилась  на  75  об’єктів  в  порівнянні  з
минулим роком.

Щодекади  здійснювався моніторинг цін на основні продукти харчування та
щотижня  (щосереди)  –  на  основні  види  хліба  та  хлібобулочних  виробів,
нафтопродукти. 

На протязі року інформації про рівень цін на основні продукти харчування у
торговельній мережі району та щодо здійснення державних закупівель розміщувались
на офіційному сайті районної державної адміністрації.

Протягом  року  надавалась  консультативна  допомога  щодо  розробки  та
публікації  проектів  регуляторних  актів,  щодо  розробки  програм  економічного  і
соціального розвитку територіальних громад району на 2017 рік. Крім того надано
методичну допомогу сільським, селищним головам та секретарям місцевих рад щодо
планування регуляторної діяльності на наступний рік.

Узагальнено звіти щодо проведення у сільських, селищних радах закупівель за
державні кошти. 

Відділ з  питань надання адміністративних послуг забезпечує роботу Центру
надання адміністративних послуг при Чугуївській районній державній адміністрації
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(далі  –  Центр),  який  здійснює  свою  діяльність  згідно  з  Законом  України  «Про
адміністративні послуги», актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-
правовими актами у сфері надання адміністративних послуг.

Загальна  кількість  адміністративних  послуг,  що  надаються  через  Центр
(у  т.ч.  документів дозвільного характеру)  –  30.  На кожну адміністративну послугу
суб’єктами надання адміністративних послуг розроблені інформаційні та технологічні
картки.

Протягом  2016  року  зареєстровано  3608  звернень  щодо  надання
адміністративних  послуг:  409  –  Чугуївського  районного  відділу  ГУ  Державної
міграційної служби України в Харківській області (далі – ДМС), 1388 – Управління
Держгеокадастру у Чугуївському районі Харківської області (далі – Держгеокадастр),
58  –  Реєстраційної  служби  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції
Харківської області (далі – реєстраційна служба), 1748 – власні послуги (32 – сектор
містобудування  і  архітектури  районної  державної  адміністрації,  1715  –  відділ
реєстрації  районної  державної  адміністрації;  1  –  відділ  освіти  районної  державної
адміністрації), 5 – документів дозвільного характеру.

Видано  3270  результатів:  450  –  ДМС,  1297  –  Держгеокадастру,
58  –  реєстраційної  служби,  1460  –  власні  послуги,  5  –  документи  дозвільного
характеру. 

Надано майже 4250 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.
На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації створено сторінку

«Центр  надання  адміністративних  послуг»,  на  якій  можна  ознайомитись  з
інформацією щодо функціонування Центру, переліком послуг, а також з інформацією
суб’єктів надання адміністративних послуг.

З метою забезпечення якості надання адміністративних послуг фахівці  центру
брали участь  у  системі  підвищення  кваліфікації  та  інструктування  адміністраторів
Центрів  надання  адміністративних  послуг,  а  саме  у  практичних заняттях та
консультації  з  представниками  суб’єктів  надання  адміністративних  послуг
безпосередньо  на  робочих  місцях та  навчаннях (більшість  з  яких  проводяться  у
режимі  відео-конференції)  для  керівників  та  ключових  співробітників  Центрів
надання адміністративних послуг на обласному рівні за участю провідних фахівців
територіальних органів суб’єктів надання адміністративних послуг та представників
профільного департаменту обласної державної адміністрації.

Центром  постійно  удосконалюється робота,  розширюється спектр  послуг,
забезпечується комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування. 

Фінансовим  управлінням  районної  державної  адміністрації  постійно
проводився аналіз  забезпечення своєчасної виплати заробітної  плати та  соціальних
виплат працівникам бюджетних установ.

Для  розгляду  на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації
підготовлені  матеріали  з  питань:  «Про  виконання  бюджету  району  за  2015  рік  та
завдання  на  2016  рік»  та  «Про підсумки  виконання  бюджету  району  за  9  місяців
2016 року». 

Підготовлено проекти рішень районної ради з питань: «Про затвердження звіту
про виконання районного бюджету за 2015 рік», «Про районний бюджет на 2017 рік»,
вносились зміни до районного бюджету на 2016 рік.
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Постійно проводився контроль за виконанням Бюджетного кодексу України та
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та інших документів
бюджетного законодавства.    

Щомісяця  проводилися  аналізи  виконання  бюджету  району  в  2016  році  та
фінансування соціальних виплат з місцевих бюджетів району. 

Протягом року постійно надавалась практична і методична допомога органам
місцевого самоврядування з питань складання, затвердження та виконання місцевих
бюджетів, проведено семінари-навчання з головними бухгалтерами сільських та сели-
щних рад та бюджетних установ з питань виконання, уточнення місцевих бюджетів на
2016 рік, складання бюджетів на 2017 рік.

Постійно проводилися перевірки бюджетних установ, сільських та селищних
рад з питань дотримання бюджетного законодавства,  виконання Бюджетного кодексу
України, в тому числі статті  77 в частині забезпечення в повному обсязі видатків на
оплату праці та енергоносії.

Управлінням  агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації
проводилися  засідання  робочої  групи  щодо  перевірки  розрахунків  сільсько-
господарських підприємств  району з власниками паїв за орендовані землі та розраху-
нки з бюджетом по виплачених паях по сільських та  селищних  радах. 

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

Для  розгляду  на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  були
підготовлені  питання:  «Про  підведення  підсумків  роботи  сільськогосподарських
підприємств району за 2015 рік», «Про підготовку господарств району до проведення
весняно-польових  робіт  у  2016  році»,  «Про  підсумки  збирання  ранніх  зернових
культур сільськогосподарськими підприємствами району у 2016 році».

Щомісяця  проводився  аналіз  фінансово-економічного  стану  сільсько-
господарських підприємств району.

Щокварталу  проводився  аналіз  рейтингових  показників  економічного  стану
сільськогосподарських підприємств району.

У  січні  2016  року  проведено  розрахунок  потреби  сільськогосподарських
підприємств  району  в  паливно-мастильних  матеріалах  для  виконання  комплексу
весняно-польових робіт у 2016 році.

Розроблено  прогнозовані  показники  обсягів  агропромислового  виробництва
району.

У січні 2016 року розроблено Зведений план соціально-економічного розвитку
агропромислового комплексу району на 2016 рік та, за яким щомісяця проводився
аналіз виконання завдань плану господарствами району. 

У  квітні  2016  року  розроблено  виробничу  Програму  організації  літньо-
табірного  утримання  тварин  і  раціонального  використання  пасовищ. Щомісяця
проводився аналіз  звітності  «Про стан тваринництва» за формою 24-сг,  що давало
змогу  контролювати  виконання  програми  виробництва  продукції  тваринництва  у
2016 році.
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Протягом звітного  року  постійно контролювався  стан  розрахунків  за  оренду
земельних паїв.

Галузь сільського господарства в останні роки є чи не єдиною, яка демонструє
економічну  стабільність  та  ріст  показників  виробництва.  Район  традиційно  в
агропромисловому комплексі області займає лідируючі позиції. У 2016 році аграріями
району було зібрано 132 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 23,3 %
більше рівня минулого року. Врожайність зернових та зернобобових культур склала
58,8  ц/га,  що  майже  на  14  ц/га,  або  на 32  %,  більше  середньо-обласного  рівня.
Валовий збір технічних культур на 16,6 % перевищує рівень минулого року.  У тому
числі соняшника зібрано 52 тис. тонн, що на 14,5 % більше, ніж в минулому році. Під
урожай 2017 року посіяно озимих зернових культур 13130 га, або 109,4 % до плану.
В  овочівництві,  яке  займає  найбільшу  питому  вагу  в  області,  також  забезпечено
приріст виробництва продукції на 40,8 %.

У тваринництві  поголів’я  великої  рогатої  худоби  зросло  на  1410  голів, або
121 %  до  рівня  минулого  року.  У тому  числі  поголів’я  корів  збільшилось  на
922 голови (145 %). Надій молока за 2016 рік склав 17779,4 тони (127,2 % до рівня
минулого року). Надій від однієї середньої корови склав 8178 кг (119 %) молока. 

У 2016 році в галузі тваринництва було впроваджено декілька інвестиційних
проектів: закуплено біля 1000 голів високопродуктивних нетелей в Данії, введено в
експлуатацію сучасний доїльний зал в агрофірмі «Надія» ТОВ, побудовано та введено
в  експлуатацію корівник  на  320  місць,  телятник на  550  місць  та  кормосховище  у
ТОВ «Агросервіс ЛТД». 

З  метою  оновлення  і  переоснащення  технічного  парку  та  обладнання
господарствами  району  закуплено  нової  сільськогосподарської  техніки  на  суму
157,2 млн. грн, або 118,8 % до рівня минулого року.

Проведено  роботу  з підготовки  сільськогосподарських  підприємств  до
проведення комплексу весняно-польових робіт, збирання врожаю ранніх зернових і
зернобобових  культур,  літньо-табірного  утримання  худоби,  заготівлі  сіна  з  укосу
багаторічних  трав  та  закладання  його  на  збереження  та  забезпечення  паливом
сільськогосподарських підприємств на період польових робіт тощо.

Протягом  року  проводилося вивчення  стану  і  надання  пропозицій  з  питань
насичення ринку продовольчими товарами та виконання заходів з охорони праці в
сільськогосподарських підприємствах району.

Проведено моніторинг  щодо  залучення  інвестицій  і  кредитних  ресурсів  в
аграрний сектор економіки з метою ефективного використання земельних ресурсів
згідно  з  нормативами оптимального  співвідношення  культур  у  сівозмінах,
удосконалення  структури  посівних  площ,  впровадження  сільськогосподарськими
підприємствами  району  сучасних  технологій  вирощування  і  переробки
сільськогосподарських культур.

Проведено  роботу  щодо  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей
працівників агропромислового комплексу району.

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-
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правової,  трудової  і  медичної  реабілітації  інвалідів,  підвищення якості  соціального
обслуговування.

Для  розгляду  на  засіданнях  колегії  районної  державної  адміністрації
підготовлено  матеріали  з  питань:  «Про  підсумки  роботи  управління  Пенсійного
фонду України в Чугуївському районі за 2015 рік та основні напрями діяльності у
2016 році», «Про залучення населення до Програми житлових субсидій за підсумками
опалювального  сезону  2015-2016  років»,  «Про  рівень  середньомісячної  заробітної
плати на підприємствах району та стан погашення заборгованості з її виплати», «Про
роботу Чугуївського міського районного центру зайнятості за 9 місяців 2016 року».

Підготовлено  проекти  рішень  районної  ради «Про  затвердження Програми
соціального  захисту  населення  Чугуївського  району  на  2017-2020 роки»  та  «Про
надання  пільг  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого  балонного  газу
готівкою».

На підставі списків осіб пільгового контингенту, які  потребують  допомоги  у
придбанні твердого палива та скрапленого газу, наданих виконкомами сільських та
селищних  рад  управлінням  протягом  минулого  року  виплачено  готівкою  пільг  на
тверде паливо 157 особам на загальну суму 196,8 тис. грн та 37 особам на скраплений
газ  на  загальну  суму  4,3 тис. грн,  що  складає  100 %  від  загальної  кількості  осіб
пільгового контингенту, які мають на це право.

За  2016 рік  на  підприємствах  району  трапилося  4 нещасних  випадки
(у 2015 році - 2) та зареєстровано 1072 нещасних випадки невиробничого характеру.

Протягом  звітного  періоду  в  районі  здійснювались  системні  заходи  щодо
профілактики  травматизму  на  виробництві  та  профзахворювань  у  відповідності  із
Законами України «Про охорону праці». Проведено 3 перевірки підприємств з питань
охорони праці.

Щомісяця проводився  моніторинг  рівня  оплати  праці  та  стан  її  виплати  на
підприємствах  району.  Рівень  середньомісячної  заробітної  плати  одного  штатного
працівника за 9 місяців 2016 року складає 3619 грн, що на 15,9 % більше в порівнянні
з аналогічним періодом 2015 року.

У  2016  році  у  громадських  та  інших  роботах  тимчасового  характеру  взяло
участь 541 громадянин. Витрачені кошти місцевих бюджетів у сумі 298,8 тис. грн.

Протягом  2016  року  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету
профінансовано пільг на житлово-комунальні послуги, проїзд та послуги зв’язку на
загальну суму 11633 тис. грн, заборгованість перед підприємствами та організаціями-
надавачами комунальних послуг складає 2329,7 тис. грн.

Надавалися  пільги на  санаторно-курортне  лікування  згідно  з  існуючим
порядком відповідно до вимог чинного законодавства. Протягом 2016 року надано
пільг на загальну суму 99,9 тис. грн.

За 2016 рік житлові субсидії  в районі призначено 13038 домогосподарствам,
або  98 %  від  їх  загальної  кількості.  В  аналогічному  періоді  2015 року –
5712 домогосподарствам (28 %).

Субсидії на житлово-комунальні послуги нараховані на суму 84287,47 тис. грн,
що на 59654,37 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді 2015 року. Середній розмір
субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  за 2016 рік  становить  1468,3 грн,  що на
1146,75 грн більше ніж за 2015 рік.
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Станом  на  01.01.2017 за  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  житлову
субсидію 726 сім’ям, або 15,6 % від загальної кількості призначених.

Протягом  2016 року  субсидія  на  придбання  скрапленого  газу  та  твердого
палива готівкою призначена 475 господарствам на суму 1158,78 тис. грн.

Протягом 2016 року до будинків-інтернатів району і області було влаштовано
2 самотніх громадян, які потребують стороннього догляду.

У  березні 2016 року  проведено семінар-нараду з  керівниками  та
представниками профспілок з питання організації в районі двомісячника  з укладення
колективних договорів на 2016 рік.

З метою надання роз’яснень з питань призначення субсидій, організації роботи
за спрощеним порядком проведено три семінари-наради  з уповноваженими особами
сільських  та  селищних  рад  по  прийому  документів  для  призначення  всіх  видів
соціальних допомог та субсидій.

Проведено семінар-нараду з  питань забезпечення  інвалідів  санаторно-
курортним лікуванням, технічними,  протезно-ортопедичними засобами реабілітації,
безперешкодного  доступу  до  об’єктів  соціальної  та  інженерно-транспортної
інфраструктури, залучення населення до Програми житлових субсидій за підсумками
опалювального сезону 2015-2016 років. 

Проведено:
8 засідань комісії по розгляду документів і видачі посвідчень громадянам, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Видано 8 посвідчень;
11  засідань  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати

(грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших соціальних  виплат,  на  яких
щомісяця звітували керівники підприємств-боржників; 

12  засідань  районної  ради  з  питань  надання  матеріальної  допомоги
малозабезпеченим верствам населення. Отримали матеріальну допомогу 243 особи на
загальну суму 48600 грн;

48  засідань  районної  конфліктної  комісії  з  питань  призначення  державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання населенню пільг та субсидій
для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Прийнято рішення
щодо призначення субсидії 726 сім’ям, 131 сім’ї  – державної соціальної допомоги,
35 особам – призначено пільги за фактичним місцем проживання;

 10 засідань районної комісії з питань надання допомоги на поховання деяких
категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася по-
ховати померлого. Виплачена допомога 47 особам на загальну суму 18800 грн. 

4 засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради;
4 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення;
12 засідань комісії з легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості;
4 засідання районного комітету забезпечення доступності  інвалідів  та  інших

мало  мобільних  груп  населення  до  об’єктів  соціальної  та  інженерно-транспортної
інфраструктури.

У  сфері  охорони  здоров’я вживалися  заходи  щодо  покращення  медичного
обслуговування  населення  району  та  матеріально-технічної  бази  закладів  охорони
здоров’я району.
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Для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації були під-
готовлені питання: «Про стан надання протитуберкульозної допомоги мешканцям Чу-
гуївського  району»,  «Про  стан  медичного  забезпечення  демобілізованих
військовослужбовців із зони проведення антитерористичної операції та членів їх сі-
мей»,  «Про  хід  виконання  Закону  України  «Про  затвердження  Загальнодержавної
програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» (із змінами) на території ра-
йону», «Про стан надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у Чу-
гуївському районі».

У травні 2016 року підготовлені проекти рішень районної ради: «Про виконання
районної  Програми  «Репродуктивне  здоров’я  населення  в  Чугуївському  районі  до
2015  року»,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  24.04.2008  року»,  «Про
внесення змін до Районної Програми розвитку лікувальних закладів району на 2015-
2023 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015 року».

Протягом  2016  року  на  апаратних  нарадах  при  голові  районної  державної
адміністрації з заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  розглядалися  питання:  «Про  стан
надання медичної допомоги тимчасово переміщеним особам з Донецької, Луганської
областей та Криму», «Про хід виконання доручення заступника голови Харківської
обласної державної адміністрації від 27.09.2010 № 01-56/6611 з питання формування
реєстрів хворих для забезпечення пільгового контингенту окремими видами медичної
допомоги», «Про стан надання медичної допомоги населенню району», «Про роботу
лікувальних закладів за І півріччя 2016 за рейтинговими показниками», щодо заходів
з протидії захворюванню на туберкульоз в районі.

Відповідно до плану роботи регулярно проводилися засідання консультативно-
дорадчих  органів:  районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-інфекції/СНІДу;
координаційної  ради  з  питань  охорони  здоров’я  та  медичної  допомоги  населенню
району;  координаційної  ради  з  питань  профілактики  і  боротьби  з  поширенням
алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції та  СНІДу. 

У 2016 році організовано проведення медичного огляду державних службовців,
організовано та проведено урочисті заходи, присвячені  Дню медичного працівника.

Проведено 2 засідання «круглого столу» з Чугуївським міським головою для
вирішення спільного фінансування проблемних питань сфери охорони здоров’я міста
Чугуєва та Чугуївського району. 

У  вересні  2016  року  відкрито  новий  фельдшерсько-акушерський  пункт  в
с. Мосьпанове.

Постійно  здійснювався  контроль  за  своєчасним  виявленням  осіб,  які
потребують  безоплатної  медичної  допомоги  серед  соціально  незахищених  верств
населення  та  внесення  їх  до  реєстру  хворих  пільгових  категорій  населення  в
комунальному  закладі  охорони  здоров’я  «Чугуївський  районний  центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області (далі –
Центр) та комунальному закладі охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна
лікарня імені М.І. Кононенка» (далі  – районна лікарня). 

У грудні 2016 року закінчила дію акція боротьби з туберкульозом під гаслом
«Зупинимо  туберкульоз  разом»,  яка  була  направлена  на  проведення  широкої
роз’яснювальної  роботи  серед  населення,  соціально  неадаптованих  осіб,  які  не
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проходили  медичний  огляд  більше  ніж  3  роки.  До  населених  пунктів  району
здійснював  виїзд  пересувний  цифровий  флюорограф,  з  метою  проведення
діагностичного обстеження сільських мешканців.  В акції  приймали активну участь
сільські, селищні голови.

З метою раннього виявлення туберкульозу проводяться профілактичні медичні
огляди населення. У 2016 році проведено флюорографічне обстеження 44820 особам,
що  становило  96,4 %  до  річного  плану.  При  профілактичних  оглядах  виявлено
12 хворих на туберкульоз, в 2015 році – 19 осіб. Онкологічні захворювання виявлені у
11 осіб, в 2015 році у 11 осіб. Хронічні неспецифічні захворювання легень виявлені у
1495 осіб, в 2015 році – у 1506 осіб.

З метою збільшення охоплення медичними оглядами сільського населення до
населених пунктів району здійснено 37 виїздів, оглянуто 2579 осіб. З числа оглянутих
осіб  кількість  вперше  виявленої  патології  зафіксована  у  680  осіб,  взято  на
диспансерний облік 193 особи. Направлено на подальше лікування на другий рівень
надання медичної допомоги 102 особи, на третій рівень надання медичної допомоги –
68 осіб.

Під час підготовки лікувальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період
фельдшерсько-акушерський пункт с. Залізничне переведено на електричне опалення.
Центром  в  2016  році  придбано  газові  лічильники  на  загальну  суму  12,0  тис. грн.
Проведено  капітальний  ремонт  кімнати  для  зберігання  наркотичних  засобів  на
загальну суму 87,9 тис. грн. 

Районною державною адміністрацією розробилено технічну документацію для
участі  в  проекті  німецької  федеральної  компанії  GIZ  за  підтримки  Харківської
обласної  державної  адміністрації  «Підтримка  територіальних  громад  України  в
зв’язку  із  збільшенням  кількості  внутрішньо  переміщених  осіб»  та  проекті
регіонального  розвитку, що потребує фінансування за рахунок коштів міжнародної
технічної  допомоги  та  міжнародних  фінансових  організацій.  В  цих  проектах
передбачено  закупівлю  сучасного  обладнання  для  лікувальних  закладів  району,  в
тому числі рентгенівського апарату.

Влітку було організовано медичне обслуговування дітей у районному дитячому
оздоровчому таборі «Орлятко» та пришкільних таборах.

Відділом освіти районної державної адміністрації контролювалося виконання
законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну осві-
ту», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000
№ 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку».       

Проведені державні атестації Есхарівського дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) та Введенського навчально-виховного комплексу, за результатами яких
заклади визнані атестованими. 

Було  здійснено  державний  нагляд  за  діяльністю  Мосьпанівського  та
Коробочкинського  навчально-виховних  комплексів,  Кочетоцького  дошкільного
навчального  закладу  (ясла-садок)  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області.
Підготовлено  акт  перевірки  додержання  суб’ктами  господарювання,  що  надають
послуги  у  сфері  загальної  середньої,  дошкільної  освіти,  вимог  законодавства  про
загальну середню, дошкільну освіту.

Начальник відділу брала участь у обласній конференції «Про підсумки розвитку
освіти  і  науки  Харківської  області  у  2015/2016  навчальному  році  та  завдання  на
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2016/2017  навчальний  рік»  на  базі  Харківського  національного  університету  імені
В.Н.  Каразіна  та  у  секційних  засіданнях  начальників  місцевих  органів  управління
освітою на базі Будинку учителя м. Харкова.

Відділом освіти проведені секційні засідання керівників районних методичних
об’єднань на базі  загальноосвітньої школи № 1 м. Чугуєва та серпнева педагогічна
конференція на базі районного Будинку культури, на яку були запрошені педагогічні
працівники, ветерани педагогічної праці, поважні гості.

Відбувся виїзний тренінг Департаменту науки і освіти для вчителів української
мови та літератури, історії України, математики, англійської мови по підготовці до
ЗНО-2016.  

Протягом  травня  2016  року  всі  зареєстровані  випускники  11-х  класів  взяли
участь  у  зовнішньому  незалежному  оцінюванні  з  української  мови  та  літератури,
математики,  історії  України.  Із  віддалених шкіл  було організовано підвіз  учнів  до
пунктів тестування.  

Згідно  з  графіком  навчальних  закладів  проведена  державна  підсумкова
атестація учнів 4-х класів, 9-х класів, 11-х класів з іноземних мов. 

У навчальних закладах району проведені свята «Останній дзвоник», «Перший
дзвонк», урочистості з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9-х та  11-
х класів. 

Проведено огляд готовності навчальних закладів району до нового 2016/2017
навчального року.  За  результатами огляду  готовності  всі  навчальні  заклади якісно
підготовлені  до  нового  навчального  року.  Відділом  освіти  підготовлені  акти
готовності навчальних закладів району до нового 2016/2017 навчального року.

Проведено тарифікацію педагогічних працівників навчальних закладів району.
Проведено районний етап конкурсу «Класний керівник року». У конкурсі взяли

участь 12 класних керівників, учителів початкових класів. За підсумками конкурсу
визначено 3-х переможців та 5 дипломантів. 

Розпочато районний етап конкурсу «Учитель року – 2017».   У рамках конкурсу
проведені відкриті уроки вчителями району у Малинівській  загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів та Кам’яноярузькому навчально-виховному комплексі. 

Проведено  туристичний  зліт  педагогічних  працівників  навчальних  закладів
району в смт Есхар.

Учителя фізики  та  учні  старших  класів  навчальних  закладів  району  взяли
участь  у  спільному  проекті  університету  імені  В.Н.  Каразіна  з  Ландау-центром
«Наука в сільські школи». До району завітали директор Ландау-центру та викладачі
фізико-технічного факультету університету імені В.Н. Каразіна. Даний захід відвідали
98 учнів і 21 вчитель навчальних закладів району. 

У загальноосвітніх  навчальних  закладах  району  проведені І (шкільний)  та
ІІ (районний) етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад. Переможці за підсумками
ІІ етапу візьмуть участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних дисциплін. 

Протягом  грудня  проведено  І  етап  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук  (написання  контрольних  робіт)  на  базі
Кочетоцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступеня.  На  базі  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  відбувся захист робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук (секція
«Філологія»),  на базі  Центру туризму,  краєзнавства та екскурсій учнівської  молоді
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відбувся  захист  робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук  (секція  «Історичне
краєзнавство»), на базі Будинку дитячої творчості відбувся захист робіт учнів-членів
Малої академії наук (секції «Екологія і аграрні науки», «Наука про землю»). Всього у
захисті робіт взяли участь 46 учнів із навчальних закладів району. 

28.10.2016 року  стартував соціальний  проект районної  школи лідерів «NEW-
формат» «Самоврядування. Ми знаємо, як це зробити»,  метою якого є виховання та
формування  високоосвіченої,  творчої,  комунікативної  патріотично  налаштованої
особистості,  соціальної  відповідальності,  активної громадянської  позиції  учнівської
молоді.  Першим  етапом  реалізації  проекту  стала  зйомка  Ток-шоу  «101  вопрос  к
взрослому».  На  запис  програми  було  запрошено  заступника  голови  районної
державної адміністрації Волоцкову В. М.

01.04.2016 року в районному Будинку культури проведено гумористичну гру
«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). Учасників
гри нагородили грамотами, а переможця – кубком «КВК-2016».

Проведено ІІІ Чугуївський районний відкритий фестиваль соціальних роликів
та короткометражних фільмів «Відкритий погляд» за участю представників районної
державної адміністрації та районної ради.

Проведено: заходи щодо відзначення Дня пам’яті та примирення, 71-ї річниці
перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні,  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,  заходи  присвячені  Дню
Гідності та Свободи. 

Учні  Чкаловського  та  Коробчинського навчально-виховних  комплеків взяли
участь  у  фестивалі-конкурсі  традиційних  художніх  ремесел  XV відкритого
фестивалю-конкурсу  традиційної  народної  культури  «Кроковеє  коло».  Учениця
Чкаловського навчально-виховного комплексу посіла І місце по бісероплетінню.

Команда  Есхарівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  взяла  участь  у
обласних змаганнях «Старти надій», де посіла ІІ місце.

Команда  Чкаловського  навчально-виховного  комплексу  взяла  участь  у
всеукраїнських змаганнях з вуличного футболу у м. Києві, де посіла ІІІ місце.

Учениця Тернівського навчально-виховного комплексу 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.

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.

Вихованці Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді взяли
участь в обласному краєзнавчому зльоті, де посіли ІІ місце та в обласних змаганнях з
техніки пішохідного туризму та спортивного орієнтування, отримавши два І місця зі
спортивного  орієнтування,  три  кубки  І-ІІІ  ступенів  з  різних  видів  пішохідного
туризму.   
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Проведено районний  етап  фестивалю  ораторського  мистецтва.  Переможцем
став  учень  Введенського  навчально-виховного  комплексу.  На  обласному  етапі
конкурсу став дипломантом.

У районному Будинку культури для дітей навчальних закладів району відбувся
мюзикл  «За  двома  зайцями» професійного дитячо-юнацького  міліцейського  театру
оригінального  жанру  «Діти  майбутнього»  при  Головному  управлінні  Міністерства
внутрішніх  справ  МВС  України  в  Харківській  області  та  свято  «Таланти
ІІІ  тисячоліття»,  де  були  нагороджені  учні-переможці  обласних,  всеукраїнських,
міжнародних конкурсів та учителі, які їх підготували.

Проведені змагання з шахів на приз клубу «Біла тура» на базі Центру туризму,
краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді.  У змаганнях взяли участь  19  команд
загальноосвітніх навчальних закладів району (57 учнів). 

 У  рамках  щорічної Спартакіади  «Спорт  протягом  життя»  на  базі  дитячо-
юнацької  спортивної  школи м.  Чугуєва  та  Чугуївського  професійного  ліцею були
проведенні районні змагання з баскетболу серед дівчат загальноосвітніх навчальних
закладів району. 

Проведенні районні змагання з вуличного футболу на базі Коробочкинського
навчально-виховного  комплексу.  Команди-переможці  нагороджені  медалями,
кубками,  грамотами  відповідних  ступенів.  Кращі  гравці  нагороджені  пам’ятними
кубками.

У літній період функціонували заклади відпочинку з денним перебуванням з
елементами  мовного  табору  на  базі  навчальних  закладів  району,  де  оздоровилося
1559  дітей  та  ІІІ  оздоровчі  зміни  у  комунальному  підприємстві  «Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко», де оздоровилося 368 дітей. 

Протягом грудня навчальні  заклади району взяли участь  у  благодійній акції
«Щедрий грудень». Проведені акції «Привітання військових з Новорічними святами»,
виготовлення  новорічних  стінгазет,  проведені  акції  для  людей  похилого  віку
«Допоможемо створити новорічний настрій» тощо.

Здоровий  спосіб  життя,  фізкультура  і  спорт  допомагають  людям  зберегти
здоров’я  та  зміцнюють  сім’ю.  Протягом  року  вживалися  заходи  щодо  виконання
районної Програми «Соціальна підтримка розвитку фізичної культури та спорту на
2012-2016 роки».

Сектором у справах молоді та спорту районної державної адміністрації протя-
гом  звітного періоду пготовлені матеріали для розгляду на засіданні колегії районної
державної адміністрації з питань: «Про підсумки оздоровчої кампанії на території Чу-
гуївського району у 2016 році», «Про стан розвитку дитячо-юнацького спорту та фізи-
чної культури на території району». 

Для розгляду на сесії районної ради підготовлені проекти рішень з питань: про
виконання районних програм «Соціальна підтримка розвитку фізичної культури та
спорту на 2012-2016 роки» та «Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-
2016  роки»;  про  затвердження районних  програм  «Програма  розвитку  фізичної
культури  та  спорту,  формування  здорового  способу  життя  та  національно-
патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки» та «Організація оздоровлення та
відпочинку дітей на 2017-2020 роки». 

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

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

Протягом року проводились круглі столи та наради (у тому числі з методичних
питань)  з  керівниками та  тренерсько-викладацьким складом комунального  закладу
«Дитячо-юнацька спортивна школа» Чугуївської районної ради Харківської області та
комунальним підприємством – районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт
для  всіх»,  засідання  організаційного  комітету  з  питань  проведення  ІХ  районної
Спартакіади з масових видів спорту серед керівних працівників району під гаслом
«Україна починається з нас».

Відбулась  виїзна  нарада  під  головуванням  голови  районної  державної
адміністрації  з  заступником  голови,  з  керівниками  підприємств,  організацій,
сільськогосподарських  підприємств,  що  знаходяться  на  території  району  з  метою
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  в  комунальному  підприємстві  «Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко».

З  метою  проведення  моніторингу  підготовки  та  функціювання  закладів
відпочинку та оздоровлення організовано виїзди робочої комісії з питань перевірки
готовності  до  відкриття  дитячих  закладів  відпочинку,  що  знаходяться  на  базі
загальноосвітніх  навчальних  закладів  району,  комунального  підприємства
«Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко».

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  та   закриття  І,  ІІ  та  ІІІ  табірних  змін
комунального  підприємства  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко».

Взято участь у навчально-методичному семінарі з питань фізичної культури та
спорту в смт Мала Данилівка Дергачівського району. 

Протягом  звітного  періоду  на  території  району  проводились  заходи  щодо
подальшого розвитку галузі фізичної культури і спорту: новорічні естафети, різдвяні
змагання  зі  скелелазіння,  відкриті  турніри  з  боксу  та  військово-спортивного
багатоборства, змагання в групах з міні-футболу.

Протягом року реалізовувались:  програма районної Спартакіади 2016 року з
видів спорту серед колективів фізичної культури, організацій, підприємств, агрофірм,
сільських та селищних рад, спортивних клубів; фізкультурно-оздоровчі та спортивно-
масові заходи, приурочені до державних та календарних свят.

Спортсмени аматори брали участь у змаганнях у м. Харкові: «Мамо, тато, я –
спортивна  сім’я»,  чемпіонаті  області  зі  спортивного  орієнтування,  першості
комунального  закладу  «Комплексна  дитячо-юнацька  спортивна  школа  «ХТЗ»
Харківської  обласної  ради з  легкої  атлетики,  відкритій  першості  клубу  «Лідер»  з
боксу, спартакіаді серед допризовної молоді в рамках  XXV обласної Спартакіади з
масових видів спорту серед районів і міст обласного значення 2016 року, фінальних
змаганнях  за  програмою  обласної  Спартакіади  серед  районів  області  та  міст
обласного  значення  з  легкої  атлетики,  з  шахів,  з  тенісу  настільного,  обласній
спартакіаді серед фізкультурних працівників.
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Вихованці  відділень  комунального  закладу  «Дитячо-юнацька  спортивна
школа»  захищали  честь  району  в  змаганнях,  турнірах  з  баскетболу,  міні-футболу
(у  тому  числі  зональних  фінальних  змаганнях  з  міні-футболу  «Тисячі  команд»),
командному чемпіонаті області,  скелелазіння,  легкої  атлетики,  боксу (у тому числі
першості  України  з  боксу),  чемпіонатах  області:  з  кікбоксингу,  з  військово-
спортивних  багатоборств,  легкої  атлетики  у  приміщенні;  відкритому  обласному
турнірі «Побратими», з боротьби самбо, Чемпіонаті України з тхеквондо, відкритому
Кубку  району  з  всестилевого  бою,  фінальному  етапі  змагань  Чемпіонату  області
«Дитячої ліги» з волейболу, першості області з футболу, Всеукраїнських змаганнях з
дворового футболу, фінальних змаганнях за програмою обласної Спартакіади з видів
спорту серед районів області та міст обласного значення з волейболу, шашок, фут
залу,  гирьового  спорту,  волейболу  пляжного,  «Козацьких  розвагах»,  з  важкої
атлетики, з баскетболу, зимовій першості м. Харкова з легкої атлетики, міжнародному
турнірі з боксу присвяченому пам’яті заслуженого тренера України Б.К. Андріїва в
містах  Чугуїв,  Харків,  Балаклея,  Первомайськ,  Львів,  Одеса  та  Київ,  в  смт Есхар,
с. Мала Данилівка.

На  виконання  районної  Програми «Організація  оздоровлення  та  відпочинку
дітей»  за  кошти  обласного  бюджету  до  закладів  оздоровлення  та  відпочинку,  які
знаходяться на території області та за її межами було направлено 179 дітей, за кошти
районного  бюджету  направлено  до комунального  підприємства  «Чугуївський
районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  –  32   дитини,  які  потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.

З  метою  національно-патріотичного  виховання,  популяризації  традицій
духовно-культурної  самобутності  українського  народу  з  відпочиваючими
комунального  підприємства «Чугуївський  районний  дитячий оздоровчий  табір
«Орлятко» проведені заходи: 

акції «Повертайтеся живими!»;
«Напиши листа солдатові»; 
«Майстер класс»;
тренінг на тему «Як ми вміємо спілкуватися»; 
до Дня Скорботи та лінійка-реквієм; 
соціологічне  дослідження  на  тему  «Патріотизм  у  розумінні  молоді»

(смт Есхар). 
Проведено моніторинг діяльності молодіжних організацій та зайнятості молоді

по населеним пунктам району з метою виявлення існуючих проблем у молодіжному
середовищі, наявності спортивних споруд. Тренінг із студентською молоддю Чугуєво-
Бабчанського коледжу на тему «Активна молодь. Як стати лідером» (смт Кочеток).

Пріоритетним  завданням  служби  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації залишалося реалізація державної політики з питань соціального захисту
дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Підготовлено матеріали для розгляду на засіданні колегії районної державної
адміністрації  з  питання  «Про  хід  виконання  Закону  України  «Про  охорону
дитинства» в Чугуївському районі».

Значна  увага  в  районі  приділяється  здійсненню  заходів  щодо  влаштування
дітей,  що залишилися  без  батьківського  піклування,  до  сімейних форм виховання
шляхом влаштування дітей даної категорії під опіку, піклування, до прийомних сімей
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та  дитячих  будинків  сімейного  типу. На даний  час  на  території  району  проживає
7904 неповнолітніх, з них перебуває на первинному  обліку служби: 117 дітей-сиріт та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  (31  дитина-сирота  і  86  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування).  Під  опіку,  піклування   влаштовано  –
77 дітей,  до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу – 33 дитини, у
державних закладах виховуються – 7 дітей.     

У  районі  функціонує  4  дитячих  будинки  сімейного  типу  та
8  прийомних  сімей,  в  них  виховується  27  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, та 10 осіб з їх числа, яким виповнилось  18 років. Протягом
2016 року  надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
23 дітям,  із  них 12 –  влаштовані  під  опіку та   піклування,  4  дітей  влаштовані  до
прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,  3  дітей  усиновлено
громадянами України і  лише 4 дітей влаштовані до державних закладів.  Також на
обліку служби перебуває 28 дітей які усиновленні громадянами України і проживають
на території району. Відповідно до вимог чинного законодавства службою постійно
здійснюється нагляд за умовами проживання та вихованням усиновлених дітей. 

Щорічно службою у справах дітей готується звіт про стан виховання,  утри-
мання і розвитку дітей в родинах усиновлювачів, опікунських родинах, прийомних
сім’ях,  дитячих  будинках сімейного типу  на  основі  інформації,  що   надається
соціальними   працівниками, які  здійснюють  соціальне  супроводження  родин,  ви-
хователем дошкільного навчального закладу або класним керівником  загальноосвіт-
нього  навчального закладу, де навчається  дитина,  дільничним   лікарем-педіатром,
дільничним інспектором місцевого відділку  поліції.   Батьки,  вихователі 
обов’язкво ознайомлюються з складеним  звітом,  який  затверджується начальником
служби у справах дітей.  Протягом року діти які підлягали оздоровленню і виховую-
ться  у  прийомних  сім’ях,  дитячих  будинках  сімейного  типу  були  оздоровлені  в
санаторіях та дитячих таборах за рахунок державних коштів.  

Протягом року проведено ряд заходів, направлених на соціальний захист дітей,
які  виховуються  в  сімейних  формах  виховання:  працівниками  служби  спільно  з
Чугуївським районним центром соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  була
організована екскурсія до  краєзнавчого музею міста Чугуєва для дітей з прийомних
сімей та  дитячих будинків  сімейного типу району.  Також,  співробітниками музею
було проведено музейне заняття за темою «Хранителі часу».

Проведено  районний  захід  до  Дня  сім’ї  для  прийомних  сімей,  дитячих
будинків сімейного типу, опікунів, піклувальників та дітей з особливими потребами
на  базі  комунального  закладу  «Художньо-меморіальний  музей  імені  І.Ю.  Рєпіна»
Харківської обласної ради.

Проведено зустріч представників служби у справах дітей, прийомних батьків
та  батьків-вихователів,  дітей-вихованців  та  прийомних  дітей  з  представниками
Київського соціологічного центру. Темою розмови були стосунки батьків і дітей.

Проведено захід до Дня усиновлення, Дня Святого Миколаю, на якому усі діти
даної категорії отримали солодкі подарунки.

Протягом року проводено 21 засідання комісії з питань захисту прав дитини
районної  державної  адміністрації,  на  розгляд  якої  було  винесено  78  питань.  За
підсумками 2016 року на території  району було зареєстровано 2 злочини,  скоєних
2 неповнолітніми дітьми. 
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Проведено  7  семінарів  з  інспекторами  у  справах  дітей  при  виконкомах
сільських, селищних рад. 

З  метою  виявлення  фактів  бродяжництва  розроблено  графік  проведення
Всеукраїнського заходу «Урок» на території району. 

Було проведено 26 рейдів, обстежено умови проживання 46 сімей зазначених
категорій, в яких виховується 54 дитини. Кожній з сімей надано адресну допомогу, по
необхідності  гуманітарну  (речами,  які  були  у  вжитку,  продуктами  харчування,
миючими засобами, ліками, канцелярськими товарами тощо). Благодійними фондами,
організаціями, сільськогосподарськими підприємствами району та спонсорами також
надавалась  допомога дітям-сиротам,  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,
дітям з  неповних сімей та  сімей,  які  опинились в  складних життєвих обставинах,
шкільною  формою,  підручниками  та  шкільним  приладдям, що  дало  змогу  дітям
відвідувати навчальні заклади району. Всього надано допомогу 68 дітям вищевказаної
категорії  на  загальну  суму  9,0  тис.  грн.  Крім  того  дітям-сиротам  та  дітям,
позбавленим  батьківського  піклування,  які  виховуються  в  сім’ях
опікунів/піклувальників, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, що
проживають  на  території  району  надано  фінансову  допомогу  через відділ освіти
районної державної   адміністрації (Фонд загальнообов’язкового навчання: 20 дітям
цієї категорії виділено по 400 грн кожному на загальну суму 8,0 тис. грн та 10 дітям,
які опинились в складних життєвих обставинах по 200,00 грн на загальну суму 2,0
тис. грн).

Службою у справах дітей районної державної адміністрації до міськррайонної
інформаційної  газети  «Вісник  Чугуївщини»  підготовлено  матеріали  про  підсумки
проведення заходів в межах Всеукраїнського профілактичного рейду «Урок». 

На  обліку служби у  справах  дітей  перебуває  117  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування. З числа дітей даної категорії житло закріплено
за  79  неповнолітніми:  22 –  сиротами, 57  –  дітьми,  позбавленими батьківського
піклування. Право користування житлом до досягнення 18 річного віку має 18 дітей-
сиріт та 52 дитини, позбавленої батьківського піклування. Кількість дітей за якими не
закріплено  житло  складає  –  38,  з  них  9 –  дітей-сиріт;  29  –  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування. Перебувають  на  квартирному  обліку  –  4  дитини,  з  них
2  дитини-сироти,  2  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування.  За  12  місяців
2016 року не виявлено випадків порушень житлових і майнових прав.

Службою  постійно  ведеться  робота  щодо  моніторингу  роботи  в  єдиній
інформаційно-аналітичній  системі  «Діти».  Своєчасно  та  об’єктивно  вносяться,
корегуються  данні  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Протягом  2016  року  в  дитячому  центрі  реабілітації  м.  Харків  перебувало
4 дитини району. Діти були влаштовані до центру з причини невиконання їх батьками
батьківських  обов’язків.  Двічі  на  рік  їх  відвідують  представники  служби  та
Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Дітям від
голови районної державної адміністрації та голови районної ради передано солодкі
подарунки, книжки та настільні ігри.   

У  місцевих  засобах  масової  інформації висвітлюється  інформація  з  питань
запобігання  негативним  проявам  у  молодіжному  та  дитячому  середовищах,
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пропагування  здорового  способу  життя,  правової  освіти  населення,  сімейних  форм
виховання дітей, тощо. 

У 2016 році під час проведення профілактичних заходів розповсюджено понад
2000 методичних буклетів, плакатів та листівок: «Дитина та її  права»,  «Соціальний
захист дітей», «Не будіть лихо», «Что такое ВИЧ-инфекция», «Тютюнова епідемія»;
буклети  із  серії:  «Підліток»,  «Ти  і  закон»,  «Бажаєш  працювати!?»,  «Кримінальна
відповідальність неповнолітніх», тощо.

На базі наркологічного кабінету районної лікарні діє консультативний центр по
реабілітації підлітків та профілактиці наркоманії, ВІЛ-інфекції і пропаганди здорового
життя серед молоді та населення району.  Працівниками районної лікарні проведено
5  занять  базового  навчального  центру  з  вчителями,  медичними  і  соціальними
працівниками району. 

Під час проведення лекцій, Днів правових знань залучаються фахівці районної
лікарні, розповсюджуються методичні листівки, буклети.

Працівниками  служби  взято  участь  в  батьківських  зборах.  Співробітниками
взято  участь  у  11  загальношкільних  батьківських  зборах  щодо  проводення
профілактичних заходів  з  запобігання  фактів  бродяжництва  й  жебракування  серед
неповнолітніх у районі.

Службою  спільно  з  Чугуївським  районним  центром  соціальних  служб  для
сім’ї,  дітей  та  молоді  проведено  19  зустрічей  з  опікунами,  піклувальниками,
прийомними батьками та  батьками-вихователями по населеним пунктам району  з
проблемних  питань  а  також  щодо  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування. 

Здійснюється  контроль  на  території  району  щодо  дотримання  вимог
законодавства про працю на підприємствах усіх форм власності, де працюють діти, а
також  за  станом  збереження  житла  та  майна  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  раз  на  рік  службі  звітують  усі  виконкоми  сільських,
селищних рад щодо стану збереження житла за дітьми та надають  акти обстеження
закріпленого житла за дітьми.

Відділом  культури  і  туризму районної  державної  адміністрації  проводилась
робота щодо забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері
культури, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи і
туризму.

Підготовлено матеріали для розгляду на засіданні колегії районної державної
адміністрації з питання «Про стан реалізації державної політики у сфері культури на
території Чугуївського району».

У  звітному  періоді  проведено  7  нарад  з  працівниками  клубних  закладів  та
13  нарад  з  завідуючими  бібліотеками-філіями  комунального  закладу  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система».   Також проведено 23 засідання ради
відділу  культури  і  туризму  районної  державної  адміністрації  щодо  організації
районних урочистих заходів. Працівниками відділу  постійно проводяться наради з
сільськими, селищними головами  щодо збереження пам’яток культурної спадщини
району, розташованих на територіях місцевих рад. 

У районі налічується 2466 учасників художньої самодіяльності (з них дітей -
1288)  та  діє  163  клубних  формування.  Протягом  звітного  періоду  проведено
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843 культурно-масових заходи місцевого значення. Аматори району взяли участь у
22 заходах обласного та регіонального значення. 

Комунальний заклад  «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»
та комунальна установа «Чугуївський районний Будинок культури»  постійно брали
участь у різних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і грантах. Так, комунальна
установа «Чугуївський районний Будинок культури» одержала перемогу в обласному
гранті «Разом в майбутнє»  в результаті чого придбано 26 метало-пластикових вікон.
Завдяки  грантовим  перемогам  у  районі  комп’ютеризовано  9  бібліотек,  де  почали
надавалися  нові  послуги  для  користувачів  з  вільним,  безкоштовним  доступом  до
мережі  Інтернет,  що  сприяло  перетворенню  бібліотек  на  інформаційно-культурні
центри для населення: відкрились безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для
населення;  започатковано  проект  з  надання  безкоштовних  скайп  -  консультацій
населення  з  юридичних  питань,  в  рамках  співпраці  з  Чугуївською правозахисною
групою та безпосередньо з Центром правових та політичних досліджень «ДУМА». 

Протягом поточного періоду 5 колективів здобули почесне звання «зразковий».
Всього  серед  вокально-хореографічних  колективів  11  мають  почесне  звання:
5 «народних», 6 «зразкових».

Колективи  району  та  окремі  виконавці  –  активні  учасники  міжнародних,
всеукраїнських,  обласних  і  регіональних  конкурсів  та  фестивалів:  «Жива  вода»,
«Кроковеє коло», «Сьогодні Купала, а завтра - Івана», «Золота осінь», «Шельменко
вітає»,  етнофестивалів  «Печенізьке  поле»,  «Великий  Слобожанський  ярмарок»,
«Співочі  тераси»,  «Слобожанські  Передзвони»,  «Масляна  на  Коропових  хуторах»,
«Олексіївська фортеця», «Святовид», «На Миколая», «Покуть»  тощо. 

Район здобув почесне перше місце серед районів області у сфері культури за
підсумками обласного огляду-конкурсу «Слобожанські передзвони».

Силами   працівників  культури  району  ведеться  робота  щодо  туристичної
привабливості  району.  Визначено  найпривабливіші  об’єкти  культурної  спадщини
району, які є приорітетними для відвідування їх туристами – це храм Володимирської
ікони Божої  Матері  (пам’ятка  архітектури),  могила  відомого  філософа М.Я.  Грота
(пам’ятка  історії),  музей води в  смт Кочеток,  пам’ятник Т.Г. Шевченку,  курган на
могилі  Якова  Острянина,  єдиний  в  Україні  пам’ятник  «Попандопуло»  у
смт Малинівка. Розроблено карту туристичних маршрутів, зібрано загальні відомості
про  Чугуївський  район,  науково-довідковий  матеріал  розроблено  відносно  селищ
Кочеток, Малинівка, ілюстрований матеріал (фотофіксація),  підготовлено історичну
довідку про діяльність і розвиток всіх галузей району, відзнято презентаційний фільм
«Слобожанський діамант»,  який зайняв перше місце  серед презентаційних фільмів
Харківщини. 

Аналіз  туристичного потенціалу району дозволяє виділити  подієвий туризм
(заходи, фестивалі, які увійшли до «Календаря подієвого туризму Харківщини»).

Проводить  Чугуївщина  фестивалі  авторської  пісні,  що  виходять  за  межі
районного заходу, адже збирють учасників  країн близького зарубіжжя. Це фестивалі
авторської пісні «Осінній Есхар» і «Зимовий Есхар». 

Пройшовши  вперше у 1977 році на партизанській галявині біля селища Есхар,
бардівський фестиваль «Осінній Есхар» на сьогоднішній день не тільки не втратив
колишню  популярність,  а  й  відродився  з  новою  силою.  Останніми  роками  його
відвідували такі  метри як  Олег Мітяєв, Олександр Городницький, тощо.
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У  2016  році  районною  державною  адміністрацією,  районною  радою
започатковано проведення відкритого фестивалю естрадно-вокального і розмовного
жанру  «Голос  Чугуївщини».  Захід  спрямований  на  підтримку  і  популяризацію
професійної  та  самодіяльної  вокальної  творчості,  розмовного  жанру  на  території
регіону  та  розвиток  мистецьких  зв’язків  Слобожанщини  У  заході  беруть  участь
аматори інших районів Харківської області. 

Також започатковано проведення фестивалю винограду «Слобожанське гроно».
Захід  зібрав  виноградарів  з  усієї  області,  продемонстрував  відвідувачам  кількість
сортів,  які  вирощуються  на  території  Слобожанщини.  На  фестивалі  проводились
майстер-класи з виготовлення вина, меду, сиру, різноманітна конкурсно-розважальна
програма.

Відділом  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної
державної  адміністрації здійснено  ряд  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 органів виконавчої влади у житлово-комунальній сфері. 

Підготовлено матеріали для розгляду на засіданні колегії районної державної
адміністрації  з  питань:  «Підведення   підсумків  роботи  підприємств  житлово-
комунального господарства в опалювальному сезоні 2015-2016  років та  визначення
основних завдань  щодо підготовки житлово-комунального господарства  району  до
сталого функціонування   в  зимових умовах 2016-2017  років» та  «Про стан роботи
органів  місцевого  самоврядування  та  підприємств  житлово-комунального
господарства щодо підвищення рівня розрахунків за спожиті комунальні послуги  за
підсумками 1 півріччя 2016 років».

Підготовлено  проекти  рішень  районної  ради  з  питань:  «Про  виконання
«Програми укріплення берегів поверхневих водних об’єктів та їх інженерного захисту
на період до 2015 року»; «Про хід виконання «Програми раціонального поводження з
твердими  побутовими  відходами  на  території  Чугуївського  району  на  2015-
2017 роки».

Протягом року проведено:
аналіз  стану  житлово-комунального  господарства  району  та  підготовлені

пропозиції  керівництву  райдержадмінітсрації щодо  його  реформування  та
удосконалення; 

моніторинг  стану  фінансово-господарської  діяльності  підприємств  житлово-
комунального господарства  в селищах Малинівка, Кочеток, Есхар, Чкаловське;

моніторинг стану тарифної політики у житлово-комунальній сфері району;
моніторинг роботи виконавчих комітетів селищних, сільських рад  та ВУ ЖКГ

району щодо створення  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
моніторинг стану житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних

будинків в населених пунктах району;
моніторинг  можливостей  та  вивчення  практичних  аспектів  пільгового

кредитування  проведення  ремонту  житлового  фонду  об’єднань  співвласників
багатоквартирних будинків; 

моніторинг  роботи  комісій  сільських  та  селищних  рад  району  з
реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги.
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Проведено аналіз інформаційних матеріалів та підбиття підсумків проходження
опалювального сезону 2015-2016 років.

Розроблено  заходи  щодо підготовки  житлово-комунального  господарства
району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Проводилися  організаційні  та  контрольні  заходи  стосовно  ходу  виконання
підготовки господарства району до опалювального періоду 2016-2017 років.

Підбито підсумки готовності господарств  району  до  опалювального  сезону
2016-2017 років.

Проводилася робота з керівниками житлово-комунальних підприємств району з
питань  виробничо-економічного  стану  їх  підприємств,  якісного  надання  послуг
населенню та своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємств житлово-
комунального господарства; з керівниками житлово-комунальних підприємств району
та сільськими, селищними головами щодо підвищення рівня розрахунків населення
за житлово-комунальні послуги.

 Протягом року проведено заходи щодо охорони довкілля:
моніторинг роботи виконкомів сільських та селищних рад щодо підтримання

належного санітарного стану та благоустрою в населених пунктах району;
інвентаризаційні  заходи  і  моніторинг  функціонування  існуючих  природно-

екологічних  заказників,  зон  та  вивчення  питань,  пов’язаних  з   створення  нових
екологічних заповідників;

здійснення  контролю  за  виконанням  заходів,  передбачених  районними
програмами  стосовно  питного  водопостачання,  охорони  природи  та  екологічних
питань.

У  березні-травні 2016  року  здійснено  ряд  організаційних  та  контрольних
заходів щодо проведення у районі щорічної акції «За чисте довкілля».

Відділом взято участь у 7 засіданнях виконкомів сільських та селищних рад з
питань  підтримання  належного  санітарного  стану  та  благоустрою  в  населених
пунктах району.

Щокварталу  проводилися  засіданні  районної  координаційної  ради  з
екологічних проблем.

Протягом року проводилися виїзні засідання робочої групи з питань перевірки
санітарного стану населених пунктів району.

Надана  консультативна  та  практична  допомога  виконкомам  сільських,
селищних  рад щодо приведення до належного стану тарифної політики у житлово-
комунальній  сфері;  створення   нових  та  успішного  функціонування  існуючих
об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків;  належної  експлуатації
житлового  фонду  об’єднань  співвласників  багатоквартирних будинків  в  населених
пунктах району; вивчення практичних аспектів можливості пільгового кредитування
на проведення  ремонту житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків.

Спільно  з  органами  місцевого  самоврядування  здійснено  ряд  організаційно-
контрольних  заходів  щодо  підготовки  житлово-комунального  господарства
населених  пунктів  до  сталого функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2016-
2017 років,  а в період з жовтня 2016 року, щодо організованого  початку та сталого
проходження опалювального сезону 2016-2017 років.
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Відповідно до положень своєчасно проводилися засідання конкурсної комісії
щодо визначення переможця в  районному конкурсі  «Населений пункт найкращого
благоустрою і  підтримки громадського порядку» та  районного штабу з  підготовки
господарства району до опалювального сезону 2016-2017 років,  робочої  групи для
проведення перевірок виконання вимог щодо утримання у належному стані територій
населених пунктів району, районної координаційної ради з екологічних проблем.

У березні 2016 року відділом взято участь у заходах, присвячених покращенню
екологічного стану району:  всесвітній акції  «Година Землі»,  всесвітній акції  «День
води»,  всеукраїнській  акції  «Операція  «Первоцвіт»  з  метою  захисту  в  Україні
рідкісних і зникаючих рослин.

Було  проведено  3  цільові  перевірки  стану  виконання  виконкомами
сільських, селищних  рад  району своїх  делегованих  повноважень  щодо  житлово-
комунального  обслуговування  населення  з  питання  утворення  об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків в селищах Есхар, Кочеток та Малинівка, а в
населених  пунктах  району,  де  є  комунальне  житло,  було  організовано  6  сходів
мешканців будинків з питань стосовно утворення нових та функціонування існуючих
об’єднань багатоквартирних будинків. Також на  2-х виїзних засіданнях районного
штабу з підготовки господарства району до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років
(за участю відділу) заслуховувались сільські та селищні голови з цього ж питання.

З  метою  реалізації  Закону  України  «Про  особливості  здійснення  права
власності  у  багатоквартирному  будинку»  органами  місцевого  самоврядування
проведена  значна  організаційна  робота.  А  саме:  було  проведено  конкурси  щодо
визначення управителя (управляючої компанії) житловим фондом в селищах Есхар,
Кочеток  та  Малинівка,  в  результаті  чого  в  смт  Кочеток  37  будинків  комунальної
власності обслуговуються ФОП «Ананьєв О.М.», в селищах Есхар та Новопокровка
100 будинків обслуговуються ФОП «Кастеров С.О.», а в смт Малинівка здійснювати
управління 11 будинками буде КП «Малинівка». Всього обслуговуванням охоплено
148 будинків. 

Станом  на  кінець  року  в  районі  в  76  будинках  успішно  функціонує
46  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  загальною  площею
103,31  тис. кв. м.  Робота  щодо  створення  нових  і  підтримки  успішного
функціонування  існуючих  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  у
районі триває. 

Сектором  містобудування  і  архітектури  районної  державної  адміністрації
розглянуто та узгоджено 121 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,  господарських  будинків  і
споруд, а також особистого селянського господарства. 

У  2016  році  було  видано  17  містобудівних  умов  і  обмежень  на  забудову
земельних ділянок.

Видано 22 будівельних паспорта на будівництво індивідуальних
житлових будинків та господарчих будівель і споруд у населених пунктах району.

Розпочато  розроблення  (оновлення)  генерального  плану  населеного  пункту
смт Новопокровка.

Розроблено  детальний  план  території  для  розміщення  існуючого  полігону
твердих побутових відходів,  площею 4,3287 га  на території  Есхарівської  селищної
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ради за межами населеного пункту с. Василів Хутір Чугуївського району Харківської
області.

Розпочато  розроблення  детального  плану  території  земельної  ділянки,
розташованої за межами населеного пункту на території Базаліївської сільської ради
для розміщення та обслуговування кладовища площею 2.0 га.

Робочою  групою  по  введенню  житла  в  експлуатацію  було  проведено
50  засідань,  в  тому  числі  25  виїзних  засідань  у  населених  пунктах:  смт  Есхар,
смт  Малинівка,  смт  Новопокровка,  смт  Кочеток,  смт  Введенка,  смт  Чкаловське,
с.  Іванівка,  с.  Коробочкине,  с.  Стара  Покровка,  с.  Велика  Бабка,  с.  Зарожне,
с. Леб’яже, с. Стара Гнилиця, с. Кам’яна Яруга, с. Зелений Колодязь, с. Тернова. 

Була проведена робота із забудовниками району стосовно виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію
закінчених  будівництвом  об’єктів».  За  рік  по  району  введено  в  експлуатацію
22  індивідуальних  житлових  будинки  загальною  площею  2918  кв.м.  Питання
введення житла в експлуатацію перебуває на постійному контролі у секторі.

Відповідно  до програми «Власний дім» на  2016-2020 роки  один забудовник
отримав кредит на придбання житлового будинку в с. Волохів Яр.

Із  районного  бюджету  до  КП  «Харківський  обласний  фонд  підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі» було перераховано 30 тис. грн  для
реалізації програми «Власний дім». 

Повністю  завершено  розроблення  схеми  планування  території  Чугуївського
району.

Велась  робота  стосовно  відстеження  результативності  та  оцінки  стану
впровадження  норм  статті  40  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності», а саме щодо прийнятих рішень органами місцевого самоврядування про
залучення  замовників  будівництва  до  пайової  участі  у  розвиток  інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів району.

Завершена  робота  по  упорядкуванню  адресного  господарства  населених
пунктів  району  щодо  виконання  положень  Закону  України  «Про  засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в
Україні та заборону пропаганди їх символіки».

Проведена робота щодо відстеження сімей  загиблих військовослужбовців, які
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи
з числа військовослужбовців, 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  з  метою  забезпечення  їх  житлом.
Департаментом  капітального  будівництва  Харківської  обласної  державної
адміністрації було придбано однокімнатну квартиру в м. Чугуєві військовослужбовцю
мешканцю  с.  Пушкарне  інваліду  ІІ  групи,  який  брав  участь  в  антитерористичній
операції та втратив нижні кінцівки.

З питань цивільного захисту у районі проведено такі основні заходи.
Підготовлено до розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації

питання  «Про  хід  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від  30.09.2015  № 775  «Про  затвердження  Порядку  створення  та  використання
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».
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Проведено  засідання  робочої  групи  з  питань  формування,  ведення  та
використання районного страхового фонду документації, районної комісії з організації
та  проведення інвентаризації  і  перевірки технічного стану фонду захисних споруд
цивільного захисту району,  районної комісії з питань евакуації,  12 засідань місцевої
комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій
Чугуївського району (5 позачергових та 7 чергових), на яких розглянуто 31 питання у
сфері  цивільного захисту,  попередження та  запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій. 

Організовано робочу нараду голови районної державної адміністрації,  голови
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,
керівника  районної  ланки  Харківської  обласної  територіальної  підсистеми  єдиної
державної  системи  цивільного  захисту з  керівним  складом  органів  управління
цивільного захисту Чугуївського району з підбиття підсумків за результатами роботи
місцевої територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у
2015 році.

З  метою  фінансування  виплат  коштів  за  завдані  збитки  населенню
смт Малинівка у зв’язку з проведенням у період з 07.10.2016 по 31.10.2016 процедур
і робіт з ліквідації особливо небезпечної (карантинної) хвороби – африканської чуми
свиней, з резервного фонду районного бюджету  розпорядженням голови районної
державної адміністрації  від 21.11.2016 № 436 «Про виділення коштів із резервного
фонду районного бюджету» для відшкодування збитків за вилучення тварин (свиней)
у населення смт Малинівка виділено 84,528 тис. грн.

Проведено уточнення бази даних районних спеціалізованих служб цивільного
захисту району, об’єктових формувань цивільного захисту.

Спільно з Чугуївським районним відділом Головного управління Державної
служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області  проведено
моніторинг  документів органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ і
організацій району щодо готовності до здійснення заходів безаварійного пропуску
льодоходу  та  весняної  повені  2016  року,  захисту  від  можливих  руйнувань  і
припинення експлуатації об'єктів господарської діяльності району. 

Взято  під  контроль  роботу  пунктів  обігріву  населення,  підготовку
протиожеледних  матеріалів.  Уточнено  порядок  інформаційного  зв’язку
відповідальних  посадових  осіб  сільських,  селищних  рад  з  черговими  та
диспетчерськими службами на випадок несприятливих погодних умов згідно Схеми
доведення  сигналу  оповіщення  цивільного  захисту  «Штормове  попередження»  на
території району.

Проведено документальну перевірку дотримання вимог у  сфері  цивільного
захисту  лісокористувачами,  підприємствами,  установами  і  організаціями  району
щодо  протипожежного  захисту  лісів  та  готовності  до  реагування  у  випадку
виникнення великих лісових пожеж в екосистемах району у весняно-літній період
2016 року. 

У червні та грудні 2016 року сектором проведено  моніторинг наявності та
придбання засобів індивідуального захисту для персоналу підприємств і організацій
району.  Протягом року проведена закупівля засобів  індивідуального захисту ДП
«Новопокровський КХП» та  ТОВ «Бікорм».  

Сектором організовано та проведено:
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командно-штабне  навчання  з  органами  управління  та  силами  Чугуївської
районної  ланки  Харківської  обласної  територіальної  підсистеми  єдиної  державної
системи цивільного захисту (далі – ТП ЄДС ЦЗ) за темою «Дії органів управління та
сил Чугуївської районної ланки Харківської обласної ТП ЄДС ЦЗ, у разу виникнення
надзвичайних  ситуацій,  пов’язаних  з  пожежею  (вибухом)  на  об’єкті  військової
частини  А2467,  із  практичним  відпрацюванням  питань  з  ліквідації  наслідків
надзвичайної ситуації та організації евакуації населення смт Малинівка»;

штабне  тренування  за  темою  «Дії  органів  управління  Чугуївської  районної
ланки ТП ЄДС ЦЗ у разі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з витіканням
рідкого  хлору  на  ХПС  (смт  Есхар)  комплексу  водопідготовки  «Донець»
відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал», із теоретичним відпрацюванням
питань  проведення  евакуації  населення  району  в  умовах  загрози  виникнення
надзвичайної ситуайції». 

Проведено  моніторинг  за  станом  виконання  підприємствами,  установами  і
організаціями району Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання
загибелі  людей  на  водних  об’єктах  району  у  зимовий  період  2015-2016  років.
Проведена  робота  з  селищними,  сільськими  головами  щодо  вжиття  заходів  з
забезпечення безпеки людей під час проведення свята – Водохрещі 19.01.2016 року, а
саме  створення  тимчасових  рятувальних  постів,  організації  чергування  медичних
працівників для оперативного надання медичної допомоги потерпілим.

Сектором спільно  з Чугуївським районним відділом  Головного  управління
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області
проведено моніторинг  документів органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій району щодо готовності до здійснення заходів безаварійного
пропуску льодоходу та весняної повені 2016 року, захисту від можливих руйнувань і
припинення експлуатації об’єктів господарської діяльності району. 

Управлінням  Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської  області
внесено в 16 договорів оренди пункт про відповідальність орендаря за утримання
гідроспоруди.  Підприємствами  складено  плани,  розрахунки  сил  та  засобів,  які
залучаються для ліквідації наслідків паводку; уточнена наявність плавзасобів (для
проведення  рятувальних  робіт  під  час  паводка,  пропуску  льодоходу  та  повені
можуть бути задіяні 10 веслувальних та 2 моторних човнів).

У районній державній адміністрації продовжувалась 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 повноважень. 

Впродовж 2016 року до районної державної адміністрації надійшло 123 запити
на  публічну  інформацію.  З  них  отримано  105  –   електронною  поштою,  16  –  на
поштову адресу районної  державної  адміністрації  та  2  в  ході  особистого прийому
начальником  відділу  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації  районної
державної адміністрації. 66 запитів надійшло від фізичних осіб, 57 – від юридичних.

Спектр запитуваних документів різноманітний і стосувався надання інформації
з питань соціального захисту, економічного розвитку, освіти, державного управління,
охорони  здоров’я,  культурної  спадщини,  агропромислового  розвитку,  земельних
питань, розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства тощо.
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Всі запити було опрацьовано в межах встановлених законодавством термінів,
84  з  яких  задоволено,  20  – направлено  належним  розпорядникам  запитуваної
інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації  у  визначений
законодавством  термін.  По  19  запитам  у  наданні  інформації  було  відмовлено  у
відповідності  до  положень  чинного  законодавства  у  сфері  доступу  до  публічної
інформації. Відповіді на 93 запити було надано з випередженням терміну виконання.
Протягом  2016  року  оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  районної  державної
адміністрації як розпорядника публічної інформації з боку запитувачів не було.

Протягом  2016  року  було  зареєстровано  і  внесено  до  бази  даних  публічної
інформації  районної  державної  адміністрації  414  документів,  всього  станом  на
01.01.2017 року внесено до системи обліку 10678 документів.

Продовжено практику вивчення стану справ з питань забезпечення доступу до
публічної  інформації  на  місцях  (у  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації  та  виконкомах  сільських,  селищних  рад)  з  наданням  методичної  і
практичної допомоги. Для цього підготовлено відповідні графіки і переліки питань. 

Діяльність архівного відділу  районної державної адміністрації у 2016 році була
спрямована на координацію діяльності юридичних осіб усіх форм власності з питань
архівної справи і діловодства, комплектування документами Національного архівного
фонду, забезпечення збереженості документів тощо.

Прийнято  на  зберігання  документи  Національного  архівного  фонду
(управлінська документація) у кількості 3064 од. зб. Крім того, прийнято 65 коробків
та пакетів виборчої документації тимчасового строку зберігання.

Організовано  роботу,  пов’язану  з  формуванням  Національного  архівного
фонду. Впродовж року проведено 9 засідань експертної комісії архівного відділу, на
розгляд якої надходили документи установ району. Зокрема, за результатами розгляду
схвалено 9 номенклатур справ, описи справ постійного зберігання на 4027 од. зб., з
особового складу на 1464 од. зб.

Проведено  семінари  для  діловодів  (відповідальних  за  діловодство)  та
відповідальних за архів у структурних підрозділах районної державної адміністрації,
виконавчих  комітетах  сільських,  селищних  рад,  установах  та  організаціях,  що
перебувають  у  зоні  комплектування  архівного  відділу  районної  державної
адміністрації з питань ведення архівної справи і діловодства, для відповідальних за
роботу з документами трудових архівів сільських, селищних рад тощо.

Описано понад 90 % справ постійного зберігання та 97 % з кадрових питань
(особового  складу)  від  загальної  кількості  документів,  що  зберігаються  в  архівах
юридичних осіб, які є джерелами комплектування архівного відділу. 

Вжито  заходів  з  популяризації  архівних  документів.  Так,  протягом  року
підготовлено  виставки  архівних  документів  до  73-ї  річниці  визволення  населених
пунктів Чугуївського району, 25-ї річниці незалежності України «Україна на шляху
незалежності» та за документами Державного архіву Харківської області. 

Однією з форм використання відомостей, що містяться в архівних документах,
є інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами. Протягом поточного року
до  архівного  відділу  надійшло  39  запитів  майнового  характеру,  26  – соціально-
правового та 17 – тематичного.

Читальний зал архівного відвідало 2 користувача.
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Надано  методичну  та  практичну  допомогу  з  питань  організації  роботи  з
документами, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням,
зі  складання  положень  про  експертні  комісії,  архівні  підрозділи,  інструкції  з
діловодства,  номенклатури справ,  з  проведення  експертизи  цінності  документів  та
оформлення  її  результатів,  діяльності  трудових  архівів  тощо  діловодам
(відповідальним за  діловодство) та  відповідальним за архів в установах.  Допомогу
було надано в архівному відділі, за телефоном та в установах-фондоутворювачах.

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

Продовжувалася робота, спрямована на реалізацію державної політики у сфері
державної служби та з питань кадрової роботи.

Відділом  організаційної  роботи  та  масових  комунікацій апарату  районної
державної  адміністрації  організовано  всебічне,  об’єктивне  і  вчасне  інформування
жителів району про діяльність органів виконавчої влади.

Проаналізовано стан організаційної та суспільно-політичної діяльності район-
них осередків політичних партій і громадських організацій протягом року; взаємовід-
носини  районної державної адміністрації з громадською радою; вивчено роботу щодо
налагодження діалогу і взаємодії районної державної адміністрації та мешканців ра-
йону; узагальнено характер звернень громадян, що надійшли до районної державної
адміністрації під час проведення «прямих» телефонних ліній, виїзних та особистих
прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації.  

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  51  щотижневих  та
12 щомісячні інформаційні записки щодо суспільно-політичної ситуації у районі.

На засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто питання «Про
заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної адміністрації».

До  офіційного  веб-сайту  районної державної  адміністрації  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  надано  1694  матеріала,  з  них
1154 новин (68 %). 

Забезпечувалася  організація  виступів  керівництва,  керівників  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  в  ефірі  ТРК  «Слобожанка»  та  на
сторінках міськрайонної інформаційної газети «Вісник Чугуївщини».

У 52 номерах міськрайонної інформаційної газети «Вісник Чугуївщини» було
надруковано  293  матеріали,  які  стосувалися  діяльності  районної  державної
адміністрації,  серед  яких  55  авторських  статей  та  інтерв’ю  керівництва   і
відповідальних  працівників  районної  державної  адміністрації.  Проведено  14  бліц-
інтерв’ю журналістам з різноманітних питань.

Голова  районної  державної  адміністрації  дав  журналістам міськрайонної
інформаційної  газети «Вісник  Чугуївщини»  4  невеликих  та  1  значне  інтерв’ю
«100 днів роботи голови райдержадміністрації». 
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За  звітний  період  вийшло  105  випусків  новин  ТРК  «Слобожанка».  У них
щонайменше 300 сюжетів торкалися діяльності  районної державної адміністрації. З
травня  голова  районної  державної  адміністрації  виступив по телебаченню близько
75 разів; з початку року його заступник В.М. Волоцкова – близько 30.

Протягом року проводився аналіз стану тенденцій у сфері інформації, свободи
слова,  діяльності  засобів  масової  інформації.  У  районі  було  створено умови  для
розширення кола споживачів  інформації,  безперебійного функціонування районних
засобів масової інформації. 

Заходи районної  державної  адміністрації  анонсувалися та  висвітлювалися на
офіційному  веб-сайті.  Оперативно  розміщувалися  коментарі  відповідальних  осіб
щодо важливих подій у районі.

У  відповідності  з  соціально-політичною  ситуацією  в  країні  та  у  зв’язку  з
інформаційним  приводом  на  сайті  було  створено  розділи  «Вибори»,  «Військова
служба»,  «Добровільне об’єднання територіальних громад», «Слобожанське гроно»,
«Осінній Есхар», «Охорона земель» та «Щедрий грудень». 

У  липні-серпні  2016  року  визначальними  факторами  суспільно-політичного
життя  стали  місцеві  вибори.  Протягом  цього  періоду  відстежувалися  процес
висування та діяльність політичних сил, кандидатів у депутати та на посади сільських,
селищних  голів  (участь  у  заходах,  зустрічі  з  виборцями  та  лідерами  громадської
думки,  благодійна  діяльність,  виступи  у  місцевих  засобах  масової  інформації,
розповсюдження агітаційних матеріалів, тощо).

З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики  і  здійсненні  громадського  контролю  за  діяльністю  районної  державної
адміністрації  забезпечувалося  систематичне  проведення  консультацій  з
громадськістю  у  процесі  прийняття  рішень,  формування  і  реалізації  державної  та
регіональної  політики,  насамперед  щодо  проектів  регуляторних  актів,  місцевих
програм економічного, соціального та культурного розвитку.

Проводилися щоденний моніторинг центральних, обласних та районних засобів
масової інформації, а також огляд новин мережі «Інтернет». 

Для  налагодження  системного  діалогу  органів  виконавчої  влади  і
громадськості,  вдосконалення  об’єктивного  інформування  населення  району  з
актуальних питань державного будівництва, політичного та соціально-економічного
життя району кожного місяця проводилися Дні зустрічей в трудових колективах та з
активом  населених  пунктів  за  участю  керівництва  та  відповідальних  працівників
районної державної адміністрації. 

Забезпечено взаємодію з громадськими організаціями та політичними партіями
району. Здійснювалася робота щодо забезпечення методичної та практичної допомоги
органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з громадськими організаціями і
політичними партіями.  

При  районній  державній  адміністрації  утворена  Громадська  рада,  яка  є
тимчасовим  консультативно-дорадчим  органом,  утвореним  для  сприяння  участі
громадськості  у  формуванні  та  реалізації  державної  політики.  Протягом  року
відбулось 4 засідання. 

Щокварталу  проводилися  засідання  Ради  з  питань  взаємодії  Чугуївської
райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.
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Протягом  звітного  періоду  відділом  з  юридичних  питань  і  оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
апарату районної  державної  адміністрації  налагоджено дієву взаємодію з органами
прокуратури, іншими правоохоронними органами з питань забезпечення виконання
на  території  району  Конституції  і  законів  України,  актів  Президента  України,
Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, а також
забезпечення  законності  і  правопорядку,  додержання  прав,  свобод  та  інтересів
громадян.

Організовано  та  здійснено  заходи  щодо  забезпечення  охорони  державної
таємниці.

За звітний період було забезпечено роботу районної  спостережної комісії  та
ради протидії злочинності і корупції при районної державної адміністрації.

Мобілізаційні  заходи проводилися  у  відповідності  до  вимог  Закону  України
«Про  мобілізаційну  підготовку  і  мобілізацію».  По  даному  питанню  протягом
2016  року  надавалась  інформація  до  Головного  управління  з  питань  взаємодії  з
митними  органами,  прикордонною  службою,  оборонної  та  мобілізаційної  роботи
обласної державної адміністрації.

Підготовлені  проекти  рішень  районної  ради:  «Про  виконання  Програми
проведення  заходів  допризовної  підготовки,  патріотичного  виховання  молоді  та
призову громадян району на строкову військову службу у 2015 році,  затвердженої
рішенням районної ради від 13.05.2014 року», «Про виконання комплексної Програми
профілактики злочинності і правопорушень у Чугуївському районі на 2011-2015 роки,
затвердженої  рішенням  районної  ради  від  28.04.2011  року»,  «Про  затвердження
Програми  проведення  заходів  допризовної  підготовки,  патріотичного  виховання
молоді та призову громадян району на строкову військову службу на 2017 рік».

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.

Здійснювався  контроль  за  виконанням  заходів  щодо  сприяння  організації
призову громадян на строкову військову службу та за контрактом.

Здійснювалася  правова  експертиза  відповідності  чинному  законодавству
України проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та наказів
керівників  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,  перевірка
проектів  рішень  колегії  районної  державної  адміністрації,  рішень  районної  ради,
робота з укладання договорів, контрактів та угод, вносились зміни та доповнення до
розпоряджень голови районної державної адміністрації в установленому порядку.

Здійснювалися заходи щодо виконання Указів Президента України, постанов
Кабінету Міністрів України, наказів голови Служби безпеки України, розпоряджень,
доручень голів  обласної  та  районної  державних адміністрацій  з  питань  оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами,
дотримання антикорупційного законодавства.

Проведена перевірка рішень виконкомів сільських, селищних рад  з виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади.
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На  виконання  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації
від  28.10.2016  № 399  «Про  затвердження  Плану  основних  заходів  щодо  участі
Чугуївського  району  у  проведенні  у  2016  році  Всеукраїнського  тижня  права»
з 05-11.12.2016 року в районі проведено Тиждень правової освіти населення.

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

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.

У звітному періоді відділом з юридичних питань і оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної  роботи  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату
районної  державної  адміністрації  здійснено  перевірку  нормативних  актів  районної
державної адміністрації: 987 розпоряджень голови районної державної адміністрації з
основної діяльності; 54 рішень районної ради, що виносяться на розгляд пленарних
засідань  районної  ради  головою  районної  державної  адміністрації;  687  наказів
структурних підрозділів  районної державної адміністрації; 1006 рішень виконавчих
комітетів  сільських,  селищних  рад,  прийнятих  з  питань  здійснення  делегованих
повноважень органів виконавчої влади,   64 проектів договорів/додаткових угод.  

Забезпечувалося своєчасне подання на державну реєстрацію до Чугуївського
міськрайонного управління юстиції  Харківської  області  розпоряджень нормативно-
правового характеру та оприлюднення їх у встановленому законодавством  порядку в
міськрайонній громадсько-інформаційній газеті «Вісник Чугуївщини». До державного
реєстру було внесено 1 розпорядження голови районної державної адміністрації.

З метою організації та забезпечення в установленому порядку представництва
інтересів районної державної адміністрації, її структурних підрозділів та їх посадових
осіб  у  судах  відділом  представлено  інтереси  районної  державної  адміністрації  в
Чугуївському  міському  суді  Харківської  області,  Апеляційному  суді  Харківської
області, Господарському суді Харківської області (в середньому 2-3 судових засідань
на місяць).

Міжвідомчою  координаційно-методичною радою  проведено  4  засідання,  на
яких розглянуто найбільш актуальні  питання,  а  саме:  «Про посилення соціального
захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги», «Про
правову  допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та
районів  проведення  АТО»,  «Про   протидію   негативному  впливу   іноземних  та
вітчизняних засобів масової інформації з метою об’єднання українського суспільства
навколо ідей української державності», «Про стан  виконання Закону України «Про
освіту»,  «Про  забезпечення   роботи   з  роз’яснення  серед  населення   основних
положень  законодавства   про  права  та  обов’язки,  соціальний  та  правовий  захист
військовозобов’язаних,  призваних  на  військову  службу  у  зв’язку  з  мобілізацією,
резервістів,  а  також   військовослужбовців,  прийнятих  на  військову  службу  в
добровільному  порядку  (за  контрактом)»,  «Про  порядок   обчислення  податку  на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, що сплачується фізичними особами»,
«Про проведення правоосвітньої  роботи серед громадян, які переміщуються із  зони
антитерористичної  операції  та  з  території  окупованого  Криму», «Про   надання
безоплатної первинної правової допомоги постраждалим від терористичних актів, а
також інформування населення Чугуївського району де  і  як  можна отримати таку
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допомогу  у  разі  необхідності», «Про  права  внутрішньо  переміщеної  особи  та  її
обов’язки»,  «Про  захист  прав  дітей-сирт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування»,  «Про  виконання  плану   заходів  щодо  участі  Чугуївського  району  у
проведені  у  2016  році  Всеукраїнського  тижня  права»,  «Про    роботу  громадської
приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги   Чугуївської
районної  державної адміністрації за 2016 рік», «Про діяльність закладів культури з
організації правовиховної та правоосвітньої роботи серед населення району».

Протягом  року  проведено  4  засідання  комісії  по  перегляду  розпоряджень
голови  районної  державної  адміністрації.  За  2016  рік  було  переглянуто
501 розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності та
568 – з кадрових питань.

Підготовлені  проекти  рішень  районної  ради  з  питань:  «Про  виконання
Програми правової освіти населення Чугуївського району на 2013-2015 роки» та «Про
затвердження Програми правової  освіти населення Чугуївського  району на  2016-
2020 роки».

Упродовж року  районною державною адміністрацією було  проведено  низку
організаційних заходів. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеві  вибори»,  у  відповідності  до
виконання  Календарного  плану  основних  організаційних  заходів  з  підготовки
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних та міської рад об’єднаних
територіальних громад і відповідних сільських, селищних та міського голів 31.07.2016
року та  повторного  голосування  21.08.2016  року  по  виборах  депутата  Чкаловської
селищної ради Чугуївського району Харківської області в одномандатному виборчому
окрузі № 21 на перших місцевих виборах 31.07.2016 року  на території району  була
проведена робота щодо відпрацювання на високому рівні  всіх  необхідних заходів.
Забезпечувалася  координація  створення  рівних  умов  для  всіх  суб’єктів  виборчого
процесу,  вживалися  заходи  щодо  недопущення  під  час  підготовки  та  проведення
виборів  будь-яких  проявів  адміністративного  тиску,  незаконного  втручання  у
виборчий  процес,  а  також  унеможливлення  використання  посадовими  особами
службового  становища,  службових  приміщень,  транспорту,  засобів  зв’язку  для
підтримки  окремих  політичних  сил.  Контролювалось обстеження  відповідальними
працівниками районної державної адміністрації приміщень для розміщення сільських,
селищних  виборчих  комісій,  дільничних  виборчих  комісій  і  приміщень  для
голосування,  дотримання виконкомами сільських, селищних рад термінів виконання
плану  проведення  ремонтних робіт,  відновлення  вуличного  освітлення,  здійснення
інших заходів  щодо приведення приміщень виборчих дільниць та прилеглої території
у відповідність до встановлених вимог.

З метою належного розгляду питань, пов’язаних із нагородженням державними
нагородами  України,  відзнаками  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів
України,  заохочувальними  відзнаками  Прем’єр-міністра  України,  центральних
органів  виконавчої  влади,  відзнаками обласного  та  районного  рівнів  при районній
державній адміністрації та районній раді діє комісія з питань нагородження. 

У  2016  році  відбулося  39  засідань  комісії,  де  розглядалися  подання  та  за
результатами яких готувалися необхідні матеріали для нагородження. 

За  вагомі  досягнення  у  різних  сферах  діяльності,  з  нагоди  державних  і
професійних  свят  було  нагороджено  районними  відзнаками  443  особи,  з  них
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Почесною  грамотою  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  Чугуївської
районної ради було – 296 осіб (68,7 %) та 9 трудових колективів (2,1 %), Подякою
голови Чугуївської районної державної адміністрації та голови Чугуївської районної
ради – 138 осіб (31,3 %). 

Щомісяця  в  районній  державній  адміністрації  організовувалися  навчання
працівників райдержадміністрації, посадових осіб місцевого самоврядування згідно з
розробленою тематикою. Упродовж року проведено 5 практичних занять та 2 лекції. 

Відповідно до Плану здійснення контролю за виконання органами місцевого
самоврядування  району  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  на
2015  рік,  затвердженого  розпорядженням голови  районної  державної  адміністрації
від 25.12.2014 № 877, організовано  7 виїздів 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 виконкомам сільських, селищних
рад та прийому громадян за місцем проживання.

Структурними підрозділами  райдержадміністрації  узагальнено  досвід  роботи
11  виконкомів  сільських,  селищних  рад  району  з  різних  напрямків  роботи  та
здійснено  32  перевірки  виконання  органами  місцевого  самоврядування  району
делегованих повноважень органів виконавчої влади з окремих статей Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».

Постійно  контролювалось  внесення  змін  до  положень  про  структурні
підрозділи районної державної адміністрації, до посадових інструкцій працівників та
до  складу  консультативно-дорадчих  органів,  створених  при  районній  державній
адміністрації.

Щомісяця проходили оперативні робочі наради голови райдержадміністрації з
заступниками  голови,  керівником  апарату,  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації,  служб  району  та  розширені  наради  голови
райдержадміністрації  з  заступниками  голови,  керівником  апарату,  керівниками
структурних підрозділів  райдержадміністрації,  підприємств,  організацій,  установ та
служб району, сільськими, селищними головами.

На спільному засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  та  постійно
діючої комісії районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян
заслуховувалося  питання:  «Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  щодо
виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України
від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування  конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та
органів  місцевого  самоврядування»  за  2015  рік»,  на  засіданні  колегії  районної
державної адміністрації – «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у відділі
житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації
за І квартал 2016 року» та «Про стан роботи із зверненнями громадян у Чугуївській
районній державній адміністрації за І півріччя 2016 року». 

Для  оперативного  реагування  на  питання,  які  турбують  мешканців  району,
організовано проведення телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» та «Гаряча
лінія». Тема спілкування заздалегідь доводиться до відома мешканців району через
міськрайонну  інформаційну  газету  «Вісник  Чугуївщини».  За  поточний  період
проведено 11 телефонних зв’язків з населенням.
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На більшість звернень, які надійшли під час телефонного зв’язку, були надані
роз’яснення безпосередньо під час спілкування.

На  виконання  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  керівництвом
райдержадміністрації  за 2016 рік проведено 111 особистих прийомів (з них виїзних –
47),  на  яких прийнято,  з  урахуванням колективних звернень,  173 громадянина.  Усі
питання, що порушуються мешканцями на особистих прийомах, як в усних, так і в
письмових зверненнях, підлягають розгляду та контролю.  

За 2016 рік на адресу районної державної адміністрації надійшло 678 звернень
громадян. Із урахуванням письмових та колективних звернень, до районної держав-
ної адміністрації звернулось 1575 громадян. Поштою надійшло –                         23
звернення, через органи влади вищого рівня – 194, через уповноважену особу – 2, на
особистому прийомі – 152, особисто – 304, крім того отримано 3 електронних звер-
нення. У своїх зверненнях громадяни порушили 720 різноманітних питань.

Повторних звернень до районної державної адміністрації не надходило, проте
зареєстровано 4 дублетних звернення, з якими громадяни звернулись до різних гілок
влади.

Від  найменш  захищеної  категорії  громадян  надійшло  618  звернень,  що
становить 91,2 % від загальної кількості звернень. Районною радою з питань надання
матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення мешканцям району, які
опинились у скрутній життєвій ситуації, за звітний період було надано матеріальну
допомогу на загальну суму близько 50 тис.  грн.  Керівництвом районної  державної
адміністрації  налагоджена  система  надання  матеріальної  допомоги  населенню  для
покращення їх фінансового благополуччя, і надалі будуть вживатися необхідні заходи
щодо збільшення цієї підтримки.

У  районній  державній  адміністрації  приділяється  увага  питанню  підтримки
учасників  антитерористичної  операції.  У  2016  році  надійшло  62  звернення  від
учасників  антитерористичної  операції  щодо  надання  матеріальної  допомоги.
Розроблена  та  затверджена  Програма  соціальної  підтримки  учасників
антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей  в  Чугуївському  районі  на  2016  рік.
Комісією  з  питань  надання  одноразової  грошової  допомоги  звільненим  у  запас
(демобілізованим)  військовослужбовцям,  які  брали  участь  в  антитерористичній
операції,  та  членам сімей загиблих (померлих)  під час  участі  в  антитерористичній
операції за 2016 рік було надано матеріальну допомогу на суму 300 тис. грн.

Для підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян щоквартально
загальним  відділом  апарату  районної  державної  адміністрації  проводиться  аналіз
роботи зі зверненнями, що надійшли до районної державної адміністрації.

Найбільш  характерними  питаннями,  з  якими  зверталися  громадяни,  були
питання  соціального  захисту  населення,  комунального  господарства,  аграрної
політики  і  земельних  відносин,  освіти,  наукової,  науково-технічної,  інноваційної
діяльності  та  інтелектуальної  власності,  житлової  політики,  охорони  здоров’я,
діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення дотримання законності та
охорони  правопорядку,  реалізації  прав  і  свобод  громадян;  екології,  природних
ресурсів, транспорту та зв’язку тощо.

Протягом  року  із  загальної  кількості  звернень,  що  надійшли  до  районної
державної  адміністрації,  364  звернення  вирішено  позитивно,  на  298  –  надані
роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством.  На  виконання  пункту  3  Указу
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Президента  України  від  07.02.2008 №  109/2008  «Про  першочергові  заходи  щодо
забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на  звернення  до
органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування»  при  районній
державній адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень
громадян.  За  звітний  період  було  проведено  12  засідань  комісії,  в  тому  числі  –
4  виїзних (смт Новопокровка,  с.  Тернова,  смт  Есхар,  смт Кочеток).  На  засіданнях
комісії  заслуховувалися  звернення,  які  потребують  більш  детального  розгляду  та
пошуку  шляхів  їх  позитивного  вирішення.  Під  час  проведення  виїзних  засідань
комісії  за  місцем  проживання  залучаються  до  їх  роботи  представники  органів
місцевого самоврядування, громадськість та заявники.

Протягом  року  проводився  оперативно-технічний  контроль  за  станом
виконання  1694  документів  (на  початок  2016 року  на  контролі  перебувало
757  документів, протягом року  районною  державною  адміністрацією  взято  на
контроль 937 документів).  

За звітний період знято з контролю, як такі, що виконано, 840 документів, що
складає 49,6 % від загальної кількості контрольних документів. 

Усі контрольні документи було виконано без порушень термінів, встановлених
авторами документів.

У   2016  році робота  відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату
районної державної адміністрації  була спрямована на виконання основних завдань,
які  визначені  в  Законі  України  «Про  Держаний  реєстр  виборців».  Основними
напрямками роботи були:

проведення   щомісячного періодичного  поновлення  персональних  даних
Державного реєстру виборців (далі – ДРВ);

проведення  категоріювання  об’єктів,  де  циркулює  інформація  з  обмеженим
доступом, що не становить державної таємниці у відділі ведення Державного реєстру
виборців апарату районної державної адміністрації.

У  2016  році  щомісяця  проводилося   прийняття,  перевірка  перевірочною
формою  CheckForm, завантаження до АІТС ДРВ та обробка відомостей періодичного
поновлення персональних даних реєстру.  

Всього за 2016 рік отримано 480 відомостей по 40 населеним пунктам району,
які  містили  дані  про  3957 виборців.  За  результатами  опрацювання  відомостей
періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів – 2741 виборця;
включено до ДРВ  – 360;
внесено зміни до ДРВ  – 2257;
включено до звернень до інших відділів ведення  ДРВ – 750;
виконано переадресування для прийняття рішення на інші відділи ДРВ – 84;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ – 127;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ – 700 виборцям.
На  виконання  постанови  Центральної  виборчої  комісії  від  24.11.2012  №  11

«Про  порядок  утворення   звичайних,   закордонних   та   спеціальних   виборчих
дільниць  на  постійній  основі»  відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  за
поданням  сільських,  селищних  голів  внесено  зміни  до  меж  31  постійнодіючої
виборчої дільниці на території Чугуївського району.
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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  проводилось  адміністрування  роботи  Eset Endpoint Antivirus:
оновлення  баз  даних  та  компонентів  програми  на  серверах  та  клієнтських
комп’ютерах, моніторинг перевірок критичних областей тощо. 

Проведено роботи:
по  налаштуванню  програми  FossDoc  в  структурних  підрозділах  районної

державної адміністрації;
по  забезпеченню  відділа  державної  реєстрації  районної  державної

адміністрації:  ідентифікаторами  доступу  до  державних  реєстрів,   електронно-
цифровими  підписами,  налаштованю  комп'ютерного  обладнання,  проведенню
локальної мережі.

По  отриманню  45  електронно-цифрових  підписів  для  працівників  районної
державної адміністрації в  акредитовані центри сертифікації ключів  органів юстиції
України.

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

Здійснювався  технічний  супровід  системи  відеоконференцзв’язку  під  час
проведення селекторних нарад з облдержадміністрацією. 

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

Першочерговими задачами у здійсненні кадрової роботи у районній державній
адміністрації  є  системна  робота  з  добору  персоналу,  формування  кваліфікаційних
вимог  до  нього,  розв’язання  питань  рівномірного  розподілу  відповідальності,
планування  навчання  та  кар’єрного  зростання  державних  службовців,  здійснення
заходів,  спрямованих  на  проведення  роз’яснювальної  роботи  серед  державних
службовців щодо практичного застосування антикорупційного законодавства України
та виконання інших завдань роботи з кадрами.

На засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто питання про
стан  роботи  з  кадрами,  організацію  розвитку  персоналу  у  Чугуївській  районній
державній  адміністрації,  з  антикорупційної  діяльності:  «Про  хід  виконання
комплексної  Програми профілактики злочинності  і  правопорушень у  Чугуївському
районі на 2011-2015 роки у 2015 році» та «Про стан реалізації державної політики у
сфері запобігання корупції у Чугуївській районній державній адміністрації».

Відділ  управління  персоналом  апарату  районної  державної  адміністрації
відповідає за організацію роботи і ведення документації 6 консультативно-дорадчих
органів районної державної адміністрації. За звітний період проведено:

4 засідання Ради по роботі з кадрами районної державної адміністрації,  на яких
розглянуто 13 питань;
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4  засідання  ради протидії  злочинності  і  корупції  при  районній  державній
адміністрації;

36  засідань  конкурсної  комісії  на  заміщення  вакантних  посад  державних
службовців  районної  державної  адміністрації,  за  результатами  яких  прийнято  14
розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  про  призначення  або
просування по службі працівників; 

27 засідань комісії з підрахунку стажу державної служби працівників районної
державної адміністрації, результатом яких стало встановлення  надбавки  за вислугу
років 59 особам та підвищення надбавки за вислугу років  33 особам; 

3  засідання  Організаційного  комітету  з  проведення  І  туру  щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

Наразі  в  районній  державній  адміністрації  працює  5  магістрів  державного
управління  та  10  магістрів  державної  служби.  Протягом  2016  року  3  працівники
районної  державної  адміністрації  стали  слухачами  Харківського  регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління при
Президентові  України  для  здобуття  вищої  освіти  за  спеціальністю  галузі  знань
«державне  управління».  Для  вступу  на  навчання  до  академії у  2016  році
рекомендовано  3  особи  за  заочною  (дистанційною)  формою  навчання  та  2  – за
денною.

Проведено  І  тур  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий  державний
службовець»,  в якому взяли участь 4 керівники та  4 спеціалісти.  З них пройшли всі
три  етапи  конкурсу  3  керівники  та  3  спеціалісти. За  результатами  визначено
переможців І  туру: в номінації  «Кращий керівник» – Савінову О.О.,  начальника
архівного  відділу  районної  державної  адміністрації,  а  в  номінації  «Кращий
спеціаліст»  – Кіянську  Л.М.,  головного  спеціаліста  з  орагізаційної  роботи  та
масових комунікацій апарату районної державної адміністрації. У ІІ турі конкурсу
у  м.  Харків  взяв  участь  переможець  І  туру  Конкурсу  у  номінації  «Кращий
керівник».

Упродовж 2016 року при Харківському регіональному інституті  державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України
підвищили  кваліфікацію  54  особи:  2  особи  –  за  професійною  програмою,  1  – за
програмою  постійно  діючого  семінару  за  темою  «Іноземна  мова  у  державному
управлінні  та  місцевому  самоврядуванні»,  51  – за  програмами  тематичних
короткострокових семінарів. 

Функціональне  навчання  у  сфері  цивільного  захисту  при  Навчально-
методичному  центрі  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності  Харківської
області пройшли 5 осіб.

Згідно  з  розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації
від 18.12.2014 № 244-к «Про проведення щорічної  оцінки виконання державними
службовцями  покладених  на  них  обов’язків  і  завдань  в  районній  державній
адміністрації»  у  січні-лютому  2016  року  щорічній  оцінці  в  апараті,  структурних
підрозділах районної державної адміністрації підлягало 75 державних службовців.

У  березні  2016  року  здійснено  декларування  майна,  доходів,  витрат  і
зобов’язань фінансового характеру за 2015 рік.

На  посади  державних  службовців  районної  державної  адміністрації
сформовано кадровий резерв на 2016 рік, до складу якого включено 201 особу, жінки
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складають  79,6 %  (160 осіб). Серед  осіб,  зарахованих  до  кадрового  резерву,
9 магістрів державного управління та 10 магістрів державної служби. 

У 2016 році проведено 62 засідання конкурсних комісій районної державної
адміністрації.  За  рекомендаціями  цих  конкурсних  комісій  призначено  на  посади
30 державних службовців.

У 2016 році погоджено з районною державною адміністрацією призначення 2,
та звільнення 1 керівника територіальних органів виконавчої влади, урядових органів
у  системі  міністерств,  установ  та  організацій,  що  належать  до  сфери  управління
центральних органів виконавчої влади.

Районною  державною  адміністрацією  проводиться  подальша  робота  щодо
забезпечення законності,  прав, свобод та інтересів громадян, вживаються додаткові
заходи щодо покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.

Заступник керівника апарату,
начальник відділу організаційної роботи 
та масових комунікацій апарату
районної державної адміністрації                                                  Л.М. КІЯНСЬКА   
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