
1. Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за
IV квартал  2016  року  направити  першому  заступнику,  заступнику  голови  та
керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації до відома.

2. Попередити  керівників  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації  про  персональну  відповідальність  за  якість  та  зміст  звітів  про
виконання  планів  роботи  районної  державної  адміністрації,  суворо
дотримуватися  термінів  надання  інформації  та  їх  погодження із  заступником
голови та керівником апарату районної державної адміністрації.

3. Заступнику керівника  апарату, начальнику відділу  організаційної
роботи  та  масових  комунікацій  апарату  районної  державної
адміністраці забезпечити  висвітлення  звіту  про  виконання  плану  роботи
районної державної адміністрації за IV квартал 2016 року на офіційному веб-
сайті  районної  державної  адміністрації  та  в  місцевих  засобах  масової
інформації.

Голова районної державної 
адміністрації                                                      М.М. ШОШИН

«____»____________2017 р.

              
Голові районної державної 
адміністрації

                                                          ШОШИНУ М.М.

З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за IV квартал 2016 року

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

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

У січні-листопаді 2016  року (згідно із статистичною інформацією за
січень-листопад 2016  року)  підприємствами району реалізовано промислової
продукції на 1,79  млрд.  грн,  що складає 1,6 % від загального обсягу реалізації
області.  Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  на  одну  особу  населення
району становив 38,39 тис. грн.

Продукція вироблена промисловими підприємствами району за 12 місяців
2016 року експортувалася до таких країн як: В’єтнам, Корея, Ірак, ОАЄ, Оман,
Кенія,  Канада,  Йорданія,  Англія,  Грузія,  США, Ірландія,  Грузія,  Казахстан та
інші.



2

Станом  на  01.01.2017 у  районі  налічується  224  заклади  торгівлі:
133 магазини, 75 торговельних павільйонів, 16 кіосків.

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

Мешканцям  9  віддалених  сіл:  Тетлега,  Ртищівка,  Піщане,  Степове,
Миколаївка,  Пушкарне,  Гаврилівка,  Світанок,  Зауддя,  продовольчі  товари  та
товари  першої  необхідності,  як  правило на  замовлення,  постачають  приватні
підприємці,  які  здійснюють  торговельну  діяльність  на  території  відповідних
громад.

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

За останніми статистичними даними (за січень-вересень 2016 року) обсяг
капітальних інвестицій склав 227,222 млн. грн, що становить 2,1 % до загальної
суми  капітальних  інвестицій  області,  а  також  4858,4  грн  на  одну  особу
населення району.

Обсяг  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  становив
72535,8  тис.дол.  США.  Підприємства  району: ПАТ  «Агрокомбінат
Слобожанський»,  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»,  ТОВ  «Харківський  лікеро-
горілчаний  завод-плюс»,  ПрАТ «KGS&Co»,  ТОВ «Малинівський  склозавод»,
ТОВ «Бікорм» мали прямі інвестиції  з  7 країн світу,  з  яких найбільш значні
обсяги прямих іноземних інвестицій вкладені нерезидентами Кіпру. 

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

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

У порівнянні з початком 2016 року станом на 25.12.2016 на підприємствах
торгівлі району відзначається зростання цін: крупу гречану (+18,4%), сметану
жирністю 20% (+62,7%), ковбасу варену І сорту (+15,1%), борошно пшеничне
(+6,9%), молоко жирністю 2,5% (+8,1%), масло вершкове (+7,8%). Зменшення
ціни відбулося на: макаронні вироби (-3,7%), крупу манну (-0,8%), рис (-5,9%),
яйця  курячі  (-11,2%),  цукор-пісок  (-0,5%),  олію  соняшникову  рафіновану
(-0,3%). 
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Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» – 10,40 грн, батон із борошна вищого ґатунку –
8,05 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 6,6 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
21,08 грн/л, бензин марки АI-95 «Євро» – 21,63 грн/л, дизпаливо марки «Євро» –
19,04 грн/л.

Питання  ціноутворення,  стан  цінової  ситуації  на  споживчому  ринку
району знаходяться під постійним контролем відділу економічного розвитку і
торгівлі районної державної адміністрації.

Станом на 01.12.2016 у  районі  було зареєстровано  38 юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців – 103, створено 151 робоче місце, з них юридичними
особами  –  38,  фізичними  особами  –  103,  за  договорами  трудового  найму
працює – 10 чоловік.

04.11.2016  року  було  проведено  бізнес-семінар  на  тему  «Можливості
малого  та  середнього  бізнесу  в  рамках  «Програми  сприяння  розвитку
підприємницва на 2016-2020 р.р».

29.11.2016  року  було  проведено  тренінг  з  проектного  менеджменту  за
участю   сільських  і  селищних  голів,  громадських  організацій,  керівників
управлінь та структурних підрозділів районної державної адміністрації.

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

обслуговування населення району;
цін на основні продукти харчування;
цін на хліб та хлібобулочні вироби;
цін на нафтопродукти.
Підготовлені і проведені засідання:
районної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення

інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;
Координаційної групи з питань захисту прав споживачів;
Координаційної  ради із  забезпечення  стабільної  цінової  ситуації  на  ринку

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

інвентаризації державного майна.
Розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації:
підсумки економічного і соціального розвитку району за січень-вересень,

січень-жовтень, січень-листопад 2016 року;
моніторинг цін на основні продукти харчування;
дислокація  підприємств  побутового  обслуговування  населення,  мережі

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

виробництва району у розрізі промислових підприємств.
Управління праці  та  соціального захисту населення районної  державної

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

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  з  початку  року
перебувало  1214  безробітних,  з  яких  648  осіб  працевлаштовані.  Рівень
працевлаштування складає  53,3%. За  ІV квартал 2016 року в  громадських та
інших роботах тимчасового характеру взяло участь 54 особи. За направленням
служби  зайнятості  одержали  нову  професію  або  підвищили  кваліфікацію
67 осіб. У районі створено 152 робочих місця. З них: юридичними особами – 39,
фізичними особами – 103, за договорами трудового найму працює – 10 чоловік.

Виплачено компенсацію єдиного внеску одному роботодавцю.
Станом на 01.01.2017 заборгованість з виплати заробітної плати в районі

складає 623,8 тис. грн на «Есхарівському ЖКЕУ-2011».  
Проведено  3  засідання  районної  комісії  з  питань  погашення

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат.

Протягом  ІV кварталу  2016  року  проведено  обстеження  підприємств  з
питань дотримання законодавства про працю мобілізованих осіб.

Протягом звітного періоду в районі здійснювались системні заходи щодо
профілактики травматизму на виробництві та профзахворювань у відповідності
із Законом України «Про охорону праці».

Зареєстровано 165 нещасних випадків невиробничого характеру.
Станом  на  01.01.2017  житлові  субсидії  в  районі  призначені

13038 домогосподарствам, або 98,0% від їх загальної кількості. В аналогічному
періоді 2015 року – 5712 (28,0%).

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
84287,47 тис. грн, що на 59994,47 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді
2015 року.  Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає –
1468,30 грн, що на 1146,25 грн більше ніж у 2015 році.

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  житлову  субсидію
726 домогосподарствам, або 5,6% від загальної кількості призначених.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім’ям»  отримали  допомогу  244 малозабезпечені  сім’ї  на
загальну суму 2187,1 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
одержали допомогу 2174 сім’ї на загальну суму 9161,5 тис. грн. 

Головним  державним  соціальним  інспектором  перевірено  8243  особові
справи  одержувачів  субсидій  та  260  особових  справ  одержувачів  соціальних
допомог. 

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам.  Станом  на  01.01.2017
призначено  пільг  на  загальну  суму  11278,4  тис. грн,  перераховано
11633,0 тис. грн, у тому числі за минулі роки 2674,4 тис. грн. Заборгованості
перед  населенням  за  надані  пільгові  послуги  немає.  Проводиться  робота  по
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забезпеченню громадян пільгового контингенту твердим паливом та скрапленим
газом. 

За  2016  рік  управлінням  видано  7720  довідок  про  взяття  на  облік
внутрішньо переміщених осіб.

На обліку в районі 13718 пенсіонерів, інвалідів війни – 214, учасників бо-
йових дій - 390, вдів загиблих та померлих учасників війни - 184, учасників
війни - 656.

Путівки  на  санаторно-курортне  лікування  надані  4  інвалідам  війни,
11 інвалідам загального захворювання, 2 учасникам антитерористичної операції.

Видано інвалідам 91 направлення для забезпечення протезними виробами
та технічними засобами реабілітації.

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

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації  має три відділення, чи-
сельність працюючих 107 чоловік, у тому числі соціальних робітників          67
чоловік, які працюють в 19 населених пунктах.

Станом на 01.01.2017 надана допомога 2116 особам, в тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 753 особам;

          відділенням денного перебування – 785 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання –

21 особі;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) –
506 особам;

пунктом прокату – 51 особі;
переміщеним  особам  із  зони  проведення  антитерористичної  операції  –

83 особам.
На обліку в управлінні перебуває 428 громадян постраждалих внаслідок

Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  –  105  осіб,  2  категорія  –  77  осіб,
3 категорія – 152 особи, вдови – 36 осіб, діти – 58 осіб).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  180  громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 673,9 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 198 громадян  на суму 168697,0  грн,
пільгами на безкоштовне зубопротезування скористалися 12 громадян на суму
13554,00 грн.

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

населення,  за  результатами яких  надано  матеріальну  допомогу  59  особам на
суму 11800 грн; 
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3  засідання  районної  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із
заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат;

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

13  засідань  конфліктної  комісії  з  питань  призначення  державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання населенню субсидій для
відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, розглянуто 389 справ по
субсидіях, 32 справи по допомогах та 7 справ по пільгах;

3  засідання  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання
деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка
зобов’язалася поховати померлого,  розглянуто 9 заяв, надана допомога в сумі
3600 грн;

засідання координаційного комітету сприяння зайнятості населення;
засідання районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інженерно-транспортної
інфраструктури.

Протягом  2016  року  на  адресу  управління  надійшло  102  письмових
звернення. На особистому прийомі у начальника побувало 192 громадянина. На
Урядову «гарячу» лінію, що розглядались управлінням, надійшло 599 звернень
громадян.

Переважним  питанням  був  розгляд  звернень  стосовно  призначення
житлової  субсидії  та  соціальних допомог  –  30  особам,  надання  матеріальної
допомоги – 42 особам, надання пільг та забезпечення засобами реабілітації  –
7 осіб, щодо порушення трудового законодавства – 1 особі.

Особлива  увага  приділялася  розгляду  звернень  найменш  соціально-
захищених верств населення, ветеранів війни та праці. 

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

Підготовлено  матеріали  та  проекти рішень для  розгляду  на  сесіях
Чугуївської районної ради  «Про внесення змін до рішення районної ради від
22  грудня  2015  року  «Про районний бюджет  на  2016  рік»,   «Про районний
бюджет на 2017 рік».

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

Постійно надавалась практична і методична допомога усім сільським та
селищним радам з питань уточнення місцевих бюджетів. 
          Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення змін до
затверджених бюджетів на 2016 рік, та узагальнено дані по бюджетних запитах
на  2017  рік  від  місцевих  рад  та  бюджетних  установ  району.  Перевірено  їх
відповідність бюджетному законодавству. 
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  Проводився  щоденний моніторинг виконання доходної частини бюджету
району та стан виплат захищених статей видатків, проводилась постійна робота
з казначейством щодо стану проведення видатків та інших бюджетних питань.

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

Проведено  аналіз  фінансово-економічного  стану  сільськогосподарських
підприємств району.

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

Щомісяця  проводиться  моніторинг  виплати  заробітної  плати  по
сільгосппідприємствам району.

Постійно  проводиться  аналіз  діяльності  сільськогосподарських
підприємств району в галузі тваринництва.

Начальником  та  спеціалістами  управління  проводились  виїзди  по
сільськогосподарських підприємствах району з питань проведення збиральних
робіт,  стану  засипки  насіння  ярих  культур  під  урожай  2017  року,  перевірки
стану озимих зернових культур під урожай 2017 року та зимівлі худоби.

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

Щомісяця проводився моніторинг та аналіз інформації щодо проведення
розрахунків  господарствами  району  за  орендовані  земельні  та  майнові  паї.
Узагальнена  інформація  надавалась  до  Департаменту  агропромислового
розвитку та використовувалась при проведенні нарад та семінарів.

Розроблено  прогнозовані  показники  обсягів  агропромислового
виробництва району.

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

Ведеться  моніторинг  закупівлі  сільськогосподарської  техніки  та
технологічного обладнання сільськогосподарськими підприємствами району. 

Проведено:
оновлення  машинно-тракторного  парку,  що  дасть  змогу  підвищити

продуктивність праці та зекономити паливно-мастильні матеріали;
моніторинг заготівлі кормів по сільськогосподарських підприємствах;
моніторинги  забезпеченості  сільськогосподарських  підприємств  району

паливно-мастильними  матеріалами,  закупівлі  та  застосування  мінеральних
добрив  та  засобів  захисту  рослин,  а  також  потреби  підприємств
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агропромислового  комплексу  в  залученні  кредитних  коштів  для  виконання
польових робіт у 2017 році;

аналіз ринкових цін на сільськогосподарську продукцію.
Відділом  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації  було

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

Під  контролем  знаходиться  поліпшення  медичного  забезпечення  осіб,
постраждалих  внаслідок  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  ветеранів  війни,
учасників  бойових  дій  та  інвалідів  війни,  сімей  загиблих  (померлих)  воїнів,
дітей війни. 

Протягом жовтня-листопада 2016 року в районі продовжувала  діяти акція
боротьби  з  туберкульозом  під  гаслом:  «Зупинимо  туберкульоз  разом».  Було
здійснено виїзди бригад лікарів-фахівців районної лікарні та Центру первинної
медико-санітарної  допомоги  у  населенні  пункти  району,  а  саме:  в  села
Волохів  Яр,  Піщане, Зарожне, Стара Гнилиця,  Іванівка,  Михайлівка,
Камяна Яруга, Коробочкине, Мосьпанове, селища Введенка та Малинівка. 

Своєчасно  розпочато  опалювальний  сезон  в  лікувальних  установах
району.

Організовано проведення молебнів в релігійних громадах району за мир та
благополуччя в Україні.

На  базі  районної  лікарні  відбулася  нарада  робочої  групи  за  проектом
«Трансформація первинної медицини в м. Чугуїв» за підтримки Генерального
консульства Німеччини та Міжнародного фонду «Відродження». Метою зустрічі
було планування  спільних дій  за  умов децентралізації  первинної  медицини в
Чугуївському районі.

Головними  лікарями  районної  лікарні  та  Центром  первинної  медико-
санітарної допомоги прийнято участь у Дні головного лікаря в комунальному
закладі охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф».

Проведено  засідання  Координаційної  ради  з  питань  профілактики  і
боротьби з поширенням алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції та
СНІДу.

Протягом  кварталу  відділом  були  підготовлені  інформації  та  прийнято
участь у селекторній нараді обласної державної адміністрації з питань:

«Про стан забезпечення громадян,  які  страждають на рідкісні (орфанні)
захворювання, лікарськими засобами»; 

«Про стан освоєння коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний
ремонт об’єктів, що фінансуються у поточному році за рахунок різних джерел
фінансування»;

«Про стан захворюваності населення Харківської області на туберкульоз».
Взято участь у  медичній нараді  комунального закладу охорони здоров’я

«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  за
підсумками рейтингових показників 9 місяців 2016 року.

Проведено аналізи:
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за  станом  розрахунків  за  використані   енергоносії  по  лікувальним
закладам району;

використання  лікувальними  закладами  району  медичної  субвенції  за
звітний період.

Підготовлено  інформацію  щодо  захворюваності  на  грип  та  ГРВІ  в
Чугуївському  районі  для  розміщення  на  офіційному  веб-сайті  Чугуївської
районної  державної  адміністрації. На  засідання  місцевої  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки і  надзвичайних ситуацій району підготовлено
матеріали з питання готовності лікувальних закладів району до роботи в період
підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Підготовлено  матеріали  для  розміщення інформації  щодо профілактики
боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в газеті «Вісник Чугуївщини».

На  доручення  голови  обласної  державної  адміністрації  за  підсумками
засідання  у  форматі  «круглого  столу»  від  07.10.2016  року  підготовлено
інформацію з питання «Про хід реалізації  пілотного проекту з  реформування
первинної  ланки  медичної  допомоги  (на  рівні  лікаря  загальної  практики
сімейної медицини) в м. Чугуєві та Чугуївському районі».

Проведено засідання «круглого столу» з питання «Реформування другого
рівня  надання  медичної  допомоги»  за  участю  голови  районної  державної
адміністрації,  голови  районної  ради,  заступника  начальника  Управління
охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації та представників
депутатського корпусу районної ради.

З нагоди відзначення Міжнародного Дня інвалідів здійснено відвідування
лікарями загальної практики сімейної медицини інвалідів вдома.

У рамках проведення районною державною адміністрацією акції «Щедрий
грудень»  відділом охорони здоров’я  районної  державної  адміністрації  надана
допомога  у  вигляді  продуктового  набору  для  матері  загиблого
військовослужбовця із зони проведення антитерористичної операції Мирослава
Мисли. 

Проведено  медичну  нараду,  присвячену  30-ти  річчю  відкриття
поліклінічного відділення  комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська
центральна районна лікарня імені М.І. Кононенка» за участю голови районної
державної адміністрації.

01.12.2016 – взято участь у  нараді за участю заступника голови районної
ради, головними лікарями комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  імені  М.І.  Кононенка»,  «Чугуївський  районний
центр первинної медико-санітарної допомоги», заступниками головних лікарів з
питання проведення профілактичних медичних оглядів населення в населених
пунктах району.

06.12.2016  –  відбулась  зустріч  начальника  відділу  охорони  здоров’я  з
в. о.  Міністра  охорони  здоров’я  України  Уляною  Супрун  з  питання
«Реформування медичної сфери» на базі обласної клінічної лікарні м. Харкова.

20-21.12.2016 – начальником відділу охорони здоров’я, головним лікарем
комунального  закладу  охорони  здоров’я «Чугуївський  районний  центр
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первинної медико-санітарної допомоги» прийнято участь у нараді Міністерства
охорони здоров’я України за підтримки Представництва Дитячого Фонду ООН
(ЮНІСЕФ) за темою «Реформа системи охорони здоров’я в 2017 році: план дій,
комунікація для населення, комунікація для медичної громади» в м. Києві. 

Підготовлено  щорічний статистичний звіт про стан і  тенденції розвитку
релігійної ситуації та стан державно-церковних відносин в Чугуївському районі
за 2016 рік.

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

На  території  району  проживає  7904  неповнолітніх,  з  них  перебуває  на
обліку служби: 117 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(31 дитина-сирота і 86 дітей, позбавлених батьківського піклування), 16  дітей,
які  виховуються  в  10  сім’ях,  де  батьки  не  виконують  своїх   батьківських
обов’язків.  На  обліку  служби  перебувають  3  сім’ї  переселенців  із  зони
проведення  антитерористичної  операції,  які  виховують 5 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, і мешкають на території району.

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

Служба у справах дітей постійно вивчає та аналізує питання подолання
дитячої  бездоглядності,  безпритульності,  жебрацтва  та  бродяжництва  серед
неповнолітніх в населених пунктах району.  Протягом ІV кварталу 2016 року
проведено 17 рейдів-перевірок по населеним пунктам району.  Було вилучено
2  неповнолітніх  дітей  та  влаштовано  їх  до  центру  реабілітації  м.  Харків.
На  облік  служби  поставлено  4  дітей,  які  опинились  в  складних  життєвих
обставинах,  та виховуються в  родині.  Обстежено умови проживання дітей  в
42  сім’ях   пільгового  контингенту,  проведено  24  профілактичних  бесіди  з
батьками та неповнолітніми.

На  особистому  прийомі  громадян  в  службі  у  справах  дітей  звернулось
37 осіб,  надійшло 11 заяв.  Всі звернення розглянуті та вирішені позитивно.

Взято  участь  у  11  судових  засіданнях  по  кримінальних  справах  та  по
цивільним справам щодо позбавлення батьків батьківських прав відносно дітей. 

Здійснено  100%  відвідування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  які  виховуються  в  сімейних  формах  виховання
району.  Традиційними і досить ефективними є Дні правових знань та лекції на
правову  тематику,  дні  боротьби  з  негативними  явищами.  Так,  проведено
27  лекцій,  4  Дні   правових   знань,   48  профілактичних  бесід,  в  ході  яких
розповсюджено 2 листівки та  понад  300  методичних буклетів:  «Дитина  та  її
права»,  «Соціальний  захист  дітей»,  «Ти  і  Закон»,  «Працевлаштування
неповнолітніх».  
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Проведено  4  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної адміністрації. На розгляд комісії було винесено 17 питань, серед них:
7  – питань захисту житлових і майнових прав дітей, 10  –  соціального захисту
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.  За  результатами
роботи  комісії  підготовлено  15  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації. 

Протягом  кварталу  надано  статус  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування 8 дітям,  із  них –  1  дитина влаштована в  прийомну
сім’ю,  2  влаштовані  під  опіку  та   піклування  громадян  України,  1 дитина
усиновлена громадянами України і 4 дитини влаштовані до державних закладів.

Значна  увага  приділяється   сімейним формам  виховання  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом влаштування дітей даної
категорії  під  опіку,  піклування,  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу. На даний час в 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 кварталу проведені заходи щодо уточнення та оновлення даних
по  Реєстру  житла,  яке  належить  на  праві  власності  або  праві  користування
дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування, оновлені
відомості в електронній базі-даних.

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

перебувають  на  обліку  в  секторі  ювінальної  превенції  Чугуївського відділу
поліції;

проведено  батьківські  збори  з  прийомними  батьками  та з батьками-
вихователями;

проведено  семінари-наради  з  інспекторами  у  справах  дітей  при
виконкомах сільських та селищних рад району;

19.12.2016  року  було  здійснено  привітання  дітей-сиріт  та  дітей
позбавлених батьківського піклування з Днем Святого Миколаю, дітям вручено
солодкі подарунки.

Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді обстежено
умови проживання 163 родин, в яких виховується 348 дітей, з них – 2 родини,
які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах.  Даним  категоріям  сімей
надано  комплекс  соціальних  послуг.  У  Місцевому  банку  даних  сімей,  які
перебувають  у складних  життєвих  обставинах,  перебуває  91  родина,  в  них
виховується 166 дітей.

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  щодо  недопущення
соціального  сирітства,   вирішення  питання  щодо  захисту  прав  та  законних
інтересів  дітей  відбулися  виїзди  до  населених  пунктів  району  заступником
голови  районної  державної  адміністрації,  спеціалістами  районного  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служби у справах дітей районної
державної адміністрації. Членам сімей надано консультації щодо налагодження
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взаємовідносин  у  родині,  належного  ставлення  до  виконання  батьківських
обов’язків по  вихованню  та  розвитку  дітей,  роз’яснено  щодо  держаних
соціальних виплат, навчання дітей та підготовки до опалювального сезону тощо.

Спеціалісти центру приймали участь у семінарах, тренінгах  «Соціально-
профілактична  робота  з  сім’ями,  дітьми  та  молоддю»,  «Надання  якісних
соціальних  послуг  учасникам  антитерористичної  операції  та  їх  родинам»,
«Взаємодія  державних  та  недержавних організацій  при  здійсненні  соціальної
роботи з  учасниками антитерористичної  операції  та  їх  родинам»,  «Соціальна
робота  з  дітьми,  які  потерпіли  від  кримінальних  правопорушень  або  стали
свідками  таких  правопорушень»,  «Реалізація  проекту  впровадження  підходу
«кейс-менеджмент» у роботі з внутрішньо переміщеними особами  в Донецькій,
Луганській,  Полтавській  та  Харківській  областях»,  «Розвиток  професійних
навичок для надання психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам
і приймаючим територіальним громадам».

Одним із  пріоритетних напрямків  роботи  центру  соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді є робота щодо підготовки осіб з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  до  самостійного  життя. Зараз  під
соціальним  супроводом  перебуває  8  прийомних  сімей  та  3  дитячих  будинки
сімейного типу. В них виховується 27 дітей та 4 особи, яки досягли 18-річного
віку.  У  2017  році  із  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу
планують  вийти  6  осіб.  Ці  діти  досягли  повноліття  та  закінчили навчання  в
професійно-технічних  закладах.  Спеціалістами  центру  здійснюються  заходи
щодо  соціальної  та  психологічної  адаптації  молодих  людей  до  самостійного
життя.

Протягом  жовтня  з  неповнолітніми  та  молоддю,  яких  засуджено  до
покарань,  не  пов’язаних  з  позбавленням  волі  проведено  лекції  за  темою
«ВІЛ/СНІД – захворювання, які бентежать світ» та «Моє майбутнє». 
          У рамках районної соціальної акції «Стоп насильству!» спеціалістами
центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  організовано  засідання
круглого  столу  за  темою  «Взаємодія  органів  і  установ,  на  які  покладається
здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї».

У  рамках  Міжнародної  акції  «16  днів  проти  гендерного  насильства»  в
районі проведено конкурс дитячого малюнку «Дім під веселкою» серед учнів
навчальних закладів. В заході взяли участь 25 дітей.

У Міжнародний  день  волонтерів  до  реалізації  заходів  районної  акції
«Щедрий грудень» приєдналися діти-сироти та діти,  позбавлені батьківського
піклування,  що  мешкають  у  Харківському  соціальному  гуртожитку.  Були
зібрані  кошти  для   родин  з  дітьми,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах та придбані продукти харчування,  підгузки та  іграшки для дітей.

У рамках реалізації районної Програми «Соціальна підтримка сімей, дітей
та молоді» Центром проведено інформаційно-просвітницькій захід для студентів
Чугуївського  професійно-аграрного  ліцею  з  метою  пропаганди  здорового
способу життя.
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У День святого Миколая, за підтримки  благодійного фонду «Волонтери:
Дорослі  –  Дітям»,  в  районі  організоване  свято  для  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування  та  дітей  з  сімей,  які  перебувають  у
складних життєвих обставинах.  Юними артистами  Дитячо-юнацького театру
оригінального  жанру  «Діти  майбутнього»  представлена  вистава  «За  двома
зайцями». Виставу  мали можливість подивитися більше 150 дітей району. Всі
діти отримали подарунки від видавництва «Ранок», солодощі від благодійного
фонду.  Також  в  цей  день  спеціалісти  Центру  разом  із  представниками
благодійного фонду «Волонтери: Дорослі – Дітям» відвідали сім’ї з дітьми, які
перебувають у складних життєвих обставинах, в селах Волохів Яр, Гракове та
Мосьпанове.  Волонтери  підготували  для  цих  сімей  подарунки  –  продуктові
набори, засоби гігієни, іграшки, одяг.

З  метою  надання  соціально-психологічних  послуг  демобілізованим
учасникам  антитерористичної  операції  діє  група  взаємодопомоги  за  участю
кризових  психологів  Психологічної  Кризової  Служби «Української  асоціації
фахівців  з  подолання  наслідків  психотравмуючих  подій».  Серед
демобілізованих розповсюджено інформаційні буклети «Пільги та гарантії для
учасників антитерористичної операції». Роботою охоплено 139 осіб.

Протягом IV кварталу 2016 року забезпечена своєчасна виплата заробітної
плати педагогічним працівникам 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. 

03.10.2016  року  ветерани  педагогічної  праці  взяли  участь  у  заходах,
присвячених Дню педагогічних працівників,  які  відбулись у Будинку вчителя
м. Харкова.

Проведені   наради  керівників  навчальних  закладів  району,  на  яких
обговорювались  питання  підготовки  навчальних  закладів  до  опалювального
сезону  та  роботи  у  осінньо-зимовий  період,  формування  мережі  навчальних
закладів  на  2016/2017 навчальний рік,  питання про підсумки оздоровлення у
2016 році, підсумки ЗНО-2016.

04.10.2016 року педагогічні працівники району взяли участь у святковому
концерті,  присвяченому  Дню  працівників  освіти,  який  відбувся  у
кіноконцертному залі «Україна» м. Харкова.

05.10.2016 року  у  актовій  залі  відділу  освіти  проведено районний етап
фестивалю  ораторського  мистецтва.  Переможцем  став  учень  Введенського
навчально-виховного комплексу  Хобутя Давид.  На обласному етапі  конкурсу
став дипломантом конкурсу.

06.10.2016 року вчителі  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  Вікторія  Круглова  та  викладачі  фізико-технічного
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факультету університету імені В.Н. Каразіна. Даний захід відвідали 98 учнів і
21 вчитель навчальних закладів Чугуївського району. 

З  10-14.10.2016  року у  навчальних  закладах  району  проведені  заходи,
присвячені Дню захисника Вітчизни. 

18.10.2016  року  проведена  нарада  голів  первинних  профспілкових
організацій  за  участю  представників  обласної  організації  профспілок  «Про
роботу виборчих органів  організаційних ланок профспілок в умовах фінансової
та адміністративної децентралізації».

У жовтні 2016 року пройшов 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.

28.10.2016  року  на  базі  загальноосвітньої  школи  № 8  м. Чугуєва  були
проведені тренінги для вчителів української мови та літератури, історії України,
математики,  іноземних  мов,  географії,  які  викладають  в  11-х  класах,  щодо
підготовки  до  зовнішнього  незалежного  оцінювання. 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.

У  листопаді  2016  року  в  навчальних  закладах  району  проведений
моніторинг якості дошкільної та початкової освіти.

08.11.2016  року  на  базі  Базаліївської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів проведено заняття школи становлення молодого вчителя «Перші
кроки до майстерності».

16.11.2016  року  проведені  змагання  з  настільного  тенісу  серед  учнів
загальноосвітніх  навчальних  закладів  району.  В  змаганнях  взяли  участь
13 збірних команд школярів загальноосвітніх навчальних закладів району.

21.11.2016  року в усіх  навчальних  закладах  району  проведені  заходи,
присвячені Дню Гідності та Свободи.

23.11.2016 року проведена методична зустріч з елементами тренінгу для
учителів, які працюють в перших класах загальноосвітніх навчальних закладах
району «Практичне введення компетентнісного підходу у навчально-виховний
процес початкової школи».

25.11.2016  року  на  базі  Малинівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  проведено  семінар  для  учителів  образотворчого  мистецтва
навчальних  закладів  району  за  темою «Декоративно-прикладне  мистецтво  як
один із  компонентів реалізації  творчого потенціалу учнів».  Учителі  відвідали
урок в 5 класі «Динаміка Всесвіту» (малювання абстрактної композиції).

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.
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07.12.2016 року  на базі  Центру дитячої  та  юнацької  творчості  відбувся
захист робіт учнів-членів Малої академії наук (секція «Філологія»). 

08.12.2016  року  на  базі  Центру  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської молоді відбувся захист робіт учнів-членів Малої академії наук (секція
«Історичне краєзнавство»).

09.12.2016 року  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. 

13.12.2016  року  розпочався  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. 

Протягом  грудня  навчальні  заклади  району  взяли  участь  у  благодійній
акції  «Щедрий  грудень»,  «Привітанні військових  з  Новорічними  святами»,
виготовленні новорічних  стінгазет,  проведені  акції  для  людей  похилого  віку
«Допоможемо  створити  новорічний  настрій».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 Міністерства України в Харківській
області. 

27.12.2016 року проведені новорічні ранки для обдарованих дітей та дітей
пільгових категорій  у районному Будинку культури.

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

засідання  координаційної  ради  з  питань  організації  відпочинку  та
оздоровлення дітей і учнівської молоді за участю заступника голови районної
державної адміністрації;

нараду  з  тренерсько-викладацьким  складом  комунального  закладу
«Дитячо-юнацька  спортивна  школа Чугуївської  районної  ради  Харківської
області»;

тренінг із студентською молоддю Чугуєво-Бабчанського  лісного коледжу
на тему «Активна молодь. Як стати лідером».

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

Підготовлено матеріали:
для  виступу  на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  з

питань: «Про підсумки оздоровчої кампанії на території Чугуївського району у
2016  році» та  «Про  стан  розвитку  дитячо-юнацького  спорту  та  фізичної
культури на території району»;

на засідання розширеної наради голови районної державної адміністрації з
першим  заступником  голови,  заступником  голови,  заступником  керівника
апарату,  начальником  організаційного  відділу  апарату  районної  державної
адміністрації,  керівниками  структурних  підрозділів  районної  державної
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адміністрації, служб району щодо підсумків проведення оздоровчої кампанії в
КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко»;

на  засідання  сесії  районної  ради  «Про  виконання  районної  Програми
«Соціальна  підтримка  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  на
2012-2016  роки», «Про  виконання  районної  Програми  «Організація
оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки»; про прийняття програм
«Програма  розвитку  фізичної  культури  та  спорту,  формування  здорового
способу  життя  та  національно-патріотичного  виховання  молоді  на
2017-2021  роки»,  «Організація  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  на  2017-
2020 роки».

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

змагання серед юнаків з міні-футболу (смт Есхар);
першість району з шахів (смт Кочеток);
змагання з баскетболу, шахів, настільного тенісу та армспорту в рамках

районної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  колективів  фізичної  культури,
організацій,  підприємств,  агрофірм,  сільських  та  селищних  рад,  спортивних
клубів (смт Кочеток);

відкритий турнір з боротьби самбо (смт Веденка);
фізкультурно-спортивний  захід  до  Дня  Святого  Миколая  «Ти  зможеш,

якщо зміг я» (с. Стара Гнилиця);
Збірні команди району взяли участь у:
фінальних змаганнях за  програмою обласної  Спартакіади серед районів

області  та  міст  обласного  значення  з  легкої  атлетики  (м.  Харків),  з  шахів
(м. Харків), з тенісу настільного (м. Харків); 

обласній спартакіаді серед фізкультурних працівників (м. Харків);
Чемпіонаті  Харківської  області  з  легкої  атлетики  у  приміщенні  серед

юнаків та дівчат (1999 та молодше р.н.) у м. Харків;
обласному турнірі з боротьби самбо серед юнаків та дівчат (м. Харків);
фінальних змаганнях за  програмою обласної  Спартакіади серед районів

області та міст обласного значення з важкої атлетики (м. Харків), з баскетболу
(чоловіки) у м. Харків; 

зимовій  першості  м. Харкова  з  легкої  атлетики  серед  збірних  команд
училищ фізичної культури,  спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи
олімпійського резерву, дитячо-юнацьких спортивних шкіл (м. Харків);

міжнародному турнірі з боксу присвяченому пам’яті заслуженого тренера
України Б.К. Андріїва (м. Харків).

Вихованці  комунального  закладу  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївської районної ради Харківської області» взяли участь у:

змаганнях з міні-футболу (смт Кочеток);
матчевій  зустрічі  з  міні  футболу  з учнями  Чкаловського  навчально-

виховного комплексу (смт Кочеток);
першості України з боксу (м. Одеса).
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З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням  вимог  та  норм  проведення  оздоровчо-виховного  процесу  та
діяльності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласного
бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на території
Харківської  області  та  за  її  межами,  направлено  4  дитини,  які  потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.

У  сфері  культури  протягом  кварталу  відбувся  ряд  виставок  та  інших
урочистих  заходів.  Розробляли  проекти  нормативно  правових  актів  щодо
проведення фестивалів та конкурсів.

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

оформлення  охоронних  зобов’язань  на  пам’ятки  історії  на  території
місцевих рад;

участі аматорів району у проведенні VIII обласного відкритого фестивалю
дитячої та юнацької творчості «Жовтий звук»;

 організації  та  проведення  урочистого  заходу  з  відкриття  пам’ятника
Мухіну Є.О. в с. Зарожне;

про  організацію  та  проведення  заходів з  нагоди  Дня  пам’яті  жертв
голодоморів; 

підготовки та проведення циклу зимових свят в районі;
участі аматорів району у обласних заходах циклу зимових свят;
функціонування  закладів  культури  на  території  Чкаловської  об’єднаної

територіальної громади.
Проводилась робота щодо оформлення документації на пам’ятки історії, а

саме:  Охоронних  зобов’язань,  паспортів,  актів  технічного  стану,  історичних
довідок.

28.10.2016  – працівники відділу взяли участь у нараді-семінарі за темою
«Запровадження контрактної форми роботи у сфері культури» (м. Дергачі);

01.11.2016 – організовано та проведення нараду для працівників бібліотек-
філій  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»  (за  участю  громадської  організації  «Дума»)  щодо  організації  та
проведення  заходів  в  бібліотеках  району  з  використанням  кіноклубу
«Docudays UA»;

17.11.2016 – організовано та проведено нараду з керівниками театральних
гуртків  району  щодо  участі  у  обласному  конкурсі  театральних  колективів
«Жовтий звук»;

29.11.2016  – робоча нарада з завідувачами бібліотек-філій комунального
закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»  щодо
підготовки та здачі річної звітності;

10.12.2016 – взяли участь в обласному семінарі-практикумі з витинанки
«Паперові дива» (для керівників гуртків і студій образотворчого мистецтва);

За звітний період проведені такі культурно-масові заходи:
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03.10.2016  – урочистий  захід  з  нагоди  вшанування  пам’яті  видатного
українця – вченого,  хірурга,  анатома,  фізіолога,  гігієніста,  педагога  –  Мухіна
Єфрема Йосиповича (с. Зарожне);

12.10.2016 – урочистий захід з нагоди Дня захисника України;
28.10.2016 – урочисте покладання квітів з нагоди Дня визволення України

від німецько-фашистських загарбників (смт Малинівка);
03.11.2016 – урочистий захід з нагоди Дня соціального працівника;
14.11.2016  – урочистий  районний  захід  до  Всеукраїнського  Дня

працівників культури та аматорів народних мистецтв;
23.11.2011 – районний захід до Дня Гідності і Свободи – «Україна – країна

гідності  і  свободи»  за  участі  організацій,  закладів,  установ  району  на  базі
Чугуївського краєзнавчого музею;

25.11.2016  – урочистий  захід  з  нагоди  Дня  працівників  сільського
господарства;

26.11.2016 – мітинг до Дня  пам’яті жертв  голодоморів біля  пам’ятника
жертвам  Голодомору 1932-1933 років в Україні (с. Волохів Яр);

29.11.2016  – відкриття  фотовиставки  «Україна  –  це  ми»,  в  рамках
відзначення  25-річчя  незалежності  України  (Чугуївська  картинна  галерея
імені І.Ю. Рєпіна);

06.12.2016  –  урочиста  зустріч  офіцерів гарнізону  з  головою  районної
державної адміністрації з нагоди 25-річчя Збройних Сил України;

11.12.2016 – участь працівників культури у організації та показу мюзиклу
«Сім свічок» аматорського театру «Фридляндія» щодо проблеми голокосту.

Згідно з окремим планом до новорічних свят організовано та проведено:
новорічні  ранки  для  дітей в  місцевих  сільських,  селищних  Будинках

культури;
Майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас з читачами бібліотек-

філій  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»;

акція «Напиши листівку Діду Морозу» для читачів місцевих бібліотек;
районний  новорічний  захід  для  дітей  пільгової  категорії  (комунальна

установа «Чугуївський районний Будинок культури»);
участь дітей району у проведенні обласної новорічної ялинки (м. Харків);
звітний  концерт  колективу  індійського  та  східного  танцю  «Рамаяна»

(керівник В. Яковенко);
звітний показ театральної студії «Тур де форс» (керівник Т.Кузнецова).
Аматори   району у  звітному  періоді  брали  участь  в обласних,

Всеукраїнських,  Міжнародних  та  регіональних  конкурсах,  фестивалях  та
оглядах, а саме:

25.10.2016 – участь кращих читців району у проведенні другого обласного
патріотичного Форуму «Віват, Україно!»;

16.10.2016  –  участь  колективу  бально-спортивного  танцю  у  І  турі
відкритих  обласних  змагань  зі  спортивних  танців  «Гран-Прі
Слобожанщини – 2016» (м. Куп’янськ);
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21.10.2016  –  участь естрадно-вокального ансамблю «Санта-Лючия» у
Регіональному фестивалі конкурсі вокального  мистецтва  «Душі  криниця»
(м. Харків);

22.10.2016 – участь  зразкового колективу індійського та східного танцю
«Рамаяна»  у  Всеукраїнському фестивалі східного  та  сучасного  танцю
«Bravissimo» (м. Харків);

13.11.2016  –  участь  зразкового колективу бально-спортивного  танцю
«Вдохновение» у Кубку Харкова по бальним танцям 2016 (м. Харків);

13.11.2016 – участь  зразкового колективу естрадного балету «Юсалія» у
Міжнародному танцювальному конкурсі  «Megapolis» (м. Харків);

участь  зразкового колективу спортивного  клубу  «Наталії  Черних  з
акробатичного рок-н-ролу» у ІV (м. Запоріжжя) та V (м. Новомосковськ) етапах
чемпіонату України;

участь  народного естрадно-вокального колективу «Мультитрек» та
зразкового  дитячого танцювального колективу «Вікторія» у  V Міжнародному
фестивалі-конкурсі «DanceSongFest – 2016» (м. Харків);

участь клубу спортивного танцю «Сфера» у ІІ Міжнародному фестивалі
зі  спортивних  бальних  танців  «UkrDanceCup 2016»  (м.  Харків),  обласному
конкурсі  бальних  танців  «Гран-Прі  Слобожанщини  2016»  (м.  Червоний
Донець),  Всеукраїнському  фестивалі  з  бальних  танців  «Киевские  зори»,
Міжнародному  фестивалі  з  бальних  танців  «Киевская  Русь»  (м.  Київ),
Всеукраїнському  турнірі  з  бально-спортивних  танців  «Кубок  співдружності»
(м. Харків);

16.11.2016 року працівники сфери культури брали участь у обласному
заході  до  Всеукраїнського  Дня  працівників  культури  та  аматорів  народних
мистецтв           (м. Харків).

Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ
документальних фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA» за тематикою:

до Дня Захисника України;
до Дня визволення України від фашистських загарбників;
до Дня інвалідів «Я такий же, як і ти!»;
запобігання потрапляння неповнолітніх дітей до молодіжних угрупувань

з антисоціальним  способом життя;
гідності та свобод громадського суспільства;
до Дня пам’яті жертв голодоморів;
до 25-річчя  Збройних Сил України «Нам є що захищати».
У  бібліотеках  –  філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовані книжкові виставки:
«Вони воювали за Батьківщину», «Їх тисячі лягло у ту війну»;

до Дня писемності та мови «Кохана українська мово», «О, мово моя, душа
голосна України», «Українська мова – давня і молода»;

до Дня Гідності і Свободи «Гідні творять майбутнє»;
до Дня пам’яті жертв голодоморів «Чорні жнива»;
до Дня інвалідів в Україні «Кожна людина – особлива! Усі люди – рівні».
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У рамках Тижня права протягом 05-15.12.2016 року в бібліотеках району
пройшли такі заходи:

книжкові  виставки  «Знаємо  свої  права,  виконуємо  свої  обов’язки»
(центральна бібліотека), «По лабіринтах права» (Малинівська бібліотека-філія),
«Закон  і  ти»  (Тернівська  бібліотека-філія),  «Є  права  у  кожного  із  нас»
(Коробочкинська  бібліотека-філія),  тематичні  викладки  «Закон  і  порядок»
(Кочетоцька  бібліотека-філія  №1),  «Право  у  нашому  житті»  (Іванівська
бібліотека-філія),  «По  закону  і  по  совісті:  право  в  житті  сучасної  молоді»
(Есхарівська бібліотека-філія) та інші;

 12.12.2016  року  в  центральній  районній  бібліотеці  відбувся  показ
документального фільму в рамках кіноклубу «Docudays UA» про права дитини
режисера Олександра Гореліка «Виховання Уляни» (Чехія);

показ  та  обговорення  з  читачами  шкільного  віку  фільмів  з  підборки
кіноклубу «Docudays UA».  

  Протягом  звітного  періоду  (згідно  з  окремим планом)  в  бібліотеках-
філіях  комунального закладу  «Чугуївська  районна централізована бібліотечна
система» організовано та проведено безкоштовні скайп-консультації з правових
питань.

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

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

Проводився  моніторинг  фактичного  стану  виконання  селищними,
сільськими  радами  комплексу  заходів,  спрямованих  на  підвищення
протипожежного  стану  об’єктів  житлово-комунальної  сфери  в  населених
пунктах  району,  а також   заходів,  спрямованих  на  зниження  небезпеки  та
травматизму людей.

У  районі  згідно  з  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації  від  10.10.2016  №  368  «Про  початок  опалювального  періоду»  з
10.10.2016 року розпочався осінньо-зимовий період 2016-2017 років. 

З  метою  його  сталого  початку  та  проходження,  ефективної  взаємодії
підрозділів  житлово-комунального  господарства  та  своєчасної  ліквідації
можливих  аварійних  ситуацій   на  території  району  було  організовано
чергування  та  забезпечено  цілодобову  роботу  оперативно-чергових  служб  на
місцевих комунальних підприємствах.

Станом на 31.12.2016 року в районі працюють всі котельні. Тепло подано
в  усі  176  житлових  будинків  з  центральним  опаленням  та  в  усі  об’єкти
соціально-побутового  призначення.  Разом  з  тим,  на  початку  опалювального
періоду спостерігались окремі затримки з подачею тепла в смт Кочеток у зв’язку
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з  поривами  на  зношених  міжбудинкових  тепломережах,  які  було  усунуто  в
стислі терміни оперативними бригадами житлово-комунального підприємства. 

На виконання «Комплексного плану заходів спеціалізованої комунально-
технічної  служби цивільного захисту  Чугуївського  району  по  запобіганню та
ліквідації   надзвичайних  ситуацій техногенного  та  природного  характеру  у
Чугуївському районі в осінньо-зимовий період 2016-2017 років», зкореговано та
поновлено відповідну плануючу документацію.

Визначено  об’єкти  життєзабезпечення  населення,  що  можуть  зазнати
негативного  впливу  природних  явищ.  Органами  місцевого  самоврядування
було вжито низку  заходів  щодо забезпечення  їх  сталого  функціонування.  На
місцях створено необхідний резерв матеріалів та уточнено розрахунок сил та
засобів, які планується залучати до їх ліквідації.

Житлово-комунальні послуги надавались своєчасно та в повному обсязі,
проводився  моніторинг  фактичного  стану  виконання  селищними,  сільськими
радами комплексу заходів, спрямованих на підвищення протипожежного стану
об’єктів  житлово-комунальної  сфери в  населених пунктах району,  виконання
заходів щодо протипожежного захисту житлових будинків та споруд, об’єктів з
масовим  перебуванням  людей,  а  також   заходів,  спрямованих  на  зниження
небезпеки та травматизму людей.

Районною  державною  адміністрацією  налагоджена  співпраця  з
представниками  Чугуївського  району  електричних  мереж
АК «Харківобленерго» та з Харківським високовольтним районом електричних
мереж  АК  «Харківобленерго».  При  виявленні  проблем,  питання  оперативно
вирішуються.

Утримання  вулично-дорожньої  мережі  здійснюють  філія  «Чугуївський
райавтодор»,  ДП «Харківоблавтодор»  та  філія  «Чугуївське  ДЕП»
ДП «Харківоблавтодор», якими заготовлено достатньо  піску та  солі.

В районі розроблено схеми розчистки доріг в зимовий період на території
населених пунктів району. З метою належного утримання вулично-дорожньої
мережі  комунальної  власності  в  належному  стані  в  осінньо-зимовий  період
2016-2017  років  сільськими,  селищними  головами  укладено  договори  з
підприємствами та організаціями на території району з метою виділення від них
необхідної техніки.

В  районі  розгорнуто  29  пунктів  обігріву  у  фельдшерсько-акушерських
пунктах на територіях сільських та селищних рад району. 

27.12.2016 року проведено засідання конкурсного комітету з визначення
автомобільних  перевізників  на  приміських  автобусних  маршрутах  загального
користування, що не виходять за межі Чугуївського району.

На виконання доручення голови обласної  державної  адміністрації  щодо
активізації  роботи  зі  створення  об’єднання  співвласників  багатоквартирних
будинків  відділом  проводилась  роз’яснювальна  робота  серед  населення,
проводилась  пропаганда  досвіду  діючих  об’єднань.  Мешканцям  населених
пунктів  району  надавалися  консультації  щодо  створення  нових  об’єднань
співвласників  багатоквартирних  будинків.  Готувалися  аналітичні  та



22

інформаційні матеріали для проведення чергових нарад в районній державній
адміністрації, а також на виїзні наради з залученням активу органів місцевого
самоврядування  та  керівниками житлово-комунальних підприємств з  питання
утворення в районі нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
На  кінець  року  в  районі  в  76  будинках  успішно  функціонує  46  об’єднань
співвласників  багатоквартирних  будинків.  Робота  щодо  створення  нових  і
підтримки  успішного  функціонування  існуючих  об’єднань  співвласників
багатоквартирних будинків у районі триває. 

Протягом  звітного  періоду  проводилась  робота  по  впровадженню
енергоефективних та енергозберігаючих заходів. 

На  виконання «Програми стимулювання  об’єднань  співвласників
багатоповерхових  будинків  Чугуївського  району  до  впровадження
енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки» та  «Програми відшкодування
відсотків  за  кредитами,  отриманими  населенням  Чугуївського  району  на
впровадження  енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки»  згідно  з
інформацією,  наданою  ТВБВ  №  10020/0449  філією Харківського обласного
управління АТ «Ощадбанк» станом на 27.12.2016 по Чугуївському району було
видано 25 кредитів  на  загальну  суму  309450,0  грн,  з  них  відшкодовано
191941,00 грн. 

Проведено  енергоаудит  навчально-виховних  комплексів  у  селищах
Новопокровка,  Введенка  та  в  селі  Кам’яна  Яруга.  На  виконання  заходів,
передбачених  Державною цільовою програмою енергоефективності, за рахунок
Державного фонду регіонального розвитку проводилася реконструкція системи
водопостачання  північної  частини  с. Коробочкине загальною  вартістю
5224,96 тис. грн.

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

Протягом кварталу заслуховувалися сільські,  селищні голови, керівники
окремих організацій, підприємств та установ щодо проведеної роботи стосовно
ліквідації заборгованості на вказаних підприємствах за спожиті енергоносії та
виконання  заходів  щодо  зменшення  і  ліквідації  заборгованості  місцевих
споживачів за отримані комунальні послуги.

З метою надійного  транспортного забезпечення  та  належного та зручного
перевезення пасажирів на міжміських маршрутах і на дорогах району у звітному
періоді  працювало  29  одиниць  спецтехніки,  було  встановлено
15 попереджувальних дорожніх знаків «Слизька дорога». 

Постійно  проводився  контроль  за  станом  організації  пасажирських
перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
не виходять за межі території Чугуївського району.
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Відділом продовжувалася організаційна робота з сільськими і селищними
головами, керівниками установ, організацій усіх форм власності, депутатами і
населенням щодо належного санітарного утримання територій. 

Виконувались  роботи  з  ліквідації  звалищ та  вивозу  сміття,  очистки  лі-
сосмуг  біля  населених  пунктів  та  вздовж  доріг  та  забезпечення  належного
санітарного утримання території населених пунктів району. Продовжувалось ви-
конання  робіт з облаштування водозаборів та артезіанських свердловин систем
водопостачання.

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

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

Так,  було  переглянуто  тарифи  на  послуги  з  централізованого
водопостачання  та  водовідведення,  утримання  будинків  і  споруд  та
прибудинкових  територій,  вивезення  та  розміщення  побутових  відходів  та
рідких нечистот у смт Чкаловське, а також в селищах Чкаловське та Кочеток на
послугу з централізованого опалення, що надає Харківське обласне комунальне
підприємство  «Дирекція  розвитку  інфраструктури  території».  У  селищах
Кочеток та Малинівка і селах Леб’яже та Іванівка було переглянуто тариф на
послугу  з  централізованого  опалення,  що  надає  товариство  з  обмеженою
відповідальністю «Котельні лікарняного комплексу».

Виконувалися заходи щодо  здійснення розрахунків з усіма категоріями
споживачів за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги та погашення
заборгованості минулих періодів.

Відповідно  до  інформації,  отриманої  від  підприємств,  що  надають
послуги з водопостачання та водовідведення,  станом на 27.12.2016 загальний
борг складає 1444,8 тис. грн, з них населення – 990,6 тис. грн, а інші споживачі –
118,3 тис. грн.

Відповідно  до  інформації,  отриманої  від  підприємств,  що  надають
послуги  з  теплопостачання,  станом  на  27.12.2016  заборгованість  складає
11956,26 тис. грн, з них заборгованість населення – 6014,41 тис. грн, споживачі
–  1964,6 тис. грн. 

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

Рівень  розрахунків  споживачів  району  за 2016  рік за  спожиту
електроенергію становить  100%,  при  чому  рівень  розрахунків  установ,  що
фінансуються з місцевого бюджету становить   98%.

Продовжувалась робота за зверненнями громадян у житлово-комунальній
сфері. У звітному періоді було розглянуто всього 63 звернень громадян стосовно
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житлової  сфери  та  прийнято  відповідні  заходи  щодо  позитивного  вирішення
порушених у них питань.

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

У ІV кварталі  було  розроблено проекти розпоряджень  голови районної
державної адміністрації:

від  11.11.2016 № 425 «Про створення  ланки територіальної  підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району Харківської
області»;

від  21.11.2016  №  434  «Про  затвердження  Положення  про  ланку
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чугуївського  району  Харківської  області»,  яке  14.12.2016  зареєстровано  в
Головному  територіальному  управлінні  юстиції  у  Харківській  області
за № 62/1546;

від 25.11.2016 № 443 «Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-
зимових  дощових  паводків,  льодоходу  і  весняної  повені  в  районі  у
2016-2017 роках».

від  30.12.2016  № 501 «Про утворення  місцевого  оперативного  штабу  з
метою вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій
протягом зимового періоду 2016/2017 років».

Було  підготовлено  та  проведено  три  позачергових  та  два  чергових
засідання  місцевої  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та
надзвичайних ситуацій району, на яких розглянуті питання:

про  надзвичайну  подію  пов’язану  з  африканською  чумою  свиней,  що
сталася у смт Малинівка, та організаційно-практичні заходи щодо її ліквідації; 

про  стан  забезпечення  об’єктів  району  системами  протипожежного
захисту (системами пожежної сигналізації);

про  стан  виконання  норм  чинного  законодавства  в  галузі  запобігання
техногенно-екологічної  безпеки  на  хімічно-небезпечних  підприємствах,
військових складах району та заходи щодо забезпечення захисту населення, яке
проживає в зонах можливого хімічного забруднення;

про  посилення  заходів  з  недопущення  розповсюдження  африканської
чуми свиней на території району;

про  готовність  органів  управління  та  служб  Чугуївського  району  до
можливого  виникнення  надзвичайних  ситуацій  природного  характеру,
пов’язаних з погіршенням погодних умов протягом 08-09.11.2016 року;

про  стан  готовності  лікувальних  закладів  району  до  роботи  в  період
підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ;

про перевищення епідемічного порогу захворюваності на ГРВІ;
про технічний стан захисних споруд цивільного захисту району;
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про проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення з питань
запобігання  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  навчання  вимогам  безпеки
життєдіяльності, дотримання правил безпеки у побуті;

про стан із функціонуванням добровільних пожежних дружин (команд). 
За звітний період були розроблені:
проект  місцевої  цільової  Програма  розвитку  цивільного  захисту  на

2017-2018 роки, який затверджено рішенням районної ради від 13.12.2016 року;
План організаційних і практичних заходів Чугуївської районної державної

адміністрації,  органів місцевого самоврядування, організацій та установ щодо
запобігання  загибелі  людей  на  водних  об’єктах  у  зимовий  період
2016-2017 років, на виконання вимог якого було виготовлено плакат «Якщо ви
провалилися під лід» у кількості 100 штук на суму – 1,266 тис. грн;

документи  з  оперативної  інформації  за  фактом  виникнення  07.10.2016
року  у  смт  Малинівка  медико-біологічної  надзвичайної  ситуації  природного
характеру за кодом 20733-НС, пов’язана з епізоотією.

Також  були  розраховані  сили  та  засоби  району,  які  залучаються  для
ліквідації наслідків паводка у 2016-2017 роках.

Організована робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Здійсненні  заходи  щодо  виділення  матеріальних  цінностей  з  місцевого
матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

За результатами засідання Експертної комісії Державної служби України з
надзвичайних ситуацій  з  визначення рівнів  та  класів  надзвичайних  ситуацій
(протокол  № 49/10-16 від 15.11.2016 року) надано пропозиції голові районної
державної  адміністрації  щодо  здійснення  фінансування  з  виплат  коштів  за
завдані збитки населенню смт Малинівка у зв’язку з проведенням робіт щодо
ліквідації  наслідків  медико-біологічної  надзвичайної  ситуації  природного
характеру  з  резервного  фонду  районного  бюджету  відповідно  до  вимог
підпункту  «а» пункту  6  постанови   Кабінету   Міністрів  України
від  29.03.2002  № 415  «Про  затвердження  Порядку  використання  коштів
резервного фонду бюджету» (із змінами).

Здійснено відповідні заходи щодо закінчення 09.12.2016 роботи Штабу з
ліквідації  наслідків надзвичайної  ситуації  по  ліквідації  особливо небезпечної
(карантинної) хвороби –  африканської чуми свиней у смт Малинівка. Надана
письмова  доповідь  про  закінчення  робіт  з  ліквідації  надзвичайної  ситуації
(повідомлення  за  додатком  4  до  Порядку  ведення  обліку  надзвичайних
ситуацій,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від  09.10.2013  № 738) до  Департаменту  цивільного  захисту  Харківської
обласної державної адміністрації та Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. Оформлено відповідні
звітні дані.

Розроблено  Алгоритм  дій  сільського,  селищного  голови  у  випадку
виникнення  на  підпорядкованих  територіях  надзвичайної  події  пов’язаною з
африканською чумою свиней.
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Розроблено додаток 14 до Плану евакуації населення Чугуївського району
щодо  евакуації  осіб  з  інвалідністю  у  випадках  виникнення  надзвичайних
ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру. 

Розроблено  Схему  доведення  сигналу  оповіщення  цивільного  захисту
«Штормове попередження» на території Чугуївського району.

Через телерадіокомпанію Чугуївщини «Слобожанка» забезпечено: 
інформування населення району щодо проведення обласною державною

адміністрацією  технічної  перевірки  автоматизованої  системи  оповіщення
населення Харківської області з включенням електросирен 17-19.10.2016 року,
щодо ускладнення погодних умов протягом 12 та 13.11.2016 року; 

доведення  до керівників  підприємств,  установ  і  організацій  району
завдань  щодо  своєчасного  реагування  на  погіршення  погодних  умов
01-03.12.2016 року.

Видано статті у міськрайонній інформаційній газеті «Вісник Чугуївщини»:
«Сезон  «тихого  полювання»  на  ваше  життя  вже  почався»,  «Побутові
нагрівальні прилади: правила користування», «Что делать, если провалился под
лед».

Проведено моніторинг:
випадків  виникнення  лісових  пожеж  на  території  району  протягом

пожежонебезпечного  періоду  2016  року.  Сталося  дві  низові  пожежі  у  лісах
Чугуївського  лісництва  державного  підприємства  «Новомосковський
військовий лісгосп» на площі 0,85 га, збитки від яких склали 0,298 тис.грн;

щодо  наявності  та  придбання  у  ІІ  півріччя  2016  року  засобів
індивідуального  захисту  для  персоналу  підприємств  і  організацій  району.
Закупівля засобів індивідуального захисту  для  потреби працівників проведена
тільки державним  підприємством  «Новопокровський  КХП»  на  суму  –
8663,50 грн;  

щодо  стану  створення  підприємствами  району  об’єктових  матеріальних
резервів  для  запобігання,  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і
природного  характеру  та  їх  наслідків.  Об’єктові  резерви  створено  на
7 підприємствах району обсягом 2189,72 тис. грн;

щодо наявності базових кафедр, шкіл і дошкільних навчальних закладів
з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту та чисельності студентів, учнів,
вихованців,  які  пройшли  навчання  з безпеки  життєдіяльності та  цивільного
захисту  і  брали  участь  у  «Днях  цивільного  захисту»  та  «Тижнях  безпеки
дитини»  у  2016  навчальному  році.  У  заходах  залучалось  3811  учнів
(вихованців);

щодо стану навчальної  матеріально-технічної  бази з  цивільного захисту
підприємств,  установ  та  організацій  району.  У  районі  обладнано
56 інформаційно-довідкових кутків з питань цивільного захист; 

щодо  виконання  «Комплексного  плану  заходів  щодо  попередження
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  і  пожежної
безпеки у Харківській області в осінньо-зимовий період 2016-2017 років».
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 Сумісно  з  Чугуївським  районним  відділом  Головного  управління
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області
організована робота щодо знищення виявлених на території району 197 одиниць
вибухонебезпечних  предметів  часів  Другої  світової  війни,  а  саме:
192 артилерійських снаряда, 4 мінометних мін, однієї ручної гранати.

Сектором містобудування і архітектури районної державної адміністрації
розглянуто та узгоджено 38 проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських
будинків і споруд, а також особистого селянського господарства.

Забудовникам району було видано 4 будівельних паспорти на будівництво
індивідуальних  житлових  будинків  та  господарчих  будівель  і  споруд  у
населених пунктах району.

Видано 5 містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
Оформлено  3 паспорти  прив’язки  для  розміщення  торговельних

павільйонів у населених пунктах району.
На 30% розроблено генеральний план смт Новопокровка.
Триває  збір  вихідних  даних  по  розробленню  генерального  плану

смт Чкаловське.
На  50%  виконана  робота  (в  частині  погодження)  розробленої

містобудівної документації детального плану території за межами смт Есхар для
обслуговування існуючого полігону твердих побутових відходів.
         Підготовлені матеріали розробленої містобудівної документації схеми
планування території Чугуївського району для проведення Держбудекспертизи в
м. Києві.

Проводився моніторинг та готувалися інформації щодо:
залучення  замовників  будівництва  до  пайової  участі  у  розвиток

інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  населених  пунктів
району;

стану  виконання  положень  Закону  України  «Про  засудження
комуністичного  та  націонал-соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки»;

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

сімей  загиблих  військовослужбовців,  які  брали  безпосередню  участь  в
антитерористичній  операції,  а  також  інвалідів  І-ІІ  групи  з  числа
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;

забезпечення  житлом  осіб,  які  брали  безпосередню  участь  в
антитерористичній  операції  та/або  у  забезпеченні  її  проведення  і  втратили
функціональні можливості нижніх кінцівок та які перебувають на квартирному
обліку за місцем реєстрації, а в разі смерті зазначених осіб – члени їх сімей, за



28

якими згідно із законодавством зберігається право подальшого перебування на
квартирному обліку;

введення житла в експлуатацію.
Проведена  інвентаризація  побудованих  індивідуальних  житлових

будинків,  які  не  введені  в  експлуатацію,  в  селищах  Малинівка,  Введенка,
Новопокровка, Кочеток, Чкаловське, селах Тернова, Зелений Колодязь, Кам’яна
Яруга, Стара Покровка, Стара Гнилиця, Коробочкине, Зарожне, Велика Бабка,
Леб’яже, Іванівка, Гракове, Волохів Яр, Мосьпанове. Із забудовниками району
проведена  робота  стосовно  введення  індивідуальних  житлових  будинків  в
експлуатацію  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від  13.04.2011  № 461  «Питання  прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом  об'єктів».  Станом  на  30.12.2016  по  району  було  введено  в
експлуатацію  22  індивідуальних  житлових  будинки  загальною  площею
2918 кв.м.  

Було взято участь у:
оперативній робочій групі по введенню житла в експлуатацію;
у  нараді  з  питання  розгляду  розробленої  містобудівної  документації

генерального  плану  м.  Чугуїв  та  схеми  планування  території  Чугуївського
району в частині погодження проектних меж м. Чугуїв та Чугуївського району
за участю представників Чугуївської міської ради;

у засіданні  колегії  Департаменту містобудування і  архітектури обласної
державної адміністрації.

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

11 та 20.10.2016 року проведено семінари з питань ведення діловодства та
архівної  справи  для  відповідальних  за  діловодство  та  ведення  архіву  та  для
відповідальних за Трудовий архів сільських, селищних рад.

28.11.2016  року  проведено  нараду  начальника  архівного  відділу  з
керівництвом  Чкаловської  селищної  ради  з  питань  забезпечення  додержання
законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Організовано роботу та проведено засідання експертної комісії архівного
відділу 17.10, 14.11 та 02.12.2016 року. На засіданнях розглянуто номенклатури
справ,  описи  справ  постійного  зберігання,  з  особового  складу,  тривалого
зберігання,  акти  про  вилучення  для  знищення  документів,  не  внесених  до
Національного архівного фонду. 

Організовано та проведено паспортизацію архівів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях (далі – установи),
за результатами якої встановлено:

кількість справ постійного зберігання в архівах установ: 8111 справ, з них
7347 включені до описів, схвалених експертно-перевірною комісією Державного
архіву Харківської області;
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кількість справ з особового складу в архівах установ: 7018 справ, з них
6826  включені  до  описів,  погоджених  експертно-перевірною  комісією
Державного архіву Харківської області.

На  виконання  Плану-графіка  на  2012-2016  роки  першочергового
приймання  документів,  що  належать  до  Національного  архівного  фонду,
на постійне зберігання прийнято документи у кількості:

209  одиниць  зберігання  в  упорядкованому  стані  за  описами  справ
Управління  Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської  області  за
1996-2010 роки; 

50 одиниць зберігання архівного відділу районної державної адміністрації
за 1992-2008 роки; 

28  одиниць  зберігання   відділу  охорони  здоров’я  районної  державної
адміністрації за 2004-2008 роки; 

130  одиниць  зберігання  в  упорядкованому  стані  за  описами  справ
Юрченківської сільської ради за 2009-2016 роки; 

185 одиниць зберігання Іванівської сільської ради за 2007-2016 роки; 
171 одиниця зберігання Леб’язької сільської ради за 2009-2016 роки; 
185 одиниць  зберігання  Старогнилицької  сільської  ради  за  1998-

2008 роки; 
308 одиниць зберігання Базаліївської сільської ради за 1994-2016 роки; 
205 одиниць зберігання Введенської селищної ради за 1991-2008 роки; 
204 одиниці зберігання Есхарівської селищної ради за 1988-2008 роки; 
24 одиниць зберігання Чкаловської селищної виборчої комісії за 2016 рік; 
15  одиниць  зберігання  Великобабчанської  сільської  виборчої  комісії  за

2015 рік; 
261  одиниця  зберігання  Коробочкинської  сільської  ради  за  2005-

2016 роки; 
18 одиниць зберігання  виконавчого комітету Чкаловської селищної ради

за 1993-1994 роки.
Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  організації  роботи

з  документами,  включаючи  їх  підготовку,  реєстрацію,  облік  і  контроль  за
виконанням,  з  проведення  експертизи  цінності  документів  та  оформлення  її
результатів  діловодам  (відповідальним  за  діловодство)  та  відповідальним  за
ведення архіву у:

відділі охорони здоров’я районної державної адміністрації;
відділі культури і туризму  районної державної адміністрації;
Чугуївському  районному  центрі  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та

молоді; 
управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної

адміністрації;
редакції інформаційної газети «Вісник Чугуївщини»;
Чугуївському  управлінні  Державної  казначейської  служби  України  у

Харківській області;
Управлінні Держгеокадастру у Чугуївському районі Харківської області;
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Чугуївському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України;
комунальному  закладі  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна

система»;
ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»; 
а  також  у  Введенській,  Кочетоцькій,  Малинівській,  Новопокровській,

Чкаловській селищних та Базаліївській, Великобабчанській, Волохово-Ярській,
Зарожненській,  Іванівській,  Кам’яноярузькій,  Леб’язькій,  Старогнилицькій,
Старопокровській, Юрченківській сільських радах.

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

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

Впродовж  ІV  кварталу  2016  року  до  районної  державної  адміністрації
надійшло 20 запитів на публічну інформацію. З них отримано 19 – електронною
поштою, 1  – на поштову адресу районної державної адміністрації.  11 запитів
надійшло від фізичних осіб, 9 – від юридичних.

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

Всі  запити  було  опрацьовано  в  межах  встановлених  законодавством
термінів,   5  з  яких  задоволено,  6  –  направлено  належним  розпорядникам
запитуваної  інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації  у
визначений  законодавством  термін.  По  9  запитам  у  наданні  інформації  було
відмовлено у відповідності до положень  вимог  чинного законодавства у сфері
доступу  до  публічної  інформації.  Відповіді  на  18 запитів  було  надано  з
випередженням терміну виконання.

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

Щотижнево  на  офіційному  веб-сайті  поновлялася  інформація  про
кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до районної державної
адміністрації. 

Станом  на  30.12.2016  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
10660 документів.

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

Протягом  кварталу  надсилалися  звіти  щодо  протестних  акцій,
резонансних подій, акцій протесту, фактів підбурювання населення до масових
заходів та інших провокаційних дій,  готувалися плани роботи Робочої групи з
підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних
громад   та  звіти  про  виконання  планів.  На  веб-сайті  райдержадміністрації
висвітлювалися заходи з  добровільного  об’єднання  територіальних громад та
реформ  у  сфері  місцевого  самоврядування  і  децентралізації  повноважень
органів  виконавчої  влади,  які  проходять  в  області  та  країні,  здійснювався
моніторинг  щодо  резонансних  подій,  акцій  протесту,  фактів  підбурювання
населення до масових заходів та інших провокаційних дій та готувалися за його
результатами щоденні звіти для обласної державної адміністрації.

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

З  метою  постійного  об’єктивного  інформування  населення  району  з
актуальних  питань  державного  будівництва,  політичного  та  соціально-
економічного  життя  Чугуївщини  у  районі  було  організовано  підготовку  та
проведення  Дня  зустрічей  у  трудових  колективах  та  з  активом  населених
пунктів району за темами:

20.10.2016 – «Українське козацтво як потужна державотворча сила»;
17.11.2016 – «Чугуївщина аграрна: досягнення та перспективи»;
15.12.2016  –  «Відправна  точка  у  розбудові  суверенної  і  соборної

Української  держави»  (до  25-ї  річниці  Всеукраїнського  референдуму  на
підтвердження Акта проголошення незалежності України).

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

Проведена  робота  щодо  розвитку  суспільних  відносин  та  формування
в  районі  громадянського  суспільства.  На  офіційному  веб-сайті  районної
державної  адміністрації  було розміщено 493 матеріала,  з  яких  337 становили
новини (68%).

Одним з  основних  напрямів  діяльності  є  забезпечення  всебічного,
оперативного  інформування  громадськості  про  діяльність  районної  державної
адміністрації,  її  керівництва  та  структурних  підрозділів.  Для  цього  відділом
координувалася  робота  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації щодо наповнення веб-сайту фото-новинами та опрацьовувалися їх
матеріали. 
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Забезпечувалася взаємодія з місцевими засобами масової інформації щодо
висвітлення  діяльності  районної  державної  адміністрації,  її  структурних
підрозділів. 

Розроблено Графік  виступів керівників районної державної адміністрації
та її структурних підрозділів у районних засобах масової інформації на 2017 рік.

Велася організаційна робота:
з інститутами громадянського суспільства щодо прийому документів для

участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради;
щодо передплати на 2017 рік міськрайонної інформаційної газети «Вісник

Чугуївщини» та газети «Слобідський край».
Координувалася  робота  структурних  підрозділів  районної  державної

адміністрації  щодо наповнення офіційного веб-сайту та підготовки для сайту
фото-новин.

За звітний період було комплексно вивчено стиль і методи роботи, надано
практичну  і  методичну  допомогу  відділам освіти,  економічного  розвитку  і
торгівлі, культури і туризму, фінансовому управлінню, службі у справах дітей
районної державної адміністрації. 

Протягом  IV  кварталу  відбувались  виїзди  комплексної  комісії  районної
державної  адміністрації  до  населених  пунктів  району  з  метою  перевірки
виконкомів  сільських,  селищних  ради  щодо  здійснення  ними  делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади,  а  саме  до  Старопокровської,
Зарожненської та Волохово-Ярської сільських рад.

Структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  було
узагальнено досвід роботи 3 виконкомів (Чкаловської, Кочетоцької селищної та
Зарожненської  сільської  рад)  щодо  виконання  органами  місцевого
самоврядування  району  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  з
окремих статей відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та  перевірено виконання органами місцевого самоврядування району
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  з  окремих  статей  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

За  звітній  період  нагороджено 178 осіб  та  4  колективи,  з  них  115  –
Почесною грамотою Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської
районної ради, 63 – Подякою Чугуївської районної державної адміністрації та
Чугуївської районної ради. 

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

Видано  139  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  з
основної  діяльності.  Надійшло  533  документи  із  обласної  державної
адміністрації та  обласних  органів  виконавчої  влади,  286  –  із  місцевих
організацій, установ, підприємств. 
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За  поточний період  зареєстровано  170  письмових звернень  громадян,  з
них 9 колективних (157 осіб), 3 дублетних, повторних немає. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  та  Указу
Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо
реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на  звернення  до  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом  ІV кварталу
2016  року  відбувалися  за  окремим  графіком  особисті  прийоми  громадян
керівництвом районної державної адміністрації.  Всього проведено 25 (50 осіб)
особистих прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації, в
тому числі 11 виїзних (34 особи).

За звітний період оформлено 10 протоколів оперативних нарад.
Постійним  консультативно-дорадчим  органом  –  колегією  Чугуївської

районної державної адміністрації за звітний період було проведено 4 засідання,
на  яких  розглянуто  17  питань.  За  результатами  засідань  колегії  прийнято
17 розпоряджень голови районної державної адміністрації. 

Загальним відділом підготовлено аналіз звернень громадян, які надійшли
на  адресу  районної  державної  адміністрації  протягом  2016 року,  довідку  з
питань документообігу в районній державній адміністрації за  2016 рік,  аналіз
розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  за  2016 рік,  аналіз
прийнятих  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  за
підсумками засідань колегії районної державної адміністрації за 2016 рік.

Проведено  2  засідання  комісії  з  питань  розгляду  звернення  громадян
районноъ державної адміністрації. 

Проведено  3  телефонних  зв’язка  «Пряма  лінія»  керівництвом  районної
державної адміністрації з населенням району за темами:

«Все,  що  ви  хотіли  знати  про  субсидії»  заступником  голови  районної
державної адміністрації Волоцковою В.М. 19.10.2016 року;

«Актуальні  проблемні  питання  розвитку  Чугуївського  району» головою
районної державної адміністрації Шошиним М.М. 16.11.2016 року;

«Проблеми  інвалідів  важливі  для  суспільства»  за  участю  заступника
голови районної державної адміністрації Волоцкової В.М. 21.12.2016 року.

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

Станом  на  01.01.2017  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють 106 осіб,  26 посад вакантних, з них: 12 – на період відпусток для
догляду за дитиною та 1 – у зв’язку з вагітністю та пологами. 

Підготовлено  45  проектів  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації з кадрових питань: 25 – з особового складу, 17 – про відпустки, 3 –
про відрядження; 1 – з основної діяльності.

У звітному періоді на посади державних службовців призначено 6 осіб за
рекомендаціями конкурсних комісій, у тому числі відділу освіти та управління
агропромислового розвитку, та 1 працівник функції обслуговування. 

Звільнено за цей період 3 працівники: 2 – за угодою сторін, 1 – у зв’язку із
призовом на військову службу за контрактом.
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Протягом кварталу проводився прийом документів для участі в конкурсах
на  зайняття  вакантних  посад  державної  служби  у  районній  державній
адміністрації.  Було  проведено  34  засідання  конкурсних  комісій  районної
державної адміністрації, за рекомендаціями яких визначено 15 переможців, у 8 з
яких відбулося просування по службі.

За  результатами  восьми  засідань  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби  працівників  районної  державної  адміністрації  14 державним
службовцям  підвищено  надбавку  за  вислугу  років  на  державній  службі
відповідно до нового Закону України «Про державну службу».

Відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  службу»  та  постанови
Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів
державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і
рангами  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  військовими  званнями,
дипломатичними рангами  та  іншими спеціальними  званнями»  2  працівникам
присвоєно  чергові  ранги  державного  службовця,  1  – присвоєно  ранг  після
успішного проходження випробувального терміну.

У  грудні  проведено  засідання  Ради  по  роботі  з  кадрами  при  районній
державній адміністрації, на якому розглянуто 4 питання.

Люстрація  щодо  всіх  державних  службовців  районної  державної
адміністрації, яка розпочалася згідно з Планом проведення перевірок відповідно
до  Закону  України  «Про  очищення  влади»,  затвердженого  розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р, у 2015 році, добігла кінця.
У звітному періоді  розпочато  перевірку,  передбачену  Законом України  «Про
очищення влади», щодо 5 новопризначених державних службовців.

Упродовж кварталу державні службовці районної державної адміністрації
підвищували  кваліфікацію  на  навчаннях  працівників  районної  державної
адміністрації,  на  семінарах-нарадах  з  сільськими,  селищними  голами  та
секретарями  місцевих  рад.  17  осіб  пройшли  підвищення  кваліфікації  у
Харківському  регіональному  інституті  державного  управління  Національної
академії  державного  управління  при  Президентові  України  на  тематичних
короткострокових  семінарах,  1  особа  – за  професійною  програмою,  1  –  за
програмою постійно діючого семінару за темою «Іноземна мова у державному
управлінні та місцевому самоврядуванні». Окрім того,  2 особи (відповідальна
особа  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції  у  Чугуївській  районній
державній  адміністрації  та  відповідальна  особа  з  питань  запобігання  та
виявлення корупції у фінансовому управлінні районної державної адміністрації)
взяли  участь  у  тренінгу  «Конфлікт  інтересів  – виявляємо,  не  допускаємо,
врегульовуємо»;  4  особи  взяли  участь  у  семінарі-навчанні  з  питання
впровадження  системи  електронного  декларування  посадових  осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Упродовж  кварталу  до  Харківської  обласної  державної  адміністрації,
Міжрегіонального  управління  Національного  агентства  України  з  питань
державної служби у Харківській та Сумській областях,  Чугуївського міського
районного центру зайнятості, Чугуївського об’єднаного районного військового



35

комісаріату  надавалися  інформації  та  звіти  щодо  роботи  з  персоналом  з
дотримання  вимог  чинного  трудового  законодавства,  законодавства  про
державну службу, запобігання корупції, обліку військовозобов’язаних.

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

На початок ІV кварталу 2016 року на контролі залишалось 752 документи,
взято на контроль 202 документи. 

Загальна  кількість  документів,  що  перебувала  на  контролі,  складала
876 документів.

За  звітний  період  до  районної  державної  адміністрації  надійшло
105 документів з дуже стислими строками виконання, з них: 40 – з термінами
виконання від 1 до 3 днів та 53 – від 4 до 7 днів. 

Також отримано документи з періодичністю виконання «щомісячно» – 7,
«щоквартально» – 7.

Структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації
підготовлено та надано 854 інформації на виконання контрольних документів.

Структурними підрозділами районної державної адміністрації виконано  в
повному обсязі та знято з контролю 227  документів, з них:  13 розпорядження
та  8  доручення  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації,
14 розпорядження голови районної державної адміністрації, 1 доручення голови
районної державної  адміністрації,  157 документів посадових осіб Харківської
обласної державної адміністрації, 28 інших документів територіальних органів,
центральних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
правоохоронних та контролюючих органів;  з  них: 7 – з  Чугуївської районної
ради, 6 - з Чугуївської місцевої прокуратури.

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

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

З метою адміністрування роботи серверу FosDoc здійснювалось щоденне
резервне  копіювання  бази  даних.  Надано  доступ  та  налаштовано  клієнтське
забезпечення для 4 структурних підрозділів  районної державної адміністрації,
постійно надавалась практична допомога.
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На  виконання  Програми  інформатизації  Чугуївського  району  на
2015-2017 роки в  IV кварталі рішенням чергової сесії районної ради виділено
кошти в сумі 44 тис. грн для закупівлі та встановлення аудіо-системи в залі  для
проведення  нарад,  селекторів,  семінарів;  придбання  2  багатофункціональних
пристроїв  Canon i-SENSYS MF211 з  додатковими картриджами;  продовження
антивірусного захисту «Zillya!  Антивірус для бізнесу» для служби у справах
дітей  на  2017  рік;  оплату  хостингу  та  інше  обслуговування  технічних  та
програмних  засобів  інформаційно-телекомунікаційної  системи  районної
державної  адміністрації.  Підготовлено  відповідні  договори  та  документи  для
оплати.  

У IV кварталі отримано 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. 

Організовувалось  технічне  обслуговування  оргтехніки,  заправка
картриджів тощо. 

Здійснювався технічний супровід системи відеоконференцзв’язку під час
проведення селекторних нарад з обласною державною адміністрацією.

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

Відділом  з  юридичних  питань  і  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-
секретної  роботи та взаємодії  з  правоохоронними органами апарату районної
державної  адміністрації  здійснювалася  правова  експертиза  відповідності
чинному  законодавству  України  проектів  розпоряджень  голови  районної
державної адміністрації та наказів керівників структурних підрозділів районної
державної адміністрації, 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.

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

Проведено  засідання  міжвідомчої  координацйно-методичної  ради  з
правової освіти населення районної державної адміністрації.
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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.

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.

Підготовлено  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації
від 21.11.2016 № 434 «Про затвердження Положення про ланку територіальної
підсистеми цивільного захисту Чугуївського району Харківської області».

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

Основними  напрямами  роботи  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців  апарату  районної  державної  адміністрації  у  звітному  періоді  було
проведення щомісячного періодичного поновлення персональних даних Реєстру
у відповідності до статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців»,
категоріювання  об’єктів,  де  існує  інформація  з  обмеженим доступом,  що  не
становить державної таємниці у відділі ведення Державного реєстру виборців
апарату районної державної адміністрації.

У  відповідності  до  статті  22  Закону  України  «Про  Державний  реєстр
виборців»  щодо  «Порядку  періодичного  поновлення  персональних  даних
Реєстру»  відділ  проводив  прийняття,  перевірку  перевірочною  формою
CheckForm, завантаження до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної
системи  «Державний  реєстр  виборців» та  обробку  відомостей  періодичного
поновлення персональних даних реєстру за IV  квартал 2016 року.

Всього  отримано  175  відомостей  по  40 населеним пунктам району,  які
містили  дані  про  1240 виборців.  За  результатами  опрацювання  відомостей
періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

 всього включено до наказів –  747 виборців;
 включено до Державного реєстру виборців – 100;
 внесено змін до персональних даних у Державному реєстру виборців –

647;
 включено  до  звернень  до  інших  відділів  ведення  Державного  реєстру

виборців – 225;
 виконано  переадресування  для  прийняття  рішення  на  інші  відділи

Державного реєстру виборців – 52;
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 прийнято переадресувань з інших відділів Державного реєстру виборців –
41;

 відмовлено в змінах до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної
системи «Державний реєстр виборців» – 216 виборцю.

Протягом  IV кварталу  2016  року  відділ  ведення  Державного  реєстру
виборців апарату районної державної адміністрації на виконання вимог статті
19,  20  Закону  України  «Про  Державний  реєстр  виборців»,  проводив  прийом
громадян району щодо включення виборців до Державного реєстру виборців, та
внесення змін до персональних даних. Всього до відділу ведення Державного
реєстру  виборців  особисто  звернулося  8  громадян,  які  написали  заяви  щодо
зміни їх персональних даних та включення до Державного реєстру виборців. Всі
звернення були відпрацьовані відповідно до вимог діючого законодавства.

За результатом опрацювання  відомостей періодичного поновлення даних
Державного реєстру виборців, заяв виборців, виконання доручень Розпорядника
Реєстру, переадресації з інших відділів ведення Реєстру та переадресації на інші
відділи ведення Реєстру підготовлено та видано  16 наказів начальника відділу
про внесення запису до бази даних Державного реєстру виборців,  60 наказів
начальника  відділу  про  внесення  змін  до  персональних  даних  виборця,
включеного до Державного реєстру виборців та 20 наказів про знищення запису
Державного  реєстру  виборців.  Загальна  кількість  внесених  змін  до
персональних даних виборців склала 747 записів.

Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  було  підготовлено  та
надіслано  до  районного  відділу  Головного  управління  державної  міграційної
служби  України  в  Харківській  області 2  запити,  які  містили  записи  про
16 виборців,  для  уточнення  персональних  даних  та  виборчих  адрес,  до
Кам'яноярузької сільської ради  1 запит, який містив запис про  1 виборця, для
уточнення персональних даних та виборчих адрес, до Зарожненської сільської
ради 1 запит, який містив запис про 1 виборця, для уточнення їх персональних
даних та виборчих адрес. 

Отримано  від  районного  відділу  головного  управління  державної
міграційної  служби України  в  Харківській  області  2 відповіді  на  запити  про
16  виборців;  Кам'яноярузької  сільської  ради  1 запит,  який  містив  запис  про
1 виборця;  Зарожненської сільської  ради  1 запит,  який  містив  запис  про
1 виборця.  Всі  відповіді  були  відпрацьовані  та  внесені  відповідні  зміни  до
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр
виборців».

Також  відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  було  надіслано
2 повідомлення  виборцям  району,  про  уточнення  їх  виборчих  адрес  для
усунення кратного включення до Реєстру та уточнення їх персональних даних.

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  постійнодіючих
виборчих дільниць на території району.
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Здійснювали організаційні та інженерно-технічні заходи, а саме контроль:
ведення документації;
відповідності записів у паспортах АРМ;
працездатності системи пожежної сигналізації;
використання ПАЗІ;
доступу до приміщення відділу;
наявності захисних саморуйнівних наклейок;
працездатності системи охоронної сигналізації;
працездатності телекомунікаційного обладнання та КЗІ;
оновлення антивірусу;
за  виконанням  інструкцій  в  автоматизованій  інформаційно-

телекомунікаційній системі Державного реєстру виборців;
повноти та коректності даних Державного реєстру виборців.
Працівники відділу ведення  Державного реєстру виборців на виконання

вказівок  розпорядника  Реєстру  прийняли  участь  в  тестуванні,  яке  проводив
розпорядник  Державного  реєстру  виборців  за  тематикою  «Робота  в
автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру
виборців»,  «Нормативно-правові  акти  Державного  реєстру  виборців».  Всі
працівники успішно пройшли тестове випробування. 

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

На  підставі  пропозицій  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  основних  завдань  та  повноважень,  покладених  на  районну
державну адміністрацію, Регламенту роботи районної державної адміністрації
сформовано  План  роботи  районної  державної  адміністрації  на  І  квартал
2017  року,  який  затверджено  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 30.12.2016 № 499 та Перспективний план (основних заходів)
діяльності районної державної адміністрації, який затверджено розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 30.12.2016 № 498.

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