
1. Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за
I  квартал  2017  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  першим
заступником,  заступником голови та керівником апарату районної  державної
адміністрації.

3. Начальнику  організаційного  відділу  апарату  районної  державної
адміністрації  забезпечити  висвітлення  звіту  про  виконання  плану  роботи
районної  державної  адміністрації  за  I  квартал 2017 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 I квартал 2017 року

Районною державною адміністрацією у I кварталі 2017 року вживалися
заходи  щодо  виконання  затверджених  планів  роботи,  завдань,  визначених
актами Президента України та Уряду щодо соціально-економічного розвитку
регіонів,  реалізації  повноважень,  визначених  Законом  України  «Про  місцеві
державні  адміністрації»,  пріоритетних  напрямів  роботи  районної  державної
адміністрації.

Постійна увага приділялася вирішенню питань соціальної політики.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної

адміністрації здійснювало конкретні заходи, спрямовані на забезпечення права
кожного  громадянина  на  достатній  життєвий  рівень,  надання  адресної
підтримки незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки сім’ям з
дітьми,  соціально-правової,  трудової  і  медичної  реабілітації  інвалідів,
підвищення якості соціального обслуговування.
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На  обліку  у  міському  районному  центрі  зайнятості  з  початку  року
перебувало  646  безробітних,  з  яких  288  осіб  працевлаштовані.  Рівень
працевлаштування складає 44,6 %. 

У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяло участь 134
особи.

За  направленням  служби  зайнятості  одержали  нову  професію  або
підвищили кваліфікацію 115 осіб.

Створено 68 робочих місць. З них: юридичними особами – 6, фізичними
особами – 59, за договорами трудового найму працює 3 чол.

Виплачено компенсацію єдиного внеску 1 роботодавцю.
Заборгованість з виплати заробітної плати в районі складає 383,9 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  І  кварталу  2017  року  проведено  обстеження  70  підприємств
району  щодо  введення  з  1  січня  2017  року  мінімальної  заробітної  плати  в
розмірі 3200 грн.

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

Зареєстровано 124 нещасних випадки невиробничого характеру.
Станом  на  01.04.2017 житлові  субсидії  у  районі  призначені  1277

домогосподарствам, або 9,6 % від їх загальної кількості. В аналогічному періоді
2016 року – 2625 (12,7 %).

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
595227,61 тис. грн.  Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги
складає – 2144,85 грн, що на 645,66 грн більше, ніж у 2016 році.

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  житлову  субсидію  248
домогосподарствам, або 19,4 % від загальної кількості призначених.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим сім’ям» отримали допомогу 180 малозабезпечених сімей на
загальну суму 1856,8 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
одержали допомогу 1900 сімей на загальну суму 7916,3 тис. грн. 

Головним державним соціальним інспектором перевірено 1211 особових
справ одержувачів  субсидій та 123 особових справи одержувачів соціальних
допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.  Станом на  01.04.2017
призначено  пільг  на  загальну  суму  3945,7  тис.  грн,  перераховано
4876,5 тис.  грн, в тому числі за минулі роки 2236,4 тис. грн. Заборгованості
перед населенням за надані пільгові послуги немає. 

Проведено  роботу  по  забезпеченню  громадян  пільгового  контингенту
твердим паливом та скрапленим газом. 
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За І  квартал 2017 року управлінням видано 267 довідок про взяття  на
облік внутрішньо переміщених осіб.

Станом  на  01.04.2017  на  обліку  в  районі  13718  пенсіонерів,  інвалідів
війни – 209, учасників бойових дій – 396, вдів загиблих та померлих учасників
війни – 179, учасників війни – 616.

Путівку на санаторно-курортне лікування отримав 1 учасник бойових дій.
38 інвалідів отримали 68 направлень для забезпечення  протезними ви-

робами 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. Прийнято 2 заяви щодо видачі листів талонів. 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації має три відділення, чи-
сельність працюючих 80 чоловік, у тому числі соціальних робітників 44 чол.,
які працюють у 14 населених пунктах.

Надано допомогу 567 чол., у тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 430 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –  17

особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

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

пунктом прокату – 3 чол.;
переміщеним особам із зони АТО – 9 чол.
На обліку в управлінні перебуває 423 громадянина постраждалих внаслі-

док Чорнобильської катастрофи (І категорія – 103 чол., ІІ категорія – 77 чол., ІІІ
категорія – 151 чол., вдови – 36 чол., діти – 56 чол.).

Компенсацію на  продукти  харчування  отримали 177  громадян,  які  по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 171,1 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 24 громадянина на суму 32,2 тис. грн,
пільгами на безкоштовне зубопротезування скористалися 6 громадян на суму
14,1 тис. грн.

Управлінням підготовлені матеріали на засідання колегії «Про підсумки
роботи  Чугуївського  об’єднаного  управління  Пенсійного  фонду  України
Харківської області  за 2016 рік та основні напрями діяльності  у 2017 році  –
березень 2017 року».

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

населення, надана матеріальна допомога 44 чол. на суму 8800 грн;
3  –  районної  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної

плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
3 – районної  комісії  з  легалізації  робочих місць та подолання тіньової

зайнятості;
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12  –  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 248 справ по
субсидіях та 29 справ по допомогах, 8 справ по пільгах.

3  –  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання  деяких
категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка
зобов’язалася поховати померлого. Розглянуто 12 заяв, надана допомога в сумі
7000 грн.

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

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

Протягом  І  кварталу  2017  року  на  адресу  управління  надійшло  14
письмових  звернень.  На  особистому  прийомі  у  начальника  побувало  57
громадян. На Урядову «гарячу» лінію надійшло 84 звернення громадян.

Розглянуто  звернення  стосовно  призначення  житлової  субсидії  та
соціальних допомог – 8 чол.; надання матеріальної допомоги – 4 чол.; з інших
питань – 2 чол.

Протягом  місяця  районною організацією Товариства  Червоного  Хреста
України  залучалися  додаткові  кошти  для  надання  адресної  допомоги
малозабезпеченим  мешканцям  району  та  переселенцям  з  Донецької  та
Луганської областей, які потребують допомоги.

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

Районною організацією Товариства Червоного Хреста України залучалися
додаткові кошти для надання адресної допомоги малозабезпеченим мешканцям
району та переселенцям з Донецької  та Луганської областей, які  потребують
допомоги.

Відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації у І кварталі 2017 року підготовлено матеріали для:

розгляду  на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  «Про
підсумки економічного і соціального розвитку Чугуївського району за 2016 рік».

публічного звіту голови районної державної адміністрації за 2016 рік з питань
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і
делегованих районною радою повноважень.

Узагальнено підсумки економічного та соціального розвитку району за
січень-березень 2017 року.

Так,  обсяг  виробленої  продукції  промислового  комплексу  району
(у діючих цінах) зменшився на 27 % відповідно до показника минулого року і
склав 199,63 млн. грн.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі,  на
підприємствах:  ТОВ  «Малинівський  склозавод»  –  на  39,0 %,
ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 19,10 %.



5

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  –
ТОВ  «Слобожанський  промкомбінат»  –  на  53,4 %,  ДП  «Новопокровський
КХП»  –  на  6,6 %,  ТОВ «Бікорм»  –  45,8 %,  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод
«ПРАЙМ» – на 27,2 %, ПрАТ «Чугуївський молочний завод» – 14,25 %, філія
«ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – на 43,5 %.

Зовнішньоторгівельний  оборот  району  становить  520,4  тис.  дол.  США
(станом  на  01.02.2017).  Загальний  об’єм  експорту  становить  386,8  тис.  дол.
США, або 49,7 % до показника минулого року, об’єм імпорту – 133,6 тис. дол.
США, або 0,4 % до показника минулого року.

У районі налічується 223 заклади торгівлі: 133 магазини, 74 торговельних
павільйонів, 16 кіосків.

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»,  1  магазин  торговельної  мережі  «Брусничка»,  5
торговельних  павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  2  фірмових  кіоски
Роганського м’ясокомбінату. Мешканцям 9 віддалених сіл: Тетлега, Ртищівка,
Піщане,  Cтепове,  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, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив
одягу,  послуги  перукарень,  послуги  лазень,  ремонт  телерадіоапаратури,
фотопослуги.

За  останніми  даними  обласної  статистики  (за  2016  рік)  обсяг  послуг,
реалізованих  споживачам по  Чугуївському  району  склав  1,6  млн.  грн,  з  яких
населенню реалізовано 41,2 % (або 664,0 тис. грн).

У  порівнянні  з  початком  2017  року  на  підприємствах  торгівлі  району
відзначається зростання цін: на крупу гречану (+1,8 %), молоко жирністю 2,5 %
(у  поліетиленових  пакетах)  (+2,6%), макаронні  вироби  (+1,4%),  рис  (9,6  %),
цукор-пісок (+16,7 %), ковбасу варену І гатунку (+0,7 %), сир кисломолочний
(жирн.9 %) (+5,0), сіль (+7,3 %).

Зменшення ціни відбулося на: крупу манну (-3,6 %), яйця курячі (-11,7
%),  масло вершкове (-33,0  %),  борошно пшеничне вищого гатунку (-4,6 %),
сметану жирністю 20 % (-17,6 %), олію соняшникову рафіновану (-6,2 %).

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
району становлять: хліб «Український» – 10,60 грн, батон із борошна вищого
ґатунку – 8,15 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 6,60 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
22,43  грн/л,  бензин  марки  АI  –  95  «Євро»  –  22,93  грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро» – 20,81 грн/л.

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

внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних
коштів,  на  якому  розглядалося  питання  про  стан  погашення  підприємствами-
боржниками Есхарівської, Кочетоцької, Малинівської, Новопокровської селищних
рад заборгованості до бюджетів всіх рівнів та Чугуївського об’єднаного Управління
Пенсійного фонду України Харківської області;

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

координаційної ради із забезпечення стабільної цінової ситуації на ринку
продовольчих товарів.

Розміщено  на  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації
інформація про:

підсумки економічного  і  соціального  розвитку  району за  січень-лютий
2017 року;

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

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

виробництва району у розрізі промислових підприємств.
Прийнято участь у тренінгу в рамках проекту «Формування культури діалогу

в громадах» на тему «Методика врегулювання конфліктів у громаді».
Розроблено пріоритетні  напрямки економічного  і  соціального розвитку

Чугуївського району на 2017 рік.
Відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної

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

Протягом  І  кварталу  зареєстровано  1100  звернень  щодо  надання
адміністративних  послуг:  44  –  Чугуївський районний  відділ  Головного
управління  Державної міграційної  службиУкраїни  у  Харківській  області,
392 – міськрайонного управління у м. Чугуєві і Чугуївському районі Головного
управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області  (далі  –  Держгеокадастр),
659  –  власні  послуги  (відділ  реєстрації районної  державної  адміністрації:
нерухоме майно – 577, бізнес – 79, архітектура – 3), 1 – Головне територіальне
правління юстиції у Харківській області, 4 – документи дозвільного характеру.

Видано  883  результати:  40  –  державної  міграційної  служби,
308  –  Держгеокадастру,  531  –  власні  послуги  (відділ  реєстрації районної
державної адміністрації: нерухоме майно – 456, бізнес – 73, архітектура – 3),
4 – документи дозвільного характеру.
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Відділом державної реєстрації районної державної адміністрації протягом
І  кварталу  прийнято  (через  Центр  надання  адміністративних  послуг  при
Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено  державної
реєстрації 614 заяв.

Щодо  державної  реєстрації  речових  прав  нерухомого  майна  та  їх
обтяжень, 540 заяв, з яких:

реєстрація  права  власності  –  382,  з  них  державна  реєстрація  права
власності разом з реєстрацію іншого речового права – 112;

реєстрація іншого речового права – 59;
реєстрація обтяжень – 2;
внесення змін до розділу – 84;
надання інформації з Реєстру речових прав – 13
Щодо  державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –

підприємців 74 заява.
Фінансовим управлінням районної державної адміністрації підготовлено

матеріали для розгляду на сесіях районної ради «Про внесення змін до рішення
районної ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік».

Підготовлено  матеріали  та  прийнято  участь  у  засіданні  колегії
райдержадміністрації 28 березня 2017 року з питання «Про виконання бюджету
району за 2016 рік та завдання на 2017 рік».

Підготовлено  проекти  розпоряджень  голови  райдержадміністрації:
«Про  затвердження  плану  заходів  на  2017  рік   щодо  наповнення  бюджетів
району, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі
виконання місцевих бюджетів» та «Про виконання бюджету району за 2016 рік
та завдання на 2017 рік». 

Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо затверджених
бюджетів на 2017 рік та затверджених звітів про виконання бюджетів за 2016
рік,  помісячні  розподіли  доходної  та  видаткової  частини  на  2017  рік.
Перевірено їх відповідність бюджетному законодавству. Прийнято кошториси
бюджетних установ районного бюджету на 2017 рік. 

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 у сільське господарство.

Управлінням  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації було проведено наступну роботу:

підготовлено  матеріали  на  засідання  колегії  районної  державної
адміністрації: «Підведення підсумків роботи господарств за 2016 рік» та «Про
підготовку господарств району до проведення весняно-польових робіт у 2017
році»;
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проведено  нараду  з  керівниками  сільськогосподарських  підприємств
району за темою «Про підсумки роботи АПК району за 2016 рік, завдання на
2017 рік та підготовка до проведення весняно-польових робіт»;

розроблено  та  надано  до  Департаменту  агропромислового  розвитку
Харківської  облдержадміністрації  Зведений план  розвитку  агропромислового
комплексу та сільських територій району на 2017 рік.

Проведено  аналіз  рейтингових  показників  економічного  стану
сільськогосподарських підприємств району за І квартал 2017 року. 

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.

У галузі  тваринництва  станом  на  01.04.2017  року  поголів’я  великої
рогатої худоби склало 8369 голів, що більше показника минулого року на 1053
голови, в тому числі корів – 3088 голів, що на 997 голів більше відповідного
періоду минулого року, свиней – 33514 голів, птиці – 57988 голів.

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 1930,9 тонн,
молока – 5379,5 тонн, що на 44,8 % або на 1664,2 тонни більше, в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 1778 кг. Середньодобові
прирости ВРХ та свиней становлять, відповідно 441 та 420 гр. За І квартал 2017
року було вироблено 3825 тис. шт. яєць. Яйценосність курей-несучок склала
71 шт., що більше показника минулого року на 17 шт.

Проводилися  моніторинги  посіву  ранніх  зернових  та  зернобобових
культур,  підготовки  ґрунту  під  посів  пізніх  ярих  культур;  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. Господарствами району закуплено
сільськогосподарської техніки та обладнання на 33,9 млн. грн.

Начальником  та  спеціалістами  управління  проводились  виїзди  по
сільськогосподарських підприємствах району з  питань зимівлі  худоби,  стану
посівів  озимих  зернових  культур  та  стану  підготовки  до  весняно-польових
робіт.

З  керівниками  сільгосппідприємств  постійно  ведеться  робота  щодо
залучення інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор.

Відділом охорони здоров’я районної державної адміністрації  проведено
засідання: 

робочої  групи  для  вирішення  питання  доцільності  реорганізації  КЗОЗ
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  у  комунальне  неприбуткове
підприємство;

координаційної  ради  з  питань охорони здоров’я  та  медичної  допомоги
населенню району.
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Організовано медичне обслуговування релігійних свят: Різдво Христове,
свято Богоявлення – Хрещення Господнього (Обряд Водохрещення).

За сприянням відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації
для  працівників  комунального  закладу  охорони  здоров’я  «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної
ради  Харківської  області  проведено  семінар  на  тему  «Надання  паліативної
допомоги сімейними лікарями».

Відбулася  підсумкова  медична  нарада  щодо  діяльності  комунальних
закладів  охорони  здоров’я  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім.  М.І.  Кононенка»  та  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  у  2016  році  за  участю  депутата  Харківської  обласної
ради,  радника  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації,  члена
Харківської експертної групи з медичної реформи Мілютіної В.В., заступника
начальника  управління  охорони  здоров’я  Харківської  обласної  державної
адміністрації – Бондарчука Г.В., керівництва районної державної адміністрації,
Чугуївської районної ради, Чугуївської міської ради. 

Взято участь у:
зустрічі  з  Майком  Маттесом,  керівником  компоненту  «Муніципальна

підтримка» в рамках проекту  GIZ «Ініціативи інфраструктурної програми для
України» в м. Харкові.

нараді  Міністерства  охорони  здоров’я  України  за  підтримки
Представництва  Дитячого  фонду   ООН  (ЮНІСЕФ)  з  питання  «Реформа
системи  охорони  здоров’я  в  2017  році:  первинна  медична  допомога,
комунікація для населення, комунікація для медичної громади»; 

Дні головного лікаря в обласній клінічній лікарні м. Харкова.
семінарі-діалозі  «Реформування  первинної  медицини  –  перші  кроки

нових територіальних громад»,  який проходив у м. Харкові за адресою: вул.
Садова, буд. 4, готель «Рейкарц»;

засіданні чергової сесії Чкаловської об’єднаної територіальної громади з
питання передачі медичної субвенції до районного бюджету.

На базі КЗОЗ «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  відбулася  робоча
зустріч членів Харківської Експертної групи з підтримки медичної реформи з
представниками  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,  Чугуївської
міської  ради,  медичними працівниками  Центру  первинної  медико-санітарної
допомоги з метою обговорення плану підготовки заходу – Ярмарки здоров’я. 

Проведено  засідання  районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-
інфекції/СНІДу.

У цілях профілактичної  роботи  та  залучення населення  до проведення
медичних оглядів  було організовано виїзди бригади вузьких фахівців-лікарів
районної лікарні в населені пункти району:  с.  Волохів Яр,  смт Кочеток,  смт
Новопокровка,  с.  Іванівка,  с.  Тернова,  с.  Гракове.  Всього  оглянуто  501
мешканець сільської місцевості.
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Підготовлено  статтю  в  міськрайонну  інформаційну  газету  «Вісник
Чугуївщини»  за  темою  «Сімейні  лікарі.  Обираєш  ти  –  платить  держава»
(випуск від 18.03.2017 № 12).

Відділом охорони здоров’я районної державної адміністрації:
забезпечено  транспортування  хворих  на  процедуру  гемодіалізу  в

нефрологічний центр м. Харкова санітарним транспортом КЗОЗ  «Чугуївський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

підготовлено  питання  для  розгляду  на  колегії  районної  державної
адміністрації  «Про  хід  виконання  Закону  України   «Про  затвердження
Загальнодержавної  програми  боротьби  з  онкологічними  захворюваннями  на
період до 2016 року». За результатами колегії  видано розпорядження голови
районної  державної  адміністрації  від  02.03.2017  №  74  «Про  хід  виконання
Закону України «Про затвердження Загальнодержавної  Програми боротьби з
онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»;

здійснено аналіз щодо стану розрахунків за енергоносії по комунальним
закладам  охорони  здоров’я  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім.  М.І.  Кононенка»  та  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-
санітарної допомоги».

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.

Проведено  14 рейдів-перевірок  по  виявленню  бездоглядних  та
безпритульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують. Виявлено 8 дітей, які
знаходились  без  догляду  батьків.  Обстежено  умови  проживання  дітей  у 46
сім’ях  пільгового  контингенту,  попереджено  батьків  про  адміністративну
відповідальність. З них 4 сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах.

Взято участь у 15 судових засіданнях: 
3 засідання у Харківському апеляційному суді (відносно батьків які  не

виконують свої батьківські обв’язки);
у Чугуївському міському суді Харківської області: 
2 засідання щодо захисту житлових та майнових прав дітей;
9 засідань відносно батьків, які не виконують свої батьківські обв’язки.
1 засідання щодо усиновлення дитини (внутрішньо сімейне усиновлення).
Підготовлено  та  подано  до  суду  6  позовних  заяв  щодо  позбавлення

батьківських прав батьків, які не виконують свої обов`язки.
Взято участь у:
засіданні  круглого  столу  з  прийомними  батьками,  батьками-

вихователями, опікунами, піклувальниками на тему «Права та обовяз’ки дітей»;
нараді Харківської обласної державної адміністрації за участю директора

департаменту  захисту  прав  дітей  та  усиновлення  Міністерства  соціальної
політики України Руслана Колбаси з доповіддю «Про організацію роботи по
захисту прав дитини в умовах створення об`єднаних територіальних громад». 
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У  зв’язку  із  загрозою  життю  та  здоров’ю  2  малолітні  дитини  були
відібрані у батьків:

1 дитина була повернута батькам на виховання, мати малолітньої дитини
подолала складні життєві обставини; 

1  неповнолітня  дитина  була  влаштована  до  Харківського  обласного
центру соціально-психологічної реабілітації дітей у зв’язку із тим, що батько
дитини не виконує батьківські обов’язки.

Проведено  3  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини районної
державної  адміністрації,  на  яких було  розглянуто  20 питань.  Одним  з
найскладніших було питання вирішення подальшої  долі  дитини,  позбавленої
батьківського піклування, яка виховується у дитячому будинку сімейного типу
м. Люботин – про роз’єднання братів, сестер та виведення дитини з дитячого
будинку сімейного типу.

Проведено заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить
на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського  піклування.  Отримана  інформація  внесена  до  Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «ДІТИ».

Проведена  робота  по упорядкуванню особових справ на  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених батьківського піклування,  знятих з  обліку по досягненню
повноліття. 

Чугуївським  районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді обстежено умови проживання 52 родин, в яких виховується 110 дітей.
Даним  категоріям  сімей  надано  комплекс  соціальних  послуг,  з  батьками
проведені  профілактичні  бесіди  щодо  належного  утримання,  виховання  та
навчання  дітей,  підвищення  батьківського  потенціалу,  ведення  здорового
способу  життя,  планування  сімейного  бюджету,  подолання  проблеми
відсутності  постійного  місця  роботи  у  працездатних  членів  сім’ї.  Сім’ям  та
особам  надана  допомога  в  оформленні  документів,  поновленні  державних
виплат,  надані  консультації  щодо  працевлаштування,  до  соціального
гуртожитку  була  влаштована  одна  особа  з  числа  дітей,  позбавлених
батьківського піклування.

У Місцевому банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах,  перебуває  34  родини,  в  них  виховується  80  дітей.  З  метою
забезпечення оптимальних умов для родин з дітьми та осіб, які опинились у
складних життєвих обставинах, до роботи залучались соціальний гуртожиток,
реабілітаційні  центри  та  центри  матері  і  дитини  району  і  області,  районна
організація  Товариства  Червоного  Хреста  України,  благодійні
організації.Спеціалістами  Центру  разом  із  спеціалістами  служби  у  справах
дітей  райдержадміністрації  із  родини,  яка  перебуває  у  складних  життєвих
обставинах, було вилучено 2 дітей, які  тимчасово влаштовані до комунального
закладу  охорони  здоров’я  «Обласний  спеціалізований  будинок  дитини
«Зелений гай». Завдяки участі у проекті благодійного фонду «Карітас Харків»
одна  родина  була  влаштована  до  центру  матері  і  дитини  у  смт  Вільча
Вовчанського  району  у  зв’язку  із  відсутністю  житла,  придатного  для
проживання. 
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У  процесі  надання  комплексу  соціальних,  інформаційних,  медичних,
юридичних  послуг  та  психологічної  підтримки  багатодітна  мати  змінила
рішення відмовитись від новонародженої дитини та забрала дитину із дитячого
відділення КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»
додому.

Взято  участь  у  семінарах,  які  організовано  Харківським  обласним
центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  щодо  забезпечення
практичного застосування у роботі Державних стандартів соціальних послуг:
«Психологічні  особливості  розвитку  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, у тому числі які виховуються у прийомних сім’ях та
дитячих  будинках  прийомного  типу»,  «Запобігання  потрапляння  сімей  у
складні  життєві  обставини,  профілактика  соціального  сирітства»,
«Наставництво як ефективна форма допомоги дітям у соціалізації та адаптації
до самостійного життя», «Ефективна комунікація – як знайти взаєморозуміння з
клієнтом». 

07  лютого  організовано  «круглий  стіл»  з  питань  взаємодії  органів  і
установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в
сім’ї.  Були  запрошені  спеціалісти  управління  праці  та  соціального  захисту
населення,  відділу  освіти,  служби  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації,  інспектор  сектору  ювенальної  превенції  патрульної  поліції
Чугуївського відділу поліції Головного  управління  Національної  поліції в
Харківській області.  Основним питанням було створення алгоритму взаємодії
кожного  структурного  суб’єкта  для  досягнення  оптимального  результату,
підвищення  ефективності  попередження  фактів  насилля  та  недопущення
порушення прав і свобод особистості.

У рамках «Школи прийомних батьків» проводилася соціальна робота з
прийомними  батьками  та  батьками  вихователями  щодо  ефективності
функціонування  прийомних  сімей,  дитячих  будинків  сімейного  типу   у
забезпеченні  розвитку  та  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування. 17 березня відбулася зустріч із кризовим психологом
для прийомних батьків та батьків-вихователів «Психологія  взаємовідносин у
родині  –  як  уникнути  конфліктів»,  яка  була  спрямована  на  психологічну
підтримку сімей».

22 та 24 березня проведено групові інформаційно-просвітницькі заходи
до Всесвітнього  Дня боротьби з  туберкульозом.  Учасниками тренінгів  стали
мешканці соціального гуртожитку і неповнолітні та молодь, які засуджені до
покарань  без  позбавлення  волі.  З  метою  підвищення  рівня  обізнаності  про
хворобу  спеціалістами  центру  був  продемонстрований  навчальний  фільм
«Туберкульоз і суспільство», розповсюджені листівки і плакати  «Туберкульоз
можливо вилікувати»,  «Туберкульоз  –  це  серйозно!»,  проведені  бесіди щодо
ведення здорового способу життя.

Проведено  інформаційно-просвітницькі заходи для неповнолітніх та мо-
лоді, яка засуджена до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, спільно з
особовим складом Чугуївського міськрайонного відділу з питань пробації Пів-
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нічно-Східного  міжрайонного  управління  з  питань  виконання  кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції у Харківській області.

З  метою  надання  соціально-психологічних  послуг  учасникам
антитерористичної  операції  09  лютого  проведено  тренінг  посттравматичної
адаптації. До роботи були залучені громадські організації, зокрема благодійний
фонд «Серце воїна» та «Спілка ветеранів АТО». Протягом кварталу учасникам
антитерористичної  операції  надавались  консультаційні  послуги,  послуги  з
психологічної адаптації  після пережитого негативного досвіду у зоні бойових
дій та допомога в оформленні документів для отримання державних виплат.

Проводилась інформаційно-просвітницька робота у напрямку залучення
населення до проведення державного експерименту із запровадження послуги
патронату над дитиною та активна робота із пошуків кандидатів у патронатні
вихователі. Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини,
яка  через  складні  життєві  обставини тимчасово не  може проживати разом з
батьками або  законними  представниками,  надання  їй  та  її  сім’ї  послуг,
спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

У  І  кварталі  учні  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району  брали
участь  у  ІІІ  обласному  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад,  який
проходив у  м.  Харкові.  Переможцями стали 22 учні  (у  минулому році  –  13
учнів) навчальних закладів району.

Підведено  підсумки  І  етапу  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук.  На  розгляд  журі  І  етапу  захисту
науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук України було
подано 45 науково-дослідницьких робіт з 23 секцій. Переможцями районного
етапу конкурсу-захисту стали 18 учнів навчальних закладів району, які взяли
участь у ІІ (обласному) етапі, з них 7 – стали переможцями.

05 січня учителі фізики, хімії, біології, російської мови, німецької мови
взяли участь у тренінгу по підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання
випускників  2017  року,  який  був  проведений  за  участю  представників
Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

10 січня відбулася зустріч лідерів учнівського самоврядування з головою
районної державної адміністрації, де діти поспілкувалися на різноманітні теми,
мали змогу задати питання голові районної державної адміністрації  та  взяти
участь у екскурсії кабінетами даної установи.

18 січня  на спортивному майданчику Кам’яноярузького НВК пройшли
районні змагання з лижних перегонів: І місце – Кам’яноярузький НВК, ІІ місце
– Малинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, ІІІ місце – Новопокровський НВК.

28 січня на базі  Кам’яноярузького НВК відбулися лижні  перегони для
дорослих, у яких взяла участь команда відділу освіти. За підсумками змагань у
загальному заліку: І місце посіла команда с. Кам’яної Яруги, ІІ місце – команда
смт Малинівки, ІІІ місце – команда Кам’яноярузького НВК.

08 лютого на базі Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді проведені районні змагання з шахів «Біла тура». У турнірі взяли участь
13  команд  навчальних  закладів  району  (41  учень).  І  місце  зайняла  команда
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учнів Базаліївської ЗОШ І-ІІІ ст.; ІІ  місце  –  команда учнів Леб’язького  НВК;
ІІІ місце – команда учнів Новопокровського НВК.

09  лютого  у  Будинку  культури  смт  Есхар  з  метою  профорієнтаційної
роботи  відбулася  зустріч  учнів  11-х класів  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
Новопокровського  НВК,  курсантів  ліцею з  посиленою  військово-фізичною
підготовкою «Патріот»  з  гвардійцями  Національної  Академії  національної
гвардії України.

16 лютого в актовій залі  відділу освіти відбулася нарада голів первинних
профспілкових організацій. На порядок денний були винесені питання стосовно
нарахування  заробітної  плати  відповідно  до  нового  чинного  законодавства,
законодавчі  новації  в  оплаті  праці,  а  також  правильність  оформлення
лікарняних листів. 

17  лютого  заступники  директорів  з  навчально-виховної  роботи  взяли
участь у семінарі-тренінгу «Реалізація компетентнісного підходу в навчально-
виховному процесі в контексті підготовки до міжнародного дослідження якості
освіти  PISA-2018»,  який  проводився  представниками  Харківського
регіонального Центру оцінювання якості освіти.

Проведено  засідання  районних  методичних  об’єднань  вчителів-
предметників іноземних мов, російської мови та літератури, хімії,  біології  за
участю авторів підручників видавничої групи «Основа». Під час семінарів були
проведені майстер-класи за темою «Шляхи до якісного уроку». Майстер-класи
проводили  автори  підручників   видавництва  «Основа»,  вони  також
запропонували вчителям друкувати в журналах розробки уроків,  позакласних
заходів, цікавих завдань, які підвищують інтерес учнів до вивчення предметів.
По закінченню майстер-класів всім  учасникам було вручено сертифікати.  

23 лютого учні 8-х класів Малинівської гімназії відвідали інформаційно-
виставочний центр у Харківському національному академічному театрі опери
та  балету  імені  Миколи  Лисенка,  де  ознайомилися  з  виставкою  «Якби  не
війна»,  яка  організована  Харківською  обласною  громадською  організацією
«Спілка ветеранів АТО».

01 березня керівництво районної державної адміністрації, районної ради,
відвідали Великобабчанський навчально-виховний комплекс, у якому здійснено
капітальний  ремонт  по  заміні  вікон  на  загальну  суму  152,0  тис.  грн,
Зарожненський  навчально-виховний  комплекс,  у  якому  відбулося  урочисте
відкриття комп’ютерного класу.
           09 березня  у  всіх  навчальних закладах району проведено заходи,
присвячені вшануванню пам’яті Т.Г. Шевченка.

Загалом у І кварталі проведено:
районні змагання з баскетболу серед юнаків загальноосвітніх навчальних

закладів  на базі  КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської  районної
ради  Харківської  області»  та  Чугуївського  професійного  ліцею.  
У  змаганнях  взяли  участь  13  команд. І  місце  виборола  команда  учнів
Новопокровського  НВК,  ІІ  місце  посіла  команда  баскетболістів
Коробочкинського НВК, ІІІ місце – команда Чкаловського НВК;
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районний  семінар  заступників  директорів  з  виховної  роботи  на  тему
«Формування  патріотичних  та  громадських  якостей  особистості  засобами
національно-патріотичного виховання» (Старогнилицький НВК); 

відкриту  публічну  презентацію  діяльності  Малинівського  дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) Малинівської селищної ради, яка традиційно
доводиться  до  відома  атестаційної  комісії  перед  початком  атестаційної
експертизи навчального закладу;

районні змагання з баскетболу серед дівчат загальноосвітніх навчальних
закладів  району.  У  змаганнях  взяли  участь  9  команд
загальноосвітніх навчальних  закладів.  І  місце  зайняла  команда  дівчат
Волохово-Ярського НВК; ІІ  місце  –  команда  баскетболісток  Введенського
НВК; ІІІ місце – команда дівчат Леб’язького НВК.

обласні  зональні  змагання  з  волейболу  серед  10  команд  навчальних
закладів Чугуївського, Шевченківського районів, міст Чугуєва, Ізюма, Харкова.
Команда  дівчат  Чугуївського  району  посіла  ІІ  місце.  Переможці  змагань
нагороджені грамотами.

В актовій залі відділу освіти районної державної адміністрації проведено
нараду  для  заступників  директорів  з  навчально-виховної  роботи,  на  якій
розглядалися  питання  організації  роботи  щодо  проведення  державної
підсумкової  атестації  випускників  у  2016/2017  навчальному  році,  про
посилення  роботи  щодо  запобігання  всіх  видів  дитячого  травматизму,  про
підсумки  методичних  виїздів  з  метою  надання  методичної  допомоги
відповідальним за роботу у дошкільних підрозділах та доведено зміст заходів
щодо  організації  роботи  по  підготовці  до  міжнародного  дослідження  якості
освіти  «PISA-2018».  Відбулися  засідання  ради  методичного  кабінету,  щодо
узагальнення  досвіду  роботи  вчителів,  які  атестуються  на  присвоєння
(підтвердження)  педагогічних  звань  «вчитель-методист»,  «вихователь-
методист»,  «керівник  гуртка-методист».  19  педагогів  району  презентували
інноваційні форми та методи роботи з вихованцями, учнями. 

На  базі  Центру  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді
пройшов районний краєзнавчий зліт для учнів 4-х класів «Юний ерудит». За
підсумками  конкурсу  І  місце  посіла  команда  Старопокровської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів,  ІІ  місце  –  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  ІІІ  місце  –
Мосьпанівського НВК.

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

нараду з тренерсько-викладацьким складом КЗ «Дитячо-юнацька спорти-
вна школа Чугуївської районної ради Харківської області»;

нараду з методичних питань з керівниками КЗ «Дитячо-юнацька спорти-
вна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»,  КП  –  районний
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

засідання  організаційного  комітету  щодо  присвоєння  розрядів  (ІІ,  ІІІ
дорослі) переможцям відкритого чемпіонату Харківського району з війського-
спортивного багатоборства у розділі «Бойове багатоборство» (20.02.2017, м.Чу-
гуїв);
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засідання організаційного комітету щодо проведення районної Спартакі-
ади серед керівних працівників;

нараду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді ра-
йону;

круглий стіл з питань національно-патріотичного виховання дітей та мо-
лоді  району за  участю представників  Харківського обласного центру  молоді
Харківської обласної державної адміністрації;

координаційну раду з питань організації відпочинку та оздоровлення ді-
тей і учнівської молоді.

Підготовлено  проекти  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації:  «Про затвердження районного плану заходів на 2017 рік щодо
реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на
період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова на-
ція»; «Про утворення координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при Чугуївській районній державній адміністрації» та «Про припи-
нення  діяльності  сектору  у  справах  молоді  та  спорту  Чугуївської  районної
державної адміністрації шляхом реорганізації (перетворення) у Відділ у справах
молоді  та  спорту  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської
області».

На території району проведено:
фізкультурно-оздоровчий захід з лижних перегонів серед різних верств

населення  району  присвячений  пам’яті  воїна-інтернаціоналіста  О.Михайлова
(с. Кам’яна Яруга);

«Різдвяний турнір» з міні футболу між збірними командами КЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області» та
дитячо-юнацькими спортивними школами м. Чугуєва;

змагання в групах КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської ра-
йонної ради Харківської області» з волейболу (смт Есхар), футболу та загальної
фізичної підготовки (с. Зарожне);

зустріч  з  баскетболу  між  командами  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна
школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»,  та  СК  «Восток»
м. Харкова (смт Введенка);

першість  району  з  баскетболу  між  командами  Чугуївського  району  та
м. Балаклія (с. Волохів Яр);

районний  турнір  з  волейболу  присвячений  пам’яті  воїна-інтернаціо-
наліста В.Луговського (смт Малинівка);

змагання з шашок, гирьового спорту, стрільби з пневматичної гвинтівки в
рамках районної Спартакіади з видів спорту серед колективів фізичної культу-
ри, організацій, сільськогосподарських підприємств, підприємств, установ, за-
кладів, сільських та селищних рад, спортивних клубів (смт Кочеток);

відкритий турнір з боксу «Олімпійські надії» (м. Чугуїв);
фізкультурно-оздоровчий  захід  «Мама, тато,  я –  спортивна  сім’я»

(смт Новопокровка);
першість району з волейболу (смт Кочеток).
Команди району взяли участь у:
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відкритому командному чемпіонаті Харківської області у приміщенні се-
ред юнаків та дівчат 2000-2001, 2002-2004 р.н. з легкої атлетики (м. Харків);

першості  області  з  самбо  серед  юнаків  та  дівчат  2001-2003  р.н,
2004-2006 р.н. (м. Харків);

змаганнях з боксу, присвячені воїнам-афганцям (м. Харків);
першості Харківської області з міні-футболу, дитяча ліга (м. Харків);
Чемпіонаті Харківського району з військово-спортивного багатоборства у

розділі «Бойове багатоборство» (м. Харків);
відкритому  Кубку  області  з  легкої  атлетики  серед  хлопців  та  дівчат

2002 р.н. (м. Харків);
обласному фестивалі «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (м. Харків).
По безкоштовним путівкам за  рахунок державного  бюджету до Украї-

нського дитячого центру «Молода гвардія» направлено 2 дитини, які потребу-
ють особливої соціальної уваги та підтримки (м. Одеса).

Культурне життя району протягом кварталу було насиченим, цікавим та
різноманітним.

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

проведення фестивалю авторської пісні «Зимовий Есхар - 2017»; 
переоформлення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини,

що розташовані на території Чкаловської селищної об’єднаної територіальної
громади за новими зразками;

проведення інвентаризації бібліотек-філій району;
підготовки та проведення циклу зимових свят у районі;
проведення організаційних заходів по проведенню процедури виведення з

КЗ  «Чугуївська районна централізована бібліотечна система» бібліотек-філій,
що розташовані на території Чкаловської селищної об’єднаної територіальної
громади;

участі аматорських самодіяльних колективів району у обласних заходах;
проведення  інвентаризації  бібліотек-філій  району,  що  розташовані  на

території Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади;
організації  та  проведення  звітних  концертів  до  здобуття  колективами

художньої самодіяльності звання «зразковий» та «народний»;
ведення  процесу  передачі  основних  засобів,  малоцінних  необоротних

матеріальних  активів,  малоцінного  інвентарю  та  матеріалів  бібліотек,  які
розташовані  на  території  Чкаловської  об’єднаної  територіальної  громади  до
комунальної власності Чкаловської селищної ради.

06  лютого керівники  аматорських  хореографічних  колективів  району
взяли участь  у  семінарі-практикумі  (Харківський  національний  педагогічний
університет ім. Г. С. Сковороди);

21лютого проведено атестації  бібліотечних працівників КЗ «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система»;

22 лютого  працівники відділу культури і туризму райдержадміністрації
взяли  участь  у  обласному  семінарі за  темою  «Організація  культурно-
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мистецьких  заходів  з  питань  національно-патріотичного  виховання» (м.
Харків);

03 березня проведено нараду з працівниками культури району з питання
щодо  використання  ресурсів  для  створення  та  реалізації  соціокультурних
проектів;

03 березня  проведено  нараду з  керівниками  аматорських  колективів
району, що носять почесні звання «зразковий»,  «народний» щодо організації
звітних концертів для підтвердження звання (м. Харків);

25 березня  керівники аматорських  театральних  гуртків  та  аматори
народного мистецтва взяли участь у обласному семінарі;

27 березня  проведено нараду з  працівниками  бібліотек-філій
комунального закладу «Чугуївська района централізована бібліотечна система».

Пройшли такі культурно-масові заходи:
свята зимового циклу для дітей у місцевих сільських, селищних Будинках

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

філій  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»;

«Вечорниці – зоряниці» (Малинівський селищний Будинок культури);
районний захід до Дня Соборності України (КУ «Чугуївський районний

Будинок культури»);
фестиваль  авторської  пісні  «Зимовий  Есхар-2017»,  мета  якого  є

популяризація та пропаганда авторської пісні, виявлення та заохочення кращих
творчих колективів, талановитих авторів і співаків цього жанру та залучення
молоді до високої поезії й проникливої пісні під гітару;

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
районний захід – свято Масляної (смт Малинівка).
21  лютого  громадськість  району взяла  участь  у  засіданні  «круглого

столу»  до  річниці  вшанування  Героїв  Небесної  Сотні  (центральна  районна
бібліотека КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»);

26 лютого у селі Гракове, за участі народного вокально-хореографічного
колективу  «Бояничі»  (КУ  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»),
відбулося  народне  гуляння  Проводів  зими  та  зустрічі  весни,  в  якому  взяли
участь мешканці села та представники інших громад.

Аматори району брали участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних
та регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:

13-14  січня  в  рамках  фольклорного  фестивалю  зимового  календаря
«Святовид»  відбулася  масштабна  святкова  феєрія  «Вертеп-фест  –  2017».
Колективи  Малинівського  селищного  Будинку  культури,  а  саме:  народний
фольклорний колектив  «Малинова  криниця»,  «Обережки» та  «Козачата»  під
керівництвом Заслуженого працівника культури України Ольги Янкової зуміли
яскраво  передати  колорит  циклу  зимових  свят  з  програмою  «Добрий  вечір
тобі»;

04  лютого  у  торгівельно-розважальному  центрі  «Караван»  відбувся
відбірковий етап І Відкритого фестивалю «Битва хорів», в якому кращі дитячі
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та  юнацькі  хори Харкова,  Дніпра та  Києва змагалися у вокальному батлі  за
право  стати  кращим  хором  України.  У  ролі  почесних  гостей-професіоналів
організаторами  фестивалю  був  запрошений  колектив  комунальної  установи
«Чугуївський  районний  Будинок  культури»  –  народний  вокально-
хореографічний ансамбль «Бояничі» (керівник О. Данилюк);

зразковий колектив спортивного клубу «Наталії Черних з акробатичного
рок-н-ролу» КЗ  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»  у  І етапі
Чемпіонату України (м. Павлоград);

народний колектив вокально-естрадної студії «Мультитрек» комунальної
установи  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»  у VІ  Всеукраїнському
конкурсі–фестивалі сучасного  музичного  мистецтва  «Харківські  зорі»
(м. Харків);

зразковий колектив  індійського  та  східного  танцю  «Рамаяна»
комунальної установи «Чугуївський районний Будинок культури» у обласному
фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Сонечко» (26.02.17, м. Харків;

працівники відділу культури і туризму районної державної адміністрації у
виставці картин уроженця Чугуївщини, художника Миколи Рябініна (обласний
організаційно-методичний центр культури і мистецтва, м. Харків).

06  березня  пройшов  урочистий районний захід  до  Міжнародного
жіночого Дня 8 Березня (КУ «Чугуївський районний Будинок культури»).

17 березня аматори художньої самодіяльності району прийняли участь у
відзначенні 100-річчя обласної газети «Слобідський край» (ХАТОБ, м.Харків);

18 березня  читачі бібліотек району  виступили  на обласному конкурсі
читців  (обласний  організаційно-методичний  центр  культури  і  мистецтва,
м.Харків).

21 березня ветерани змогли насолодитися урочистим концертом з нагоди
30-річчя Чугуївської районної  організації ветеранів України (КУ «Чугуївський
районний Будинок культури»).

З 24 по 26 березня у Львові пройшов Міжнародний фестиваль – конкурс
мистецтв  «GOLDENLION»  в  якому  взяв  участь  зразковий  аматорський
хореографічний  колектив  «Вікторія»  (керівники  І.  Міхєєва  та  Г. Бондар,
КУ «ЧРБК»). Серед багатьох учасників з Польщі, Молдови та усієї України –
наші вихованці виступили на достойному рівні та показали високі результати:
І-  місце  у  третій  віковій  категорії  та  ІІ  –  місце  у  другій  віковій  категорії  в
номінації  «Хореографічне  мистецтво».  Колектив  нагородили  дипломами,
кубком  та  сертифікатом  на  відпочинок  у  дитячому  телевізійному  творчому
таборі «ВМЕСТЕ» м. Кітен у Болгарії.

25 березня у районному Будинку культури відбувся благодійний концерт
легендарної співачки, народної артистки України, Лауреата національної премії
ім. Т. Шевченка, Героя України – Ніни Матвієнко «Весна красна!» за участю
фіналістів телевізійних проектів «Україна має талант», «Х -фактор», «Фабрика
зірок», «Голос країни» та «Еvrovision». 

На  базі  комунальної  установи  «Чугуївський  районний  Будинок
культури»,  працює  зразковий  колектив  «Спортивний  клуб  Наталії  Черних  з
акробатичного рок-н-ролу» – керівники Н. Водолазька та О. Васильєва. Клуб є
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постійним  учасником,  переможцем  та  дипломантом  багатьох  Міжнародних,
Всеукраїнських та Обласних конкурсів та фестивалів. На початку березня на
телеканалі СТБ стартувало шоу «Україна має талант Діти-2». Не став винятком
і  спортивний клуб «Наталії  Черних»,  який взяв  участь у проекті.  Після всіх
відбіркових  етапів  у  фінал  увійшли  солісти  клубу  –  Юлія  Міхно  та  Єгор
Горлачов з неймовірно динамічним та цікавим номером.

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

Дня пам’яті Героїв Крут;
Дня Соборності України;
запобігання насилля в родині;
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
річниці вшанування Героїв Небесної Сотні.
У  бібліотеках  філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовані книжкові виставки до: 
Дня Соборності України «Соборність України – від ідеї до сьогодення»,

«День Соборності України – свято єднання і державності»;
річниці подвигу Героїв Крут;  ;

          річниці виводу військ з Афганістану;
річниці вшанування Героїв Небесної Сотні «Вогонь пам’яті», «Революція

гідності».
У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовано та проведено:
«круглий стіл» з читачами шкільного віку до Дня Пам’яті  Героїв Крут

«Молоді герої»;
з  читачами  шкільного  віку  майстер-клас  з  виготовлення  святкових,

привітальних листівок для мам та бабусь із органічних матеріалів.
У  березні  2017  виповнилося  203  роки  від  дня  народження  великого

українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка.
До дня народження Т. Г. Шевченка в районній державній адміністрації та

в  усіх  бібліотеках-філіях комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» були організовані книжково-ілюстративні
виставки «Слово Тарасове лунає в наших серцях», «Слава Шевченка не вмре,
не поляже», «Мистецька спадщина Кобзаря» та проведені бесіди «Творчий світ
Кобзаря».

18  березня  у  обласному  центрі  культури  і  мистецтва  у  м.  Харкові
пройшов  регіональний  конкурс  читців  «Вічне  слово  Кобзаря»,  присвячений
творчості Тараса Шевченка. Кожен рік читачі наших бібліотек беруть у ньому
активну участь. Конкурс проходив у двох вікових категоріях: І категорія – діти
віком до  17  років;  ІІ  категорія  –  дорослі  від  17  років.  Конкурсна  програма
містила дві номінації: «Виконавець» і «Автор». У категорії «Діти» виступили
Чернова  Ганна,  Кузьменко  Олександра  та  Чернова  Марина,  які  були
нагороджені дипломами та подарунками. 

21  березня  відзначено  Всесвітній  день  поезії.  З  цієї  нагоди  у
Зарожненській  бібліотеці  відбулося  свято  «Поезія  -  це  плід  і  роздумів  і
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вражень». Під час свята прозвучали вірші поетів Чугуївщини: Родіонова В.О.,
Суркової Л.І., Чернишової О.Ю., Чугай В.Р., Полюховича І.С. та інших. 

На базі відділу культури і туризму відбулося чергове безоплатне скайп-
консультування  з  правових  питань  –  через  мережу  бібліотек  комунального
закладу «Чугуївська районна централізована бібліотечна система».

Відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації  (далі  -  відділ)
продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації  безперебійного
надання житлово-комунальних та інфраструктурних послуг, підвищення рівня
розрахунків за надані послуги, подальшого розвитку житлово-комунальних та
транспортно-дорожніх 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  і  в  повному  обсязі. Проводився  моніторинг
фактичного  стану  виконання  селищними,  сільськими  радами  комплексу
заходів,  спрямованих  на  покращення  стану  транспортного  обслуговування
населених пунктів району, стану розчистки, а також ліквідації снігових заметів
на  дорогах  загального  користування  та  комунальної  власності;  підвищення
протипожежного  стану  об’єктів  житлово-комунальної  сфери  в  населених
пунктах  району,  а також  заходів,  спрямованих  на  зниження  небезпеки  та
травматизму людей. 

Відповідно до розпорядження голови  районної  державної  адміністрації
від 10.01.2017 № 06 «Про введення в дію рішення конкурсного комітету щодо
визначення  переможця  конкурсу  з  перевезення  пасажирів  на  приміських
автобусних  маршрутах  загального  користування,  що  не  виходять  за  межі
території  Чугуївського району», підписано договір з переможцем  конкурсу з
перевезення  пасажирів  на  автобусних  маршрутах  Чугуїв  (АС)-Малинівка,
Чугуїв  (АС)-Чкаловське,  Чугуїв  (АС)-Стара  Гнилиця,  Чугуїв  (АС)-Степове,
Чугуїв (АС)-Кочеток, Чугуїв (АС)-Коробочкине, Чугуїв (АС)-Юрченкове.

У лютому було проведено консультаційні виїзні наради з представниками
проектних  організацій  щодо  уточнення  існуючої  проектно-кошторисної
документації  стосовно  ремонту  покрівлі  будівлі  Територіального  центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної
адміністрації  у  м.  Чугуєві,  а  також  розробки  проекту  реконструкції  башти
Рожновського у с. Стара Покровка.

На  сесії  Харківської  обласної  ради  було  прийнято  позитивне  рішення
щодо  виділення  у  2017  році  коштів  з  обласного  бюджету  на  виконання
капітального  ремонту  будівель  та  покрівлі  на  3  об’єктах  та  переоснащення
системи опалення 1 об’єкту районного відділу освіти загальною вартістю 2,73
млн грн. Аналогічне рішення було прийнято стосовно фінансування технічного
переоснащення системи теплопостачання з установкою модульних котелень на
твердому  паливі  і  тепломереж  у  смт  Чкаловське,  а  також  ремонту  покрівлі
будівлі  Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  районної  державної  адміністрації  у  м.  Чугуєві,
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реконструкції  башти  Рожновського  у  с.  Стара  Покровка  та  с.  Леб’яже  на
загальну суму 20,53 млн. грн. Також будуть виділені кошти у розмірі 18,0 млн
грн на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Новопокровка
та 2,09 млн. грн на газифікацію с. Стара Гнилиця.

28 березня відбулася нарада під головуванням директора Департаменту
житлово-комунального господарства  та  розвитку  інфраструктури Харківської
обласної  державної  адміністрації  Магдисюка  С.В.,  на  якій  було  розглянуто
питання вирішення подальшого теплозабезпечення у смт Кочеток. Основною
метою наради було визначення спільного рішення стосовно оптимізації роботи
системи теплопостачання,  зменшення теплових втрат,  встановлення теплових
лічильників,  а  також  обговорено  перспективні  завдання  на  майбутній
опалювальний  сезон  у  бюджетній  сфері  та  фінансового  забезпечення
можливого переходу на альтернативні види опалення.

З  метою  стимулювання  діяльності  громадських  організацій,  органів
самоорганізації населення, ініціативних груп громадян та впровадження їхніх
суспільних ініціатив, сільським, селищним головам та керівництву об’єднань
співвласників  багатоквартирних  будинків  (далі  –  ОСББ)  району  було
запропоновано  прийняти  участь  у  конкурсі  міні-проектів  розвитку
територіальних громад «Разом у майбутнє». Працівниками відділу було надано
фахову інформацію щодо пропозицій зацікавлених організацій та банківських
установ  стосовно  пільгового  кредитування  ОСББ  для  проведення
реконструкції, капітальних, поточних ремонтів та заходів енергозбереження на
об’єктах  ОСББ.  На  сьогодні  від  Чугуївського  району на  розгляд  конкурсній
комісії  від сільських, селищних громад надано 29 проектів та 5 проектів від
Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади.

На  виконання  заходів,  передбачених  пропозиціями  щодо  переліку
об’єктів  реконструкції,  будівництва  та  капітального  ремонту  на  території
району, щодо яких прийнято рішення стосовно їх фінансування у 2017 році,
представниками обласної проектної організації, за участі керівництва відділу,
15.03.2017 проведено виїзні наради на місця проведення запланованих робіт:
ремонту  внутрішніх  приміщень  шкільної  їдальні  Малинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, капітального ремонту покрівлі будівлі
Територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  районної  державної  адміністрації,  з  метою  узгодження  та  внесення
необхідних змін до відповідної проектної документації.

Проводилась  робота  по  впровадженню  енергоефективних  та
енергозберігаючих заходів. Продовжено виконання заходів районних програм:
«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, що надало територіально відокремлене
безбалансове відділення № 10020/0449 філії Харківського обласного управління
публічного  акціонерного  товариства  «Державний  ощадний  банк»  по
Чугуївському  району,  з  початку  2017  року  станом  на  25.03.2017  укладено
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11  відповідних  кредитних  угод  для  відшкодування  відсотків  за  кредитами,
отриманими  населенням  на  впровадження  енергозберігаючих  заходів  на
загальну суму 184,03 тис. грн.

У районі в 76 будинках успішно функціонує 46 ОСББ загальною площею
103,31  тис.  м2.  Робота  щодо  створення  нових  і  підтримки  успішного
функціонування існуючих ОСББ у районі триває. 

На  виконання  доручення  Кабінету  Міністрів  України  від  13.12.2011
№  22265/27/1-10,  розпорядження  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації  від  16.03.2016  №  75  «Про  проведення  в  Харківській  області
щорічної  всеукраїнської  акції  «За  чисте  довкілля»,  розпорядження  голови
районної державної адміністрації від 16.03.2017 № 93 продовжено кампанію із
забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах району. З цією метою на
підставі розроблених плануючих документів з організації всеукраїнської акції
«За  чисте  довкілля»  розроблено  схему  закріплення  лісонасаджень  вздовж
автомобільної  дороги  «Київ-Харків-Довжанський»  за  підприємствами  та
організаціями району.

27  березня  проведено  виїзну  перевірку  санітарного  стану  територій
населених  пунктів  району,  кожної  п’ятниці  в  населених  пунктах  району
проводилися  «Санітарні  п’ятниці».  Відділ  також  прийняв  участь  у  заходах,
присвячених  покращенню екологічного  стану  району:  всесвітня  акція  «День
води»,  всеукраїнська акція «Операція «Первоцвіт» з метою захисту в Україні
рідкісних  і  зникаючих  рослин.  Виконувались  роботи  з  ліквідації  звалищ  та
вивозу  сміття,  очистки  лісосмуг  біля  населених  пунктів  та  вздовж  доріг  на
території  населених  пунктів  району.  Продовжувалось  обстеження  джерел
питного  водопостачання  та  виконання  робіт  з  облаштування  водозаборів  та
артезіанських свердловин систем водопостачання 

На  протязі  тривалого  часу  на  території  Кочетоцької  селищної  ради
ТОВ «ТСК Рисайклинг Групп» з переробки автомобільних шин в пічне паливо
забруднює  повітря  та  створює  загрозу  щодо  забруднення  грунтових  вод
відходами  своєї  діяльності,  чим  серйозно  порушує  природоохоронне
законодавство  України.  22.03.2017  за  участі  працівників  відділу  та  ряду
керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації відбулося
позачергове  засідання  місцевої  комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС,  на  якій  було
розглянуто питання щодо забруднення навколишнього середовища ТОВ «ТСК
Рисайклинг Групп». У ході засідання комісія прийняла рішення з порушеного
питання щодо направлення клопотання до відповідних регіональних комісій у
Харківській області.

З  метою  попередження  продовження  протиправних  дій,  здійснених
діяльністю  ТОВ  «ТСК  Рисайклинг  Групп»,  районною  державною
адміністрацією  10.03.2017  було  направлено  відповідні  листи  до  Державної
екологічної  інспекції  у  Харківській  області,  Департаменту  екології  та
природних  ресурсів  Харківської  обласної  державної  адміністрації,
Департаменту  Державної  архітектурно-будівельної  інспекції  у  Харківській
області,  Головного  управління  Держпраці  Харківської  області,  Головного
управління  Держпродспоживслужби  у  Харківській  області.  Також  будуть
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направлені  проби  повітря  та  грунтових  вод  з  місць  поблизу  находження
виробництва  ТОВ  «ТСК  Рисайклинг  Групп»  на  лабораторне  обстеження  з
метою підтвердження ознак  надзвичайної ситуації техногенного характеру.

10  березня  в  районній  державній  адміністрації  проведено  нараду
з керівниками промислових, сільськогосподарських,  житлово-комунальних та
дорожніх підприємств  району,  на  якій  було розглянуто  питання  щодо стану
отримання  суб’єктами  господарювання  району  дозвільно-погоджувальної
документації  у  сфері  екології  та  природних  ресурсів.  У  ході  наради  було
порушено  питання  щодо  низького  показника  отримання  дозвільної
документації  серед  суб’єктів  господарювання  району,  що  є  неприпустимим,
тому  що за  відсутності  відповідних  документів,  робота  таких  підприємств
здійснюється з порушенням чинного законодавства.

На  виконання  вимог  місцевої  комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС,  з  метою
попередження  виникнення надзвичайних  ситуацій,  пов’язаних  з  підвищеною
пожежною небезпекою, відділом спільно з органами місцевого самоврядування
та керівниками житлово-комунальних підприємств району проведено перевірку
наявності  та  стану  пожежних  гідрантів,  а  також можливості  їх  практичного
використання.  Органам  місцевого  самоврядування  було  рекомендовано
передбачити  кошти  в  місцевих  бюджетах  на  відновлення  працездатності
пожежних  гідрантів  та  вжити  усіх  можливих  щодо  будівництва  під’їздів  та
пірсів до природних водоймищ для можливого забору води для гасіння пожеж,
а також вжити інші протипожежні заходи, пов’язані з підвищеною пожежною
небезпекою у весняно-літній період.

Продовжувався  моніторинг  діючих  тарифів  на  надання  житлово-
комунальних послуг щодо відповідності рівню економічно обґрунтованих ви-
трат на їх виробництво та претензійно-позовна робота. Так рішенням Кочето-
цької  селищної  ради від 14.03.2017 № 16 було затверджено новий тариф на
послуги з водовідведення, що надаються Кочетоцьким комунальним підприє-
мством водопровідно-каналізаційного господарства споживачам         смт Коче-
ток.

Виконувалися заходи щодо здійснення розрахунків з усіма категоріями
споживачів за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги та погашення
заборгованості  минулих  періодів.  У  сфері  енергоспоживання  рівень
розрахунків  споживачів  району становить:  за  природний газ  –  92,0  % та  за
спожиту електроенергію – 94,4 %.

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

Були проведені основні заходи:
розроблено проекти  розпоряджень  голови  районної  державної

адміністрації від:
16.01.2017 № 14  «Про внесення змін до складу робочої групи з питань

формування,  ведення  та  використання  районного  страхового  фонду
документації»;
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19.01.2017  №  19  «Про  внесення  змін  до  складу  районної  комісії  з
організації та проведення інвентаризації і перевірки технічного стану фонду
захисних споруд цивільного захисту Чугуївського району»;

30.01.2017  №  33  «Про  внесення  змін  до  складу  місцевої
інвентаризаційної  комісії  з  організації  заходів,  пов’язаних  з  проведенням
технічної  інвентаризації  захисних  споруд  цивільної  оборони  (цивільного
захисту) Чугуївського району»;

31.01.2017  №  37  «Про  утворення  районних  спеціалізованих  служб
цивільного захисту».

22.02.2017  №  65  «Про  визнання  таким,  що  втратило  чинність,
розпорядження голови районної державної адміністрації».

09.03.2017  № 80  «Про  утворення  районного  оперативного  штабу  для
керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків»;

15.03.2017 № 90  «Про утворення місцевої комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району»;

22.03.2017 № 100 «Про затвердження Плану організаційних і практичних
заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний
період 2017 року»;

23.03.2017  №  104  «Про  відпуск  матеріальних  цінностей  з  місцевого
матеріального  резерву  та  організацію  харчування  евакуйованих  мешканців
Балаклійського  району  Харківської  області,  які  постраждали  внаслідок
пожежі  на  майданчиках  зберігання  ракетно-артилерійського  озброєння  65
арсеналу»;

27.03.2017  №  108  «Про  утворення  районної  комісії  з  визначення
земельних ділянок та водного простору на водних об’єктах району, придатних
для організації місць масового відпочинку населення на воді (пляжів).

Проведено одне чергове та п’ять позачергових засідань місцевої комісії з
питань ТЕБ та НС Чугуївського району, на яких розглянуто питання про:

дорожньо-транспортну  пригоду,  що  сталася  05.01.2017  на  22  км
автошляху Чугуїв – Мілове;

забезпечення  готовності  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування  району,  відповідних
територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої  влади  до
оперативного реагування на ускладнення погодних умов;

готовність  органів  управління  та  служб  Чугуївського  району  до
можливого  виникнення  надзвичайних  ситуацій  природного  характеру,
пов’язаних з  погіршенням погодних умов  (мокрий сніг,  дощ,  сильні  пориви
вітру, ожеледиця) протягом поточного року;

готовність органів управління цивільного захисту та інших служб району
до можливого тимчасового розміщення мешканців Авдіївки, у разі їх евакуації
з міста;

забезпечення  готовності  ланки  територіальної  підсистеми  ЄДС  ЦЗ
Харківської області Чугуївського району до дій в умовах надзвичайної ситуації;

хід підготовки району до пропуску паводків, льодоходу і весняної повені
у 2017 році;
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вжиття  заходів  з  недопущення занесення  збудника  африканської  чуми
свиней на територію району;

екологічну  ситуацію,  що  склалася  на  території  Кочетоцької  селищної
ради  за  результатами  роботи  підприємства  ТОВ  «ТСК  РИСАЙКЛИНГ
ГРУПП» по переробці автомобільних шин в пічне паливо методом термолізу
(піролізу);

готовність органів управління цивільного захисту та інших служб району
до  можливого  тимчасового  розміщення  мешканців  м.  Балаклія,  у  разі  їх
евакуації з міста, та запобіганню виникнення можливих надзвичайних ситуацій
техногенного характеру на ПНО (ХНО) району у разі терористичних проявів.

Проведено засідання:
районної  комісії  з  питань  евакуації  щодо  підбиття підсумків  роботи

районної комісії з питань евакуації за 2016 рік та визначення завдань на 2017
рік;

засідання місцевого оперативного штабу з вжиття невідкладних заходів у
разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016/2017
років,  на  якому  розглянуто  питання  про  готовність  органів  місцевого
самоврядування та служб Чугуївського району до протидії загрозам у зв’язку з
ускладненням  погодних  умов  (істотного  пониження  температури  повітря,
утворення ожеледиці на дорогах,  поривчастого вітру до 15-20 м/с) протягом
25-29 січня поточного року;

засідання  робочої групи з питань формування, ведення та використання
районного страхового фонду документації,  на  якому розглянуто питання про
підсумки роботи робочої групи з питань формування, ведення та використання
районного страхового фонду документації за 2016 рік та постановка завдань на
2017 рік;

нараду голови районної державної адміністрації, голови місцевої комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Чугуївського
району з  керівним  складом  органів  управління  цивільного  захисту
Чугуївського  району  з  підведення  підсумків  функціонування  ланки
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чугуївського району у 2016 році та основні завдання на 2017 рік.

Організовано  та  проведено  спеціальне  тренування  територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області
за  темою  «Дії  органів  управління  та  сил  територіальної  підсистеми  єдиної
державної  системи  цивільного  захисту  Харківської  області,  евакуаційних
органів області,  Чугуївського району при проведенні  евакуації  населення та
ліквідації  надзвичайної  ситуації  в  умовах  пропуску  льодоходу  та  загрози
виникнення надзвичайної ситуації, яка пов’язана з можливим паводком».

Вивчено  роботу виконкому  Старопокровської  сільської  ради  щодо
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до
вимог підпункту 6 пункту «б» частини першої статті 33 – вжиття необхідних
заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону,
інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку
до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.



27

Згідно  з  рішенням  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  від
07 березня 2017 року  «Про внесення змін до рішення Чугуївської  районної
ради від 23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» (із змінами)
та  додатків  до  нього» порушене  питання  про  надання  фінансування  у  сумі
38,7 тис. грн. на реалізацію місцевої цільової Програми розвитку цивільного
захисту на 2017-2018 роки, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради
від  13  грудня  2016  року,  а  саме  –  пункту  1  «Упередження   надзвичайних
ситуацій,  пожеж  та  створення  нормальних  умов  захисту  життя  і  здоров’я
населення  Чугуївського  району»  Пропозицій  щодо  загального  розподілу
коштів на виконання Програми – на надання субвенцій Головному управлінню
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області для
забезпечення  паливно-мастильними  матеріалами  пожежних  рятувальних
підрозділів: 50-ої державної пожежної рятувальної частини, 39-го державного
пожежного  рятувального  посту  Чугуївського  районного  відділу  Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області.

Проведено  роботу  з  питань  цивільного  захисту  з  населенням  району
через міськрайонну інформаційну газету «Вісник Чугуївщини», а саме:

видана стаття «Спеціальне тренування в райдержадміністрації»; 
видана стаття «Робочий тиждень. Райдержадміністрація».
Сектором  спільно  з Чугуївським  районним  відділом  Головного

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області проведені наступні заходи:

документальна перевірка дотримання вимог у сфері цивільного захисту
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  і
організаціями  Чугуївського  району  щодо  готовності  до  здійснення  заходів
безаварійного пропуску льодоходу та весняної повені 2017 року, захисту від
можливих  руйнувань  і  припинення  експлуатації  об’єктів  господарської
діяльності району;

огляд  гідротехнічної  споруди  водного  об’єкту  –  ставка  (інв.  № 17  за
відомістю обліку водних об’єктів Чугуївського району, форма 1/ВО) на каскаді
ставків на річці Чуговка, розташованого на землях Кочетоцької селищної ради.

Районними  спеціалізованими  службами  цивільного  захисту  було
забезпечено  роботу  формувань  ланки  територіальної  підсистеми  ЄДС  ЦЗ
Харківської  області  Чугуївського  району,  пов’язаної  з  прийомом  мешканців
села  Яковенкове  Балаклійського  району  Харківської  області  у  кількості  100
осіб,  які  постраждали внаслідок пожежі на майданчиках зберігання  ракетно-
артилерійського  озброєння  65  арсеналу  (військової  частини  А1352).
Розміщення евакуйованого населення здійснено у спортивній залі  Волохово-
Ярського навчально-виховного комплексу, який був забезпечений опаленням,
туалетом, водою.

Протягом звітного періоду сектором містобудування і архітектури район-
ної  державної  адміністрації  було розглянуто та  узгоджено 7 проектів  земле-
устрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування
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житлових будинків, господарських будинків і споруд, а також особистого селя-
нського господарства.

Забудовникам Чугуївського району було видано 2 будівельних паспорта
на будівництво індивідуальних житлових будинків та господарчих будівель і
споруд у смт Кочеток та смт Введенка.

Видано 5 містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
Оформлено 1 паспорт прив’язки для розміщення торговельного павільйо-

ну в смт Введенка.
На 40% розроблено генеральний план смт Новопокровка. Розпочато роз-

роблення (оновлення) генеральних планів у населених пунктах:                   смт
Введенка, с. Тернова та с. Волохів Яр.

Містобудівна документація схема планування території Чугуївського рай-
ону розроблена на 100%. На 50% підготовлені  матеріали розробленої  місто-
будівної документації для проведення Держбудекспертизи у м. Києві.

На  100% розроблено  проектно-кошторисну  документацію  протиаварій-
них і реабілітаційних робіт по будівлі – пам’ятки архітектури, яка розташована
у м. Чугуєві, вул. Старонікольська, № 35 з метою проведення капітального ре-
монту.

Підготовлені вихідні дані для:
розроблення генерального плану смт Чкаловське;
проведення реконструкції КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня

ім. М.І. Кононенка» у м. Чугуєві, вул. Гвардійська 52;
розроблення робочого проекту по будівництву фізкультурно-оздоровчого

комплексу у смт Новопокровка, вул. В. Вішталя, 9-А.
Проведено роботу по  узгодженню  розробленої  містобудівної  докумен-

тації детального плану території за межами смт Есхар для обслуговування іс-
нуючого полігону ТПВ.

Проводився моніторинг та готувалися інформації щодо:
кількості  інвалідів  війни,  учасників  бойових  дій,  учасників  війни,  які

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

титерористичній операції, інвалідів війни І-ІІ групи з числа військовослужбов-
ців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житло-
вих умов;

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

введення житла в експлуатацію;
сімей загиблих внаслідок бойових дій у зоні антитерористичної операції

військовослужбовців,  які  обліковуються  як  такі,  що потребують  поліпшення
житлових умов;
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переліку житлових будинків, в яких у 2017 році планується проведення
робіт з облаштування елементами «безбар’єрної» архітектури (пандусами);

цільового  використання  коштів  обласного  та  районного  бюджетів  на
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів.

Проведено інвентаризацію побудованих індивідуальних житлових буди-
нків, які не введені в експлуатацію, у смт Малинівка, смт Кочеток,           смт
Новопокровка, смт Чкаловське, смт Введенка, с. Зелений Колодязь,             с.
Тернова, с. Коробочкине, с. Зарожне, с. Кам’яна Яруга. Із забудовниками райо-
ну проведена робота стосовно введення індивідуальних житлових будинків в
експлуатацію  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
13.04.2011 № 461.

Взято участь у:
оперативній робочій групі по введенню житла в експлуатацію;
нараді з питання проведення капітального ремонту покрівлі будівлі Тери-

торіального  центру  соціального  обслуговування (надання соціальних послуг)
районної  державної  адміністрації  та  будівництва  фізкультурно-оздоровчого
комплексу в смт Новопокровка;

засіданнях архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобуду-
вання та архітектури Харківської обласної державної адміністрації.

Діяльність  архівного  відділу  районної  державної  адміністрації  (далі  –
архівний  відділ)  була  направлена  на  взаємодію  з  юридичними  особами,  у
діяльності  яких  утворюються  та  не  утворюються  документи  Національного
архівного  фонду,  та  ведення  державного  обліку  документів  Національного
архівного фонду.

Проведено семінар для відповідальних за діловодство та ведення архіву у
сільських,  селищних  і  районній  радах  –  18  січня;  для  відповідальних  за
діловодство та ведення архіву установ та організацій, що перебувають у зоні
комплектування архівного відділі – 24 січня, для відповідальних за діловодство
та ведення архіву у структурних підрозділах районної державної адміністрації –
09 лютого; з питань ведення діловодства та архівної справи, для відповідальних
за Трудовий архів сільських, селищних рад – 16 лютого.

21  березня  взято  участь  у  нараді  керівників  навчальних  закладів
Чугуївського району з питань організації діловодства та архівного зберігання
документів.  27  березня  організовано  і  проведено  нараду  з  керівниками
позашкільних навчальних,  оздоровчих  закладів,  закладів  культури та  спорту
з питань архівної справи і діловодства.

Проведено засідання експертної комісії архівного відділу 15 березня, на
якому було розглянуто звіт роботи експертної комісії архівного відділу за 2016
рік та план роботи на 2017 рік, список юридичних осіб – джерел формування
Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу
(список джерел комплектування архіву), список юридичних осіб, у діяльності
яких не утворюються документи Національного архівного фонду та положення
про експертну комісію.
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З метою забезпечення збереженості архівних документів організовано та
проведено звірку облікових документів архівного відділу та архівів сільських,
селищних рад.

Проводився централізований державний облік документів Національного
архівного фонду шляхом укладання карток фондів та відомостей про зміни у
складі та обсязі фондів станом на 01.01.2017.

Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  організації  роботи
з  документами,  включаючи  їх  підготовку,  реєстрацію,  облік  і  контроль  за
виконанням,  з  проведення  експертизи  цінності  документів  та  оформлення  її
результатів тощо діловодам (відповідальним за діловодство) та відповідальним
за  ведення  архіву  у  відділі  освіти,  службі  у  справах  дітей,  Територіальному
центрі  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  районної
державної  адміністрації,  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система», КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»,
КЗОЗ «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,
міськрайонного  управління  у  м.  Чугуєві  і  Чугуївському  районі  Головного
управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області,  Чугуївському управлінні
Державної  казначейської  служби  України  Харківської  області  ГУДКСУ  у
Харківській області, Введенській,    Есхарівській, Кочетоцькій, Малинівській,
Новопокровській  селищних  та  Великобабчанській,  Волохово-Ярській,
Граківській,  Зарожненській,  Кам’яноярузькій,  Мосьпанівській,
Старогнилицькій, Старопокровській сільських радах та інших. Допомогу було
надано в архівному відділі, за телефоном та з виходом до установ.

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

Структурними підрозділами  районної  державної  адміністрації  постійно
ведеться  робота  щодо виконання  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації».

Здійснювалось  інформаційне  забезпечення  користувачів  за  їхніми
запитами, ведення діловодства,  моніторинг розділу архівного відділу на веб-
сайті  районної  державної  адміністрації,  проводились  санітарно-гігієнічні
роботи в архівосховищах тощо.

У  зв’язку  з  незапланованими  заходами  деякі  строки  та  завдання
змінювались у процесі здійснення діяльності.

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 28 запитів на
публічну інформацію. З них отримано 22 – електронною поштою, 6 – на поштову
адресу районної державної адміністрації.  11 запитів надійшло від фізичних осіб,
9 – від юридичних.

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

Усі запити було опрацьовано в межах встановлених законодавством термінів,
15  з  яких  задоволено,  5  –  направлено  належним  розпорядникам  запитуваної
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інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації  у  визначений
законодавством  термін.  По  8  запитам  у  наданні  інформації  було  відмовлено  у
відповідності  до  положень чинного законодавства  у  сфері  доступу до публічної
інформації. Відповіді на 21 запит було надано з випередженням терміну виконання.

Протягом звітного періоду 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 31.03.2017 року внесено до системи обліку (реєстру) 10741 документ.
Діяльність відділу масових комунікацій 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.

Забезпечувався  моніторинг  суспільно-політичних  процесів  у  районі
шляхом збору  та  узагальнення  інформації  про діяльність  органів  виконавчої
влади,  місцевого  самоврядування,  народних депутатів,  депутатів  обласної  та
районної  рад,  політичних  партій  та  громадських  організацій,
конфліктоутворюючі ситуації та проблеми району, масові політичні акції тощо.
За  результатами  проведеної  роботи  підготовлено  13  щотижневих  та  3
щомісячні інформації щодо суспільно-політичної ситуації у районі.

Щодня  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
облдержадміністрації. 

З  початку  року  пожвавилася  діяльність  територіальних  громад  району
щодо їх об’єднання з центрами в смт Малинівка і смт Новопокровка. Відділом
відстежувався цей процес. Щотижня 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. 

Відділом розроблено розпорядження голови райдержадміністрації про
внесення змін до складу районної робочої групи з підтримки та впровадження
заходів з добровільного об’єднання територіальних громад. 

Велася робота щодо розвитку суспільних відносин та формування у
районі громадянського суспільства.  Підготовлено  матеріали  на  розгляд  сесії
районної ради питання «Про виконання Районної програми сприяння  розвитку
громадянського суспільства на 2014-2016 роки».

Тривав  започаткований  у  кінці  2016  року  процес  утворення  нового
скликання громадської ради при райдержадміністрації. Здійснено організаційну
підготовку  з  проведення  установчих  зборів  інститутів  громадянського
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суспільства та першого засідання новообраної громадської ради.  Підготовлено
проекти розпоряджень голови райдержадміністрації «Про затвердження складу
Громадської ради при районній державній адміністрації» та «Про затвердження
Положення  про  громадську  раду  при  Чугуївській  районній  державній
адміністрації», які прийнято.

Новостворена громадська рада провела вже 2 своїх засідання.
Для  налагодження  системного  діалогу  органів  виконавчої  влади  і

громадськості,  з  метою  постійного  об’єктивного  інформування  населення
району з актуальних питань державного будівництва, політичного та соціально-
економічного  життя  Чугуївщини  щомісяця  у  районі  забезпечувалося
проведення  Днів  зустрічей  у  трудових  колективах  та  з  активом  населених
пунктів району. 

За звітний період проведено три заходи за темами «Всеукраїнська єдність
та соборність як ключовий фактор успішних змін в Україні», «Право громадян
на  звернення  –  спосіб  відстоювання  їх  прав  та  законних  інтересів»,  «Стан
удосконалення процесу надання комунальних послуг у Чугуївському районі».
Для цього було розроблено методичні матеріали з цих питань з наступним їх
поширенням.

Одним із основних напрямів діяльності відділу є забезпечення всебічного,
оперативного  інформування  громадськості  про  діяльність
райдержадміністрації, її керівництва та структурних підрозділів.

Забезпечувалося  інформаційне  наповнення  офіційного  веб-сайту
райдержадміністрації  та  оприлюднення  на  ньому  інформації  про  суспільно-
політичний,  соціально-економічний,  культурний,  науково-технічний розвиток
району.  Для  цього  відділом  масових  комунікацій  координувалася  робота
структурних  підрозділів  райдержадміністрації  щодо  наповнення  веб-сайту
фото-новинами  та  обов’язковими  для  оприлюднення  документами,
опрацьовувалися ці матеріали.

У І  кварталі  було  переформатовано  розділ  веб-сайту  «Оголошення»,
відкрито  новий модуль   «Ярмарок здоров’я».  Для  розміщення на  сайті  було
сформовано 6 підбірок фото для фото-галереї. 

Структурними  підрозділами  райдержадміністрації  до  офіційного  веб-
сайту надано 525 матеріалів, з них 337 становлять фото-новини. 

Відділом забезпечувалася взаємодія з місцевими засобами масової
інформації щодо висвітлення діяльності райдержадміністрації,  її структурних
підрозділів. У районній газеті започатковано рубрику «Робочий тиждень» щодо
діяльності райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.
Щотижня готувалася інформація для друку в цій рубриці. 

З  метою  роз’яснення  громадянам  питань  формування  та  реалізації
державної політики  на 2017 рік по телебаченню започатковано цикл передач
під рубрикою «Актуальне інтерв’ю». Відділом масових комунікацій розроблено
Графік  надання  керівниками  структурних  підрозділів  райдержадміністрації
інтерв’ю ТРК «Слобожанка».
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Розроблено  План  заходів  з  підготовки  та  відзначення  у  районі  Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Написано листа
сільським, селищним головам про відзначення Дня Героїв Небесної сотні. 

Для  інформування  керівництва  райдержадміністрації  здійснювалися
огляди новин мережі «Інтернет» та газет.

Структурні підрозділи апарату  районної державної адміністрації постійно
працювали  над  удосконаленням  стилю,  форм  і  методів  роботи  щодо
забезпечення основної діяльності районної державної адміністрації.

Проведено навчання працівників районної державної адміністрації:
05 січня, вивчено 5 питань.
02 лютого, вивчено 10 питань.
02 березня, вивчено 5 питань.
Проведено  семінар-наради  з  сільськими,  селищними  головами  та

секретарями місцевих рад:
12 січня – розглянуто 4 питання;
09 лютого – розглянуто 10 питаннь;
09 березня – розглянуто 8 питань.
На  розширених  нарадах  голови  районної  державної  адміністрації  із

заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів
районної  державної  адміністрації та  служб  району,  сільськими,  селищними
головами  розглянуто:

10 січня – 4 питання;
13 лютого – 4 питання;
13 березня – 4 питання.
Проведено телефонні зв’язки керівництва  райдержадміністрації  з

населенням району «Пряма лінія»:
18 січня –  за  темою «Організація  перевезень пільгового контингенту у

2017  році»  за  участю  першого  заступника  голови  райдержадміністрації
Суворова О.І.

15 лютого –  за темою  «Порядок використання архівних документів» за
участю заступника голови райдержадміністрації Волоцкової В.М.

15  березня  –  за  темою  «Про  стан  розрахунків  абонентів  за
електроенергію»  за  участю  першого  заступника  голови  районної  державної
адміністрації Суворова О.І.

На засіданнях колегії районної державної адміністрації було розглянуто:
24  січня  –  2  питання.  За  результатами  засідання  колегії  прийнято

2 розпорядження голови районної державної адміністрації; 
28  лютого  –  3  питання.  За  результатами  засідання  колегії  прийнято

3 розпорядження голови районної державної адміністрації;
27  березня  –  4  питання.  За  результатами  засідання  колегії  прийнято

4 розпорядження голови районної державної адміністрації.
25  січня  здійснено  перевірку  роботи  управління  праці  та  соціального

захисту  населення районної  державної  адміністрації  щодо  стану  планування
своєї діяльності, кадрової та правової роботи, організації особистого прийому
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громадян,  ведення  діловодства,  архівної  справи,  контролю  за  виконанням
документів та інших питань організації діяльності.

22  лютого  здійснено  перевірку  роботи  сектору  містобудування  і
архітектури  районної  державної  адміністрації  щодо  стану  планування  своєї
діяльності,  кадрової  та  правової  роботи,  організації  особистого  прийому
громадян,  ведення  діловодства,  архівної  справи,  контролю  за  виконанням
документів та інших питань організації діяльності.

Узагальнено  досвід  роботи 2  виконкомів,  проведено  5  перевірок
виконання  органами  місцевого  самоврядування  району  делегованих
повноважень органів виконавчої влади з окремих статей відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

За звітній період нагороджено 25 осіб Почесною грамотою Чугуївської
районної  державної  адміністрації  та  Чугуївської  районної  ради  та  1  особу
Подякою голови районної державної адміністрації та голови районної ради.

Видано  122  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  з
основної  діяльності.  Надійшло  526  документів  із  Харківської  обласної
державної адміністрації та обласних органів виконавчої влади, 261 – із місцевих
організацій, установ, підприємств.

За поточний період зареєстровано 164 письмових звернення громадян, з
них 15 колективних (238 осіб), 7 дублетних, повторних звернень не надходило. 

Відділом  управління  персоналом  апарату  районної  державної
адміністрації  (далі  — відділ)  упродовж І  кварталу  підготовлено  97 проектів
розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  з  кадрових  питань:
55 –  з  особового складу,  35 – про відпустки,  5  –  про відрядження,  2  –  про
стягнення; 3 – з основної діяльності.

Станом  на  01.04.2017  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють 118 осіб,  21 посада вакантна,  з них: 6 — на період відпусток для
догляду за дитиною. 

На  посади  державних  службовців  призначено  13  осіб,  з  них:  10  –  за
рекомендаціями конкурсних комісій, у тому числі відділу освіти та управління
праці та соціального захисту населення, 1 працівник функції обслуговування;
3  –  у  порядку  переведення  з  інших  державних  органів.  У  5  державних
службовців відбулося просування по службі.

У лютому звільнився 1 державний службовець у порядку переведення до
іншого органу державної влади.

Проводився  прийом  документів  для  участі  в  конкурсах  на  зайняття
вакантних  посад  державної  служби  у  районній  державній  адміністрації.
Проведено 14 засідань конкурсних комісій районної державної адміністрації, за
рекомендаціями яких визначено 9 переможців.

За  результатами восьми засідань комісії  з  підрахунку стажу державної
служби працівників районної державної адміністрації 9 державним службовцям
підвищено надбавку за вислугу років на державній службі відповідно до нового
Закону  України  «Про  державну  службу»  та  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу
державної служби».
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У березні  проведено засідання Ради по роботі  з  кадрами при районній
державній адміністрації, на якому розглянуто 3 питання.

Успішно  завершено  перевірку,  передбачену  Законом  України  «Про
очищення  влади»,  щодо  5  державних  службовців,  розпочато  перевірку,
передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо 8 новопризначених
державних службовців.

Вжито  організаційних  заходів  щодо  проведення  у  районній  державній
адміністрації І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець». Відбулося одне засідання Організаційного комітету з проведення
першого  туру  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий  державний
службовець».

Організовано своєчасне заповнення державними службовцями районної
державної  адміністрації  на  офіційному  веб-сайті  Національного  агентства  з
питань  запобігання  корупції  декларації  особи,  уповноваженої  на  виконання
функцій держави за 2016 рік.

Упродовж кварталу державні службовці районної державної адміністрації
підвищували  кваліфікацію  на  навчаннях  працівників  районної  державної
адміністрації  та  кадрового  резерву,  на  семінарах-нарадах  з  сільськими,
селищними голами та секретарями місцевих рад. 3 особи пройшли підвищення
кваліфікації  у  Харківському  регіональному  інституті  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України  на
тематичних короткострокових семінарах.

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  запобігання  корупції,  надавалася  методична  і  практична
допомога  посадовим  особам,  які  визначені  відповідальними  за  цей  напрям
діяльності.

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

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

З метою адміністрування роботи серверу FosDoc здійснювалось щоденне
резервне  копіювання  бази  даних.  Проведено  роботи  по  налаштуванню
програми FossDoc у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Проводився  моніторинг  роботи  електронної  пошти  в  апараті  та
структурних підрозділах районної державної адміністрації.
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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
райдержадміністрації  виконувалась  поточна  робота,  вивчено  і  кодифіковано
нормативне законодавство.

Проводилась перевірка:
правової експертизи проектів розпоряджень голови  районної державної

адміністрації; 
проектів рішень колегії районної державної адміністрації;
рішень районної ради;
актів  органів  місцевого  самоврядування,  виданих  з  питань  здійснення

делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність чинному
законодавству за січень, лютий та березень,  готується  відповідна довідка за
І квартал 2017 року. 

Проводилась  робота  пов’язана  з  укладанням  договорів,  контрактів  та
угод.

Постійно  вносились  зміни  та  доповнення  до  розпоряджень  голови
районної державної  адміністрації в установленому порядку.

Готувалися  заяви,  клопотання  по  судових  справах,  стороною  яких  є
районна державна адміністрація, постійно проводиться претензійна робота.

Брали  участь  у  судових  засіданнях  окружного  адміністративного,
господарського, місцевого суду. 

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

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

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги районної державної адміністрації, звернулось 6 громадян.

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

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

Проведена  приписка  громадян  району  2000  року  народження  до
призовної дільниці Чугуївського об’єнаного районного військового комісаріату
(відповідно  до  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації
від 02.12.2016 № 462 «Про проведення приписки юнаків 1999 року народження
до  призовної  дільниці  Чугуївського  об’єднаного  районного  військового
комісаріату).

Проведена широкомасштабна робота з агітації військовозобов’язаних для
проходження  військової  служби  за  контрактом.  План  призову
військовослужбовців на контрактну службу виконаний на 98 %.

Проаналізовано стан криміногенної ситуації у населених пунктах району
за 2016 рік.

Основними  напрямами  роботи  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців апарату районної державної адміністрації (ВВ ДРВ) у  I-му кварталі
2017  року було  проведення  щомісячного  періодичного  поновлення
персональних даних Реєстру у відповідності  до  ст.  22 Закону України «Про
Державний реєстр виборців».

Всього отримано 153 відомостей по 40 населеним пунктам Чугуївського
району,  які  містили  дані  про  836 виборців.  За  результатами  опрацювання
відомостей періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів – 538 виборців;
включено до Державного реєстру виборців – 72;
внесено  змін  до  персональних  даних  у  Державному  реєстру

виборців – 466;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ – 143;
виконано  переадресування  для  прийняття  рішення  на  інші  відділи

ДРВ – 12;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ – 25;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ – 142 виборцю.
Всього  до  відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  особисто

звернулося  4 громадянина,  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  18
наказів  начальника  відділу  про  внесення  запису  до  бази  даних  Державного
реєстру  виборців,  46 наказів  начальника  відділу  про  внесення  змін  до
персональних даних виборця, включеного до Державного реєстру виборців та
23 накази  про  знищення  запису  Державного  реєстру  виборців.  Загальна
кількість внесених змін до персональних даних виборців склала 538 записів.
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Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  було  підготовлено  та
надіслано  до  Зарожненської  сільської  ради 1 запит,  який  містив  запис  про
1 виборця,  для  уточнення  їх  персональних  даних  та  виборчих  адрес,  до
с.  Леб’яже  запит,  який  містив  запис  про  1 виборця,  для  уточнення  їх
персональних даних та виборчих адрес, до Чкаловської селищної ради 1 запит,
який містив запис  про  2 виборців,  для  уточнення  їх  персональних даних та
виборчих  адрес. Отримано  від  Зарожненської  сільської  ради  1 запит,  який
містив запис про  1 виборця, від с. Леб’яже  1 запит, який містив запис про  1
виборця,  від  Чкаловської  селищної  ради  1 запит,  який  містив  запис  про  2
виборців. Усі відповіді були відпрацьовані та внесені відповідні зміни до АІТС
ДРВ.

Також  надіслано  4 повідомлення виборцям  Чугуївського  району,  про
уточнення їх виборчих адрес для усунення кратного включення до Реєстру та
уточнення їх персональних даних.

На  виконання  постанови  ЦВК  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 (ПВД) на території Чугуївського району.

Згідно  з  планом  робіт  з  захисту  інформації  в  АІТС  ДРВ,  здійснено
організаційні та інженерно-технічні заходи – контроль ведення документації,
контроль  відповідності  записів  у  паспортах  АРМ,  контроль  працездатності
системи пожежної сигналізації, контроль використання ПАЗІ, контроль доступу
до приміщення відділу, контроль наявності захисних саморуйнівних наклейок,
контроль працездатності системи охоронної сигналізації.

Працівники  відділу  ведення  ДРВ  на  виконання  вказівок  розпорядника
Реєстру, прийняли участь у тестуванні, яке проводив розпорядник Державного
реєстру виборців  за  тематикою «Робота  в АІТС ДРВ»,  «Нормативно-правові
акти ДРВ». Всі працівники успішно пройшли тестове випробування.

Надіслані повідомлення про включення до ДРВ 72 виборцям.
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 ІІ  квартал 2017 року, який затверджено розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 31.03.2017 №121.

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

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська  40  906
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