
1. Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за
IІ  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 дотримання
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 ІI 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 ІI квартал 2017 року

Районною державною адміністрацією у IІ 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». Пріоритетними напрямами роботи районної державної
адміністрації  були  забезпечення  збалансованого  економічного  і  соціального
розвитку,  ефективного  використання  природних,  трудових  і  фінансових
ресурсів.

Відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації
за  звітній  період  узагальнено  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку
району  та проведено  аналіз фактичних  обсягів  промислового  виробництва
району у розрізі промислових підприємств за січень-травень 2017 року.

За останніми даними обласної статистики (за січень - квітень 2017 року)
підприємствами району реалізовано промислової продукції на суму 424,1 млн.
грн та складає 0,8% до всієї реалізованої продукції Харківської області.
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Згідно з оперативними даними промислових підприємств за січень-травень
2017 року обсяг реалізованої продукції промислового комплексу району (у діючих
цінах)  склав 451,529 млн.  грн,  що на 39,0% менше,  ніж за аналогічний період
минулого року.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі  на
підприємстві ТОВ «Малинівський склозавод» на 48,9%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  -
ТОВ  «Слобожанський  промкомбінат»  -  на  12,7%,  ТОВ  «Лікеро-горілчаний
завод «ПРАЙМ» - на  43,5%, ПрАТ «Чугуївський молочний завод» - на 4,9%,
філія  «ТЕЦ»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  -  на  81,0%,
ДП «Новопокровський КХП» - на 40,97%, ТОВ «Зооветеринарний центр» - на
2,7%, ПрАТ «Новопокровський завод ЗБК» - на 60,6%.

Зовнішньоторгівельний оборот району становить  4729,8 тис. дол. США.
Загальний  об'єм  експорту  становить  2638,2 тис.  дол.  США  або  38,4% до
показника минулого року, об'єм імпорту-2091,6 тис. дол. США або  65,8% до
показника минулого року.

У районі налічується 223 заклади торгівлі: 133 магазини, 74 торговельних
павільйони, 17 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  29  об'єктів  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 І квартал 2017 року) обсяг
послуг, реалізованих споживачам по району, склав 698,0 тис. грн. Частка послуг,
реалізованих населенню у загальному обсязі складає 34,6%.

Ціни  на  основні  продукти  харчування  знаходяться  на  рівні
середньообласних.

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
району становлять: хліб «Український» - 11,80 грн, батон із борошна вищого
ґатунку - 8,25 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку - 6,95 грн.
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Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» -
22,47 грн/л, бензин марки АI-95 «Євро» - 23,05 грн/л, дизпаливо марки «Євро» -
19,95 грн/л.

Проведено  моніторинг  щодо  обсягу  прямих  іноземних  інвестицій  за
І квартал 2017року.  Станом на 01.04.2017 обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) у районі становив 70,3 млн. дол. США, що на 0,63%
більше обсягів інвестицій на початок 2017 року.

29  червня  підготовлена  та  проведена  виїзна  нарада  голови  районної
державної  адміністрації  із  заступниками  голови,  керівником  апарату,
керівниками  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,
керівниками  промислових  підприємств  району  на  базі  підприємства
ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ».

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

обслуговування населення району;
цін на основні продукти харчування;
цін на хліб та хлібобулочні вироби;
цін на нафтопродукти.
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;

Координаційної групи з питань захисту прав споживачів.
Відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної

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

Протягом  ІІ  кварталу  зареєстровано  1101  звернення  щодо  надання
адміністративних  послуг:  42  -  Чугуївського  районного  відділу  Головного
управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській  області,
433 - міськрайонного управління у м. Чугуєві і Чугуївському районі Головного
управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області  (далі  -  Держгеокадастр),
625  -  власні  послуги  (відділу  державної  реєстрації районної  державної
адміністрації: нерухоме майно - 559, бізнес - 54, архітектура - 12), 1 - документ
дозвільного характеру.

Видано  929  результатів:  41  -Чугуївського  районного  відділу  Головного
управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській  області,
319  -  Держгеокадастру,  568  -  власні  послуги  (відділу  державної  реєстрації
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районної  державної  адміністрації:  нерухоме  майно  -  509,  бізнес  -
52, архітектура - 7), 1 - документ дозвільного характеру.

Відділом державної реєстрації районної державної адміністрації протягом
ІІ  кварталу  прийнято  (через  Центр  надання  адміністративних  послуг  при
Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено  державну
реєстрацію 1268 заяв.

Здійснено  державну  реєстрацію  речових  прав  нерухомого  майна  та  їх
обтяжень - 1143 заяви та 125 заяв щодо державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців.

Фінансовим управлінням районної державної адміністрації підготовлено
матеріали «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік».

Підготовлено  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  «Про  розподіл  субвенції  з  державного  бюджету»,  який
затверджено 19.04.2017 № 139.

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

Протягом кварталу постійно надавалась практична і методична допомога
всім  сільським  та  селищним  радам  з  питань  уточнення  місцевих  бюджетів,
висновки щодо перевиконання доходної частини місцевих бюджетів. 

Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення змін до
бюджетів на 2017 рік. Перевірено їх відповідність бюджетному законодавству.

Проводився щоденний моніторинг виконання доходної  частини бюджету
району,  стан  виплат  захищених  статей  видатків  та  постійна  робота
з Чугуївським управлінням Державної казначейської служби України Харківської
області щодо стану проведення видатків та інших бюджетних питань.

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

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

На  обліку  у  міському  районному  центрі  зайнятості  з  початку  року
перебувало  951  безробітний,  з  яких  364  особи  працевлаштовані.  Рівень
працевлаштування складає 38,3%.

У  громадських  та  інших  роботах  тимчасового  характеру взяло  участь
322 особи. За направленням служби зайнятості  одержали нову професію або
підвищили кваліфікацію 187 осіб.

Створено 160 робочих місць. З них: юридичними особами - 53, фізичними
особами  -  97,  за  договорами  трудового  найму  працює  10  осіб.  Виплачено
компенсацію єдиного внеску 8 роботодавцям.

Заборгованість з виплати заробітної плати в районі складає 128,9 тис. грн
на Есхарівському ЖКЕУ-2011. 
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Проведено 6 засідань районної комісії з питань погашення заборгованості
із  заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат.

У районі здійснювались системні заходи щодо профілактики травматизму
на виробництві та профзахворювань у відповідності із Законом України «Про
охорону праці». Зареєстровано 91 нещасний випадок невиробничого характеру.

Станом  на  01.07.2017 житлові  субсидії  у  районі  призначені
9667 домогосподарствам, або 72,8% від їх загальної кількості. В аналогічному
періоді  2016  року  -  4522  (86,3%).  Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги
нараховані  на  суму  56720,41  тис.  грн,  що  на  842,02  тис.  грн  більше,  ніж
в  аналогічному  періоді  2016  року.  Середній  розмір  субсидії  на  житлово-
комунальні послуги за квітень - травень складає - 118,75 грн, що на 3,45 грн
більше, менше ніж у 2016 році.  За рішенням конфліктної комісії  призначено
житлову субсидію 346 домогосподарствам,  або 16,5% від загальної  кількості
призначених.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім'ям»  допомогу  отримали  270  сімей  на  загальну  суму
4520,3 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
одержали допомогу 2135 сімей на загальну суму 17567,0 тис. грн. 

Головним державним соціальним інспектором перевірено  1863  особові
справи  одержувачів  субсидій  та  224  особові  справи  одержувачів  соціальних
допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.  Станом на  01.07.2017
призначено  пільг  на  загальну  суму  5806,7  тис.  грн,  перераховано
4285,2 тис. грн, в тому числі за минулі роки 2339,1 тис. грн. Заборгованості
перед населенням за надані пільгові послуги немає.

Проведено  роботу  по  забезпеченню  громадян  пільгового  контингенту
твердим паливом та скрапленим газом.

Управлінням  видано  396  довідок  про  взяття  на  облік  внутрішньо
переміщених осіб.

Станом на 01.07.2017 путівки на санаторно-курортне лікування отримали
2 учасника бойових дій, 3 інваліди війни та 1 інвалід загального захворювання.

99  інвалідів  отримали  179  направлень  для  забезпечення  протезними
виробами та технічними засобами реабілітації.

Згідно  із  Законом  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту»  проведена  робота  щодо  видачі  листів  талонів  на
пільговий проїзд. Листи талонів видані 6 особам.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  має  три  відділення,
чисельність працюючих - 80 осіб, у тому числі 45 соціальних робітників, які
працюють у 14 населених пунктах.

Надано допомогу 685 особам, у тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома - 456 особам;
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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) -
154 особам;

пунктом прокату - 49 особам;
9 переміщеним особам із зони АТО.
На  обліку  перебуває  421  громадянин  постраждалий  внаслідок

Чорнобильської  катастрофи  (І  категорія  -  101  особа,  ІІ  категорія  -  77  осіб,
ІІІ категорія - 151 особа, вдів - 37 осіб, 55 дітей).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  179  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 337,5 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 36 громадян  на суму 40,4 тис.  грн,
пільгами на безкоштовне зубопротезування скористалися 6 громадян на суму
14,1 тис. грн.

На засідання колегії районної державної адміністрації заслухано питання
«Про  залучення  населення  до  Програми  житлових  субсидій  за  підсумками
опалювального сезону 2016-2017 років».

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

населення (надана матеріальна допомога 66 особам на суму 13200 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;
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 98 справ по
субсидіях та 28 справ по допомогах, 10 справ по пільгах);

2  -  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання  деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася
поховати померлого (розглянуто 9 заяв, надана допомога в сумі 5400 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 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.
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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  аналіз  рейтингових  показників  економічного
стану сільськогосподарських підприємств району за січень-червень 2017 року.
Індекс  обсягу  сільськогосподарського  виробництва  склав  38,3%  до
відповідного періоду минулого року.

На  контролі  знаходились  питання  щодо  нарощування  поголів'я,
продуктивності  галузі  тваринництва  та  ефективного  використання  кормів.
Проводився  моніторинг  закупівельних  цін  на  молоко,  м'ясо  та  продовольчі
продукти тваринницького походження.

У  галузі  тваринництва  станом  на  01.07.2017  поголів'я  великої  рогатої
худоби склало 8173 голови, у тому числі корів - 3009 голів, що на 645 голів
більше  відповідного  періоду  минулого  року,  свиней  -  17625  голів,  птиці  -
124741 голова.

Виробництво м'яса  худоби та  птиці  (у  живій  вазі)  склало 2419,2 тонн,
молока - 11246,8 тонн, що на 37,7% або на 3077,2 тонни більше, в порівнянні
з аналогічним періодом минулого року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 3723 кг. Середньодобові
прирости ВРХ та свиней становлять відповідно 499 та 272 гр. За ІІ квартал 2017
року було вироблено 6288 тис.  шт яєць.  Яйценосність  курей-несучок склала
125 шт, що більше показника минулого року на 17 шт.

Велися роботи з підготовки сільськогосподарського комплексу до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Станом  на  01.07.2016  тваринницькі  приміщення  очищені  від  гною.
Більшість  ферм  провели  першу  дезінфекцію.  Ведеться  поточний  ремонт
будівель, а саме дахів, дверей, підлог тощо. Із 17 корівників, які будуть задіяні
в зимівлі,  10  вже повністю готові,  а  з  13  телятників  підготовлено 10,  тобто
63,3%  тваринницьких  приміщень  готові  до  зимівлі.  До  початку  серпня
приміщення для  великої  рогатої  худоби будуть  повністю готові  до  прийому
поголів'я. Свинарники та пташники працюють у закритому режимі. Поголів'я
свиней та птиці постійно знаходиться в приміщенні, вирощування відбувається
по циклам «все зайнято - все пусто», ремонт проводиться в циклі «все пусто».
Ці приміщення постійно готові до зими.

На  даний час  триває  заготівля  кормів  для  громадського  тваринництва.
Планується підвищити рівень та якість годівлі молочної худоби. Більше уваги
приділити засипці зернофуражу. У період заготівлі кормів залежно від погодно-
кліматичних  умов  фахівці  тваринницьких  ферм  віддають  перевагу  заготівлі
сінажу або сіна. Корми будуть заготовлені в оптимальні строки з додержанням
усіх  технологічних  вимог.  Станом  на  01.07.2016  вже  закладено  до  ями
17110  тонн  сінажу  або  95%  до  потреби;  сіна  багаторічних  трав  І  укосу
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заготовлено  958  тонн  або  28%  до  потреби.  Сіно  планується  ще  заготовити
з однорічних трав та з люцерни ІІ укосу.

Проведено:
моніторинг  наявності  та  обсягів  дезінфекційних засобів  або  складових

для їхнього виготовлення, що знешкоджують вірус АЧС;
моніторинг рівня оплати праці в галузі сільського господарства району;
виїзди до сільськогосподарських підприємств району щодо стану посівів

озимих зернових та зернобобових культур;
моніторинг виведення худоби на літньо-табірне утримання;
заходи по боротьбі з хворобами та шкідниками в господарствах району;
моніторинг розвитку інфраструктури району;
розрахунок зеленого конвеєра для годівлі худоби;
моніторинг  забезпеченості  сільськогосподарських  підприємств  району

паливно-мастильними  матеріалами,  закупівлі  та  застосування  мінеральних
добрив та засобів захисту рослин.

Проводились  виїзди  до  сільськогосподарських  підприємств  району
з  питань  зимівлі  худоби,  стану  посівів  озимих  зернових  та  зернобобових
культур.

Відбувся прес-тур директора Департаменту агропромислового розвитку
Харківської обласної державної адміністрації Нездюра О.В. спільно з головою
районної  державної  адміністрації  Шошиним  М.М.  по  господарствах району
(ТОВ «Агросервіс» ЛТД та ТОВ «Агрофірма «Іванівський Лан»).

У  червні  спеціалісти  управління  прийняли  участь  у  Дні  поля
в СК «Вітязь», який був організований компанією BASF.

З  керівниками  сільгосппідприємств  ведеться  робота  щодо  залучення
інвестицій  та  кредитних  ресурсів  в  аграрний  сектор.  Проведено  оновлення
машинно-тракторного парку, що дасть змогу підвищити продуктивність праці
та зекономити паливно-мастильні матеріали. За січень-червень господарствами
району закуплено  сільськогосподарської  техніки та  обладнання  на  33,9  млн.
грн.

Відділом охорони здоров'я  районної  державної  адміністрації  проведено
засідання:

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

районної ради протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Організовано  медичне  обслуговування  свят:  Пасхи,  Дня  перемоги  над

нацизмом у Другій світовій війні,  Останнього дзвоника, районних урочистих
заходів до Дня медичного працівника.

Вжито  організаційні  заходи  щодо  медичного  забезпечення  проведення
зовнішнього незалежного оцінювання в навчальних закладах міста Чугуєва.

Начальником відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації
здійснено  виїзд  в  амбулаторію  загальної  практики  сімейної  медицини  с.
Тернова з метою вивчення питання охоплення населення урядовою програмою
«Доступні ліки».

Організовано та проведено:
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медичний  профілактичний  огляд  державних  службовців  районної
державної адміністрації;

вшанування почесних донорів району з нагоди Всесвітнього дня донора
крові;

районні урочисті заходи до Дня медичного працівника.
У цілях профілактичної  роботи та  залучення  населення до  проведення

медичних оглядів  було організовано виїзди бригади вузьких фахівців-лікарів
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» в населені
пункти  району. Станом  на  01.07.2017  всього  пройшли  флюорографічне
обстеження  на  пересувному  цифровому  флюорографі  1210  осіб.  Оглянуто
бригадою вузьких фахівців 1001 особа.

Начальником відділу  охорони здоров'я районної державної адміністрації
підготовлено матеріали та надано інтерв'ю ТРК «Слобожанка» за темою «Дія
Урядової програми «Доступні ліки» в Чугуївському районі».

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  сесії  Чугуївської  районної  ради  «Про  хід  виконання

районної Програми розвитку лікувальних закладів району на 2015-2023 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015 року»;

щодо внесення змін до Районної програми розвитку лікувальних закладів
району  на  2015-2023  роки  щодо  забезпечення  інвалідів,  дітей-інвалідів
технічними та іншими засобами (підгузники);

для  розгляду  на  колегії  районної  державної  адміністрації  «Про  стан
роботи  з  надання  медичної  допомоги  внутрішньо  переміщеним  особам
у закладах охорони здоров'я».

Здійснено аналіз щодо стану розрахунків за енергоносії 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  здійснювалась  шляхом  координації  зусиль  відповідних  структурних
підрозділів районної  державної  адміністрації,  служб району,  правоохоронних
органів, органів місцевого самоврядування.

Проведено  10  рейдів-перевірок  по  виявленню  бездоглядних  та
безпритульних дітей і дітей, які бродяжать та жебракують. Виявлено 7 дітей,
які  знаходились  без  догляду  батьків.  Обстежено  умови  проживання  дітей
у 33 сім'ях  пільгового контингенту,  з  них 4  сім'ї,  які  опинились у складних
життєвих  обставинах.  Попереджено  батьків  про  адміністративну
відповідальність.

Взято  участь  у  11  судових  засіданнях:  9 -  відносно  батьків,  які  не
виконують свої батьківські обв'язки; 1 - щодо усиновлення дитини (внутрішньо
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сімейне усиновлення); 1 - щодо відібрання дітей без позбавлення батьківських
прав.

Протягом травня-червня до сімейних форм виховання було влаштовано
3  малолітніх  дітей,  які  перебували  в  Центрі  соціально-психологічної
реабілітації дітей м. Харкова. Ще 1 малолітня дитина повернута на виховання
та  спільне  проживання  до  своєї  родини,  батьки  подолали  складні  життєві
обставини.

Проведено  4  засідання  комісії  з  питань захисту  прав дитини районної
державної адміністрації, на яких було розглянуто 28 питань.

Проведені 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».

Підготовлено  та  подано  до  суду  2  позовних  заяви  щодо  позбавлення
батьківських прав батьків, які не виконують свої обов'язки.

13 квітня  працівниками  служби  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації відвідано виконком Есхарівскої селищної ради, надано методичну
та  практичну  допомогу  щодо  роботи  з  питань  соціального  захисту  дітей,  а
також  здійснено  нічний  рейд-перевірка  в  смт  Есхар  та  обстежено  умови
проживання            3 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Проведено  Дні  правових  знань  для  учнів  Малинівської  гімназії  та  для
дітей, які перебувають на першій зміні в Чугуївському районному «Дитячому
оздоровчому таборі «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області,
спільно з представниками Чугуївського районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді (далі-ЧРЦСССДМ) та правоохоронних органів.

24 квітня  проведено  круглий  стіл  з  прийомними  батьками,  батьками-
вихователями,  опікунами,  піклувальниками  за  темою  «Актуальні  питання
соціально-правового  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування».

25 квітня  та  19  червня  проведено  семінари-наради  з  інспекторами
у справах дітей виконкомів сільських та селищних рад району.

Чугуївським  районним  центром  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та
молоді обстежено умови проживання 76 родин, в яких виховується 144 дитини.
Даним  категоріям  сімей  надано  комплекс  соціальних  послуг.  З  батьками
проведено  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.  Надана
допомога  в  оформленні  документів,  поновленні  державних  виплат,  надані
консультації щодо працевлаштування.

У Місцевому банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах,  перебуває  28  родин,  де  виховується  73  дитини.  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



11

організація  Товариства  Червоного  Хреста  України,  благодійні  організації.
Під  соціальний  супровід  було  взято  5  родин,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у їх подоланні.

Здійснено  виїзди  до  смт  Введенка,  смт  Есхар,  смт Новопокровка,
смт Кочеток,  смт  Малинівка,  с.  Тернова,  с.  Зарожне,  с. Кам'яна  Яруга,
с.  Волохів  Яр,  с.  Коробочкине.  З  батьками  було  проведено  профілактичні
бесіди щодо належного утримання та виховання дітей, забезпечення належних
умов проживання, ведення здорового способу життя, недопущення насильства
у  родині;  надано  консультації  щодо  працевлаштування  безробітних  членів
родини, оформлення державної допомоги та соціальних виплат.

Була організована робота щодо оцінки потреб, у тому числі у послугах
(освітніх,  медичних,  соціальних,  реабілітаційних  тощо),  дітей  із  сімей
внутрішньо переміщених осіб. Протягом звітного періоду була здійснена оцінка
потреб 32 дітей, які мешкають у смт Кочеток, смт Введенка, смт Малинівка та
смт Есхар.

Проводилась  активна  рекрутингова  робота  із  пошуку  кандидатів
у  патронатні  вихователі.  Інформація  про  участь  району  у  державному
експерименті із запровадження послуги патронату над дитиною була розміщена
на  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації,  у  міськрайонній
інформаційній  газеті  «Вісник  Чугуївщини»,  в  ефірі  ТРК  «Слобожанка».
Методичні матеріали, зокрема листівки та брошури, були розповсюджені серед
населення району.

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:
«Практичне застосування Державного стандарту соціального супроводу сімей
(осіб),  які  перебувають  у  складних  життєвих  ситуаціях,  ведення  ділової
документації  при  роботі  з  сім'ями  відповідної  категорії»,  «Управління
конфліктами  у  роботі  з  клієнтами», «Наставництво  як  ефективна  форма
допомоги  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  в  соціалізації  та
адаптації  до  самостійного  життя.  Практичне  застосування  Державного
стандарту  соціальної  інтеграції  випускників  інтернатних закладів  (установ)»,
«Психологічна  допомога  учасникам  АТО,  членам  їх  сімей»,  «Застосування
супервізії як методу запобігання емоційного та професійного вигорання».

29  -  31  травня  фахівець  із  соціальної  роботи  Чугуївського  районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді взяв участь у триденному
тренінгу  підвищення  кваліфікації  з  питань  створення,  функціонування
прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,  здійснення  їх
соціального супроводження.

14  -  15  червня  спеціалісти  Центру  спільно  зі  спеціалістами  служби
у справах дітей взяли участь в обласному навчанні з методології наставництва,
організованому Київською громадською організацією «Одна надія».

З  метою  пропаганди  здорового  способу  життя  були  проведені
інформаційно-просвітницькі  заходи:  «Обери  здоровий  спосіб  життя»,
«Збереження репродуктивного здоров'я»,  «СНІД - знати, щоб жити», «Життя
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без  тютюну»,  «Здоровим  бути  модно»,  «Здоровий  спосіб  життя»,  «Обирай
життя»  для  дітей  та  молоді  навчальних  закладів  району  та  мешканців
Харківського обласного соціального гуртожитку. Усього в заходах взяли участь
358 осіб.

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. 

З  прийомними  батьками  були  проведені  тренінги  щодо  попередження
насильства  у  родині,  подолання  конфліктів,  спричинених  віковими
особливостями  розвитку  дітей.  Так,  02 червня  був  проведений  тренінг  для
прийомних  батьків  та  батьків-вихователів  «Скажи  «НІ»  насильству
у родині».  Учасники тренінгу обговорили види та форми насильства, причини
насильства  над  жінками  та  дітьми  у  родині,  шляхи  запобігання  будь-яким
проявам насильства та види психологічної допомоги жертвам насилля у сім'ї.

Прийомні батьки та батьки-вихователі пройшли тестування на виявлення
толерантності до насильства у родині, переглянули мультимедійну презентацію
«Скажи  «ні»  насильству»,  пройшли  психологічний  тренінг  «Хто  несе
відповідальність за насильство», обговорили зовнішні та внутрішні ресурси для
подолання стресових ситуацій.

Батьки-вихователі разом з дітьми залучались до просвітницько-виховних
заходів з метою укріплення інституту сім'ї та збереження родинних традицій.

16  травня  у  Чугуївському  районному  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  було організовано та проведо святкування Міжнародного дня сім'ї.
У святкуванні взяли участь 10 родин,  серед яких прийомні  родини,  дитячий
будинок сімейного типу, родини опікунів, багатодітні родини та сім'я матері-
героїні,  родини  учасників  антитерористичної  операції  та  внутрішньо
переміщених осіб.

З  метою  надання  соціальних  послуг  учасникам  антитерористичної
операції,  був  організований  та  проведений  круглий  стіл  з  організаціями  та
установами за темою «Права учасників АТО та членів їх сімей: законодавче
регулювання і практика». Основними питаннями, які потребували обговорення
та вирішення, були пільги та гарантії для учасників антитерористичної операції,
врегулювання земельних питань і механізмів постановки на квартирний облік,
медичне  забезпечення  та  оздоровлення,  допомога  у  працевлаштуванні,
соціалізація та психологічна адаптація.

01  червня  був  організований  освітньо-виховний  захід  для  дітей
пришкільного  табору  Тернівського  навчально-виховного  комплексу.  Під  час
свята  подарунками були нагороджені  переможці  конкурсу  дитячої  творчості
«Я вірю в своє майбутнє».  Також з нагоди Міжнародного дня захисту дітей
спеціалісти Центру привітали дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, які
мешкають у Чугуївському районному Центрі туризму, краєзнавства і екскурсій
учнівської молоді та відвідали дитяче свято в смт Есхар.
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У  рамках  Програми  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку
у  Чугуївському  районі  Харківської  області  на  2016-2017  роки,  затвердженої
рішенням районної ради від 20.10.2016 року, спільно з міськрайонним відділом
з  питань  пробації  Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з  питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції проведені
інформаційно-просвітницькі заходи для неповнолітніх та молоді, які засуджені
до покарання без позбавлення волі.  Учасникам заходів надано інформаційні,
юридичні  послуги,  проведено  консультації  та  бесіди,  спрямовані  на
недопущення повторного злочину.

Протягом  кварталу  проведена  аналітична  робота  щодо  конкурсного
відбору  підручників  з  навчальних  предметів  для  учнів  9-х  класів  за  новим
державним стандартом та замовлення вибраних підручників.

03 квітня відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії ІІ рівня при
відділі  освіти  районної  державної  адміністрації,  на  якому  було  розглянуто
атестаційні  матеріали  49  педагогів  щодо  присвоєння  (підтвердження)
кваліфікаційних категорій та педагогічних звань «учитель-методист», «старший
учитель», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист».

Методистами  методичного  кабінету  відділу  освіти  районної  державної
адміністрації  були  здійснені  виїзди  до навчальних закладів  району з  питань
організації  роботи  з  дітьми  з  особливими  потребами  та  підготовки  учнів
навчальних  закладів  району  до  участі  в  міжнародному  дослідженні  якості
освіти «PISA-2018». 

У навчальних закладах проведено акцію «Великодній подарунок воїну».
Діти  підготували  листівки-привітання  для  воїнів  АТО.  До  акції  долучилися
батьки,  які  зібрали  солодощі,  великодні  куличі,  теплий  одяг,  продукти
харчування. Подарунки відправлені воїнам 92-ї окремої механізованої бригади.
Частина  подарунків  передана  в   дошкільні  навчальні  заклади  Луганської
області.

06  квітня  проведено  акцію  у мікрорайоні  Нафтовиків м.  Балаклія  «Від
серця  до  серця»  щодо  надання  соціальної  підтримки  за  участю працівників
психологічної служби навчальних закладів та керівників гуртків позашкільних
навчальних закладів району.

На базі Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено І етап Всеукраїнського
фестивалю  дружин  юних  пожежних  (ДЮП).  У  фестивалі  взяли  участь
15 команд навчальних закладів району. За підсумками трьох конкурсів («Перша
медична  допомога»,  «Кінець  Александрова»  та  домашнє  завдання  «Людина
у  надзвичайних  ситуаціях»)  І  місце  виборола  команда  ДЮП  Введенського
НВК,  яка  захищала  честь  району  на  зональних  змаганнях  12  квітня  в  смт
Пісочин Харківського району. Команди нагороджені дипломами, подарунками
від  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації,  Чугуївського  РВГУ
Державної служби надзвичайних ситуацій у Харківській області і Чугуївської
районної організації товариства Червоного Хреста України.

Проведена  атестація  Малинівського  дошкільного  навчального  закладу
(ясла-садок),  який  визнано  атестованим  та  підтверджено  право  на  надання
дошкільної освіти.
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12 квітня представники Малинівської гімназії, Новопокровського НВК та
Малинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  взяли  участь  у  І  Всеукраїнському
батьківському форумі «Педагогіка  партнерства»  у  м.  Києві  для  керівників
навчальних  закладів  та  батьків,  учні  яких  будуть  навчатися  за  науково-
педагогічним проектом «Інтелект України».

21 квітня Чугуївським районним Центром дитячої та юнацької творчості
проведено ІV відкритий Чугуївський районний фестиваль соціальних роликів та
короткометражних фільмів «Відкритий погляд».

27  квітня  у  Есхарівському  ліцеї  з  посиленою  військово-патріотичною
підготовкою  «Патріот»  була  проведена  військово-патріотична  гра  «Сокіл»
(«Джура»),  в  якій  взяли  участь  14  команд  навчальних  закладів  району.
Перемогу отримали учні Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

28  квітня  на  базі  Малинівської  гімназії  пройшли  показові  заняття  для
керівників навчальних закладів району «День цивільного захисту».

19  травня  відбулося  традиційне  свято  вшанування  учнів-переможців
інтелектуальних, спортивних, художньо-естетичних, туристичних конкурсів та
педагогів,  які  їх  підготували.  На виконання районної  програми «Обдарована
молодь  на  2015-2020  роки»  одноразовими  грошовими  преміями  було
нагороджено 38 учнів та вихованців позашкільних навчальних закладів.

23  травня на  базі  Чугуївського  районного  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості відбувся семінар-практикум для працівників  психологічної  служби
навчальних закладів району за темою «Агресія - перший крок до насильства»,
метою якого було підвищення фахової компетентності практичних психологів
та  соціальних  педагогів  навчальних  закладів  району щодо створення
сприятливих умов для адекватного сприйняття і прийняття дітей з підвищеною
агресивністю; розвитку у педагогів комунікативних навичок та вміння знімати
емоційне напруження.

26  травня  у  навчальних  закладах  району  проведені  урочисті  заходи
з нагоди свята «Останній дзвоник».

Проводились  заходи  щодо  організованого  закінчення  2016-2017
навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х,
11-х класів.

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

30 травня відбулася нарада голів первинних профспілкових організацій,
під час якої розглянуто ряд важливих питань, які турбують освітян. Серед них:
соціально-економічний  стан  та  плани  розвитку  освіти  району,  виплата
відпускних  та  оздоровчих  працівникам  закладів  освіти  району,  літнє
оздоровлення членів профспілки та їх дітей, інформаційно-мотиваційна робота
в колективах, перспективи на наступний навчальний рік.

З  29 травня  по 16 червня  у  районі  функціонували заклади  відпочинку
з  денним  перебуванням  з  елементами  мовного  табору  на  базі  навчальних
закладів, де оздоровилося 1250 дітей. З 07 по 27 червня працювала І оздоровча
зміна  у  КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»
Чугуївської районної ради Харківської області, де оздоровилося 142 дитини.
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По безкоштовним путівкам за рахунок державного бюджету до  закладів
оздоровлення та відпочинку були направлені  діти,  які  потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, а саме до:

МДЦ «Артек» (м. Київ) на ІІІ зміну (2 особи);
КП  ДЗСТ  «Таврія»  (Херсонська  обл.  м.Скадовськ)  на  І-ІІІ  зміни

(26 осіб);
ДЗСТ «Патрія» Одеської області на І зміну ( 7 осіб);
ТОВ КО «Перлина Чорномор'я» Одеської області на  І зміну (7 осіб).
ДОТ Санаторій «Ялинка» (Зміївський район) на ІІІ зміну (5 осіб);
ПЗОВ «Сосновий» (Купяський район) на ІІ зміну (5 осіб)

          ДОТ «Ромашка» (Харківський район) на І зміну (5 осіб)
ДОТ «Орлятко» (Чугуївський район) на І зміну (30 осіб).
23 - 24 червня проведено урочистості з нагоди вручення документів про

повну загальну середню освіту випускникам 11-х класів.
Протягом проведено державна підсумкова атестація у формі зовнішнього

незалежного оцінювання та ЗНО для учнів 11-х класів.
Розпочато  підготовку  до  проведення  ремонтних  робіт  у  навчальних

закладах району.
Протягом звітного періоду за участю учнів навчальних закладів району

проведено такі спортивні змагання:
обласні зональні змагання з волейболу «Шкільна волейбольна ліга» серед

14  команд  навчальних  закладів  міст  Чугуєва,  Ізюма  та  Чугуївського,
Балаклійського,  Шевченківського  районів  (команди дівчат Чугуївського
району посіли призові місця і вийшли у фінал);

обласний турнір з футболу серед школярів «Unicef Football Cup - 2017»,
де взяли участь футбольні команди Малинівської гімназії та Есхарівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів;

обласні змагання з легкоатлетичного чотириборства, у яких взяли участь
29  команд  районів  та  міст  Харківської  області,  у  тому  числі  команда
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка посіла ІІІ місце;

обласний  зліт  юних  туристів-краєзнавців  «Моя  земля  -  земля  моїх
батьків»;

обласні  змагання  з  техніки  водного  туризму,  де  у  естафеті  «Командна
гонка» молодша та старша групи районного Центру туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді посіли ІІ місця;

районний туристичній зльот, який відбувся в районі ІІ греблі поблизу смт
Есхар.

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

наради  з  тренерсько-викладацьким  складом  КЗ  «Дитячо-юнацька
спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області» та з методи-
чних питань з керівниками КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської
районної ради Харківської області», КП - районний центр фізичного здоров'я
населення «Спорт для всіх»;
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нараду  з  питань  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді
району;

засідання  координаційну  раду  з  питань  організації  відпочинку  та
оздоровлення дітей і учнівської молоді.

Здійснено  виїзди  комісії  з  питань  перевірки  готовності  до  відкриття
дитячих  закладів  відпочинку,  що  знаходяться  на  базі  загальноосвітніх
навчальних закладів району та КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий
табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області.

На території району проведено:
турнир з футболу серед дворових команд;
флеш-моб у рамках Всеукраїнського фестивалю ранкової зарядки;
фізкультурно-оздоровчі  заходи  з  футболу  серед  молоді  та  ветеранів,

з  пляжного  волейболу  серед  жінок,  з  пляжного  волейболу  серед  чоловіків,
присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

фізкультурно-оздоровчі  заходи  серед  відпочиваючих  у  закладах
відпочинку  з  денним  перебуванням  на  базі  загальноосвітніх  навчальних
закладів  району  та  КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області; 

фізкультурно-оздоровчі заходи з нагоди Дня Конституції України та Дня
молоді.

Команди району взяли участь у:
обласній  Спартакіаді  з  видів  спорту  серед  районів  області  і  міст

обласного  значення  2017  року  з:  волейболу  (жінки)  (08.04.2017,  м.  Харків),
з футзалу (ІІ група, чоловіки) (14.04.2017, м. Харків), з волейболу (чоловіки)
(22.04.2017, м. Харків), з шашок (22.04.20107, м. Харків);

відкритому командному чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики
серед юнаків та дівчат (2000-2001, 2002-2004 р. н.) (06.07.05.2017, м. Харків);

фінальних  змаганнях  за  програмою  обласної  спартакіади  з  гирьового
спорту серед районів області та міст обласного значення (13.05.2017, с. Мала
Данилівка);

фінальних  змаганнях  з  пляжного  волейболу  (жінки)  (04.06.2017,
смт Пісочин), з пляжного волейболу (чоловіки) (02.06.2017, смт Пісочин);

обласному фестивалі «Козацькі розваги» (16.06.2017, м. Валки).
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  районної  державної  адміністрації,  на  яких
розглядалися питання щодо:

організації  та  проведення  звітних  концертів  до  здобуття  колективами
художньої самодіяльності звання «зразковий» та «народний»;

стану туристичної галузі району в контексті туризму Харківщини;
організації  проведення  ремонтів  пам'яток  історії  (монументів  на

Братських могилах) та упорядкування прилеглої території;
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участі  читців  бібліотек-філій  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система» (далі - ЧРЦБС) у Відкритому Всеукраїнському конкурсі
читців художнього слова «Білі конвалії»;

організації  роботи  в  закладах  культури  району  з  питань  цивільного
захисту населення;

недопущення  заборгованості  виплат  заробітної  плати  працівникам
культури району;

участі в обласному заході «Харківщина туристична»;
підготовки  та  участі  району  в  обласному  заході  «Гетьманська  слава»

(в рамках проведення заходів, присвячених 330-річчю з дня обрання гетьманом
України Івана Мазепи);

організації  та  проведення  районного  заходу  до  Дня  медичного
працівника;

участі  закладів  культури району в  обласних заходах  протягом  червня-
серпня.

Виконано  значний  обсяг  роботи  щодо  передачі  бібліотек-філій  до
комунальної  власності  Чкаловської  територіальної  громаді.  Так,  18  квітня
організовано виїзд членів інвентаризаційної комісії з проведення інвентаризації
основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, малоцінного
інвентарю  та  матеріалів  бібліотек-філій  комунального  закладу  «ЧРЦБС»  до
Чкаловської територіальної громади щодо проведення організаційних заходів
по передачі бібліотек, що знаходяться на території громади.

21 червня бібліотечні працівники та найактивніші відвідувачі бібліотек
взяли  участь  в  обласному  заході  «Запобігти.  Врятувати.  Зберегти.»  (щодо
цивільного захисту, в рамках проекту «Літня школа безпеки»).

Пройшли такі культурно-масові заходи:
урочиста  зустріч  військовослужбовців,  виведених  на  ротацію  із  зони

проведення АТО;
районний тур дитячого читання «Книгоманія» Всеукраїнського конкурсу

«Кращий читач року - 2017»;
районний захід «Ярмарок здоров'я»;
районний захід - покладання квітів до пам'ятника жертвам концтабору,

розташованого в смт Малинівка;
книжкові виставки, перегляди літератури «Репресоване «Відродження»,

 «Біль  наших  сердець»,  цикл  тематичних  полиць  та  бесід  «Приречені  на
голгофу», виставка-реквієм «О, скільки їх підводиться з безсмертя»;

виїзні  концерти  «Весняна  толока»  по  населеним  пунктам  району
вокально-інструментального  ансамблю  комунальної  установи  «Чугуївський
районний Будинок культури» «Санталючія»;

персональна  виставка  живопису  уродженця  Чугуївщини  Миколи
Рябініна;

районний захід «Давайте, люди ніколи про це не забудемо!»;
урочисті заходи у м. Балаклія до увічнення Дня перемоги над нацизмом

у Другій світовій війні та у Великобурлуцькому районі (с. Мелове);
районний захід до відзначення Дня Європи в Україні;

http://laginlib.org.ua/blog-metod/?p=2995
http://laginlib.org.ua/blog-metod/?p=2995
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районний захід до Дня Матері;
районний захід до Всеукраїнського дня вишиванки (смт Малинівка);
урочисте  відкриття  після  реставрації  художньо-меморіального  музею

ім. І.Ю. Рєпіна (м. Чугуїв);
районний захід до Дня захисту дітей;
районний захід до Дня медичного працівника;
презентація книги Левченко В.Я «Время Василия Лапшина»;
звітний концерт колективу «Рамаяна»;
урочисті збори та покладання квітів до погруддя Т.Г. Шевченка з нагоди

Дня Конституції України.
Аматори району взяли участь в обласних,  всеукраїнських,  міжнародних

та регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:
Так, 17 червня колектив комунальної  установи «Чугуївський районний

Будинок  культури»  естрадний  вокально-інструментальний  ансамбль  «Santa
Luchia»  (керівник  -  Олексій  Шамарін)  став  учасником  фестивалю  майстрів
народного  мистецтва,  виконавши  українські  пісні  в  сучасній  обробці  та
почесним гостем «Шарівського дивокраю» з двохгодинною програмою «Одна
земля велика Батьківщина».

З метою популяризації екологічних знань та збереження навколишнього
середовища,  вшанування  в  районі  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС та з нагоди річниці Чорнобильської трагедії в бібліотеках-
філіях  комунального  закладу  «ЧРЦБС» було  проведено  ряд  заходів,  а  саме:
години пам'яті «Чорнобильський біль», бесіди «Чорнобиль - скорбота пам'яті
людської», години-скорботи «Чорнобиль не має минулого часу», організовано
виставки літератури «І летять на Чорнобиль журавлі».

З 22 червня по 6 липня в Україні відбувся Фестиваль європейського кіно.
Безкоштовні  покази  охопили  понад  100  майданчиків  -  бібліотеки,  клуби
і будинки культури у понад 70 населених пунктах України.

Саме  на  базі  центральної  районної  бібліотеки  було  запропоновано
безкоштовно провести показ фільмів, якій відбувся 29 червня, де глядачам були
представлені картини режисера Жерома Салля «Одіссея» (2016 рік) та Руфуса
Норріса «Зламані»(2012 рік).

У рамках діяльності кіноклубу Docudays UA організовано та проведено
тренінг  з  читачами  шкільного  віку  «Про  права  і  правоохоронців»,  показ  та
обговорення з читачами підліткового віку документальних фільмів «Лізу, йди
додому»  (про  життя  дитини  в  родині,  яка  перебуває  в  складних  життєвих
обставинах),  трагедії  на  Чорнобильській  АЕС,  щодо  запобігання  насильства
в родині.

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
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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 сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури.

У  звітному  періоді  закінчився  опалювальний  сезон  2016-2017  років.
24 травня на засіданні колегії  районної державної адміністрації було підбито
підсумки опалювального сезону 2016-2017 років та визначено основні завдання
щодо  підготовки  житлово-комунального  господарства  району  до  сталого
функціонування  в  зимових  умовах  2017-2018  років.  Структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  розроблено  відповідні  (за
напрямками роботи) плани заходів з підготовки до сталого функціонування в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років. 

Створено районний штаб, який забезпечуватиме координацію діяльності
структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів
сільських, селищних рад,  підприємств,  організацій та установ, незалежно від
підпорядкування  і  форм  власності,  з  питань  підготовки  та  забезпечить
перевірку  готовності  господарського  комплексу  та  об'єктів  соціальної  сфери
району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Згідно із затвердженим графіком проведено 6 засідань районного штабу,
з них 1 - виїзне.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
29.05.2017  №  197  «Про  організаційну  роботу  з  підготовки  господарського
комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-
зимовий період 2017-2018 років», відбулося виїзне засідання обласного штабу,
на  якому  було  розглянуто  стан  виконання  заходів  з  підготовки  до  зими
господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери району та м. Чугуєва.
Також було порушено проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення.

Станом на 01.07.2017 на об'єктах житлово-комунального господарства
району виконано (від запланованого):

у водопровідно-каналізаційному господарстві на підготовку використано
765,1 тис. грн (21%):

ремонт (заміна) водопровідних мереж: на 0,137 км (43%);
ремонт (заміна) каналізаційних мереж: на 0,23 км (44%);
підготовка водопровідних насосних станцій: на 2 станціях (40%);
підготовка каналізаційних насосних станцій: на 5 станціях (42%);
підготовка каналізаційних очисних споруд: готові 2 (42%);
підготовка свердловин : 19 од. (46%);
на об'єктах теплопостачання:
готові 11 котелень (виконано планові заходи на 48%);
підготовлено 15,5 км теплових мереж (46%),
по житловому  фонду  виконано  заплановані  заходи на 135 будинках,  з

них-  99  будинків  комунальної  власності  (45%),  26  -  ОСББ  (64,7%)  та  10
відомчих будинків (47,6%).

З  загальної  суми  на  підготовку  житлового  фонду  923,0  тис.  грн
використано 228,1 тис. грн (25%):
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відремонтовано 4 покрівлі будинків (33%);
відремонтовано 4 будинкових системи опалення (40%);
відремонтовано 11 будинкових водопровідних систем (44%).
Одним  з  пріоритетних  завдань  для  району  є  організація  опалення

в селищі Кочеток. Ведеться розробка проекту для установки блочно-модульної
котельні  для  опалення  житлових будинків  та  об'єктів  соціальної  сфери.  Для
цього  виділено  з  бюджету  Кочетоцького  селищної  ради  кошти  в  сумі
300,0 тис. грн і додатково виділяється з районного бюджету 150,0 тис. грн.

Другим  проблемним  питанням  залишається  теплозабезпечення
смт  Есхар  у  наступному  опалювальному  сезоні.  З  метою  вирішення
порушеного питання проведено обстеження газової котельні на території філії
«Теплоелектроцентраль»  ТОВ  ДВ  «Нафтогазодобувна  компания»,  яка
знаходиться  на  балансі  філії.  Визначено  її  технічний  стан  і  можливість
проведення  реконструкції  з  наступною  передачею  в  комунальну  власність
Есхарівскій територіальній громаді.

Робота  по  підготовці  водопровідно-каналізаційного  господарства
ведеться за рахунок залучення коштів бюджетів усіх рівнів.

У селі  Стара  Покровка розроблена проектно-кошторисна  документація
для  проведення  реконструкції  башти  Рожновського,  є  позитивна  експертиза
і  укладено  договір  з  ТОВ  «ГАНДІКАП-М».  Станом  на  30.06.2017  гроші
з  обласного  бюджету  для  реалізації  не  виділено,  і  це  може  негативно
позначитися на забезпеченні водою села.

Така ж ситуація і  в селі Леб'яже, де є вся необхідна документація для
проведення реконструкції башти Рожновського, але гроші з обласного бюджету
для реалізації теж не виділено.

У  Новопокровській  селищній  раді  за  рахунок  місцевих  коштів
розроблено  проект  будівництва  модульних  очисних  споруд  (сума  реалізації
становить              3,2 млн. грн) і виготовлено кошторис з капітального ремонту
водопровідних мереж до с. Роздольне на суму 1970,0 тис. грн.

Є необхідність  реалізувати в  2017  році  за  рахунок Державного  фонду
регіонального  розвитку  проект  реконструкції  очисних  споруд
у  смт  Малинівка,  який  був  поданий  на  конкурс  Малинівською  селищною
радою.

З районного бюджету виділено 370,0 тис. грн для розробки документів на
проведення  ремонтних  робіт  по  об'єктах  охорони  здоров'я,  що  дозволить
поліпшити якість надання медичних послуг населенню району.

Сільські,  селищні  ради  активно  залучають  кошти  шляхом участі
у грандах, проектах усіх рівнів, у тому числі і міжнародних, що дає можливість
за  рахунок  цих  коштів  поліпшити  стан  справ  в  освіті,  охороні  здоров'я,
культурі.

З  метою стимулювання  населення  і  ОСББ  у  районі  діє  дві  програми:
Програма  стимулювання  об'єднань  співвласників  багатоповерхових  будинків
Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів на 2016-2020
роки,  затверджена  рішенням  районної  ради  від  10.12.2015,  та  Програма
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Чугуївського
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району  на  впровадження  енергоефективних  заходів  на  2016-2020  року,
затверджена  рішенням  районної  ради  від  17.03.2016.  Станом  на  01.07.2017
Ощадбанком і Укрексімбанком було видано для населення 20 кредитів на суму
близько 297,0 тис. грн.

На виконання  Комплексного плану  заходів спеціалізованої комунально-
технічної служби цивільного захисту  Чугуївського району по запобіганню та
ліквідації  надзвичайних  ситуацій техногенного  та  природного  характеру
у Чугуївському районі, у ІІ кварталі було зкореговано та поновлено інформацію
щодо  стану  сил  та  засобів  підрозділів  спеціалізованої  комунально-технічної
служби в населених пунктах району, відпрацьовано план дій служби та схему
оповіщення, проведено уточнення порядку інформаційної взаємодії чергових та
диспетчерських служб.

З  метою  підтримання  стабільної  роботи  та  покращення  фінансово-
економічного стану житлово-комунальних підприємств району продовжувався
моніторинг  діючих  тарифів  на  надання  житлово-комунальних  послуг  щодо
відповідності  рівню економічно  обґрунтованих витрат  на  їх  виробництво  та
претензійно-позовної роботи. Рівень розрахунків споживачів району за надані
послуги  теплопостачання  станом  на  30.06.2017  складає  93,7%.  Головні
боржники  -  КВ  «Донець»  ВП  КП  «Харківводоканал»  (борг  минулих  років
становить 2 млн. грн, вже є рішення суду, яке перебуває на виконанні). Є борг
і  у Чугуєво-Бабачанского лісового коледжу,  який фінансується з  державного
бюджету, у сумі 766,0 тис. грн. Фінансування коледжу розбите помісячно і борг
заплановано погасити до 01.10.2017. Також є значний борг по відшкодуванню
з державного бюджету пільг і субсидій у сумі 5300,0 тис. грн.

З  початку  року  рівень  розрахунків  споживачів  району  за  послуги
водопостачання  та  водовідведення  становить  72%,  з  них  місцевий  бюджет
100%. Станом на 30.06.2017 є значний борг по відшкодуванню з державного
бюджету пільг і субсидій, які складають біля 1,0 млн. грн. Такий стан справ
може призвести до виникнення боргу по заробітній платі  та енергоносіях на
комунальних підприємствах, які надають послуги з водопостачання.

У районі ремонтом і обслуговуванням дорожньо-мостового господарства
займаються  філії  «Чугуївський  райавтодор»,  «Чугуївське  ДЕП»,  «Куп'янське
ДЕП», «Балаклійський райавтодор», сільські та селищні ради. Експлуатаційна
довжина  автомобільних  доріг  загальнодержавного,  обласного  та  місцевого
значення становить 784,0 км, комунальної власності - 457,2 км.

Сільськими,  селищними  радами  району  у  2017  році  передбачено  на
ремонт доріг комунальної власності  2645,0 тис. грн. За станом на 30.06.2017
виконано ремонт доріг комунальної власності в смт Введенка, Новопокровка,
Кочеток, Есхар, селах Велика Бабка, Зарожне і Кам'яна Яруга. Загальна вартість
виконаних робіт становить 470,0 тис. грн.

На співфінансування ремонту доріг загального користування за рахунок
місцевих  бюджетів  планується  використати  2312,0  тис.  грн.  Введенською
селищною радою на ремонт доріг перераховано 250,0 тис. грн, які вже освоєні.

Приділяється  увага  залученню  додаткових  коштів.  Так,  за  рахунок
підприємств  Малиновської  промзони  виконано  ремонтні  роботи  на
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автомобільних дорогах «Під'їзд до смт Малинівка» і «Стара Гнилиця-Лиман-
Нижній Бишкин».

На  утримання  доріг  філією  «Чугуївський  райавтодор»  з  початку  року
витрачено  2628,0  тис.  грн,  з  них  2344,0  тис.  грн  на  ремонт  доріг.  Філією
«Чугуївське  ДЕП» витрачено  2980,0  тис.  грн.  Виконані  ремонтні  роботи  по
суцільному  перекриттю  8,3  км  на  автомобільній  дорозі  «Київ  -  Харків-
Довжанський»  і  300,0  м  на  автомобільній  дорозі  «Чугуїв  -  Мілове».
Зазначеними  підприємствами  розпочато  підготовку  спеціальної  дорожньої
техніки і службових приміщень до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років.
Підготовлено 14 одиниць техніки при плані 19.

У  районі  приділяється  особлива  увага  санітарному  стану  населених
пунктів.  Під  час  проведення  акції  «За  чисте  довкілля»  були  виконані  всі
заплановані заходи і тепер територія підтримується в належному санітарному
стані.

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.

Розроблено проекти  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації від:

03.04.2017 № 153 «Про затвердження Плану організаційних і практичних
заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об'єктах
району на 2017 рік»;

21.06.2017  №  209  «Про  утворення  районного  оперативного  штабу
з вжиття невідкладних заходів щодо запобігання виникненню пожеж лісових
масивів,  сільськогосподарських  угідь  протягом  пожежонебезпечного  періоду
2017 року».

Проведено три чергових та одне позачергове засідання місцевої комісії
з питань ТЕБ та НС Чугуївського району, на яких розглянуто питання:

про  забезпечення  протипожежного  захисту  об'єктів  з  масовим
перебуванням людей (зокрема закладів соціального обслуговування населення,
культури, освіти та охорони здоров'я, підприємств громадської торгівлі);

доповідь  директора  КВ «Донець»  ВП КП «Харківводоканал»  про  стан
безпеки  на  хімічно  небезпечних  об'єктах  та  впровадження  на  них  систем
раннього  виявлення  надзвичайних  ситуацій  і  оповіщення  людей  у  разі  їх
виникнення; 

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

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

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

про затвердження  Паспорту  ризику  виникнення  НС  техногенного  та
природного характеру на території Чугуївського району;
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про  стан  готовності  дитячих  оздоровчих  таборів  та  дитячих  закладів
відпочинку з денним перебуванням до літнього оздоровчого сезону; 

про виконання в районі «Типових правил охорони життя людей на водних
об'єктах України». Підготовка місць масового відпочинку населення;

про  стан  систем  зовнішнього  та  внутрішнього  протипожежного
водопостачання на об'єктах підприємств, установ та організацій району;

про  вжиття  невідкладних  заходів  щодо  відновлення  водопостачання
споживачам сел. Залізничне Чугуївського району Харківської області;

про  стан  забезпечення  протипожежного  захисту  місць  збирання,
переробки та зберігання продуктів врожаю 2017 року;

про  затвердження  Переліку  територіальних  формувань  цивільного
захисту Чугуївського району.

Підготовлена  та  проведена  робоча  нарада з  керівниками  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  та  територіальних  органів
міністерств  та  відомств  району,  керівником пляжу  загального користування
«База  відпочинку  «Строитель».  Узгоджено  перелік  першочергових  робіт
з  підготовки облікованих місць масового відпочинку населення до літнього
купального сезону.

У період з 23 по 29 травня сектор цивільного захисту районної державної
адміністрації  забезпечував  роботу  обласної  комісії  у  складі  працівників
Департаменту  цивільного  захисту Харківської  обласної  державної
адміністрації  та Головного  управління  Державної  служби  України  з
надзвичайних ситуацій         в Харківської області по контрольній перевірці
виконання  вимог  законів  та  інших  нормативно-правових  актів  з  питань
цивільного  захисту,  техногенної              і  пожежної  безпеки  ланки
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чугуївського району.

Сектором проведено:
узгодження  питань  з  Чугуївським  відділом  поліції  ГУ  Національної

поліції  в  Харківській  області  щодо оповіщення  керівного  складу  району  за
сигналами цивільного захисту;

уточнення обліку працівників,  техніки та майна спеціалізованих служб
цивільного  захисту  Чугуївського  району (за  даними керівників  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації,  підприємств,  установ  та
організацій району);

документальну перевірку дотримання вимог у сфері цивільного захисту
підприємствами,  установами  та  організаціями,  громадянами,  які
використовують  або  орендують  водойми  з  виробничою,  оздоровчою,
спортивною  метою,  або  для  відпочинку  громадян,  та готовності  місць
масового відпочинку населення на водних об'єктах району;

спеціальне тренування/штабне тренування  з органами управління ланки
ТП  ЄДС  ЦЗ  Чугуївського  району  за  темою  «Дії  органів  евакуації  та  сил
цивільного  захисту  Чугуївської  районної  ланки  Харківської  обласної
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, у разі
виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею (вибухом) на об'єкті
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військової частини А2467. Дії органів управління Чугуївської районної ланки
територіальної  підсистеми  ЄДС  ЦЗ  Харківської  області  у  разі  виникнення
надзвичайної ситуації, пов'язаних з пожежею (вибухом) на території в/ч А2467,
із  теоретичним  відпрацюванням  питань  з  ліквідації  наслідків  надзвичайної
ситуації та організації евакуації населення смт Малинівка».

Здійснено  заходи  щодо  лабораторного  дослідження  існуючих  засобів
індивідуального  захисту  (протигазів)  на  можливість  продовження термінів  їх
подальшого використання.

Сектором складено:
проект  рішення  районної  ради  про  виконання  районної  цільової

Програми запобігання загибелі людей на водних об'єктах Чугуївського району
на 2014-2016 роки;

Перелік  керівного  складу  цивільного  захисту  Чугуївського  району,  що
підлягає  оповіщенню  зі  стійки  циркулярного  виклику,  який  затверджений
головою районної  державної  адміністрації  -  керівником  ланки ТП ЄДС ЦЗ
Чугуївського району;

Графік накопичення запасів місцевого матеріального резерву у 2017 році.
Проведено  моніторинг  виконання  виконкомами  сільських,  селищних

рад: 
Плану  організаційних  і  практичних  заходів  щодо  запобігання

виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2017 року. Протягом
кварталу зареєстровано 6 пожеж у лісах району на площі 1,24 га;

Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним
випадкам з людьми на водних об'єктах району на 2017 рік. На водних об'єктах
району протягом кварталу загинула 1 особа.

Проведена  робота  з  питань  цивільного  захисту  з  населенням  району
через  міськрайонну  інформаційну  газету  «Вісник  Чугуївщини»,  а  саме,
підготовлено  статті у  №  17  від  22.04.2017,  «Правила  поведения  при
обнаружении  взрывоопасных  предметов»;  № 27  від  01.07.2017, «Будьте
обережними з вогнем».

Сектором  спільно  з Чугуївським  районним  відділом  Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області  проведено документальну перевірку дотримання  вимог  у  сфері
цивільного захисту лісокористувачами району щодо протипожежного захисту
лісів  та  готовності  до  реагування  у  випадку  виникнення  великих  лісових
пожеж  в  екосистемах  району  у  весняно-літній  період  2017  року,  а  також
організована  робота  щодо  знищення  виявлених  на  території  району
130 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме: авіаційні
бомби  - 1  од.; артилерійські  снаряди  - 48  од.;  мінометні  міни  - 80  од.;
протитанкові міни - 1 од.

Протягом звітного  періоду  відділом містобудування  та  архітектури ра-
йонної  державної  адміністрації було розглянуто  та  узгоджено  40  проектів
землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  для  будівництва  та  обслу-
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говування житлових будинків, господарських будинків і споруд, а також особи-
стого           селянського господарства.

Забудовникам району було видано 5 будівельних паспортів на будівни-
цтво індивідуальних житлових будинків та господарчих будівель і споруд у смт
Новопокровка, Есхар, с. Кам'яна Яруга; садового будинку та господарчих буді-
вель у СТ «Струмок» на території Есхарівської селищної ради, господарчої бу-
дівлі (складу) в СТ «Акація» на території Кочетоцької селищної ради.

Видано 6 містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.
Здійснено контроль за проведенням капітального ремонту покрівлі буді-

влі  територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  районної  державної  адміністрації та  капітального  ремонту
Малинівської гімназії.

Проведено детальну перевірку етапу проектних та дослідницьких робіт
робочого проекту «Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням ко-
тельні для опалення житлових будинків по вул. Чугуївській, Гагаріна, Літвінова
та дитячого садочку по вул. Літвінова, 47 у смт Кочеток».

Повністю  підготовлено  матеріали  розробленої  містобудівної
документації  схеми  планування  території  району  для  проведення
Держбудекспертизи                 в м. Києві. На 50% розроблено генеральний план
смт  Новопокровка.  Також  було   розпочато  розроблення  (оновлення)
генеральних планів у населених пунктах смт Введенка, с. Тернова та с. Волохів
Яр.  Підготовлені  вихідні  дані  по  розробленню  генерального  плану  смт
Чкаловське. Розпочато розроблення детального плану території с. Таганка.

Проведена інвентаризація земельних ділянок виділених під індивідуальну
житлову забудову на території Чугуївського району.

Проводився моніторинг щодо:
залучення  замовників  будівництва  до  пайової  участі  у  розвитку  інже-

нерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів району;
цільового  використання  коштів  на  будівництво,  реконструкцію  та

капітальний ремонт об'єктів,  що фінансуються у  поточному році  за  рахунок
різних джерел фінансування;

облаштування елементами безбар'єрної  архітектури (пандусами) житло-
вих будинків;

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

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;

забезпечення житлом сімей загиблих внаслідок бойових дій у зоні антите-
рористичної операції військовослужбовців, які обліковуються як такі,  що по-
требують поліпшення житлових умов.
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Проведено  інвентаризацію  побудованих  індивідуальних  житлових
будинків,  які  не  введені  в  експлуатацію,  на  території  Введенської  селищної
ради, у смт Малинівка, смт Кочеток, смт Есхар та с. Коробочкине. Із забудовни-
ками району проведена робота стосовно введення індивідуальних житлових бу-
динків  в  експлуатацію відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 13.04.2011 № 461.

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.

У квітні на засіданні колегії Чугуївської районної державної адміністрації
розглянуто питання «Про стан організації діловодства та архівного зберігання
документів  у  юридичних  особах  -  джерелах  формування  Національного
архівного  фонду,  які  передають  документи  до  архівного  відділу  Чугуївської
районної державної адміністрації Харківської області».

Підготовлено проекти рішень Чугуївської районної ради «Про внесення
змін  до  Програми  розвитку  архівної  справи  у  Чугуївському  районі
на  2016-2018  роки,  затвердженої  рішенням  Чугуївської  районної  ради
від 10.12.2015 року (із змінами)» та «Про хід виконання Програми розвитку
архівної  справи  у  Чугуївському  районі  на  2016-2018  роки,  затвердженої
рішенням районної ради від 10.12.2015 року».

Прийнято  на  постійне  зберігання  документи  управлінської  діяльності
управління  Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської  області,
Введенської,  Малинівської  селищних  та  Великобабчанської,  Кам'яноярузької
сільських рад Чугуївського району у кількості 333 справ.

Організовано виставку архівних документів (їх копій) до Дня пам'яті та
примирення  і  Дня  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  «Життя
населених пунктів Чугуївського району після визволення». 

19 травня в архівному відділі проведено оглядову екскурсію  для учнів
8-9  класів  Кочетоцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  які
ознайомилися  із  документами,  що зберігаються  в  архівосховищах,  дізналися
про склад та зміст документів тощо. 

З  метою  надання  роз'яснень  з  найбільш  актуальних  питань,  що
стосуються  архівної  справи  і  діловодства  у  Чугуївському  районі,  зокрема
порядку  користування  архівними  документами,  надано  інтерв'ю
ТРК Чугуївщини «Слобожанка».

Організовано  роботу  та  проведено  3  засідання  експертної  комісії
архівного  відділу,  на  яких  розглянуто  описи  справ,  номенклатури  справ
організацій тощо.

Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  роботи
з  документами,  включаючи  їх  підготовку,  реєстрацію,  облік  і  контроль  за
виконанням,  з  проведення  експертизи  цінності  документів  та  оформлення  її
результатів тощо діловодам (відповідальним за діловодство) та відповідальним
за ведення архіву в управлінні агропромислового розвитку, службі у справах
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дітей, відділі містобудування та архітектури районної державної адміністрації,
Чугуївському районному центрі  соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді,
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», управлінні
Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської  області,  Есхарівській,
Малинівській  селищних  та  Великобабчанській,  Волохово-Ярській,
Кам'яноярузькій сільських радах та іншим.

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».

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 10 запитів на
публічну інформацію. 8 запитів надійшло від фізичних осіб, 2 - 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,
7  з  яких  задоволено,  3  -  направлено  належним  розпорядникам  запитуваної
інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації  у  визначений
законодавством термін.  Відповіді на 6 запитів 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  03.07.2017  внесено  до  системи обліку  (реєстру)  10767
документів.

Відділом  масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації
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
обласної державної адміністрації.

Проводилася робота щодо розвитку суспільних відносин та формування
в  районі  громадянського  суспільства.  Організовано  та  проведено  засідання
громадської ради при районної державної адміністрації, на якому розглянуто
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питання про стан залучення населення до програми житлових субсидій та нове
в  законодавстві  про  субсидії;  виконання  районної  програми  зайнятості
населення;  реформування  сімейної  медицини  -  крок  до  сучасних  медичних
послуг; охорона культурної спадщини району - справа громадськості.

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

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  було
розміщено 501 матеріал, з яких 355 - становили новини (70%). 

Відкрито  модуль  «Подорожуємо  по  безвізу».  Оновлено  модуль
«Децентралізація»:  розміщено нові  матеріали  у  розділах  «Нормативна  база»,
«Документи районної державної адміністрації», «Поточна інформація».

Забезпечувалася взаємодія з місцевими засобами масової інформації щодо
висвітлення  діяльності  районної  державної  адміністрації,  її  структурних
підрозділів.  Написано  для  засобів  масової  інформації  звернення  до Дня
Чорнобильської трагедії, привітання від голови районної державної адміністрації
з  нагоди  Великодня,  Дня міжнародної  солідарності  трудящих, Дня перемоги
над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні,  Свята  останнього  дзвоника, Дня
журналіста,  Дня  працівників  місцевої  промисловості,  Дня  медичного
працівника,  Дня  скорботи  і  вшанування  пам'яті  жертв  війни в  Україні,  Дня
державної служби, Дня молоді, Дня Конституції України, з нагоди випускних
вечорів, а також виступи голови  районної державної адміністрації до 9 Травня,
Дня Європи,  Дня державної  служби,  Дня Конституції  України,  листівку для
випускників, а також виступи голови  районної державної адміністрації до Дня
державної служби, Дня Конституції України, листівку для випускників. 

Щотижня для друку в газеті готувалася інформація до рубрики «Робочий
тиждень» щодо діяльності районної державної адміністрації та органів місцевого
самоврядування.

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:  «За чисте
довкілля»  -  на  Чугуївщині»,  «Україна  в  контексті  європейської  інтеграції»;
«Реформування сімейної медицини - крок до сучасних медичних послуг».

Організовано  та  проведено  роботу  щодо  відзначення  в  районі  заходів
з нагоди Міжнародного дня визволення в'язнів фашистських концтаборів,  Дня
Чорнобильської трагедії, Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці Дня перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи (з фото- і відеоматеріалами),
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Дня  пам'яті  жертв  політичних  репресій,  Дня  скорботи  і  вшанування  пам'яті
жертв війни в Україні та Дня Конституції України.

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

Проведено три навчання працівників  районної державної адміністрації, де
вивчено 21 питання.

Проведено чотири семінари-наради з сільськими, селищними головами та
секретарями місцевих рад, де розглянуто 30 питань.

На трьох розширених нарадах голови  районної державної адміністрації із
заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів
районної  державної  адміністрації та  служб  району,  сільськими,  селищними
головами розглянуто 14 питань.

Проведено телефонній  зв'язок  керівництва  районної  державної
адміністрації з населенням району «Пряма лінія» за темами:

19 квітня - «Акція «За чисте довкілля». Попереду багато роботи!» першим
заступником голови районної державної адміністрації Суворовим О.І.;

17  березня  -  «Запрошення  до  відкритого  діалогу!»  головою  районної
державної адміністрації Шошиним М.М.;

21  червня - «Право  громадян  на  правову  безоплатну
допомогу» керівником  апарату  районної  державної  адміністрації
Штрифановою Н.П.

За  звітний  період  було  проведено  3  засідання  постійного
консультативно-дорадчого  органу  -  колегієї  Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  на яких розглянуто 11 питань. За результатами засідань колегії
прийнято                   11 розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Проведено перевірку роботи структурних підрозділів районної державної
адміністрації щодо стану  планування діяльності,  правової  роботи,  організації
особистого  прийому  громадян,  ведення  діловодства  та  архівної  справи,
дотримання  вимог  чинного  трудового  законодавства,  законодавства  про
державну службу та запобігання корупції, контролю за виконанням документів
та з інших питань діяльності:

26 квітня -  відділу з питань надання адміністративних послуг  районної
державної адміністрації;

24 травня - відділу державної реєстрації районної державної адміністрації;
29 червня - відділу житлово-комунального господарства, будівництва та

інфраструктури районної державної адміністрації.
Узагальнено  досвід  роботи 3  виконкомів  сільських,  селищних  рад,

проведено 9 перевірок виконання органами місцевого самоврядування району
делегованих повноважень органів виконавчої влади з окремих статей відповідно
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відбулося  5  засідань  з  питань  нагородження  районної  державної
адміністрації та районної ради.

За  звітній  період  нагороджено  44  особи  та  3  колективи  Почесною
грамотою Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської районної
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ради  та  43  особи  та  1  колектив  Подякою  голови  районної  державної
адміністрації та голови районної ради.

Відділом  управління персоналом  апарату  районної  державної
адміністрації  підготовлено  134  проекти  розпоряджень  голови  районної
державної адміністрації з кадрових питань: 50 - з особового складу, 58 - про
відпустки, 26 - про відрядження.

Станом  на  01.07.2017  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють 121 особа, 20 посад вакантних, з них: 4 - на період відпусток для
догляду за дитиною.

На  посади  державних  службовців  призначено  6  осіб,  з  них:  4  -  за
рекомендаціями  конкурсних  комісій,  у  тому  числі  управління  праці  та
соціального захисту населення; 2 - у порядку переведення з інших державних
органів. У 3 державних службовців відбулося просування по службі.

У ІІ кварталі звільнилося 6 осіб (з урахуванням фінансового управління),
з яких: 2 - за власним бажанням, 2 - за угодою сторін, 1 - у порядку переведення
до  іншого  органу  державної  влади,  1  -  у  зв'язку  із  закінченням  строку
призначення на посаду державної служби.

Проводився  прийом  документів  для  участі  в  конкурсах  на  зайняття
вакантних  посад  державної  служби  у  районній  державній  адміністрації.
Проведено 10 засідань конкурсних комісій районної державної адміністрації, за
рекомендаціями яких визначено 5 переможців.

За результатами 7 засідань комісії з підрахунку стажу державної служби
працівників  районної  державної  адміністрації  11 державним  службовцям
підвищено надбавку за вислугу років на державній службі відповідно до Закону
України  «Про  державну  службу»  та  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної
служби».

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  20.04.2016
№ 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення
між  рангами  державних  службовців  і  рангами  посадових  осіб  місцевого
самоврядування,  військовими званнями,  дипломатичними рангами та іншими
спеціальними званнями» присвоєно ранг державного службовця: одній особі -
черговий, двом особам - після успішного терміну випробування.

Проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній державній
адміністрації, на якому розглянуто 2 питання.

Розпочато  перевірку,  передбачену  Законом  України  «Про  очищення
влади», щодо 3 новопризначених державних службовців.

Відбулося 2 засідання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних
справ  районної  державної  адміністрації,  за  результатами  яких  видано
розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  про  дисциплінарне
стягнення.

Завершено  перший тур  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий
державний  службовець».  Відбулося  2  засідання  Організаційного  комітету
з  проведення  першого  туру  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий
державний службовець». Визначено переможців першого туру. Кращими стали:
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в номінації  «Кращий керівник» -  Топоркова  Світлана  Вікторівна,  начальник
відділу соціальних гарантій та пільг управління праці та соціального захисту
населення  районної  державної  адміністрації,  а  в  номінації  «Кращий
спеціаліст»  -  Лахтіна  Ірина  Миколаївна,  головний  спеціаліст  з  питань
зайнятості населення відділу з питань праці та зайнятості населення управління
праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації.
У  травні  підготовлено  документи  переможців  І  туру  щорічного
Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий  державний  службовець»  для  участі  у  ІІ
турі.

Державні  службовці  районної  державної  адміністрації  підвищували
кваліфікацію на навчаннях  працівників  районної  державної  адміністрації,  на
семінарах-нарадах з сільськими, селищними голами та секретарями місцевих
рад. 36 осіб пройшли підвищення кваліфікації у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України на тематичних короткострокових семінарах, 2 особи-
за  професійною  програмою.  Окрім  того,  відповідальна  особа  з  питань
запобігання  та  виявлення  корупції  у  районній  державній  адміністрації  взяла
участь у семінарі-навчанні з питання корупційних злочинів та адміністративних
правопорушень,  пов'язаних  з  корупцією,  що  відбувся  в  обласній  державній
адміністрації.

Три особи районної державної адміністрації взяли участь у конкурсному
відборі  на  навчання  у  Харківському  регіональному  інституті  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на заочну
(дві особи) та денну (одна особа) форми навчання.

Видано  94  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації
з  основної  діяльності.  Надійшло  499  документів  із  обласної  державної
адміністрації  та  обласних  органів  виконавчої  влади,  225  -  із  місцевих
організацій, установ, підприємств.

За  поточний період  зареєстровано  164  письмових звернення  громадян,
з  них  7  колективних  (533  особи),  3  дублетних,  повторних  звернень  не
надходило.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  та  Указу
Президента  України  від  07.02.2008  №109  «Про  першочергові  заходи  щодо
реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на  звернення  до  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом  ІІ  кварталу
відбувалися  за  окремим  графіком  особисті  прийоми  громадян  керівництвом
районної  державної  адміністрації.  Всього  проведено  28 (прийнято  70  осіб)
особистих прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації,
у тому числі 14 виїзних (прийнято 54 особи).

На  початок  кварталу  на  контролі  перебував  731 документ.
У  звітному  періоді  районною  державною  адміністрацією  взято  на  контроль
143  документи,  з  них:  5  доручень  голови  обласної  державної  адміністрації,
5  розпоряджень  та  10  доручень  голови  районної  державної  адміністрації,
114 документів  посадових осіб  обласної  державної  адміністрації  та  9  інших
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документів  територіальних  органів,  центральних  органів  виконавчої  влади,
органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів.
Загальна кількість документів, що перебувала на контролі протягом ІІ кварталу,
складала 874. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в  районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  було  надано  558 інформацій
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах, що в середньому складало по 9 інформацій щоденно.

Було  отримано  67 документів  з  дуже  стислими  термінами  виконання,
з них:  24 - з терміном виконання від 1 до 3 днів,  32 - від 4 до 7 днів. Також
11 документів  з  періодичними  термінами  інформування:  «щомісячно»  -  5,
«щоквартально» - 6. 

Було виконано в повному обсязі та знято з контролю  131 документ, що
складає  23,4%  від  загальної  кількості  контрольних  документів  (558),  з  них:
12 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 4 розпорядження та
3  доручення  голови  районної  державної  адміністрації,  101  лист  та  інші
документи  посадових  осіб  обласної  державної  адміністрації,  3  внутрішні
документи, та 8 інших документів територіальних органів, центральних органів
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  правоохоронних  та
контролюючих органів.

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.

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.
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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:
проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації; 
проектів рішень колегії районної державної адміністрації;
проектів 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
ІІ 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. 

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

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги районної державної адміністрації, звернулось 7 громадян.

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

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

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

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

Проаналізовано стан криміногенної ситуації у населених пунктах району.
Основними  напрямами  роботи  відділу  ведення  Державного  реєстру

виборців  апарату  районної  державної  адміністрації було  проведення
щомісячного  періодичного  поновлення  персональних  даних  Реєстру
у відповідності до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців».



34

Всього отримано 160  відомостей по  40 населеним пунктам району, які
містили  дані  про  842 виборців.  За  результатами  опрацювання  відомостей
періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 566 виборців;
включено до Державного реєстру виборців - 89;
внесено  змін  до  персональних  даних  у  Державному  реєстру

виборців - 477;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ - 148;
виконано  переадресування  для  прийняття  рішення  на  інші  відділи

ДРВ - 8;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ - 24;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ - 120 виборцям.
Всього  особисто  звернулося  3 громадянина,  які  написали  заяви  щодо

зміни їх персональних даних та включення до Державного реєстру виборців.
Усі 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  17
наказів про внесення запису до бази даних Державного реєстру виборців, 36 -
про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Державного
реєстру  виборців  та  21 наказ  про  знищення  запису Державного  реєстру
виборців.

Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  було  підготовлено  та
надіслано  до  сільських,  селищних рад 20 запитів,  які  містили  записи  про
80  виборців,  для  уточнення  їх  персональних  даних  та  виборчих  адрес.
Отримано від сільських, селищної рад відповіді на 6 запитів, які містили записи
про 6 виборців. Усі відповіді були відпрацьовані та внесені відповідні зміни до
АІТС ДРВ.

Також  надіслано  3 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  відділом  ведення  Державного  реєстру
виборців районної державної адміністрації на виконання вказівок розпорядника
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Реєстру,  взяли  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 ІІІ квартал 2017 року, який затверджено розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 30.06.2017 № 216.

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

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                Н.П. ШТРИФАНОВА

Омельченко  23  270


