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Чугуївської райдержадміністрації 
за 2017 рік

Основна увага районної державної адміністрації при виконанні перспективного
плану  роботи  районної  державної  адміністрації  на  2017  рік  була  зосереджена  на
виконанні  завдань,  визначених  Президентом  України,  Урядом  щодо  прискорення
соціально-економічного  розвитку  району,  пріоритетних  напрямків  діяльності
районної державної адміністрації.

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

Робота  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації у 2017 році була спрямована на виконання завдань Стратегії соціально-
економічного розвитку району до 2020 року та Програми економічного і соціального
розвитку району на 2017 рік.

Протягом 2017 року відділом економічного розвитку і  торгівлі  підготовлено
інформацію  на  засідання  колегії  районної  державної  адміністрації  питання:  «Про
підсумки  економічного  і  соціального  розвитку  Чугуївського  району  за  2016  рік»,
«Про  стан  роботи  провідних  галузей  промисловості  Чугуївського  району»,  «Про
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підсумки економічного і соціального розвитку Чугуївського району за І півріччя 2017
року» та  «Про стан цінової ситуації на продовольчому ринку Чугуївського району».

Підготовлено проекти рішень для розгляду на засіданнях районної ради «Про
виконання  Програми економічного  і  соціального  розвитку  Чугуївського  району  за
2016  рік»  та  «Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чугуївського  району  на  2017  рік».  Розроблено  проект  Програми  економічного  і
соціального розвитку району на 2018 рік.

Протягом року аналізувалися: стан виконання завдань Програми економічного і
соціального розвитку району на 2017 рік, Стратегії соціально-економічного розвитку
району  до  2020  року;  показники  рейтингового  становища  району  серед  районів
області,  зовнішньоекономічної,  фінансово-господарської  діяльності  промислових
підприємств району; фактичні та очікувані показники промислового виробництва в
розрізі промислових підприємств; ціни на основні продукти харчування, види хліба та
хлібобулочних виробів,  нафтопродукти; оновлювались дані паспорту району, щодо
дислокації підприємств громадського харчування, торговельного обслуговування та
уточнення  дислокації  пунктів  побутового  обслуговування;  надавалися  інвестиційні
пропозиції району до обласної державної адміністрації та здійснювався контроль за
збереженням (зростанням) обсягів промислового виробництва району.

Проводились  засідання  районної  комісії  з  питань  забезпечення  своєчасності
сплати  податків,  інших  обов’язкових  платежів  та  ефективного  використання
бюджетних коштів, Координаційної групи з питань захисту прав споживачів,  якою
здійснювався  контроль  за  якістю споживчих товарів  та  наданням торговельних  та
побутових послуг населенню району, Координаційної ради із забезпечення стабільної
цінової  ситуації  на  ринку  продовольчих  товарів,  робочої  групи  з  питань
упорядкування  обліку  юридичних  осіб  та  організації  проведення  інвентаризації
державного  майна,  районної  міжвідомчої  робочої  групи  з  перевірки  додержання
законодавства  у  сфері  державних  закупівель, засідання  районної  комісії  з  питань
контролю за здійсненням операцій з металобрухтом, а також проводились наради з
керівниками промислових підприємств району.

Забезпечено  участь  промислових,  сільськогосподарських  підприємств  та
підприємців  району  у  Національному  Сорочинському  ярмарку,  Великому
Слобожанському ярмарку в м. Харків, місцевих ярмарках.

Населенню району  у  2017 році  надавали послуги 218 підприємств торгівлі  
(133  магазини,  70  торговельних  павільйонів,  15  кіосків).  Сферу  побутового
обслуговування представляли 31 пункт побуту. 

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

Cільським,  селищним  головам  надавалась  консультативна  допомога  щодо
розробки  та  публікації  проектів  регуляторних  актів,  планування  регуляторної
діяльності,  розробки програм економічного  і  соціального розвитку  територіальних
громад району на наступний рік.
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Протягом року інформація про рівень цін на основні продукти харчування у

торговельній мережі району розміщувалась на офіційному сайті районної державної
адміністрації.

Відділом  з  питань  надання  адміністративних  послуг  районної  державної
адміністрації  у  2017  році  забезпечено  роботу  Центру  надання  адміністративних
послуг при Чугуївській районній державній адміністрації (далі – Центр).

Загальна  кількість  адміністративних  послуг,  що  надавалися  через  Центр
(у т.ч.  документів дозвільного характеру) – 72.  На кожну адміністративну послугу
суб’єктами надання адміністративних послуг розроблені інформаційні та технологічні
картки.

Протягом  2017  року  зареєстровано  4208  звернень  щодо  надання
адміністративних  послуг:  149  –  до  Чугуївського  районного  відділу  Головного
управління Державної міграційної служби України в Харківській області, 1574 –  до
Міськрайонного  управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного
управління Держгеокадастру у Харківській області, 1 – до Головного територіального
управління  юстиції  Харківської  області,  2480  –  власні  послуги  (36  –  до  відділу
містобудування та архітектури районної державної адміністрації,  1715 – до відділу
державної реєстрації районної державної адміністрації, 1 – до відділу освіти районної
державної адміністрації), 4 – документи дозвільного характеру.

Надано майже 4400 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.
За 2017 рік до районного бюджету за надані адміністративні послуги надійшло

372,6 тис. грн.
На офіційному веб-сайті районної державної  адміністрації  створено сторінку

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

У  2017  році  вирішено  ряд  організаційних  питань  Центру,  зокрема,  щодо
розміщення архіву Центру, облаштування робочого місця комп’ютерною технікою,
навчання адміністраторів Центру роботі в електронних реєстрах Міністерства юстиції
України:  Державному  реєстрі  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  Єдиному
державному  реєстрі  юридичних  та  фізичних  осіб-підприємців. У  приміщенні,  де
з 21.08.2017 року знаходиться Центр, передбачені всі умови для перебування осіб з
обмеженими можливостями.

З метою забезпечення якості надання адміністративних послуг фахівці Центру
брали  участь  у  заходах  щодо  підвищення  кваліфікації  та  інструктування
адміністраторів  Центрів  надання адміністративних послуг,  практичних заняттях та
консультаціях  з  представниками  суб’єктів  надання  адміністративних  послуг
безпосередньо на робочих місцях та навчаннях керівників та ключових співробітників
Центрів  надання адміністративних послуг області,  більшість з  яких проводяться  у
режимі відеоконференції.  Проводились наради з представниками суб’єктів надання
адміністративних послуг.

Центром  постійно  удосконалювалась  робота,  розширювався  спектр  послуг,
забезпечувалось  комфортне  перебування  відвідувачів  та  високу  якість
обслуговування. 

Робота  відділу  державної  реєстрації  районної  державної  адміністрації,
протягом 2017 року, була спрямована на надання адміністративних послуг у сфері
державної  реєстрації  прав  на  нерухоме  майно,  юридичних  та  фізичних  осіб-
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підприємців  на  високому  рівні  та  у  відповідності  до  вимог  законів  України  «Про
державну реєстрацію прав на нерухома майно та  їх  обтяжень» та  «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Протягом 2017 року,  відділом через Центр надання адміністративний послуг
при районній державній адміністрації розглянуто 3107 заяв, з яких: 2762 заяви щодо
державної  реєстрації  нерухомого  майна  та  345  заяв  щодо  державної  реєстрації
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців.  З  тих,  що  перебували  на  розгляді
задоволено  3074  заяви,  що  становить  98,93  %  від  загальної  кількості,  зупинено
розгляд 1 заяви, відкликано 33 заяви, відмовлено у задоволенні 2 заяв.

Розгляд та державна реєстрація заяв проводиться у строки передбачені чинним
законодавством у сфері державної реєстрації.

На  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  розглянуто  звіт  про
роботу відділу державної реєстрації за підсумками І півріччя 2017 року.

Забезпечено своєчасне виконання контрольних документів та надання звітів до
обласної державної адміністрації.

Фінансовим  управлінням  районної  державної  адміністрації  протягом  року
здійснювався  контроль  за  виконанням  Бюджетного  кодексу  України  та  Закону
України  «Про  Державний  бюджет  України  на  2017  рік»,  інших  документів
бюджетного  законодавства,  проводився  аналіз  забезпечення  своєчасної  виплати
заробітної плати та соціальних виплат працівникам бюджетних установ.

Для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації підготовлені
матеріали  з  питань:  «Про  виконання  бюджету  району  за  2016  рік  та  завдання  на
2017 рік» та «Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2017 року». 

Підготовлено проекти рішень районної ради з питань: «Про затвердження звіту
про виконання районного бюджету за 2016 рік», «Про районний бюджет на 2018 рік»,
вносились зміни до районного бюджету на 2017 рік.

Щомісяця  проводились  аналізи  виконання  бюджету  району,  правильності
формування місцевих бюджетів та фінансування соціальних виплат з місцевих бю-
джетів району. 

Протягом року постійно надавалась практична і методична допомога органам
місцевого самоврядування з питань складання, затвердження та виконання місцевих
бюджетів, проведено семінари-навчання з головними бухгалтерами сільських, селищ-
них рад та бюджетних установ з питань виконання, уточнення місцевих бюджетів на
2017 рік, складання бюджетів на 2018 рік.

Проведено наради голови районної державної адміністрації з питань виконання
бюджету району за 2016 рік та формування бюджету на 2018 рік. 

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

У  2017  році  Чугївський  район  займав  лідируючі  позиції  у  області  з
виробництва  продукції  агропромислового  комплексу.  Цій  сфері  господарювання
управлінням  агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації
приділялась  особлива  увага.  Так,  на  засіданнях  колегії  районної  державної
адміністрації  у  2017  році  розглянуті  питання:  «Про  підбиття  підсумків  роботи
сільськогосподарських підприємств району за 2016 рік», «Про підготовку господарств
району  до  проведення  весняно-польових  робіт  у  2017  році»  та  «Про  підсумки
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збирання ранніх зернових культур сільськогосподарськими підприємствами району у
2017 році».

Проводився  моніторинг  виконання  сільськогосподарськими  підприємствами
району  зведеного  плану  соціально-економічного  розвитку  агропромислового
комплексу  району  на  2017  рік,  їх  фінансово-економічного  стану,  рейтингових
показників.  Аналізувався  стан  галузі  тваринництва  в  районі  з  метою контролю за
виконанням  програми  виробництва  продукції  тваринництва  у  2017  році  та  стан
підготовки господарств району до збирання врожаю ранніх зернових, пізніх зернових
та технічних культур, а також збирання кукурудзи на силос. 

Проводився моніторинг рівня середньозважених закупівельних цін на зернові
та  технічні  культури.  Проведено  роботу  щодо  залучення  інвестицій  і  кредитних
ресурсів в  аграрний сектор.  Забезпечено ефективне використання земельних угідь,
удосконалення  структури  посівних  площ,  впровадження  новітніх  технологій
вирощування сільськогосподарських культур

Сільськогосподарськими  підприємствами  району  проводилась  робота  щодо
підготовки  до  весняно-польових  робіт,  а  саме:  розраховувались  потреби  та
проводились моніторинги забезпеченості сільськогосподарських підприємств району
паливно-мастильними матеріалами, закупівлі і  застосування мінеральних добрив та
засобів  захисту  рослин,  придбання  високоякісного  насіння,  ремонт
сільськогосподарської техніки. 

У  2017  році  аграріями  району  було  зібрано  108  тис.  тонн  зернових  та
зернобобових культур,  50 тис.  тонн технічних культур,  у  тому числі  35 тис.  тонн
соняшника. Під урожай 2018 року посіяно 13858 га озимих зернових культур. 

Розроблено  виробничу  Програму  організації  літньо-табірного  утримання
тварин і раціонального використання пасовищ. 

На  постійному  контролі  знаходились  питання  щодо  підвищення
продуктивності  галузі  тваринництва,  нарощування  поголів’я  ВРХ,  ефективності
використання  кормів,  рівня  закупівельних  цін  на  молоко,  м’ясо  та  продовольчі
продукти  тваринницького  походження.  Проаналізовано  виконання  виробничої
програми з тваринництва на період зимівлі худоби в 2016-2017 роках та розроблено
відповідну програму на 2017-2018 роки.

У 2017 році поголів’я великої рогатої худоби в районі становило 8134 голови,
у  тому  числі:  корів  –  2967  голів,  свиней  –  5332  голови,  птиці  –  131533  голови.
Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) становило 3708,6 тонн, молока –
22592,9 тонн (127,1 % до рівня минулого року). Надій молока від однієї середньої
корови склав 7501 кг. Вироблено 11499,1 тис. штук яєць. 

Проведено моніторинги рівня  оплати праці  в  галузі  сільського господарства
району,  організації  оздоровлення  дітей  працівників  агропромислового  комплексу
району. 

У  2017  році проводились  розрахунки  господарств  району  за  орендовані
земельні частки (паї). Станом на 01.01.2018 року сільськогосподарські підприємства
району розрахувались з пайовиками на суму 80624,0 тис. грн, що становить 102,6 %.

Проводився  моніторинг  наявності  та  обсягів  дезінфекційних  засобів  або
складових для їхнього виготовлення, що знешкоджують вірус АЧС. У господарствах
району проводились заходи по боротьбі  з хворобами та шкідниками. Проводились
засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній
адміністрації.
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З  метою  оновлення  і  переоснащення  технічного  парку  та  обладнання

господарствами  району  закуплено  нової  сільськогосподарської  техніки  на  суму
99,4 млн. грн.

З нагоди Дня працівників сільського господарства організовано урочисте свято.
Забезпечено  участь  фахівців  сільськогосподарських  підприємств  району  у

тижневому  навчанні  в  Інституті  рослинництва  імені  І.Я.  Юр’єва  Української
Національної  академії  аграрних  наук,  у  Дні  поля  в  СК  «Вітязь»,  організований
компанією BASF,  у  Дні  поля  в  державному підприємстві  «Дослідне  господарство
«Граківське» Національного наукового центру  «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського». Крім того на базі ТОВ «Агросервіс» ЛТД було проведено
семінар-нараду  «Стан  та  перспективи  розвитку  молочної  галузі  в  господарствах
району» за участю керівників сільськогосподарських підприємств району та бізнес-
зустріч  з  офіційною  делегацією  Мажейкяйського  району  Тельшяйського  уїзду
Литовської Республіки під час її перебування у Чугуївському районі.

У  квітні  2017  року  відбувся  прес-тур  директора  Департаменту
агропромислового  розвитку  обласної  державної  адміністрації  спільно  з  головою
районної  державної  адміністрації  до  ТОВ «Агросервіс»  ЛТД  та  ТОВ  «Агрофірма
«Іванівський Лан».

Керівники  сільськогосподарських  підприємств  району  брали  участь  у
панельній дискусії  «Драйвери розвитку: агропромисловий сектор.  Нові  можливості
співпраці»,  яка  проходила  в  рамках  IX Міжнародного  економічного  форуму
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації  проводились  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 осіб з інвалідністю, підвищення
якості соціального обслуговування.

Підготовлено  та  розглянуто  на  засіданнях  колегії  районної  державної
адміністрації питання: «Про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України
в Чугуївському районі за 2016 рік та основні напрями діяльності у 2017 році», «Про
залучення населення до Програми житлових субсидій за підсумками опалювального
сезону  2016-2017  років»,  «Про  рівень  середньомісячної  заробітної  плати  на
підприємствах району та стан погашення заборгованості з її виплати» та «Про роботу
Чугуївського міського районного центру зайнятості за 9 місяців 2017 року». 

На  розгляд  районної  ради  винесені  питання:  щодо  виконання  Програми
зайнятості  населення  Чугуївського  району  на  період  до  2017  року,  затвердженої
рішенням  районної  ради  від  30.01.2014  року,  Програми  соціальної  підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у Чугуївському районі на
2016  рік,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  21.04.2016  року,  Програми
соціального  захисту  населення  Чугуївського  району  на  2016  рік,  затвердженої
рішенням  районної  ради  від  10.12.2015  року;  щодо  затвердження  Програми
соціальної  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей  у
Чугуївському районі на 2017 рік; щодо розміру допомоги на поховання на 2018 рік. 

Крім того на розгляд районної ради винесено питання щодо надання пільг на
придбання  твердого  палива  та  скрапленого  балонного  газу  готівкою.  На  підставі,
наданих  виконкомами  сільських  та  селищних  рад,  списків  осіб  пільгового
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контингенту,  які  потребували  у  придбанні  твердого  палива  та  скрапленого  газу,
протягом  року  виплачено  готівкою пільг  на  тверде  паливо  170  особам  у  розмірі
231,5 тис. грн та на скраплений газ 43 особам у розмірі 5,6 тис. грн. 

Протягом  2017  року  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету
профінансовано пільг на житлово-комунальні послуги, проїзд та послуги зв’язку на
загальну  суму  7805,1  тис.  грн,  заборгованість  перед  підприємствами  та
організаціями-надавачами комунальних послуг складає 3447,3 тис. грн.

За призначенням субсидії у 2017 році до управління праці та соціального захи-
сту населення районної державної адміністрації  звернулось 11159 домогосподарств.
Призначено субсидій 11304 домогосподарствам на загальну суму 4292,01 тис. грн. За
рішенням конфліктної комісії призначено субсидій 624 сім’ям та допомог – 115 отри-
мувачам. Станом на 01.01.2018 року користуються субсидією на житлово-комунальні
послуги – 9161 домогосподарство, на тверде паливо – 425.

Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  складає
1126,05 грн, що на 342,25 грн менше, ніж у 2017 році. Середній розмір субсидії на
тверде паливо складає 2307,13 грн.

Протягом  2017  року  проведено  56417  перерахунків  субсидій  у  зв’язку  зі
зміною тарифів та періоду.

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

Щомісячно проводився моніторинг рівня оплати праці та стан її  виплати на
підприємствах  району.  Рівень  середньомісячної  заробітної  плати одного  штатного
працівника  за  9  місяців  2017 року  склав 5826 грн,  що на  148,9  % більше ніж за
аналогічний період 2016 року.

У 2017 році до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено
481 громадянин, на їх проведення з місцевих бюджетів виділено 479,2 тис. грн.

У  березні  2017  року  проведено  семінар-нараду  з  керівниками  профспілок
району з питання проведення двомісячника з укладення колективних договорів на
2017 рік.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» проводились заходи щодо
профілактики  травматизму  та  профзахворювань  на  виробництві.  За  2017  рік  на
підприємствах  району  зареєстровано  441  нещасний  випадок  невиробничого
характеру.

Протягом 2017 року до будинків-інтернатів району та області було влаштовано
5 самотніх громадян, які потребували стороннього догляду.

З працівниками управління праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації проводились семінари-наради: щодо залучення населення до
Програми житлових субсидій за підсумками опалювального сезону 2015-2016 років;
щодо  порядку  забезпечення  осіб  з  інвалідністю  технічними  і  протезно-
ортопедичними  засобами  реабілітації,  безперешкодного  доступу  до  об’єктів
соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури  та  забезпечення  санаторно-
курортним лікуванням; щодо організації направлення учасників антитерористичної
операції  до  санаторно-курортних  закладів  для  проходження  психологічної
реабілітації.
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Проведено  8  засідань  комісії  по  розгляду  документів  і  видачі  посвідчень

громадянам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  (звернулося
8  громадян);  12  засідань  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної
плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на
яких  щомісяця  звітували  керівники  підприємств-боржників;  14  засідань  районної
ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення
(матеріальну допомогу отримали 239 осіб на загальну суму 73650 грн); 50 засідань
районної конфліктної комісії з питань призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, надання населенню пільг та субсидій для відшкодування
витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  придбання  скрапленого  газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива (призначено субсидії  –  624 сім’ям,
державної соціальної допомоги – 115 сім’ям, пільг за фактичним місцем проживання
– 34 особам);  13 засідань районної комісії з питань надання допомоги на поховання
деяких  категорій  осіб,  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка
зобов’язалася  поховати  померлого  (виплачено  допомогу  37  особам  у  розмірі
23400  грн);  4  засідання  районної  тристоронньої  соціально-економічної  ради;
4 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення; 12 засідань
комісії  з  легалізації  робочих  місць  та  подолання  тіньової  зайнятості;  4  засідання
районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Проведені перевірки виконання делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконкомами: Малинівської селищної ради щодо участі в веденні колективних
переговорів та укладання колективних договорів; Кочетоцької селищної ради щодо
проведення  атестації  робочих  місць  із  шкідливими  умовами  праці;  Введенської
селищної  ради  щодо вирішення  відповідно  до  законодавства  питань  про  надання
компенсацій  і  пільг  громадянам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи.

У  сфері  охорони  здоров’я вживалися  заходи  щодо  покращення  медичного
обслуговування  населення  району  та  матеріально-технічної  бази  закладів  охорони
здоров’я району.

На  засідання  колегії  районної  державної  адміністрації  були  підготовлені
питання: «Про хід виконання Закону України  «Про затвердження Загальнодержавної
програми  боротьби  з  онкологічними захворюваннями  на  період  до  2016  року»  та
«Про стан роботи з надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у
закладах охорони здоров’я».

Для  розгляду  на  засіданнях  районної  ради  у  2017  році  були  підготовлені
проекти  рішень  щодо  ходу  виконання  та  внесення  змін  до  районної  Програми
розвитку  лікувальних  закладів  району  на  2015-2023  роки,  затвердженої  рішенням
районної  ради  від  14.07.2015  року,  якою  передбачено  кошти  для  спеціального
лікування  хворих  на  онкологічну  патологію  у  розмірі  20,0  тис.  грн  (відповідні
рішення були прийняті у сільських та селищних радах).

Протягом  2017  року  організовано  та  проведено  2  засідання Координаційної
ради з питань охорони здоров’я та медичної допомоги населенню району, 3 засідання
районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-інфекції/СНІДу,  2  засідання
Координаційної ради з питань профілактики і боротьби з поширенням алкоголізму,
токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції та СНІДу. За підсумками засідань підготовлені
протоколи.



9
Проведено підсумкову  медичну  нараду  щодо  діяльності  КЗОЗ  «Чугуївська

центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» та КП «Чугуївський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» у 2016 році за участю депутата Харківської
обласної ради, радника голови Харківської обласної державної адміністрації, члена
Харківської експертної групи з медичної реформи, заступника начальника управління
охорони здоров’я обласної державної адміністрації, керівництва районної державної
адміністрації, районної та міської рад. 

У листопаді 2017 року спільно з головним лікарем КП «Чугуївський районний
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  взято  участь  у  нараді  Міністерства
охорони  здоров’я  України  за  підтримки  Представництва  Дитячого  фонду  ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні з питання «Реформування системи охорони здоров’я в Україні у
2018  році:  первинна  медична  допомога,  нові  фінансові  механізми,  створення
національної  служби здоров’я,  організація  медичної  допомоги  матерям  та  дітям в
контексті реформи» у м. Києві.

У рамках реформування первинної ланки медицини відбувся районний захід
«Ярмарок  здоров’я»,  спрямований  на  забезпечення  вільного  та  свідомого  вибору
сімейного лікаря населенням району, який проводився в Україні вперше.

Під  час  роботи  «районного  мобільного  соціального   офісу»,  який  протягом
року  виїжджав  до  населених  пунктів  району,  надавались  роз’яснення  населенню
району  з  питання  підписання  декларацій  із  сімейним  лікарем  на  медичне
обслуговування. 

На  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  09.11.2016  №  863
«Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» з 01.04.2017 року в
Чугуївському районі була розпочата реалізація Урядової програми «Доступні ліки».
КП «Чугуївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги» здійснив
освоєння  коштів  на  виписку  рецептів  на  лікарські  засоби  для  амбулаторного
лікування, згідно з створеними реєстрами хворих на серцево-судинні захворювання
15629  особам,  цукровий  діабет  ІІ  типу  –  1804  особам,  бронхіальну  астму  –
388   особам.  Для  відпуску  відповідних  медичних  препаратів  залучено  23  аптеки
району.

На  базі  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» проведено  акцію з популяризації вакцинації населення району, особливо
дітей. 

Організовано  та  здійснено  виїзд  учасників  антитерористичної  операції  та
членів їх сімей до клінічного санаторію «Курорт «Березівські мінеральні води» для
участі  у  Дні  медичної  та  психологічної  реабілітації  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей.

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення профілактичних медичних оглядів у 2017 році було організовано виїзди
до населених пунктів району бригади вузьких фахівців КЗОЗ «Чугуївська центральна
районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»,  до  складу  якої  увійшли  лікарі-фахівці:
отоларинголог,  гінеколог,  онколог,  невропатолог,  окуліст,  медична  сестра
вимірювання очного тиску. Усього дійснено 36 виїздів, оглянуто 1525 осіб, під час
оглядів  виявлено  онкологічну  патологію  у  18  осіб.  У  2017  році  пройшли
флюорографічне обстеження по пересувному флюорографу – 3379 осіб.

Протягом  року  проводилися  профілактичні  медичні  огляди  населення.
У  2017  році  проведено  флюорографічне  обстеження  45577  особам  (97,6  %).
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З профілактичною метою оглянуто 43598 осіб, у ході якого виявлено 20 хворих на
туберкульоз, у 17 осіб – рак легенів. 

На  виконання  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації
від 15.05.2017 № 163 «Про проведення профілактичного медичного огляду державних
службовців  районної  державної  адміністрації  в  2017  році»  організовано
профілактичний медичний огляд державних службовців. 

Відділом  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації  розроблено
районний  план  заходів  із  протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу  на  2017-2018  роки,  на
виконання якого на базі поліклініки КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня
ім.  М.І.  Кононенка»  почав  працювати  кабінет  «Довіра»  з  метою  анонімного
добровільного обстеження на СНІД. Так, у 2017 році було обстежено 2741 особу, у
тому числі через кабінет «Довіра» – 598 осіб. Проведено обстеження на ВІЛ-інфекцію
серед  представників  груп  ризику.  Виявлено  вперше  17  осіб,  з  них  взято  на
диспансерний облік 13.

Проводилися  заходи  щодо  укріплення  матеріально-технічної  бази
КЗОЗ «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка».  У  2017 році
протитуберкульозний  кабінет  було  оснащено  рентгенівською  установкою  «Мадіс»
вартістю  1275,0  тис.  грн,  забезпечено  сучасним  апаратом  мамограф  для  ранньої
діагностики онкологічних захворювань у жінок вартістю 4900,0 тис. грн. Реалізовано
міні-проект  «Лікарня  майбутнього»,  який  співфінансували  обласний  бюджет
(99,6 тис.  грн),  районний бюджет (89,8  тис.  грн)  та  КЗОЗ «Чугуївська  центральна
районна лікарня  ім.  М.І.  Кононенка» (9,9 тис.  грн),  завдяки чому в стаціонарних
відділеннях встановлено 31 енергозберігаючий віконний блок. Додатково з районного
бюджету  на  завершення  капітального  ремонту  протитуберкульозного  кабінету
виділено  300,1  тис.  грн.  Загалом  на  проведення  капітального  ремонту  витрачено
1100,0  тис.  грн.  На  оплату  проектно-кошторисної  документації  для  проведення
капітального ремонту патологоанатомічного відділення та реконструкцію відділення
екстреної (невідкладної) медичної допомоги виділено 370,0 тис. грн. 

Також  укріплено  матеріально-технічну  базу  КП  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги». Для реалізації нової моделі фінансування закладів первинного
рівня  надання  медичної  допомоги  законодавством  передбачено  підписання
декларацій  між  сімейними  лікарями  та  пацієнтами,  у  зв’язку  з  чим,  районним
бюджетом  виділено  кошти  у  розмірі  150,0  тис.  грн  для  закупівлі  комп’ютерної
техніки  для  приєднання  амбулаторій  до  електронної  системи  охорони  здоров’я
e-Health. На оплату проектно-кошторисної документації для проведення капітального
ремонту амбулаторії смт Новопокровка з районного бюджету виділено 80,0 тис. грн.
З метою забезпечення протипожежної безпеки в підрозділах КП «Центр первинної
медико-санітарної  допомоги»  та  закупівлю  холодильного  обладнання  виділено
39,8 тис. грн. 

Виділено  коштів  з  районного  бюджету  на  закупівлю  вакцини  проти  грипу
(13,4 тис. грн), препаратів інсуліну (124,1 тис. грн), туберкуліну (70,0 тис. грн). 

За рік у районі народилось 300 дітей, померло 783 особи, показник природного
руху залишається від’ємний та становить  -10,03 %.

З метою узагальнення досвіду роботи  виконкому Введенської селищної ради
щодо  забезпечення  розвитку  всіх  видів  медичного  обслуговування,  розвитку  і
вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреби
та  формування  замовлень  на  кадри  для  цих  закладів;  сприяння  у  межах  наданих
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повноважень  доступності  і  безоплатності  медичного  обслуговування  мешканців
населених  пунктів  відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  здійснено  виїзд  до  амбулаторій  загальної  практики  –  сімейної  медицини
смт Введенка, с. Тернова та фельдшерсько-акушерського пункту с. Зелений Колодязь.

Відділом охорони здоров’я районної державної адміністрації організовувалося
медичне супроводження великих релігійних свят та районних заходів.

Начальник  відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
виступала  у  ефірі  телерадіокомпанії  Чугуївщини  «Слобожанка»  за  темами:
«Профілактика інфекційних захворювань», «Дія Урядової програми «Доступні ліки»
в Чугуївському районі»,  а  також щодо ситуації  захворюваності  на грип та  ГРВІ у
районі.

Протягом  2017  року  на  постійному  контролі  у  відділі  освіти  районної
державної адміністрації перебували питання щодо виконання Законів України «Про
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну
освіту»,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  12.04.2000  №  646  «Про
затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та від  13.09.2017
№ 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів».

У  2017  році  проведено  атестацію  Малинівського  дошкільного  навчального
закладу (ясла-садок),  який визнано атестованим та підтверджено право на надання
дошкільної освіти. На підсумковому засіданні атестаційної комісії ІІ рівня при відділі
освіти  районної  державної  адміністрації  розглянуто  атестаційні  матеріали
49  педагогів  щодо  присвоєння  (підтвердження)  кваліфікаційних  категорій  та
педагогічних звань «учитель-методист», «старший учитель», «вихователь-методист»,
«керівник гуртка-методист».

Протягом  року  відбувалися  засідання  районного  методичного  об’єднання
вчителів-предметників. Методистами відділу освіти районної державної адміністрації
здійснювались виїзди до закладів освіти району з питань організації роботи з дітьми з
особливими  потребами  та  підготовки  учнів  закладів  освіти  району  до  участі  в
міжнародному дослідженні якості освіти «PISA-2018». 

Забезпечено організоване закінчення 2016-2017 навчального року та проведено
державну підсумкову атестацію учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. 

З  метою підготовки до нового 2017-2018 навчального року  були розроблені
робочі  навчальні  плани закладів  освіти району,  проводились поточні  та  капітальні
ремонти приміщень.  Так,  у Малинівській гімназії  та  Кам’яноярузькому навчально-
виховному  комплексі  оновлено  комп’ютерні  класи,  у  Великобабчанському
навчально-виховному  комплексі  замінено  21  вікно,  у  Зарожненському  навчально-
виховному  комплексі  за  підтримки  голови  обласної  державної  адміністрації
Світличної  Ю.О.  відкрито  комп’ютерний  клас.  У  вересні   2017  року  у
Кам’яноярузькому навчально-виховному комплексі відкрито другу дошкільну групу
на 25 дітей. 

Перед початком нового навчального року проведено огляд готовності закладів
освіти  району.  За  результатами  огляду  кращими  визнані  14  закладів  освіти,  які
нагороджені відзнаками районної державної адміністрації та районної ради під час
Серпневої педагогічної конференції 30 серпня 2017 року.

Департаментом науки  і  освіти  обласної  державної  адміністрації  комплексно
вивчався  стан  роботи  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації  з  питань
реалізації державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної



12
освіти, під час перевірки були проведені контрольні роботи для учнів 6-х, 7-х, 8-х
класів  навчальних  закладів  району.  За  результатами  перевірки  встановлено,  що
робота  у  сфері  дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  в  районі
ведеться на належному рівні. 

За участю представників Харківського регіонального центру оцінювання якості
освіти  відбулось  засідання  розширеної  колегії  відділу  освіти  районної  державної
адміністрації  з  питання  результативності  зовнішнього  незалежного  оцінювання
навчальних досягнень учнів району. 

Організовано та проведено І (шкільний) та ІІ (районний) етапи Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. У ІІІ (обласному) етапі, який проходив у
м.  Харкові,  переможцями  стали  22  учні  закладів  освіти  району  (у  2016  році  –
13 учнів). 

Проведено І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук (написання контрольних робіт) на базі закладів освіти району. На
розгляд журі І етапу конкурсу-захисту було подано 31 науково-дослідницьку роботу з
24 секцій. У конкурсі-захисті взяли участь учні 8-11 класів із 13 загальноосвітніх та
2 позашкільних закладів освіти району.

Свято вшанування учнів-переможців інтелектуальних, спортивних, художньо-
естетичних,  туристичних  конкурсів  та  педагогів,  які  їх  підготували,  відбулося  за
районною  Програмою  «Обдарована  молодь»  на  2016-2020  роки,  затвердженою
рішенням  районної  ради  від 21.04.2016  року,  одноразовими  грошовими  преміями
було нагороджено 38 учнів та вихованців  закладів позашкільної освіти.

Крім того, організовано зустріч лідерів учнівського самоврядування з головою
районної  державної  адміністрації,  на  якому  вони  мали  змогу  поспілкувалися  з
головою на актуальні теми, задати нагальні питання. 

У квітні 2017 року у закладах освіти району проводилась акція «Великодній
подарунок воїну».  Усі  зібрані  учнями та  їх  батьками подарунки було відправлено
воїнам  92-ї  окремої  механізованої  бригади  та  дошкільним  навчальним  закладам
Луганської області.

У  Волохово-Ярському  навчально-виховному  комплексі  було  відкрито
меморіальну  дошку  загиблому  в  антитерористичній  операції  випускнику  цього
навчального  закладу  Мирославу  Мислі.  У  заході  взяли  участь  голова  районної
організації  ветеранів  антитерористичної  операції  та  делегація  Харківського
національного університету імені В.Н.Каразіна. 

Плідно працювали й заклади позашкільної освіти. Чугуївський районний Центр
дитячої та юнацької творчості став переможцем 46-ї  обласної тематичної виставки
«Освіта Харківщини ХХІ століття», висвітливши тему «Медіаосвітні засоби як ресурс
розвитку  патріотичних  почуттів  особистості».  На  базі  КУ «Чугуївський  районний
Будинок  культури»  проведено  ІV  відкритий  Чугуївський  районний  фестиваль
соціальних роликів та короткометражних фільмів «Відкритий погляд». 

У закладах освіти району проводились заходи з нагоди державних свят, таких
як: 31-а річниця аварії на Чорнобильській АЕС, День пам’яті та примирення та 72-а
річниця  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні,  День  сім’ї  та  День
матері, Всеукраїнський  день  вишиванки, 73-я  річниця  визволення  України  від
фашистських  загарбників,  День  захисника  України.  Крім  того  організовано  та
проведено в районі свято «Останній дзвоник», «День знань», вручення свідоцтв про
повну загальну середню освіту випускникам 11-х класів та новорічні ранки. 
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З нагоди 50-річчя з дня відкриття Малинівської гімназії були організовані та

проведені урочистості.
Головою районної державної адміністрації на урочистих заходах з нагоди «Дня

знань»  у  Малинівській  гімназії  та  Тернівському  навчально-виховному  комплексі
учням  було вручено спортивний інвентар. 

Протягом року  вживалися  заходи  щодо розвитку  та  популяризації  фізичної
культури та спорту серед мешканців району.

Проводились  наради  з  методичних  питань  з  керівниками  та  тренерсько-
викладацьким складом КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної
ради  Харківської  області»,  КП  –  районний  центр  фізичного  здоров’я  населення
«Спорт для всіх» Чугуївської районної ради Харківської області, відбулись засідання
організаційного  комітету  щодо  присвоєння  розрядів  переможцям  відкритого
чемпіонату  Харківського  району  з  військово-спортивного  багатоборства  у  розділі
«Бойове  багатоборство»,  засідання  організаційного  комітету  щодо  проведення
районної Спартакіади з масових видів спорту серед керівних працівників району.

З метою реалізації  Національної  стратегії  з  оздоровчої  рухової  активності в
Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова
нація» затверджено районний план заходів на 2017 рік. 

Були  проведені  усі  заплановані  на  2017  рік  спортивні  заходи  календаря
спортивно-масових заходів району, а саме:

фізкультурно-оздоровчий захід з лижних перегонів серед різних верств населе-
ння району присвячений пам’яті воїна-інтернаціоналіста О. Михайлова;

«Різдвяний турнір» з міні футболу між збірними командами КЗ «ДЮСШ» та
ДЮСШ Чугуївської міської ради;

змагання в групах КЗ «ДЮСШ» з волейболу,  футболу та загальної фізичної
підготовки;

відкрита першість району з баскетболу між командами Чугуївського району та
м. Балаклія;

районний  турнір  з  волейболу,  присвячений  пам’яті  воїна-інтернаціоналіста
В. Луговського;

змагання  з  шашок,  гирьового  спорту,  стрільби  з  пневматичної  гвинтівки  в
рамках  районної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  колективів  фізичної  культури,
організацій,  сільськогосподарських підприємств,  підприємств,  установ,  закладів,  сі-
льських та селищних рад, спортивних клубів;

відкритий турнір з боксу «Олімпійські надії»;
першість району з волейболу;
змагання з футболу серед дворових команд;
фізкультурно-оздоровчі заходи з футболу серед молоді та ветеранів, з пляжного

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

спортивно-масовий захід «Богатир Чугуївщини-2017»;
фінал розіграшу Кубку Чугуївського району з  футболу до Дня незалежності

України;
спортивно-масовий захід з нагоди Дня фізичної культури і спорту під гаслом

«Україна починається з нас»;
Всеукраїнський відкритий турнір з боксу серед юнаків, присвячений Дню захи-

сника України та ветеранам Антитерористичної операції;
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районна  Спартакіада  з  масових  видів  спорту  з  шахів,  настільного  тенісу,

армспорту;
районна Спартакіада 2017 року з масових видів спорту серед силових структур

та військових частин Чугуївського району.
 Крім  того,  команди  району  брали  участь  в  обласних  та  Всеукраїнських

змаганнях з різних видів спорту.
З метою забезпечення якісної підготовки та функціювання закладів відпочинку

та оздоровлення  було організовано виїзди комісії з питань перевірки готовності до
відкриття  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку,  що  знаходились  на  базі
загальноосвітніх  навчальних  закладів  району,  та  до  КП  «Чугуївський  районний
дитячий оздоровчий  табір  «Орлятко»,  проведено  засідання координаційної  ради  з
питань організації відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді.

З 29 травня по 16 червня у районі функціонували заклади відпочинку з денним
перебуванням з елементами мовного табору на базі закладів освіти, де оздоровилося
1250 дітей. Під час літньої оздоровчої кампанії у КП «Чугуївський районний дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» оздоровилося 452 дитини.  За кошти обласного бюджету
до  закладів  оздоровлення  та  відпочинку,  які  знаходяться  на  території  Харківської
області  та  за  її  межами,  було  направлено  150  дітей,  які  потребують  особливої
соціальної уваги та підтримки.

На  засіданнях  колегії  районної  державної  адміністрації  було  розглянуто
питання «Про підсумки оздоровлення дітей влітку 2017 року» та «Про стан розвитку
дитячо-юнацького спорту та фізичної культури на території району».

Проведено перевірки здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади щодо створення умов для занять фізичною культурою і спортом виконкомами
Малинівської та Новопокровської селищних рад.

З  метою  реалізації  державної  політики  у  сфері  патріотичного  виховання
підростаючого  покоління,  вироблення  шанобливого  ставлення  до  національного
надбання  українського  народу  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації  від  16.02.2017  №  62  було  утворено  координаційну  раду  з  питань
національно-патріотичного виховання, затверджено її склад та положення. За звітний
період  проведено  2  засідання.  Крім  того,  під  головуванням  заступника  голови
районної  державної  адміністрації  проводились  наради  з  питань  національно-
патріотичного виховання,  круглий стіл за  участю представників  КУ «Харківський
обласний центр молоді».

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

Підготовлено матеріали для розгляду на засіданні колегії районної державної
адміністрації з питання «Про стан роботи щодо розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі».

Згідно з графіком на 2017 рік було проведено 68 виїзних рейдів по виявленню
бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують. Виявлено
53 дитини, які знаходились без догляду батьків. Обстежено умови проживання дітей
у 157 сім’ях пільгового контингенту, попереджено батьків про адміністративну від-
повідальність. З них 27 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Взято участь у 63 судових засіданнях, а саме: щодо батьків які не виконують
свої  батьківські  обов’язки  (40  засідань,  у  тому  числі  3 засідання  Харківського
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апеляційного суду); щодо захисту житлових та майнових прав дітей (9 засідань); що-
до  усиновлення  дитини  (8  засідань);  щодо  призначення  та  виплати  аліментів
(3 засідання); щодо відібрання дітей без позбавлення батьківських прав (3 засідання).

Підготовлено та подано до суду 16 позовних заяв щодо позбавлення батькі-
вських прав батьків, які не виконують свої обов’язки.

Протягом 2017 року проведено 14 засідань комісії з питань захисту прав дити-
ни районної  державної адміністрації,  на яких було розглянуто 134 питання,  за ре-
зультатами якої підготовлено 30 проектів розпоряджень голови районної державної
адміністрації щодо захисту житлових та майнових прав та 18 – щодо надання статусу
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

До  центрів  соціально-психологічної  реабілітації  для  дітей  м.  Харкова  було
влаштовано 14 дітей різного віку. 

На  території  Чугуївського  району  функціонує  10  прийомних  сімей,  в  яких
виховується  17  дітей,  та  1  дитячий будинок  сімейного типу,  у  якому виховується
8 дітей. 

З  початку  2017  року,  у  зв’язку  із  досягненням повноліття  та  переходом на
повне  державне  утримання  навчальних  закладів,  з  прийомних  сімей  та  дитячих
будинків сімейного типу вийшло 12 прийомних дітей. Протягом року до прийомних
сімей  та  дитячого  будинку  сімейного  типу  було  влаштовано  6  дітей,  2  дитячих
будинки сімейного типу перейшли у статус прийомних сімей.

З метою надання комплексу послуг з патронату над дитиною було створено
родину патронатного вихователя, підготовлено угоду для влаштування до родини ді-
тей.

Протягом 2017 року підготовлено 10 висновків районної державної адміністра-
ції про доцільність позбавлення батьківських прав батьків. Подано                    7
позовних заяв про позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують батькі-
вські обов’язки.

Здійснено  12  виїздів  до  центрів  соціально-психологічної  реабілітації
м. Харкова з метою знайомства прийомних батьків з дітьми з подальшим влаштуван-
ням їх до прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. 

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить на
праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим батькі-
вського піклування, та Єдиної інформаційно-аналітичної системи «ДІТИ».

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

Чугуївським районним центром соціальних служб для сім’ї,  дітей та  молоді
протягом року на засіданні колегії районної державної адміністрації  було розглянуто
питання «Про соціальну роботу з дітьми, сім’ями та молоддю в Чугуївському районі».

Відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»,
Указу Президента України від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо
захисту прав та законних інтересів дітей» розроблено районну Програму «Соціальна
підтримка сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки». 

Протягом року у рамках реалізації  заходів Програми проводились заходи до
Всесвітнього  дня  боротьби  з  тютюнопалінням,  до  Міжнародного  дня  сім’ї,  Дня
усиновлення, до Міжнародного дня захисту дітей, до «Дня знань», до Дня захисника
України, до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІД, до Міжнародного дня людей з
інвалідністю,  до Дня Святого Миколая,  Новорічних і  Різдвяних свят;  проводились
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також  семінари  та  круглі  столи  з  питань  попередження  соціального  сирітства,
запобігання насильства в сім’ї, пропаганди здорового способу життя. 

Заходами  програми  охоплено  понад  300  дітей  незахищених  категорій
населення,  серед  яких  діти  із  сімей  у  складних  життєвих  обставинах,  діти  з
інвалідністю,  діти  з  сімей  учасників  антитерористичної  операції  та  внутрішньо
переміщених осіб тощо. Крім того,  молодь району із задоволенням брала участь у
флешмобі  «Знати,  щоб  жити»  та  ознайомилися  із  наслідками  соціального
експерименту «У мене ВІЛ-обійми мене».

Одним  із  пріоритетних  напрямків  роботи  Чугуївського  районного  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є оперативне виявлення сімей, дітей та
молоді,  які  опинилися  у  складних життєвих  обставинах,  та  надання  їм  комплексу
соціальних послуг. 

Відпрацьований  механізм  комплексної  допомоги  сім’ям  з  дітьми,  які
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах.  У  рамках  спеціалізованого
формування  «Служба  соціальної  підтримки  сімей»  протягом  року  було  виявлено
більше  200  сімей,  які  потребують  сторонньої  допомоги  та  соціальної  підтримки.
Соціальною роботою було охоплено 1024 особи найуразливіших категорій населення,
яким надано 3289 соціальних послуг. Проводились акції, які мали на меті соціальну
підтримку незахищених категорій населення: «Скарбничка добрих справ», «Молодь
Чугуївщини обирає здоровий спосіб життя», «Про що мріють наші діти», «Повір у
себе», «З Україною в серці», «Щедрий грудень». 

У рамках роботи спеціалізованого формування «Консультаційного пункту при
пологовому  стаціонарі»  проводились  заходи,  спрямовані  на  запобігання  раннього
соціального  сирітства,  зміцнення  інституту  сім’ї  шляхом  формування  засад
відповідального, усвідомленого батьківства.

Працювало також спеціалізоване формування «Школа волонтерів», направлене
на  профілактику  розповсюдження  соціально  небезпечних  хвороб,  профілактику
правопорушень та негативних явищ у молодіжному середовищі, роботу з дітьми та
молоддю з функціональними обмеженнями, надання допомоги сім’ям з дітьми, які
перебувають у складних життєвих обставинах, сім’ям внутрішньо переміщених осіб
та учасників антитерористичної операції.

З метою підвищення рівня виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-
вихователів функціонувала «Школа прийомних батьків», у рамках якої проводяться
заходи, направлені на інформаційну, юридичну та соціально-психологічну підтримку
батьків  та  дітей.  Усього  проведено  12  зустрічей  за  темами:  «Психологія
взаємовідносин  у  родині  –  як  уникнути  конфліктів»  (із  залученням  кризового
психолога), «Скажи «НІ» насильству у родині», «Критичні періоди розвитку дітей»;
круглі  столи  «Попередження  насильства  у  сім’ї»,  «Актуальні  питання  соціально-
правового  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,
«Безпечна поведінка дітей» тощо. Крім того, із  прийомними батьками проводяться
бесіди щодо здорового способу життя, розвитку незалежної особистості та пошуки
шляхів виховання фінансової грамотності дітей, підготовки їх до самостійного життя. 

Щомісяця проводились батьківські збори з метою обговорення питань щодо:
адаптації  дітей  у  прийомній  родині;  проблем  у  вихованні  прийомних  дітей;
фінансової грамотності  батьків і дітей; критичних періодів розвитку дітей; безпечної
поведінки;  налагодження  взаємовідносин  між  прийомними  та  рідними  дітьми;
проблем,  пов’язаних  із  проходженням  медичного  обстеження;  профорієнтації  та
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підготовки  до самостійного  життя  тощо.  До таких зустрічей долучалися  соціальні
партнери:  представники  закладів  охорони  здоров’я,  служби  у  справах  дітей,
управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації,
кризові психологи.  

Протягом  року  в  Місцевому  банку  даних  сімей,  які  опинились  у  складних
життєвих  обставинах,  перебуває  301  сім’я,  у  якій  виховується  428  дітей.  Було
виявлено,  що  у  50  сім’ях  існує  ризик  соціального  сирітства,  у  таких  сім’ях
виховується 119 дітей. 

Під соціальним супроводом перебувало 82 сім’ї та 10 осіб з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 39 сімей було знято з соціального
супроводу  з  позитивним  результатом,  43  сім’ї  наразі  продовжують  отримувати
комплекс  соціальних послуг з  метою подолання чи  мінімізації  наслідків  складних
життєвих обставин.

Протягом  звітного  періоду  до  Чугуївського  районного  центру  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді звернулось 63 сім’ї внутрішньо переміщених осіб, у
яких виховується 115 дітей.  Сім’ям надані  послуги із  психологічної  та  юридичної
допомоги, працевлаштування, організації оздоровлення та лікування, щодо вирішення
житлово-побутових проблем та налагодження зв’язків із членами родини, громадою. 

Соціальними службами району відвідано 177 родин учасників антитерористи-
чної операції та 6 родин загиблих учасників антитерористичної операції. Для кожної
із родин складено оцінку потреб, спеціалістами центру розроблено анкету учасника
антитерористичної операції.

На базі  Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та
молоді  створена  та  функціонує  група  взаємодопомоги  для  учасників
антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей,  до  якої  залучаються  кризовий
психолог,  міськрайонна  громадська  організація  «Ветерани  АТО»  та  Чугуївський
осередок «Спілки ветеранів АТО». 

Велика увага протягом року приділялась патріотичному вихованню молоді та
вшануванню подвигу воїнів антитерористичної операції:  організовані  круглі  столи,
присвячені  соціальній  підтримці  учасників  антитерористичної  операції,  в
оздоровчому  таборі  «Орлятко»  проведено  патріотичну  зустріч  «Україна  –  єдина
країна»  із  представниками  Збройних  Сил  України,  відвідані  родини  загиблих
учасників антитерористичної операції. 

До Дня захисника України організовано фотовиставку «З Україною в серці»,
присвячену  бійцям  антитерористичної  операції.  У  Введенському  та
Кам’яноярузькому навчально-виховних комплексах проведено конкурс малюнків за
темою «Захисник України очима дітей». 

З  метою  налагодження  взаємодії  з  організаціями  та  установами,  до
повноважень  яких  належить  попередження  насильства  в  сім’ї,  проведено  наради,
«круглі столи», освітньо-виховні та інформаційно-просвітницькі заходи, залучались
соціальні партнери, виконкоми сільських та селищних рад, освітні заклади району,
Харківський  обласний  соціальний  гуртожиток.  У  2017  році  проведено
16 інформаційно-просвітницьких заходів. 

Розроблено  «Спільний  план  дій  щодо  профілактики  вчинення  насильства  в
сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків», протягом року надійшло 65 повідомлень про вчинення насильства в сім’ї. 
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Було  проведено  в  районі  Всеукраїнську  щорічну  акцію  «16  днів  проти

насильства»  з  метою привернення  уваги  громадськості  до  актуальних  для
українського  суспільства  проблем  подолання  насильства  в  сім’ї  та  жорстокого
поводження  з  дітьми,  формування  свідомості  усіх  верств  населення  щодо
нетерпимого  ставлення  до  насильства.  У  рамках  акції  були  проведені  лекції
«Безпечна поведінка дітей», у населених пунктах району розповсюджувались плакати
й  листівки  «Насильство  можна  зупинити»,  «Стоп  насильство»,  «Насильство  –  це
сміття»,  «Я навчаюся життю від тебе».

У рамках «Програми забезпечення публічної безпеки і порядку у Чугуївському
районі  Харківської  області  на  2016-2017  роки»  двічі  на  місяць  спільно  з
міськрайонним  відділом  з  питань  пробації  Північно-Східного  міжрегіонального
управління  з  питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації  Міністерства
юстиції  проводились  інформаційно-просвітницькі  заходи  для  неповнолітніх  та
молоді,  засуджених  до  покарання  без  позбавлення  волі  за  темами:  «Визнач  свою
позицію»,  «Твій  вибір»,  «Як  навчитися  вирішувати  конфлікти,  що  назрівають»,
«Мистецтво  як  одна  із  форм суспільної  свідомості»,  «Агресивність  та  її  прояви»,
«Твоя  відповідальність»,  «Емоції  в  нашому  житті»,  «Ризикована  поведінка»,
«Протипожежна безпека», «Моє майбутнє», «Скажи наркотикам – НІ!», «ВІЛ/СНІД –
захворювання,  які  бентежать».  Молоді  надавалися  послуги  профілактики  та
консультування, формування навичок групової взаємодії та ефективного спілкування,
підвищення  культурного  та  духовного  рівня,  формування  ціннісних  орієнтирів,
необхідних  для  подальшого  повноцінного  і  безпечного  життя,  вибору  місця  у
суспільстві та недопущення рецидиву злочину.

Протягом червня-серпня 2017 року у дитячому оздоровчому таборі «Орлятко»
проводились інформаційно-просвітницькі заходи, лекційні та тренінгові заняття щодо
недопущення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. 

З  метою  формування  навичок  здорового  способу  життя  у  населення
проводились бесіди,  відеолекторії  та  акції,  до  яких було залучено 550 осіб,  з  них
220 дітей.  Усього проведено 104 інформаційно-просвітницькі заходи,  у яких взяли
участь 1195 осіб. Крім того, 10 закладів освіти району було залучено до районних
акцій «Молодь Чугуївщини обирає здоровий спосіб життя» та «Безпечна поведінка
дітей».

До Всеукраїнського  тижня планування сім’ї  та  збереження репродуктивного
здоров’я  у  Малинівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  та  Харківському
обласному  соціальному  гуртожитку  були  проведені  інформаційно-просвітницькі
заходи «Плануй своє життя» та «Планування сім’ї». 

Під  час  освітньо-виховного  заходу  у  пришкільному  таборі  Тернівського
навчально-виховного комплексу подарунками були нагороджені переможці конкурсу
дитячої творчості «Я вірю в своє майбутнє».

До  Міжнародного  дня  людей  з  інвалідністю  було  проведено  інформаційно-
просвітницький захід «Я – такий, як Ти» у Великобабчанському навчально-виховному
комплексі та захід для дітей з інвалідністю «Повір у себе». Діти отримали новорічні
подарунки та взяли участь у майстер-класах із виготовлення новорічних подарунків
своїми руками.

Протягом 2017 року на офіційному сайті районної державної адміністрації було
розміщено 61 статтю: 4 статті щодо попередження насильства в сім’ї; 16 статей щодо
недопущення соціального сирітства та співпраці у напрямку виявлення і обліку сімей,
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які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах;  12  статей  щодо  популяризації
сімейних форм виховання; 10 статей щодо формування навичок здорового способу
життя  та  профілактики  негативних явищ у  дитячому  середовищі;  18  статей  щодо
соціальної  роботи  з  учасниками  антитерористичної  операції,  членами  їх  сімей  та
сім’ями внутрішньо переміщених осіб.

У  міськрайонній  інформаційній  газеті  «Вісник  Чугуївщини»  протягом  року
було  розміщено  5  інформаційних  статей,  до  ефіру  телерадіокомпанії  Чугуївщини
«Слобожанка»  було  надано  9  інформаційних  матеріалів  що стосуються  діяльності
центру,  31  статтю розміщено на  офіційному  сайті  Харківського  обласного  центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

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

Мережа  закладів  культури  нараховує  45  об’єктів.  З  районного  бюджету
фінансується  КУ  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»  та  КЗ  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система».

Протягом року проведено 9 нарад з працівниками клубних закладів та 16 нарад
із  завідуючими  бібліотеками-філіями  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна  система».  Проведено  19  засідань  ради  відділу  культури  і  туризму
районної державної адміністрації щодо реалізації і вирішення основних питань галузі.
Проводилась робота з сільськими, селищними головами щодо збереження пам’яток
культурної спадщини району, розташованих на територіях місцевих рад. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих
актів  України  щодо запровадження  контрактної  форми роботи  в  сфері  культури  і
конкурсної  процедури  призначення  керівників  державних  і  комунальних  закладів
культури»,  усі  завідувачі  бібліотек  та  директори  сільських,  селищних  будинків
культури переведені на контрактну форму роботи.

Відділом  культури  і  туризму  районної  державної  адміністрації  надано
методичні  рекомендації  щодо  організації  забезпечення   послуг  у  сфері  культури
відповідно до державних стандартів об’єднаним територіальним громадам.

Важливим питанням є збереження мережі клубних та бібліотечних закладів в
умовах децентралізації.  З  метою запобігання закриттю або об’єднанню клубних та
бібліотечних закладів, проведено нараду з роз’яснення проекту постанови Кабінету
Міністрів України «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами».

У 2017 році творчі колективи району взяли участь у 180 заходах обласного та
всеукраїнського  рівнів.  У  конкурсах  різних  рівнів  аматори  здобули  78  призових
місць. 

Закладами  культури  району  організовано  та  проведено  2437  заходів,  з  них
106 районного рівня.

Завдяки грантовим проектам у районі комп’ютеризовано ще 2 бібліотеки-філії
КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система».  Усього
комп’ютеризовано  11  бібліотек-філій,  у  яких  почали  надавалися  нові  послуги  для
користувачів  з  вільним,  безкоштовним  доступом  до  мережі  Інтернет.  Відкрились
безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для населення; започатковано проект з
надання безкоштовних скайп-консультацій населенню з юридичних питань. 
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За  рахунок  отриманих  грантових  перемог:  у  Новопокровському  селищному

Будинку культури – відновлено опалення, побудована котельня на твердому паливі,
замінено  115  батарей,  відремонтовано  спортивний  зал,  придбано  спортивне
обладнання  та  інвентар,  оснащено  звуковою  та  світловою  апаратурою  сцену,
встановлено 22 енергозберігаючі склопакети;   в  Есхарівському селищному Будинку
культури проведено поточний ремонт приміщень та замінено 36 вікон і двоє дверей
на енергозберігаючі.

У 2017 році започатковано проведення Фестивалю європейської культури.  У
рамках Дня Польської культури в Чугуївському районі підписано Меморандум про
співробітництво  між  районною  державною  адміністрацією  та  Генеральним
Консульством Республіки Польща у Харкові. Організатори заходу планують щорічне
проведення  Фестивалю  європейської  культури  з  залученням  кожного  року  нової
держави з європейської спільноти.

У с. Зарожному з нагоди 250-річчя з дня народження відкрито єдиний в Україні
пам’ятник  Мухіну  Є.Й.,  видатному  вченому,  хірургу,  анатому,  фізіологу.  Медичні
освітні заклади вже висловили думку і бажання саме біля погруддя Мухіну проводити
церемонію «Клятва Гіпократа».

Учасники  зразкового  колективу  «Спортивного  клубу  Наталії  Черних  з
акробатичного  рок-н-ролу»  взяли  участь  у  проекті  телеканалу  СТБ «Україна  має
талант», де яскраво представили свій колектив та Чугуївський район в цілому.

На  базі  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»
започатковано щорічне проведення Всеукраїнського фестивалю Європейського кіно
на базі кіноклубу «Docudays UA».

Солістка народного колективу естрадно-вокальної студії  «Мультитрек» Юлія
Черняк, перемогла у І етапі конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України», який
проходив під патронатом голови обласної державної адміністрації Ю.О. Світлічної.

Народний вокально-хореографічний ансамбль «Бояничі» став почесним гостем
та  розпочав  церемонію  відкриття  відбіркового  туру  телепроекту  «Битва  хорів»,
зйомки якого проходили у м. Харкові.

Працівниками  культури  району  ведеться  робота  щодо  моніторингу  і
популяризації  туристичної  привабливості  району.  Визначено  найпривабливіші
об’єкти  культурної  спадщини  району,  які  є  приорітетними  для  відвідування  їх
туристами. Розроблено карту туристичних маршрутів, зібрано загальні відомості про
район,  науково-довідковий  матеріал,  розроблено  ілюстрований  матеріал
(фотофіксація)  селищ  Кочеток,  Малинівка,  підготовлено  історичну  довідку  про
діяльність і  розвиток усіх галузей району. Аналіз  туристичного потенціалу району
дозволяє  виділити  подієвий  туризм,  а  саме:  заходи,  фестивалі,  які  увійшли  до
«Календаря подієвого туризму Харківщини».

Робота  у  сфері  культури  протягом  року  висвітлювалась  у  місцеві  засобах
масової інформації.

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

http://docudays.org.ua/
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Підготовлено матерали на  засідання колегії районної державної адміністрації  з

питань:
«Підведення  підсумків  роботи  дорожніх  підприємств  в  осінньо-зимовому

періоді  2016-2017  років  та  завдання  щодо  їх  підготовки  до  наступного  осінньо-
зимового періоду 2017-2018 років» у квітні;

«Підведення  підсумків  роботи  підприємств  житлово-комунального
господарства  в  опалювальному  сезоні  2016-2017  років  та  визначення  основних
завдань щодо їх підготовки до сталого функціонування  в  зимових умовах  2017-
2018 років» у травні.

«Про підсумки проведення Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» у липні.
Підготовлено  матеріали  на  засідання  районної  ради  з  питань:  «Про  хід

виконання районної Програми «Питна вода Чугуївського району на 2006-2020 роки»
та «Про хід виконання «Природоохоронної Програми щодо покращення екологічного
стану і раціонального використання природно-екологічного потенціалу Чугуївського
району на 2012-2020 роки».

Сільські,  селищні  ради  активно  залучали  кошти,  беручи  участь  в  грантах,
проектах усіх рівнів, у тому числі міжнародних, що дало змогу поліпшити стан справ
у галузях освіти, охорони здоров’я, культури та благоустрою. 

Протягом  звітного  періоду  проводилась  робота  по  впровадженню
енергоефективних  та  енергозберігаючих  заходів.  Аналізувався  стан  впровадження
заходів щодо енергозбереження на підприємствах, в організаціях та установах району,
розрахунків за спожиті енергоносії в населених пунктах району в розрізі категорій
споживачів.  Надання  методичної  та  практичної  допомоги  виконкомам  сільських,
селищних рад з питання вдосконалення вуличного освітлення. Організаційно роботу
щодо забезпечення безпечної експлуатації безхазяйних енергетичних об’єктів.

Виконувались  заходи  з  газифікації  населених  пунктів  району,  контроль  за
ходом  виконання  робіт. Надано  пропозиції  обласній  державній  адміністрації  до
переліку об’єктів газифікації району на 2017 рік.

Щомісяця проводились засідання районної комісії з контролю за розрахунками
за спожиті енергоносії. 

У  районі  працює  31  котельня,  автономним  резервним  електропостачанням
забезпечено 10 котелень, 5 закладів освіти району забезпечені електрогенераторами
(Великобабчанський, Зарожненський, Кам’яноярузький, Мосьпанівський навчально-
виховні комплекси, Малинівська гімназія). 

На  виконання  «Програми  стимулювання  об’єднань  співвласників
багатоповерхових будинків Чугуївського району до впровадження енергоефективних
заходів  на  2016-2020  роки»  та  «Програми  відшкодування  відсотків  за  кредитами,
отриманими  населенням  Чугуївського  району  на  впровадження  енергоефективних
заходів на 2016-2020 роки» видано 23 кредити на загальну суму 381,16 тис. грн.

У  районі  експлуатується  176  багатоквартирних  будинків,  які  під’єднано  до
систем централізованого опалення. з них, на початку грудня лічильники тепла було
встановлено  у  31  житловому  будинку.  Завдяки  коштам  виділеним  з  бюджету
Кочетоцької  селищної  ради  додатково  було  облаштовано  лічильником  тепла  ще
1  житловий  будинок  у  смт  Кочеток.  На  кінець  року  будинкові  прилади  обліку
теплової енергії встановлено у 32 (93 %) багатоквартирних будинках. 

Протягом  року  проаналізовано  стан  фінансово-господарської  діяльності
підприємств  житлово-комунальних  підприємств  у  селищах  Малинівка,  Кочеток,
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Есхар,  Чкаловське,  тарифів  на  житлово-комунальні  послуги  та  моніторингу
погашення  реструктуризованої  заборгованості.  Проведено  наради  з  керівниками
житлово-комунальних підприємств району з питань виробничо-економічного стану їх
підприємств,  якісного надання послуг населенню та своєчасної  виплати заробітної
плати  працівникам  підприємств  житлово-комунального  господарства,  щодо
підвищення рівня розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. Надавалися
консультації населенню району з питань житлово-комунальної сфери, транспорту та
зв’язку.

На  виконання  заходів  щодо  охорони  довкілля  проведено  інвентаризаційні
заходи  та  моніторинг  функціонування  існуючих  природно-екологічних  заказників,
зон  та  вивчення  питань,  пов’язаних  з  створення  нових  екологічних  заповідників;
здійснювався контроль за виконанням заходів, передбачених районними програмами
щодо питного водопостачання,  охорони природи та екологічних питань.  Здійснено
ряд організаційних та контрольних заходів щодо проведення у районі щорічної акції
«За чисте довкілля».

Взято участь у заходах, присвячених покращенню екологічного стану району:
всесвітніх  акціях  «Година  Землі  та  «День  води»,  всеукраїнській  акції  «Операція
«Первоцвіт».

З питань підтримання належного санітарного стану та благоустрою у населених
пунктах району взято участь у 9 засіданнях виконкомів сільських та селищних рад.

Розроблено  заходи  щодо  підготовки  житлово-комунального  господарства
населених  пунктів  до  сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2017-
2018 років.

Спільно  з  органами  місцевого  самоврядування  здійснено  ряд  організаційно-
контрольних  заходів  щодо  підготовки  житлово-комунального  господарства  та
паливно-енергетичного  комплексу  району  до  сталого  функціонування  в  осінньо-
зимовий  період  2017-2018  років  та  сталого  проходження  опалювального  сезону
2017- 2018 років.

Проведені  засідання  районного  штабу  з  підготовки  господарства  району  до
опалювального сезону 2017-2018 років та робочої  групи для проведення перевірок
виконання вимог щодо утримання у належному стані територій населених пунктів
району, у тому числі виїзні.

Проведено моніторинг стану транспортного обслуговування та надання послуг
зв’язку  населенню  району.  Забезпечено  перевезення  пільгового  контингенту
пасажирів згідно з чинним законодавством усіма перевізниками незалежно від форми
власності. Проводились обстеження пасажиропотоків на маршрутах району з метою
визначення необхідної кількості автобусів на кожному з них. Відбувались засідання
конкурсного  комітету  з  визначення  автомобільних  перевізників  на  приміських
автобусних маршрутах загального користування,  які  не виходять за межі території
Чугуївського району.

З  метою  контролю  за  здійсненням  органами  місцевого  самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої  влади у 2017 році відділом житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури  районної  державної
адміністрації узагальнено досвід роботи виконкому Новопокровської селищної ради
щодо  здійснення,  відповідно  до  чинного  законодавства,  контролю  за  належною
організацією  обслуговування  населення  підприємствами  транспорту  та  зв’язку,
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перевірено  виконком  Малинівської  та  Кочетоцької  селищних  рад  за  статтею  30,
Введенської – за статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

На виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному  будинку»  спільно  з  органами  місцевого  самоврядування
проведено роботу, в результаті якої станом на кінець року в районі у 76 будинках
успішно  функціонує  46  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків
загальною  площею  103,31  тис.  кв.м.  Робота  щодо  створення  нових  і  підтримки
успішного  функціонування  існуючих  об’єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків у районі триває. 

У звітному періоді відділом містобудування та архітектури районної державної
адміністрації  розглянуто  та  узгоджено 164  проекти  землеустрою щодо  відведення
земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,
господарських  будинків  і  споруд,  а  також  ведення  особистого  селянського
господарства.  Видано  12  містобудівних  умов  і  обмежень  на  забудову  земельних
ділянок.  Забудовникам  видано  31  будівельний  паспорт  на  будівництво
індивідуальних  житлових  будинків,  садових  будинків  та  господарчих  будівель  і
споруд  у  населених  пунктах  району.  Оформлено  3  паспорти  прив’язки  для
розміщення торговельних павільйонів в смт Введенка, смт Есхар та с. Тернова.

На  75  %  розроблено  генеральний  план  смт  Новопокровка,  на  30  %
розроблені генеральні плани с. Волохів Яр та с. Мосьпанове, на 20 % – смт Введенка,
с.  Тернова.  Також було  розпочато  розроблення  (оновлення)  генеральних  планів  у
населених пунктах с. Зарожне та с. Тетлега.

На  виконання  доручення  голови  обласної  державної  адміністрації
від 15.05.2017 № 01-16/3666 за підсумками селекторної наради від 26.04.2017 року з
питання «Про стан освоєння коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний
ремонт  об’єктів,  що  фінансуються  у  поточному  році  за  рахунок  різних  джерел
фінансування» здійснювався контроль за  станом цільового використання коштів:  а
саме  за  проведенням  капітального  ремонту  покрівлі  Територіального  центру
соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  районної  державної
адміністрації, капітального ремонту Малинівської гімназії, реконструкції водозабору
в  с.  Стара  Покровка  з  технічним  переоснащенням  свердловини  №  1  та  башти
Рожновського, будівництвом спортивного майданчика в с. Стара Гнилиця.

Робочою  групою  по  введенню  житла  в  експлуатацію  було  проведено
50  засідань,  у  тому  числі  22  виїзних  засідання  у  смт  Малинівка,  смт  Кочеток,
смт Есхар, смт Новопокровка, смт Чкаловське, смт Введенка, с. Зелений Колодязь,
с. Тернова, с. Коробочкине, с. Зарожне, с. Кам’яна Яруга, с. Стара Гнилиця. 

Була проведена робота із  забудовниками району щодо виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію
закінчених  будівництвом  об’єктів».  За  рік  у  районі  введено  в  експлуатацію
14  індивідуальних  житлових  будинків  загальною  площею  1652,1  кв.м.  Питання
введення  житла  в  експлуатацію  перебуває  на  постійному  контролі  відділу
містобудування та архітектури районної державної адміністрації.

Відповідно  до  програми  «Власний  дім»  на  2016-2020  роки  з  районного
бюджету до КП «Харківський обласний фонд підтримки  індивідуального житлового
будівництва  на  селі»  було  перераховано  18  тис.  грн   для  реалізації  програми
«Власний  дім».  За  вказаною  вище  програмою  для  забудовника  було  придбано
житловий будинок вартістю 100 тис. грн в с. Зарожне.
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У повному обсязі розроблено схему планування території Чугуївського району.
Проведено  роботу  щодо  відстеження  результативності  та  оцінки  стану

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

Проаналізовано  забезпечення  об’єктів  будівництва  (реконструкції)  засобами
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

 З питань  цивільного  захисту підготовлено  на  засідання  колегії  районної
державної  адміністрації  та  зборів  адміністративно-господарського  активу  району
питання «Про хід  виконання постанови  Кабінету Міністрів України від  09.10.2013
№  787  «Про  затвердження  Порядку  утворення,  завдання  та  функції  формувань
цивільного захисту». 

Проведено  моніторинг  стану  виконання  підприємствами,  установами  і
організаціями району Плану організаційних і практичних заходів районної державної
адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,  організацій  та  установ  щодо
запобігання загибелі людей на водних об’єктах у зимовий період 2016-2017 років.
Проводилась  робота  з  селищними,  сільськими  головами  щодо  вжиття  заходів  з
забезпечення безпеки людей під час проведення свята – Водохрещі, а саме створення
тимчасових  рятувальних  постів,  організації  чергування  медичних  працівників  для
оперативного надання медичної допомоги потерпілим.

Спільно з Чугуївським районним відділом Головного управління Державної
служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області  проведено
моніторинг  документів органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ і
організацій району щодо готовності до здійснення заходів безаварійного пропуску
льодоходу  та  весняної  повені  2017  року,  захисту  від  можливих  руйнувань  і
припинення експлуатації об’єктів господарської діяльності району, за результатами
моніторингу складено акт. Підприємствами складено відповідні плани,  розрахунки
сил та засобів, які залучаються для ліквідації наслідків паводку; уточнена наявність
плавзасобів. У  об’єктових  резервах  створено  запас  мішків  для  піску  в  кількості
2250 шт. Також проведено огляд гідротехнічної споруди водного об’єкту – ставка на
каскаді ставків на річці Чуговка, розташованого на території Кочетоцької селищної
ради.

Протягом  року  надано  16  інформаційних  текстів  на  офіційний  веб-сайт
районної  державної  адміністрації.  7  статей з  питань  цивільного  захисту
оприлюднено  міськрайонною   інформаційною  газетою  «Вісник  Чугуївщини».
Надано  інтерв’ю  телерадіокомпанії Чугуївщини  «Слобожанка»  за  темою  «Про
запобігання загибелі людей на водних об’єктах району у купальний період». 

Згідно  з  Планом  організаційних  і  практичних  заходів  щодо  запобігання
виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2017 року, затвердженого
розпорядженням  голови  обласної  державної  адміністрації  від  28.02.2017  №  72,
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. 

Відповідно до  Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання
нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах області на 2017 рік, затвердженого
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розпорядженням  голови  обласної  державної  адміністрації  від  28.02.2017  №  71,
проведено документальну перевірку дотримання вимог у сфері цивільного захисту
підприємствами,  установами  та  організаціями,  громадянами,  які  використовують
або орендують водойми з виробничою, оздоровчою,  спортивною метою,  або для
відпочинку громадян, та готовності місць масового відпочинку населення на водних
об’єктах  району,  за  результатами  якої  визнано  готовність пляжу  загального
користування «База відпочинку «Строитель».

Згідно  з  Графіком  перевірок  захисних  споруд  цивільного  захисту
Чугуївського  району  на  2017  рік  спільно  з  Чугуївським  районним  відділом
Головного  управління  Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у
Харківській області перевірено 35 протирадіаційних укриттів та одне сховище. Стан
утримання і експлуатації захисних споруд цивільного захисту оцінено: «як готове» –
1,  «обмежено  готове»  – 32,  «не  готове»  – 3  (2  споруди Есхарівської
загальноосвітньої  школи  І-Ш  ступенів  та  споруда  під  гуртожитком  Чугуєво-
Бабчанського лісного коледжу).  

Розроблення  заходів  щодо  попередження надзвичайних  ситуацій
техногенного  та  природного  характеру  перевірено  під  час  перевірки  здійснення
виконкомами сільських, селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої
влади. 

Взято  під  контроль  роботу  пунктів  обігріву  населення,  підготовку
протиожеледних  матеріалів.  Уточнено  порядок  інформаційної  взаємодії
відповідальних  посадових  осіб  місцевих  рад  з  черговими  та  диспетчерськими
службами на  випадок  несприятливих погодних умов  згідно  зі  Схемою доведення
сигналу  оповіщення  цивільного  захисту  «Штормове  попередження»  на  території
району.

Щокварталу проводився моніторинг накопичення, зберігання та використання
об’єктових  матеріальних  резервів.  Об’єктові  резерви  обсягом  2113,71  тис.  грн
створено  на  5-ти  підприємствах  району.  Проведено  моніторинг наявності  та
придбання засобів індивідуального захисту для персоналу підприємств і організацій
району.  Протягом  року  проведена  закупівля  засобів  індивідуального  захисту
ДП «Новопокровський КХП» на суму – 23,98 тис. грн.

У районі створено позаштатне спеціалізоване формування цивільного захисту
– розрахунково-аналітична група чисельністю 8 осіб. До складу районної системи
спостереження і  контролю за  надзвичайними ситуаціями включені  диспетчерські
(чергові)  служби та  пости радіаційного та  хімічного спостереження підприємств,
установ і організацій району. 

У 2017  році  29  осіб  керівних  кадрів,  фахівців  у  сфері  цивільного  захисту
підприємств, установ і організації району пройшли курси удосконалення керівних
кадрів  І  категорії  Навчально-методичного  центру  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності Харківської області.

Проведено моніторинг удосконалення та оновлення навчальної матеріальної
бази  існуючої  мережі  консультаційних  пунктів,  які  створені  при  сільських,
селищних радах. У радах здійснено наповнення «Інформаційно-довідкових кутків з
питань цивільного захисту» матеріалами про імовірні загрози природного характеру
відповідно  до  пори  року,  наслідки  яких  можуть  негативно  впливати  на
життєдіяльність  населення  та  рекомендації  щодо  засобів  захисту  від  впливу
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небезпечних факторів імовірних сезонних загроз  природного характеру і  правил
безпечної поведінки у складних погодних умовах.

Проведені  заходи  з  підготовки  органів  управління  ланки  територіальної
підсистеми  єдиної  системи  цивільного  захисту  Чугуївського  району:  штабні
тренування  по  відпрацюванню  дій у  разі  виникнення  надзвичайної  ситуації
пов’язаної  з  пожежею  (вибухом)  на  об’єкті  військової  частини  А2467  та  по
відпрацюванню  дій у  разі  виникнення  надзвичайної  ситуації,  пов’язаної  з
витіканням рідкого  хлору  на  хлоропереливній  станції  комплексу  водопідготовки
«Донець» ВП КП «Харківводоканал».

Крім того, забезпечено проведення заходів обласної комісії з питань евакуації з
підготовки органів управління ланки, а саме: спеціального тренування по проведенню
евакуації населення та ліквідації надзвичайної ситуації в умовах пропуску льодоходу
та загрози виникнення надзвичайної ситуації, яка пов’язана з можливим паводком, та
спеціального тренування  по проведенню евакуації населення смт Малинівка у разі
виникнення  надзвичайної  ситуації,  пов’язаної  з  пожежею  (вибухом)  на  об’єкті
військової частини А2467.

Проведено уточнення бази даних районних спеціалізованих служб цивільного
захисту,  об’єктових  формувань  цивільного  захисту.  Складено  облік  працівників,
техніки та майна спеціалізованих служб цивільного захисту району.

Сектором  цивільного  захисту  спільно  з  відділом  економічного  розвитку  і
торгівлі  районної  державної  адміністрації  підготовлені  проекти  розпорядження
голови районної державної адміністрації щодо виділення коштів із резервного фонду
районного  бюджету,  а  саме: на  відшкодування  витрат  організаціям,  установам
району,  які  фактично здійснені  ними з 23 по 25.03.2017 року у  період  ліквідації
наслідків  надзвичайної  ситуації  техногенного  характеру  внаслідок  пожежі  на
майданчиках  зберігання  ракетно-артилерійського  озброєння  65  арсеналу  та  на
здійснення евакуаційних заходів з прийому населення с. Яковенкове Балаклійського
району  (7618,78 грн); на  встановлення технічного засобу оповіщення населення –
сирени з метою завчасного реагування на загрозу виникнення  надзвичайної ситуації
на  технічній  території  військової  частини  А2467 та  своєчасного  проведення
евакозаходів у смт Малинівка (15000 грн).

Протягом  2017  року  підготовлено  14  засідань  місцевої  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  Чугуївського  району
(7  позачергових та 7 чергових), на яких розглянуто 32 питання цивільного захисту,
попередження  та  запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій;  засідання
районної  комісії  з  питань  евакуації;  районної  комісії  з  організації  та  проведення
інвентаризації  і  перевірки  технічного  стану  фонду  захисних  споруд  цивільного
захисту  району;  робочої  групи  з  питань  формування,  ведення  та  використання
районного страхового фонду документації.

Здіснювався  контроль  за  виконанням  органами  місцевого  самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої  влади відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».  За статтею 33 щодо  вжиття необхідних
заходів  щодо  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  відповідно  до  закону,
інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до
цих  робіт  підприємств,  установ  та  організацій,  а  також  населення  перевірено
виконком Старопокровської  сільської  ради.  Узагальнено досвід роботи виконкому
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Есхарівської селищної ради за статтею 36 щодо організації  та участі у здійсненні
заходів, пов’язаних з цивільним захистом, на відповідній території.

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

Впродовж 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 300 запитів
на  публічну  інформацію,  з  них  отримано:  291  –   електронною  поштою,  9  –  на
поштову адресу районної державної адміністрації. 232 запити надійшло від фізичних
осіб, 68 – від юридичних.

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

Всі запити було опрацьовано в межах встановлених законодавством термінів,
83  з  яких  задоволено,  13  –  направлено  належним  розпорядникам  запитуваної
інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації  у  визначений
законодавством  термін.  По  204  запитам  у  наданні  інформації  було  відмовлено  у
відповідності  до  вимог  чинного  законодавства  у  сфері  доступу  до  публічної
інформації. Відповіді на 93 запити було надано з випередженням терміну виконання.
Протягом  2017  року  оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  районної  державної
адміністрації як розпорядника публічної інформації з боку запитувачів не було.

Станом  на  01.01.2018  року  до  системи  обліку  даних  публічної  інформації
районної державної адміністрації внесено 10890 документів.

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

Діяльність архівного відділу районної державної адміністрації у 2017 році була
спрямована  на  забезпечення  реалізації  державної  політики  на  території  району  у
сфері архівної справи і діловодства.

На засідання  колегії  районної  державної  адміністрації  підготовлено питання
«Про стан організації діловодства та архівного зберігання документів у юридичних
особах-джерелах  формування  Національного  архівного  фонду,  які  передають
документи до архівного відділу районної державної адміністрації».

Відповідно до Програми розвитку архівної справи у Чугуївському районі на
2016-2018  роки,  затвердженої  рішенням районної  ради від  10.12.2015  (із  змінами)
придбано  загальною  вартістю  93619  грн:  209  картонажів  вартістю  19999,87  грн,
драбина вартістю 492,00 грн, жалюзі вартістю 1178,00 грн, металеві стелажі вартістю
71949,60 грн.  

Внесено зміни до списку юридичних осіб-джерел формування Національного
архівного  фонду,  які  передають  документи  до  архівного  відділу  (список  джерел
комплектування),  та  списку  юридичних  осіб,  у  діяльності  яких  не  утворюються
документи Національного архівного фонду, у зв’язку із змінами у їх складі.
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Архівним  відділом  районної  державної  адміністрації  проведено  роботу  з

комплектування  документами  Національного  архівного  фонду.  На  постійне
зберігання надійшло 640 од. зб. управлінської документації. 

Організовано  роботу,  пов’язану  з  формуванням  Національного  архівного
фонду. Впродовж року проведено 9 засідань експертної комісії архівного відділу, на
розгляд  якої  надходили  документи  установ  району.  За  результатами  розгляду
схвалено  35  номенклатур  справ,  10  положень  про  експертні  комісії,  описи  справ
постійного зберігання на 495 од. зб., з особового складу на 106 од. зб.

Описано понад 90 % справ постійного зберігання та 93 % з кадрових питань
(особового  складу)  від  загальної  кількості  документів,  що  зберігаються  в  архівах
юридичних осіб, які є джерелами комплектування архівного відділу. 

Особлива  увага  приділялася  питанням  контролю  за  станом  діловодства  та
організації  зберігання  документів  в  архівах  установ  –  джерелах  формування
Національного архівного фонду. Проведено нараду з керівниками установ, семінари
для діловодів (відповідальних за діловодство) та відповідальних за архів в установах,
у  діяльності  яких  утворюються  та  не  утворюються  документи  Національного
архівного фонду, з  питань ведення архівної справи і діловодства.

Надано  методичну  та  практичну  допомогу  діловодам  (відповідальним  за
діловодство)  та  відповідальним за  архів в  установах з  питань організації  роботи з
документами, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням,
зі  складання  положень  про  експертні  комісії,  архівні  підрозділи,  інструкції  з
діловодства,  номенклатури справ,  з  проведення експертизи цінності  документів  та
оформлення її результатів, діяльності трудових архівів тощо. 

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

З  метою  забезпечення  збереженості  документів  закартановано
2511 од. зб., проведено перевіряння наявності та стану документів 6 фондів.  

Вжито заходи щодо всебічного використання Національного архівного фонду. 
Організовано  виставки  архівних  документів  (їх  копій)  до  Дня  пам’яті  та

примирення  і  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  «Життя  населених
пунктів  Чугуївського  району  після  визволення»,  «Незалежність  України»
(до 26-ї річниці незалежності України, 15 серпня) та «Районний архів: як це було …»
(до 100-річчя створення системи архівних установ України). 

19  травня  2017  року  в  архівному  відділі  районної  державної  адміністрації
проведено  оглядову  екскурсію  для  учнів  8-9  класів  Кочетоцької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  які  ознайомилися  із  документами,  що  зберігаються  в
архівосховищах.

Забезпечено  функціонування  читального  залу  архівного  відділу  районної
державної  адміністрації.  У  звітному  періоді  у  читальному  залі  працював
1 користувач.  

З  метою надання  роз’яснень  з  найбільш актуальних  питань,  що стосуються
архівної  справи та діловодства у районі,  зокрема порядку користування архівними
документами, надано інтерв’ю до телерадіокомпанії Чугуївщини «Слобожанка».

Відділом масових комунікацій районної державної адміністрації підготовлено
питання для розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації «Про стан
розвитку інформаційного простору Чугуївського району». 
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Забезпечувалася  організація  виступів  керівництва,  керівників  структурних

підрозділів районної державної адміністрації в ефірі телерадіокомпанії Чугуївщини
«Слобожанка»  та  на  сторінках  міськрайонної  інформаційної  газети  «Вісник
Чугуївщини».

У 52 номерах міськрайонної інформаційної газети «Вісник Чугуївщини» було
надруковано  324  матеріали  стосовно  діяльності  районної  державної  адміністрації,
серед яких – близько 50 авторських статей та 15 бліц-інтерв’ю керівників районної
державної адміністрації та її структурних підрозділів. Більшість бліц-інтерв’ю надано
головою районної державної адміністрації. Найбільше метеріалів, а саме 20, надано
начальником управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації. 

У 2017 році  районною державною адміністрацією започатковано щотижневе
інформування жителів району щодо своєї діяльності у рубриці «Робочий тиждень»
міськрайонної інформаційної газети «Вісник Чугуївщини». 

Телерадіокомпанією  Чугуївщини  «Слобожанка»  підготувлено  103  випуски
новин  «Вісті  Чугуївщини».  У них  щонайменше 268  сюжетів  торкалися  діяльності
районної державної адміністрації. Посадовці коментували по телебаченню фактично
всі події. Значний вплив на формування громадської думки в районі мали виступи
голови районної державної адміністрації, очільник краю виступив по телебаченню за
рік понад 80 разів. 

Протягом  звітного  періоду,  згідно  з  розробленим  графіком,  керівники
структурних  підрозідів  районної  державної  адміністрації  надавали  роз’яснення
населенню  району  щодо  реформ,  які  проводяться  у  сферах  медицини,  освіти,
соціального захисту тощо, скориставшись ефіром телерадіокомпанії «Слобожанка» та
виступивши у рубриці «Актуальне інтерв’ю».

Протягом року проводився аналіз стану тенденцій у сфері інформації, свободи
слова,  діяльності  засобів  масової  інформації.  У  районі  було  створено умови  для
розширення кола споживачів інформації,  безперебійного функціонування районних
засобів  масової  інформації.  Вживалися  заходи  щодо  безперешкодної  діяльності
журналістів,  їх  вільного  доступу до інформації  та  фінансової  підтримки районних
засобів  масової  інформації,  які  протягом  року  повно  і  всебічно  висвітлювали
діяльність районної державної адміністрації та самоврядних органів. 

Відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних
друкованих  засобів  масової  інформації»  у  ІІ  півріччі  2017  року  міськрайонна
інформаційна  газета  «Вісник  Чугуївщини»  пройшла  процедуру  роздержавлення,
засновником якої стало ТОВ «7 ІНФОРМ». Назву інформаційної газети,  її  цільове
призначення, тематичну спрямованість видання незмінено.

З  метою  забезпечення  максимальної  відкритості  та  прозорості  в  діяльності
районної  державної  адміністрації  протягом  року  здійснювалася  організація
інформаційного  наповнення  офіційного  веб-сайту  та  оприлюднення  на  ньому
інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-
технічний розвиток району. Координувалася робота структурних підрозділів районної
державної  адміністрації  щодо  наповнення  веб-сайту  фото-новинами  та
опрацьовувалися надані матеріали.

За  рік  на  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  було  розміщено понад
2090 матеріалів, з них майже 74 % становили новини (1542).  Найбільше матеріалів
сайту  з  розділу  «Новини»  було  присвячено  темам  освіти  (109),  культурній  і
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бібліотечній роботі (71),  соціальній роботі з сім’ями, дітьми та молоддю (67).  Про
соціальний захист розміщено 50 новин, про житлово-комунальне господарство – 41,
про охорону здоров’я,  молодь та спорт – по 39 новин. 

Найважливіші  події  в  житті  мешканців  району  та  заходи  за  участю  голови
районної  державної  адміністрації  висвітлювались  також  у  соціальній  мережі
Facebook,  де  створена  та  своєчасно  наповнюється  новинами  сторінка  районної
державної адміністрації. 

Протягом  2017  року  здійснювався  аналіз  суспільно-політичних  акцій,  які
проводилися  різними  політичними  силами,  виконувалася  робота  щодо  сприяння
розвитку  демократії  та  толерантному  існуванню  осередків  політичних  партій  в
районі,  налагодженню  конструктивної  взаємодії  між  органами  виконавчої  влади  і
об’єднаннями громадян з метою розв’язання актуальних проблем. 

Проводилися  співбесіди  з  лідерами  та  представниками  районних  осередків
політичних  партій  та  громадських  організацій  щодо  планування  та  ведення  їх
діяльності, організації суспільно-політичних заходів.

29 жовтня 2017 року відбулися перші вибори депутатів Малинівської селищної
ради об’єднаної територіальної громади і Малинівського селищного голови. Відділом
масових  комуніфкайцій  районної  державної  адміністрації  відстежувалися  процес
висування кандидатів у депутати та на посаду селищного голови.

З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики  і  здійсненні  громадського  контролю  за  діяльністю  районної  державної
адміністрації  забезпечувалося  систематичне  проведення  консультацій  з
громадськістю у  процесі  прийняття  рішень,  формування  і  реалізації  державної  та
регіональної  політики,  насамперед  щодо  проектів  регуляторних  актів,  місцевих
програм економічного, соціального та культурного розвитку. Так на офіційному веб-
сайті  районної  державної  адміністрації було  оприлюднено  39  проектів  рішень
районної  ради,  внесених  на  розгляд  головою  районної  державної  адміністрації,  та
2  проекти  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації регуляторного  і
нормативно-правового характеру. 

Проводилися щоденний моніторинг центральних, обласних та районних засобів
масової  інформації,  а  також  огляд  новин  мережі  «Інтернет»,  моніторинг  щодо
резонансних  подій,  акцій  протесту,  фактів  підбурювання  населення  до  масових
заходів та інших провокаційних дій, щодо 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.  При  цьому  увага  зверталась  на
налагодження  діалогу  органів  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування  з
громадськістю. За результатами проведеної роботи підготовлено 50 щотижневих та
12 щомісячних інформацій щодо суспільно-політичної ситуації у районі.

Щомісяця  проводився  День  зустрічі  в  трудових  колективах  та  з  активом
населених пунктів району, спрямований на налагодження системного діалогу органів
виконавчої  влади  і  громадськості,  вдосконалення  об’єктивного  інформування
населення  району  з  актуальних  питань  державного  будівництва,  політичного  та
соціально-економічного життя району.

На  контролі  відділу  масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації
стоїть питання виконання органами місцевого самоврядування вимог статті 38 Закону
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України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  щодо  вирішення  питань  про
проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних
та  інших  заходів,  здійснювався  аналіз  взаємодії  сільських,  селищних  рад  з
об’єднаннями громадян. 

Протягом року надавалася допомога ветеранським, громадським організаціям,
інститутам громадянського суспільства у процесі реалізації їх ініціатив.

20 січня 2017 року на установчих зборах інститутів громадянського суспільства
було  обрано  новий  склад  Громадської  ради  при  Чугуївській  районній  державній
адміністрації,  до  складу  якої  увійшли  10 представників  місцевих  громадських
інститутів:  6  –  від  громадських  організації,  3  –  від  професійних  спілок  і  1  –  від
недержавного  засобу  масової  інформації.  Протягом  року  вібулося  5  засідань
Громадської  ради  при  Чугуївській  районній  державній,  на  яких  розглянуто
22 питання: про  виконання  районного  бюджету  та  програм  соціально-
економічного  розвитку,  про  зайнятість  населення,  житлові  субсидії,  сприяння
розвитку громадянського суспільства тощо. Фахівці районної державної адміністрації
обговорювали  з  представниками  громадськості  району  такі  актуальні  теми,  як
реформування  сімейної  медицини,  утворення  об’єднаної  територіальної  громади,
соціальний захист учасників антитерористичної операції.

У  вересні  2017  року  відбулося  засідання  Робочої  групи  з  підтримки  та
впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад, на якому
було розглянуто пропозиції про внесення змін до Перспективного плану формування
територій громад Харківської області в частині віднесення Граківської територіальної
громади до Чкаловської селищної об’єднаної територіальної громади.

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

Підготовлені  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації: «Про
організацію роботи військово-лікарської комісії», «Про проведення призову громадян
призовного  віку  на  строкову  військову  службу до Національної  гвардії  України  у
серпні 2017 року», «Про проведення навчальних зборів загону оборони Чугуївського
об’єднаного  районного  військового  комісаріату  у  вересні  2017  року»,  «Про
проведення  призову  громадян  призовного  віку  на  строкову  військову  службу  у
жовтні-листопаді  2017  року»,  «Про  проведення  приписки  юнаків  2001  року
народження до призовної дільниці Чугуївського об’єднаного районного військового
комісаріату». 

Організовано  зустріч  бійців  92-ї  окремої  механізованої  бригади  військової
частини А0501, яка повернулася до пункту постійної дислокації з зони проведення
антитерористичної операції.

Проводився  спільний  прийом  громадян  головою  районної  державної
адміністрації  та  начальника  Чугуївського  відділу  поліції  Головного  управління
Національної поліції в Харківській області з метою визначення проблемних питань
щодо  публічної  безпеки  на  території  району  та  визначення  заходів  щодо  їх
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розв’язання у  2018 році  згідно  з  розробленим графіком на  2017 рік,  організовано
проведення  спільних  робочих  зустрічей  представників  районної  державної
адміністрації  та  Чугуївського  відділу  поліції  Головного  управління  Національної
поліції  в  Харківській  області  з  метою  вирішення  проблемних  питань  щодо
життєдіяльності національних менших на території району у 2017 році.

Щотижнево  проводились  службові  наради  щодо  відбору  кандидатів  на
військову  службу  за  контрактом,  призову  громадян  до  Збройних  Сил  України  та
інших військових формувань, наради з питань забезпечення публічного порядку та
безпеки в районі напередодні та під час проведення заходів із відзначення державних
свят, інших масових заходів.

Розроблено Програму територіальної оборони Чугуївського району Харківської
області на 2018-2019 роки та затверджено на засіданні районної ради 20.12.2017 року.
Проведено службові наради з питань проведення навчального збору загону оборони
Чугуївського об’єднаного районного військового комісаріату. 

Узагальнено  інформацію  виконкомів  сільських,  селищних  рад,  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  та  служб  району  щодо  виконання
Програми  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку  у  Чугуївському  районі
Харківської  області  на  2016-2017  років,  затвердженої  рішенням  районної  ради
від  20.10.2016 року. 

Щомісячно здійснювався моніторинг стану криміногенної ситуації у населених
пунктах району.

Проводились заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці.
За  звітний період було забезпечено роботу районної спостережної комісії  та

ради протидії злочинності і корупції при районної державної адміністрації.
Надавалися  методичні  рекомендації  виконкомам  сільських,  селищних  рад  з

питань  ведення  військового  обліку,  роботи  комісії  по  боротьбі  зі  злочинністю,
організації охорони громадського порядку.

У  звітному  періоді  основними  завданнями  відділу  з  юридичних  питань  і
оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами апарату районної державної адміністрації були організація правової роботи,
спрямованої  на  правильне  застосування,  неухильне  дотримання  та  запобігання
невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів районною державною
адміністрацією,  її  структурними підрозділами,  їх  керівниками та  працівниками під
час  виконання  покладених  на  них  завдань  і  функціональних  обов’язків  та
представлення інтересів  районної державної  адміністрації  в судах різних інстанцій.

Протягом року було здійснено перевірку  951  розпорядження голови районної
державної адміністрації з основної діяльності, рішень районної ради, що виносяться
на  розгляд  районній  раді  головою  районної  державної  адміністрації,  наказів
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,   рішень  виконкомів
сільських, селищних рад, прийнятих з питань здійснення делегованих  повноважень
органів  виконавчої влади, 53 проекти договорів/угод.  

З  метою  ведення  систематизованого  обліку,  зберігання,  актуалізації  законів
України,  указів  та  розпоряджень  Президента  України,  постанов  Верховної  Ради
України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних актів
центральних  органів  виконавчої  влади  проведено  передплату  таких  видань,  як
«Урядовий  кур’єр»,  «Голос  України»,  «Офіційний  вісник  Президента  України»,
«Офіційний вісник України».  
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Протягом 2017 року представлено інтереси районної державної адміністрації в

Чугуївському  міському  суді  Харківської  області,  Харківському  окружному
адміністративному  суді,  Харківському  апеляційному  адміністративному  суді
Харківської  області,  Господарському  суді  Харківської  області,  Харківському
господарському апеляційному суді, Вищому господарському суді України.

Щокварталу  перевірялися  рішення  виконкомів  сільських,  селищних  рад  на
предмет  їх  відповідності  чинному  законодавству  (в  частині  делегованих
повноважень)  та  накази  начальників  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації.  Суб’єктам перевірок надавалась методична і практична допомога. За
результатами  перевірок готувались відповідні довідки. 

Проводилася  робота  з  договорами  та  додатковими  угодами  підприємств,
організацій, установ, як державної, так і комунальної форми власності.

У  2017  році  до  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної
правової  допомоги  Чугуївською  районною  державною  адміністрацією  звернулося
32 мешканця району,  яким були надані  роз’яснення згідно  чинного законодавства
України. Прийом здійснювався відповідно до графіку роботи громадської приймальні
на 2017 рік. 

У  звітному  періоді  проведено  4  засідання  міжвідомчої  координаційно-
методичної   ради  з  правової  освіти  населення  Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  якою  організовано  роботу  з  правової  освіти  населення  мешканців
району,  налагоджено  співпрацю  з  правоохоронними  органами,  редакцією
міськрайонної інформаційної газети «Вісник Чугуївщини», та 4 засідання комісії по
перегляду розпоряджень голови районної державної адміністрації.

На  виконання  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації
від 23.11.2017 № 351 «Про затвердження Плану заходів щодо участі Чугуївського
району у проведенні у 2017 році Всеукраїнського  тижня права» з 05 по 11 грудня
2017  року  в  Чугуївському  районі  проведено  Тиждень  правової  освіти  населення.
Практична реалізація Плану заходів відбувалась шляхом виконання основних заходів
структурними підрозділами районної державної адміністрації та Чугуївським міським
районним центром зайнятості.

Упродовж року  районною державною адміністрацією було  проведено  низку
організаційних заходів. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеві  вибори»,  у  відповідності  до
виконання  Календарного  плану  основних  організаційних  заходів  з  підготовки
проведення перших виборів депутатів сільських, селищних та міської рад об’єднаних
територіальних  громад  і  відповідних  сільських,  селищних  та  міського  голів
29.10.2017 року на перших виборах депутатів Малинівської селищної ради об’єднаної
територіальної громади і Малинівського селищного голови на території району була
проведена робота щодо відпрацювання на високому рівні  всіх необхідних заходів.
Забезпечено  координацію  створення  рівних  умов  для  всіх  суб’єктів  виборчого
процесу,  вживалися  заходи  щодо  недопущення  під  час  підготовки  та  проведення
виборів  будь-яких  проявів  адміністративного  тиску,  незаконного  втручання  у
виборчий  процес,  а  також  унеможливлення  використання  посадовими  особами
службового  становища,  службових  приміщень,  транспорту,  засобів  зв’язку  для
підтримки  окремих  політичних  сил.  Контролювалось обстеження  відповідальними
працівниками районної державної адміністрації приміщень для розміщення сільських,
селищних  виборчих  комісій,  дільничних  виборчих  комісій  і  приміщень  для
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голосування,  дотримання виконкомами сільських, селищних рад термінів виконання
плану  проведення  ремонтних робіт,  відновлення  вуличного освітлення,  здійснення
інших заходів  щодо приведення приміщень виборчих дільниць та прилеглої території
у відповідність до встановлених вимог.

З метою належного розгляду питань, пов’язаних із нагородженням державними
нагородами  України,  відзнаками  Верховної  Ради  України,  Кабінету  Міністрів
України,  заохочувальними  відзнаками  Прем’єр-міністра  України,  центральних
органів  виконавчої  влади,  відзнаками обласного та  районного рівнів  при районній
державній  адміністрації  та  районній  раді  діє  комісія  з  питань  нагородження.
У 2017 році відбулося 35 засідань комісії, на яких розглядались подання та на підставі
яких готувались необхідні для нагородження матеріали.

За  звітний  період  було  видано  37  спільних  розпоряджень  голови  районної
державної  адміністрації  та  голови  районної  ради  (3,9  %  від  загальної  кількості
розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  за  2017  рік)  щодо
нагородження  відзнаками  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та
Чугуївської районної ради 487 осіб і 22 колективів підприємств, установ, організацій.

За  сумлінну  працю,  вагомі  досягнення  у  різних  сферах  діяльності  з  нагоди
державних  і  професійних  свят,  днів  народження  Почесною  грамотою  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  та  Чугуївської  районної  ради  було  заохочено
377 осіб та 10 колективів, оголошено Подяку голови Чугуївської районної державної
адміністрації та голови Чугуївської районної ради 110 особам  та 12 колективам.

Щомісяця  в  районній  державній  адміністрації  організовувалися  навчання
працівників  районної  державної  адміністрації,  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  згідно  з  розробленою  тематикою.  Упродовж  року  проведено
9 практичних занять, 3 тестування та лекцію. 

Відповідно до Плану здійснення контролю за виконання органами місцевого
самоврядування  району  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  на
2017  рік,  затвердженого  розпорядженням голови  районної  державної  адміністрації
від  29.12.2016  № 496  (зі  змінами),  організовано  5  виїздів  комісії  з  проведення
перевірки  здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади
виконкомами сільських, селищних рад.

Структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  узагальнено
досвід  роботи  11  виконкомів  сільських,  селищних рад  району  з  різних  напрямків
роботи  та  здійснено  30  перевірок  виконання  органами  місцевого  самоврядування
району делегованих повноважень органів виконавчої влади з окремих статей Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

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

Щопонеділка проходили оперативні робочі наради голови районної державної
адміністрації з заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації,  служб  району  та  розширені  наради
голови районної державної адміністрації з заступниками голови, керівником апарату,
керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств,
організацій, установ та служб району, сільськими, селищними головами.
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Щомісяця проводилось засідання колегії  районної  державної  адміністрації,  у

тому числі  спільне  засідання колегії  районної  державної  адміністрації  та  постійно
діючої комісії районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян
та  спільне  засідання  колегії  районної  державної  адміністрації  та  зборів
адміністративно-господарського активу району.

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

На  виконання  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  керівництвом
районної  державної  адміністрації  за  2017  рік  проведено  127  особистих  прийомів
(з  них  виїзних  –  50),  на  яких  прийнято,  з  урахуванням  колективних  звернень,
270 громадян. Усі питання, що порушуються мешканцями на особистих прийомах, як
в усних, так і в письмових зверненнях, підлягають розгляду та контролю.  

За  2017  рік  на  адресу  районної  державної  адміністрації  надійшло
694 звернення громадян. Із урахуванням письмових та колективних звернень до ра-
йонної  державної  адміністрації  звернулось  1800  громадян.  Поштою  надійшло  –
16 звернень, через органи влади вищого рівня – 255, на особистому прийомі – 235,
особисто – 177,  крім того отримано 11 електронних звернень. У своїх зверненнях
громадяни порушили 741 питання. 

Повторних звернень до районної державної адміністрації не надходило, проте
зареєстровано 17 дублетних.

У  районній  державній  адміністрації  приділяється  увага  питанню  підтримки
учасників  антитерористичної  операції.  У  2017  році  надійшло  14  звернень  від
учасників  антитерористичної  операції  щодо  надання  матеріальної  допомоги.
Відповідно до Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їх сімей в Чугуївському районі на 2017 рік, затвердженої рішенням районної
ради від 14.06.2017 року, комісією з питань надання одноразової грошової допомоги
звільненим  у  запас  (демобілізованим)  військовослужбовцям,  які  брали  участь  в
антитерористичній операції,  та  членам сімей загиблих (померлих)  під час участі  в
антитерористичній операції за 2017 рік було надано матеріальну допомогу у розмірі
55 тис. грн.

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

Протягом 2017 року із загальної кількості звернень, що надійшли до районної
державної адміністрації, 336 звернень вирішено позитивно, на 338 надані роз’яснення
згідно з чинним законодавством. 

На виконання пункту 3 Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
«Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування»  при  районній  державній  адміністрації  працює  постійно  діюча
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комісія  з  питань  розгляду  звернень  громадян.  За  звітний  період  було  проведено
11 засідань комісії, в тому числі –  3 виїзних. На засіданнях комісії заслуховувалися
звернення,  які  потребували  більш  детального  розгляду  та  пошуку  шляхів  їх
позитивного  вирішення.  Під  час  проведення  виїзних  засідань  комісії  за  місцем
проживання  залучались  представники  органів  місцевого  самоврядування,
громадськість та заявники.

Протягом  року  проводився  оперативно-технічний  контроль  за  станом
виконання  1114  документів.  На  початок  2017  року  на  контролі  перебувало
234  документи. Протягом  року  до  районної  державної  адміністрації  надійшло
3608  документів,  з  яких  взято  на  контроль  880.  298  документів  отримано  з  дуже
стислими термінами виконання, у тому числі: 143 – з терміном виконання  від 1 до
3 днів,  155 – від 4 до 7 днів. 

За звітний період детально опрацьовано та відповідно до встановлених термінів
вчасно виконано в повному обсязі та знято з контролю 886 документів, що складає
79,1 % від загальної кількості контрольних документів.

У  2017  році робота  відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату
районної державної адміністрації була спрямована на виконання основних завдань,
які  визначені  в  Законі  України  «Про  Держаний  реєстр  виборців».  Основними
напрямками роботи були:

проведення  періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру
виборців;

виконання календарного плану основних організаційних заходів з підготовки і
проведення  перших  виборів  депутатів  Малинівської  селищної  ради  об’єднаної
територіальної громади та Малинівського селищного голови 29 жовтня 2017 року;

проведення  випробувань  комплексної  системи  захисту  інформації  в
автоматизованій  інформаційно-телекомунікаційній  системі  «Державний  реєстр
виборців».

Усього за 2017 рік отримано 616 відомостей по 40 населеним пунктам району,
які  містили  дані  по  3982  виборцям.  За  результатами  опрацювання  відомостей
періодичного  поновлення  прийняті  наступні  рішення: включити  до  наказів  –
2513  виборця,  включити  до  Державного  реєстру  виборців  –  332;  внести  зміни  до
Реєстру – 2181; включити  до звернень до інших відділів ведення Державного реєсту
виборців – 694;  виконати переадресування для прийняття рішення на інші відділи
Державного  реєсту  виборців –  98;  прийняти  переадресування  з  інших  відділів
Державного  реєсту  виборців –  97  та  відмовити  в  змінах  до  автоматизованої
інформаційно-телекомунікаційної  системи  «Державний  реєстр  виборців»  –
677 виборцям.

До  відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  особисто  звернулося
25  громадян,  виборча  адреса  яких  належить  до  території  Луганської,  Донецької
областей, АР Крим, м. Севастополя, щодо зміни їх персональних даних та включення
до Державного реєстру виборців.  Усі  звернення були відпрацьовані  відповідно  до
вимог діючого законодавства.

На  виконання  постанови  Центральної  виборчої  комісії  від  24.11.2012  № 11
«Про  порядок  утворення   звичайних,   закордонних   та   спеціальних   виборчих
дільниць  на  постійній  основі»  відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  за
поданням  сільських,  селищних  голів  внесено  зміни  до  меж  20  постійнодіючих
виборчих дільниць на території Чугуївського району.
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З  метою  забезпечення  функціонування  інформаційно-телекомунікаційної

системи  апарату  та  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації
постійно  проводилось  адміністрування  роботи  локальної  комп’ютерної  мережі
районної  державної  адміністрації  та  структурних  підрозділів.  Було  здійснено
періодичне  поновлення  операційних  систем  файлового  серверу  та  серверу
електронного документообігу. 

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

Проведено роботи:
по перенесенню серверу електронного документообігу FossDoc на нову більш

сучасну апаратну платформу,
по  налаштуванню  програми  FossDoc  в  структурних  підрозділах  районної

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

підрозділах районної державної адміністрації.
Здійснювався  технічний  супровід  системи  відеоконференцзв’язку  під  час

проведення селекторних нарад з 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.

Підготовлено  для  розгляду  на  засіданні  районної  ради  проект  Програми
інформатизації  Чугуївського  району  на  2018-2020  роки,  який  було  затверджено
рішенням районної ради від 28.11.2017 року.

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

На  засіданнях  колегії  районної  державної  адміністрації  розглянуті питання
«Про  підсумки  роботи  з  персоналом,  забезпечення  дотримання  законодавства  про
державну  службу у  Чугуївській  районній  державній  адміністрації  у  2016 році»  та
«Про стан реалізації державної політики у сфері запобігання корупції у Чугуївській
районній державній адміністрації». 

На засідання районної ради підготовлено проект рішення «Про хід виконання
Програми  щодо  реалізації  засад  державної  антикорупційної  політики  в
Чугуївському районі на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від
17.03.2016».

Упродовж 2017 року 15 працівників районної державної адміністрації пройшли
підвищення  кваліфікації  у  Харківському  регіональному  інституті  державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України
на тематичних короткострокових семінарах «Запобігання проявам корупції в органах
влади», «Запобігання та протидія корупції в органах влади», «Фінансовий контроль як
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превентивний  антикорупційний  механізм.  Електронне  декларування  державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».

З  метою  інформування  громадськості  про  вжиті  заходи  щодо  запобігання,
протидії  та  виявлення  корупції  на  офіційному  веб-сайті  районної  державної
адміністрації ведеться рубрика «Запобігання проявам корупції».

Відділ  управління  персоналом  апарату  районної  державної  адміністрації
здійснює облік працевлаштування та перебування на державній службі магістрів
за  спеціальностями галузі  знань  «Державне  управління».  У  районній  державній
адміністрації працюють 5 магістрів державного управління.  Наразі 11 працівників
районної державної адміністрації є  слухачами Харківського регіонального інституту
державного  управління  Національної  академії  державного  управління  при
Президентові України. 

Упродовж  2017  року  в  Харківському  регіональному  інституті  державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України
підвищили кваліфікацію 86 державних службовців районної державної адміністрації. 

Проведено  І  тур  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий  державний
службовець», в якому взяли участь 3 керівники та 3 спеціалісти. Переможцями стали
представники управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації.

У  лютому  2017  року  відділом  управління  персоналом  апарату  районної
державної  адміністрації  була  надана  консультативна  допомога  державним
службовцям щодо заповнення декларацій. Усі вони вчасно подали декларацію особи,
уповноваженої  на  виконання  функції  держави  або  місцевого  самоврядування,  за
2016 рік. 

Також  вчасно  були  подані  декларації  осіб,  уповноважених  на  виконання
функції  держави  або  місцевого  самоврядування,  кандидатів  на  зайняття  посад
державної служби та осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функції
держави або місцевого самоврядування.

Ці  декларації  наявні  в  Єдиному  державному  реєстрі  декларацій  осіб,
уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування.

За час набрання чинності Закону України «Про очищення влади» у районній
державній адміністрації організовано перевірку щодо 172 осіб: з них 171 – успішно
пройдена перевірка, 3 – припинено перевірку у зв’язку із звільненням, 1 – наразі
проходить перевірку. 

Систематично  проводилася  робота  з  військового  обліку  і  бронювання
військовозобов’язаних районної державної адміністрації. 

За звітний період проведено:
4 засідання Ради по роботі з кадрами районної державної адміністрації,  на яких

розглянуто 11 питань; 
32  засідання  конкурсної  комісії  на  заміщення  вакантних  посад  державних

службовців  районної  державної  адміністрації,  за рекомендаціями  якої  визначено
18 переможців, з яких у двох відбулося просування по служб; 

32 засідання комісії з підрахунку стажу державної служби працівників районної
державної адміністрації,  результатом яких стало встановлення надбавки  за вислугу
років 3 особам та підвищення її 42 особам; 

3  засідання  Організаційного  комітету  з  проведення  І  туру  щорічного
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;
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4 засідання дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ районної

державної адміністрації, за висновками яких до 2 державних службовців застосовано
дисциплінарні стягнення.

За результатами засідань складено відповідні протоколи.
Районною  державною  адміністрацією  проводиться  подальша  робота  щодо

забезпечення законності, прав, свобод та інтересів громадян, вживаються додаткові
заходи щодо покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                             Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська 40 906
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