
1. Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за
IIІ  квартал 2017 року направити першому заступнику,  заступнику голови та
керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  до
відома.

2. Начальнику  організаційного  відділу  апарату  районної  державної
адміністрації  забезпечити  висвітлення  звіту  про  виконання  плану  роботи
районної державної адміністрації за  ІII квартал 2017 року на офіційному веб-
сайті  районної  державної  адміністрації  та  в  місцевих  засобах  масової
інформації.

Голова районної державної 
адміністрації                                                М.М. ШОШИН

«____»____________2017 р.

              
Голові  районної  державної
адміністрації

                                                 ШОШИНУ М.М.

З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за ІII квартал 2017 року

Районною державною адміністрацією протягом  IIІ кварталу  2017  року
вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи,
завдань,  визначених  актами  Президента  України  та  Уряду,  державними
програмами щодо розвитку регіонів, реалізації повноважень згідно із Законом
України «Про місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були
передбачені планом роботи районної державної адміністрації, виконані.

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

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

На  обліку  в  міському  районному  центрі  зайнятості  з  початку  року
перебувало  881  безробітний,  з  яких  501  особа  працевлаштована.  Рівень
працевлаштування складає 56,9 %. 

За ІІІ  квартал 2017 року в  громадських та інших роботах тимчасового
характеру взяло участь 416 осіб.

За  направленням  служби  зайнятості  одержали  нову  професію  або
підвищили кваліфікацію 274 особи.
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У районі  створено  242  робочих  місця.  З  них:  юридичними особами -
102, фізичними особами - 128, за договорами трудового найму працює - 12 чол.

Виплачено компенсацію єдиного внеску 8 роботодавцям.
Станом на 01.10.2017 заборгованості з виплати заробітної плати в районі

немає. Середньомісячна заробітна плата по району за січень-червень 2017 року
склала 5175 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає
142,8  %.  Від  прожиткового мінімуму на  працездатну  особу  (1600 грн)  вона
становить 323,4 %, від обласного - 85,0 %.

Протягом звітного періоду в районі здійснювались системні заходи щодо
профілактики травматизму на виробництві та профзахворювань у відповідності
із  Законом  України  «Про  охорону  праці».  Було  зареєстровано  91  нещасний
випадок невиробничого характеру.

Станом на 01.10.2017 року житлові субсидії в районі призначені 10507
сім'ям, або 79,1 % від їх загальної кількості. В аналогічному періоді 2016 року -
5934 сім'ям (87,0 %).

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
59085,02 тис.  грн,  що на 670,33 тис.  грн більше ніж в аналогічному періоді
2016  року.  Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  за
9 місяців 2017 року становить 92,14 грн, що на 11,02 грн більше ніж за 2016 рік.
За  рішенням конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  - 486  сім'ям  (4,6  %),
допомог - 103 отримувачам.

Станом на 01.10.2017 нарахована допомога  згідно із  Законом України
«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 1945 отримувачам на суму 26082,4
тис.  грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна допомога  дітям,  батьки
яких ухиляються  від  сплати  аліментів,  нарахована  18  отримувачам  на  суму
160,6 тис. грн, заборгованості немає.

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про  державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 197 сім'ям на суму 6411,9 тис.
грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
47 особам на суму 77,6 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам нарахована 118 особам на суму 1342,5 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює догляд  за
інвалідом І групи та пристарілим нарахована 32 особам на суму 8,0 тис. грн,
заборгованості немає.

Грошова  допомога  малозабезпеченій  особі,  яка  проживає  разом
з інвалідом  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована
45 отримувачам на суму 560,8 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  нарахована
397 отримувачам на суму 5714,6 тис. грн, заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  нарахована  на  суму  1158,2  тис.  грн,  з  них:
8 прийомним сім'ям нараховано 479,9 тис. грн, 2 дитячим будинкам сімейного
типу нараховано 678,3 тис. грн, заборгованості немає.
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Головним державним соціальним інспектором перевірено 3020 особових
справ  одержувачів  субсидій  та  351  особова  справа  одержувачів  соціальних
допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.  Станом на  01.10.2017
призначено пільг на загальну суму 6549,2 тис. грн, перераховано 4663,4 тис.
грн,  у  тому  числі  за  минулі  роки  2338,7  тис.  грн.  Заборгованості  перед
населенням за надані пільгові послуги немає.

Проводиться робота по забезпеченню громадян пільгового контингенту
твердим паливом та скрапленим газом.

За ІІІ квартал 2017 року управлінням видано 400 довідок про взяття на
облік внутрішньо переміщених осіб.

Для  забезпечення  постраждалих  учасників  АТО  санаторно-курортним
лікуванням  укладено  6  угод,  осіб  з  інвалідністю  -  8  угод.  Путівками  на
санаторно-курортне лікування з обласного бюджету забезпечено 10 інвалідів
війни,  1  учасника  бойових  дій  та  10  інвалідів  загального  захворювання.
137 інвалідів отримали 249 направлень для забезпечення протезними виробами
та технічними засобами реабілітації.

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

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

Надана допомога 798 особам, у тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома - 467 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  -

17 особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) -
226 особам;

пунктом прокату - 55 чол.;
переміщеним особам із зони АТО - 33 чол.
На обліку в управлінні перебуває 426 громадян постраждалих внаслідок

Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  -  103  чол.,  2  категорія  -  78  чол.,
3 категорія - 151 чол., вдови - 37 чол., діти - 57 чол.).

Компенсацію на продукти харчування отримали 180 громадян на суму
505,2 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 60 громадян на суму 72,6 тис. грн,
пільгами на безкоштовне зубопротезування скористалися 6 громадян на суму
14,1 тис. грн.

На засідання колегії районної державної адміністрації заслухано питання
«Про соціальний захист учасників антитерористичної операції в Чугуївському
районі».
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Проведено засідання:
1 - районної тристоронньої соціально-економічної ради;
3  -  Ради  з  питань  надання  допомоги  малозабезпеченим  верствам

населення; надана матеріальна допомога 71 чол. на суму 24500 грн;
3  -  районної  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної

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

зайнятості;
13  -  конфліктної  комісії  з  питань  призначення  державної  соціальної

допомоги  малозабезпеченим  сім'ям,  надання  населенню  субсидій  для
відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; розглянуто 87 справ по
субсидіях; 39 справ по допомогах та 13 справ по пільгах;

3  -  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання  деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася
поховати померлого; розглянуто 9 заяв, надана допомога в сумі 5400 грн;

1 - Координаційного комітету сприяння зайнятості населення;
1  -  районного  комітету  забезпечення  доступності  інвалідів  та  інших

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

Проведені  наради  зі  спеціалістами  управління за  темами:  «Про
проведення  атестації  робочих  місць  зі  шкідливими  умовами  праці  на
підприємствах  Чугуївського  району»;  «Про  стан  виконання  Програми
зайнятості  населення  за  І  півріччя  2017 року  та  стан  залучення незайнятого
населення до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру»;
«Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за І півріччя 2017 року».

Проведено  семінар  -  нараду  з  уповноваженими  особами  сільських  та
селищних рад щодо підготовки до опалювального періоду 2017-2018 років.

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

Згідно з оперативними даними промислових підприємств за січень-серпень
2017 року обсяг реалізованої продукції промислового комплексу району (у діючих
цінах) склав  824,42 млн. грн, що на 17,62 % менше, ніж за аналогічний період
минулого року.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ТОВ «Малинівський склозавод» - на 67,27 %, ТОВ «Зооветеринарний центр» -
на  1,67  %,  ПрАТ  «Новопокровський  завод  ЗБК»  -  на  72,11  %,
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» - на 4,90 %.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  -
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» - на 8,61 %, ТОВ «Лікеро - горілчаний завод
«ПРАЙМ» - на 35,00 %, філія «ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» - на
59,84 %, ДП «Новопокровський КХП» - на 25,17 %, ТОВ «Бікорм» - на 6,76 %.
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За останніми даними обласної статистики (за січень - серпень 2017 року)
підприємствами району реалізовано промислової продукції на суму 775,04 млн.
грн та складає 0,9 % до всієї реалізованої продукції Харківської області.

Зовнішньоторгівельний оборот району становить 10839,6 тис. дол. США.
Загальний  об'єм  експорту  становить  6685,9 тис.  дол.  США  або  64,4  % до
показника минулого року, об'єм імпорту- 4153,7 тис. дол. США або 85,0  % до
показника минулого року.

У районі налічується 224 заклади торгівлі: 133 магазини, 74 торговельних
павільйони, 17 кіосків.

Працюють фірмові продовольчі магазини ДП «Новопокровський КХП»,
ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»,  4  торговельні  павільйони
ПАТ АК «Слобожанський», які реалізують продукцію власного виробництва за
цінами товаровиробників.  Також реалізують  свою продукцію 11  павільйонів
ТОВ  «Українсько-словенського  підприємства  «Хлібопекарський  комплекс
«Кулиничівський»,  1  магазин  торговельної  мережі  «Брусничка»,  5
торговельних  павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  2  фірмових  кіоски
Роганського м'ясокомбінату.

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

На  території  району  функціонує  29  об'єктів  побутового  обслуговування
населення, які надають 11 видів послуг, а саме: ремонт взуття, ремонт і пошив
одягу,  послуги  перукарень,  послуги  лазень,  ремонт  телерадіоапаратури,
фотопослуги.

За останніми даними обласної статистики (за ІІ квартал 2017 року) обсяг
послуг, реалізованих споживачам по району, склав 2762,9 тис. грн. Частка послуг,
реалізованих населенню, у загальному обсязі складає 38,2 %.

Ціни  на  основні  продукти  харчування  знаходяться  на  рівні
середньообласних.

У  порівнянні  з  початком  2017  року  на  підприємствах  торгівлі  району
відзначається зростання цін на: цукор - пісок (+16,7 %), крупу манну (+4,2 %),
сіль (+10,3 %), масло вершкове (+21,3 %), сметану жирністю 20% (+13,3 %),
яйця курячі (+11,0 %), ковбасу варену (+44,3 %), рис (+27,6 %).

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
району становлять: хліб «Український» -  12,25 грн, батон із борошна вищого
ґатунку - 8,70 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку - 6,97 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» -
23,45 грн/л, бензин марки АI-95 «Євро» - 24,37 грн/л, дизпаливо марки «Євро» -
21,87 грн/л.

Проведено  моніторинг  щодо  обсягу  прямих  іноземних  інвестицій  за
ІІ квартал 2017 року. Станом на 01.07.2017 обсяг прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) у районі становив  72,1 млн. дол. США, що на 3,21 %
більше обсягів інвестицій на початок 2017 року.
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Проведено моніторинг:
функціонування мережі побуту та уточнення дислокації об'єктів побутового

обслуговування населення району;
цін на основні продукти харчування;
цін на хліб та хлібобулочні вироби;
цін на нафтопродукти.
Проведено засідання районної  комісії  з  питань забезпечення своєчасності

сплати  податків,  внесення  інших  обов'язкових  платежів  та  ефективного
використання бюджетних коштів.

Відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної
адміністрації  забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання
адміністративних послуг при районній державній адміністрації.

Протягом  ІIІ кварталу  зареєстровано  794  звернення  щодо  надання
адміністративних  послуг:  31  - Чугуївського  районного  відділу  Головного
управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській  області,
316 - міськрайонного управління у м. Чугуєві і Чугуївському районі Головного
управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області  (далі  -  Держгеокадастр),
446  -  власні  послуги  (відділ  державної  реєстрації районної  державної
адміністрації: нерухоме майно - 371, бізнес - 65, архітектура - 7).

Видано  843 результати:  36  -  Чугуївського  районного  відділу  Головного
управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській  області,
421 - Держгеокадастру, 386 - власні послуги (відділ державної реєстрації районної
державної адміністрації: нерухоме майно - 317, бізнес - 62, архітектура - 7).

Адміністраторами  відділу  надано  майже  800  консультацій  щодо
отримання адміністративних послуг.

Відділом державної реєстрації районної державної адміністрації протягом
ІIІ кварталу  прийнято  (через  Центр  надання  адміністративних  послуг  при
Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено  державну
реєстрацію 429 заяв.

Здійснено  державну  реєстрацію  речових  прав  нерухомого  майна  та  їх
обтяжень -  362 заяви та 67 заяв щодо державної реєстрації  юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців.

Розглянуто 377 заяв,  що складає 87,89 % від кількості прийнятих заяв;
зупинений розгляд 13 заяв, що складає 3,03 %; відкликано 3 заяви, що складає
0,69 %; залишок нерозглянутих заяв становить 36, що складає 8,39 %. Розгляд
та державна реєстрація заяв проводиться в строки передбачені законодавством
у сфері державної реєстрації.

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

Підготовлено  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  «Про  заходи  щодо  складання  проектів  районного  та  інших
місцевих бюджетів району на 2018 рік», який затверджено 13.09.2017 № 299.

Щомісячно  проводився  аналіз  виконання  бюджету  району  поточного
року  з  наданням  інформації  з  цих  питань  голові  районної  державної
адміністрації.
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Протягом кварталу постійно надавалась практична і методична допомога
всім  сільським  та  селищним  радам  з  питань  уточнення  місцевих  бюджетів,
висновки щодо перевиконання доходної частини місцевих бюджетів. 

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

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

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

Проведено  аналіз  рейтингових  показників  економічного  стану
сільськогосподарських підприємств району за січень-вересень 2017 року. Індекс
обсягу сільськогосподарського виробництва склав 67,5 % до відповідного періоду
минулого року.

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

У галузі тваринництва поголів'я великої рогатої худоби склало 8135 голів,
у тому числі корів - 3060 голів, що на 265 голів більше відповідного періоду
минулого року, свиней - 5876 голів, птиці - 64896 голів.

Виробництво м'яса худоби та птиці (у живій вазі) склало 3042,3 тонни,
молока - 16949,6 тонн, що на 32,2 % або на 4126,1 тонни більше, в порівнянні
з аналогічним періодом минулого року.

Надій молока від однієї  середньої корови склав 5627 кг.  Середньодобові
прирости ВРХ та свиней становлять відповідно 499 та 237 гр. За ІІІ квартал 2017
року було вироблено 7449,2 тис. шт яєць. Яйценосність курей-несучок склала 137
шт, що більше показника минулого року на 2 шт.

Проведено моніторинг :
наявності  та  обсягів  дезінфекційних засобів  або складових для їхнього

виготовлення, що знешкоджують вірус АЧС;
рівня оплати праці в галузі сільського господарства району;
розрахунків за оренду земельних часток (паїв) по сільськогосподарських

підприємствах  району.  Станом  на  01.10.2017  господарства  району
розрахувалися з пайщиками на суму 48337,9 тис. грн, що становить 66,5 %;

забезпеченості  сільськогосподарських  підприємств  району  паливно-
мастильними  матеріалами,  закупівлі  та  застосування  мінеральних  добрив  та
засобів захисту рослин.

Проводились  виїзди  до  сільськогосподарських  підприємств  району
з питань заготівлі кормів та підготовки тваринницьких приміщень до зимівлі,
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стану збирання сільськогосподарських культур, ходу осінньо-польових робіт,
стану посівів озимих зернових культур під урожай 2018 року.

18  серпня  спеціалісти  управління  взяли  участь  у  Дні  поля  в  ДП  «ДГ
«Граківське»  ННЦ,  який  був  організований  Інститутом  грунтознавствата
агрохімії ім. О.Н. Соколовського.

07  вересня  проведено  семінар-нараду  «Стан  та  перспективи  розвитку
молочної  галузі  в  господарствах  району»,  яка  відбулась  на  базі
ТОВ «Агросервіс»  ЛТД,  за  участю  керівників  сільськогосподарських
підприємств.

21  вересня  відбулась  бізнес-зустріч  з  литовською  делегацією  на  базі
ТОВ «Агросервіс» ЛТД.

22  вересня  начальник  управління  спільно  з  керівниками
сільгосппідприємств  району  взяли  участь  у  панельній  дискусії  «Драйвери
розвитку:  агропромисловий  сектор.  Нові  можливості  співпраці»  в  рамках
щорічного міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські
ініціативи!», який був організований обласною державною адміністрацією.

З  керівниками  сільгосппідприємств  велася  робота  щодо  залучення
інвестицій  та  кредитних  ресурсів  в  аграрний  сектор.  Проведено  оновлення
машинно-тракторного парку, що дасть змогу підвищити продуктивність праці та
зекономити  паливно-мастильні  матеріали.  За  січень-вересень  господарствами
району закуплено сільськогосподарської техніки та обладнання на 75,5 млн. грн.

Відділом охорони здоров'я  районної  державної  адміністрації  проведено
засідання координаційної ради з питань профілактики і боротьби з поширенням
алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції та СНІДу.

Організовано медичне обслуговування районних урочистих свят з нагоди
Дня Державного Прапора України та 26-ї  річниці Дня незалежності  України
у смт Новопокровка.

Здійснено  виїзд  до  амбулаторій  загальної  практики сімейної  медицини
смт  Введенка,  смт  Кочеток,  смт Новопокровка,  с. Кам'яна  Яруга  з  метою
контролю за підготовкою лікувальних закладів до роботи в  осінньо-зимовий
період 2016-2017 років.

У цілях профілактичної  роботи та  залучення  населення до  проведення
медичних оглядів  було організовано виїзди бригади вузьких фахівців-лікарів
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» в населені
пункти  району. Станом  на  01.10.2017  всього  пройшли  флюорографічне
обстеження  на  пересувному  цифровому  флюорографі  2062  особи.  Оглянуто
бригадою вузьких фахівців 1392 особи.

Підготовлено матеріали на:
семінар-нараду з сільськими, селищними головами з питання «Виконання

заходів щодо раннього виявлення туберкульозу серед населення»;
відео конференцію обласної державної адміністрації з питання «Про хід

реалізації в Харківській області Урядової програми «Доступні ліки»;
засідання  «кущового  штабу»  щодо  організації  підготовки  медичних

установ району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017-2018
років;
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селекторну нараду обласної державної адміністрації з порядком денним:
про  хід  реалізації  в  Харківській  області  Урядової  програми «Доступні

ліки»;  про  результати  оздоровлення  дітей  влітку  2017  року  та  проведення
профілактичних  медичних  оглядів  школярів  перед  початком  2017-2018
навчального року;

засідання  «круглого  столу»  з  питання  щодо  медичної  допомоги  та
медичного обслуговування учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей у медичних закладах Чугуївського району.

Підготовлено питання:
для розгляду на  сесії Чугуївської районної ради  «Про внесення змін  до

Районної Програми розвитку лікувальних закладів району на 2015-2023 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015 року,  щодо забезпечення
інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами (підгузниками);

щодо  виділення  додаткових  коштів  на  вирішення  проблемних  питань
у закладах охорони здоров'я Чугуївського району.

Підготовлено розпорядження голови районної державної адміністрації від
04.07.2017 № 219 «Про затвердження районного плану заходів із протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2017-2018 роки» та від 03.07.2017 № 218 «Про організацію
роботи військово-лікарської комісії».

Начальником  відділу  взято  участь  у  медичній  нараді  з  працівниками
КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Взято  участь  у  телефонному  зв'язку  з  населенням  за  темою
«Реформування  галузі  охорони  здоров'я  з  метою  покращення  медичного
обслуговування населення району».

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

Проведено  14  рейдів-перевірок  по  виявленню  бездоглядних  та
безпритульних дітей і дітей, які бродяжать та жебракують. Виявлено 19 дітей,
які  знаходились  без  догляду  батьків.  Обстежено  умови  проживання  дітей
у 39 сім'ях пільгового контингенту, з них 9 сімей, які опинились у складних
життєвих  обставинах.  Попереджено  батьків  про  адміністративну
відповідальність.

Взято  участь  у  11  судових  засіданнях:  9 -  відносно  батьків,  які  не
виконують свої батьківські обв'язки; 1 - щодо усиновлення дитини (внутрішньо
сімейне усиновлення); 2 - стосовно усиновлення дитини громадянами України;
1 - щодо відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

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

Службою проведено:
3  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної  державної

адміністрації, на яких було розглянуто 43 питання;
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заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить на праві
власності  або  праві  користування  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим
батьківського  піклування.  Отримана  інформація  внесена  до  Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «ДІТИ»;

Дні правових знань для дітей, які перебували в КЗ «Чугуївський районний
дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко» Чугуївської  районної  ради  Харківської
області,  спільно з представниками  Чугуївського районного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді та правоохоронних органів;

Всеукраїнський  профілактичний  рейд  «Урок»  по  населених  пунктах
району;

семінар-нараду з інспекторами у справах дітей виконкомів сільських та
селищних рад району.

До центрів  соціально-психологічної  реабілітації  для  дітей м.  Харків  та
м. Чугуїв влаштовано 2 дитини різного віку; 1 малолітня дитина влаштована під
опіку, 1 малолітня дитина влаштована до дитячого будинку сімейного типу.

У вересні на тимчасове перебування до сім'ї  родичів та знайомих було
влаштовано  3  малолітні  дитині,  2  неповнолітні  дитини  були  влаштовані  до
Харківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Протягом вересня проведено реєстрацію  народження дитини, батьки якої
відмовились  забрати  її  з  пологового  відділення,  збір  документів  для
оформлення  нотаріальної  відмови  від  виховання  та  утримання  дитини.
Малолітня  дитина  поставлена  на  облік  як  така,  що  залишилась  без
батьківського  піклування  та  потребує  влаштування  до  сімейних  форм
виховання.

Чугуївським  районним  центром  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та
молоді  (далі-Центр)  обстежено  умови  проживання  155  родин,  в  яких
виховується  386  дитей.  До  відвіданих  родин  належать  категорії  сімей,  які
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  родини  внутрішньо
переміщених  осіб,  сім'ї  учасників  антитерористичної  операції,  прийомні
родини,  в  яких  виховуються  діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського
піклування.

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

Робота спеціалістів Центру з вразливими категоріями населення протягом
кварталу  була  направлена  на  допомогу  у  вирішенні  сімейних  конфліктів,
формуванні  навичок  відповідального  батьківства,  пропаганди  здорового
способу  життя,  допомогу  в  оформленні  документів  і  державних  виплат,
відновлення батьківського потенціалу.
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У рамках  роботи  Консультаційного  пункту  при  пологовому  стаціонарі
КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»
спеціалістами Центру проводились заходи, спрямовані на запобігання раннього
соціального  сирітства  та  формування  навичок  відповідального  та  свідомого
батьківства.

З  метою  профілактики  негативних  явищ  у  дитячому  середовищі  та
популяризації здорового способу життя, у КЗ «Чугуївський районний дитячий
оздоровчий  табір  «Орлятко»  був  проведений  просвітницько-виховний  захід
«Молодь  за  здоровий  спосіб  життя».  Діти  намалювали  плакати  «Ми  за
здоровий спосіб життя», де показали своє ставлення до здоров'я, зобразивши
згубні наслідки шкідливих звичок та будь-яких проявів насильства, натомість
акцентувавши  увагу  на  важливості  активного  відпочинку,  фізичних  вправ,
здорового харчування та позитивного сприйняття життя.

14 серпня проведена зустріч  дітей табору  «Орлятко»  з представниками
Харківської  обласної  ГО  «Спілка  ветеранів  АТО»  та  Національної  гвардії
України,  які  є  учасниками  бойових  дій  на  сході  України.  Зустріч  була
присвячена  темі  «Україна  -  єдина  країна».  Діти  мали  змогу  поспілкуватися
з учасниками  антитерористичної  операції,  якими  були  наведені  приклади
мужності  та  звитяги  борців  за  свободу  і  незалежність  рідної  землі.
Військовослужбовці Національної гвардії України розповіли про перспективу
служби та надали вичерпні відповіді на всі запитання.

До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом був проведений інформаційно-
просвітницький  захід  для  мешканців  Харківського  обласного  соціального
гуртожитку.

У  рамках  «Школи  прийомних  батьків»  з  прийомними  батьками  та
батьками-вихователями  були  проведені  бесіди  щодо  забезпечення  належних
умов  проживання  прийомних  дітей  та  дітей-вихованців,  щодо  розвитку
особистісного та пізнавального потенціалу дітей.

Взято  участь  у  семінарах,  які  організовано  Харківським  обласним
центром  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді,  щодо  забезпечення
практичного застосування у роботі Державних стандартів соціальних послуг:
«Основи самоменеджменту та самомотивації.  Використання принципів тайм-
менеджменту  в  плануванні  та  організації  діяльності  центрів  СССДМ»,
«Особливості  роботи  з  особами,  які  вчинили  насильство  у  родині»,
«Бухгалтерський  облік  для  бюджетних  установ:  новації  2017  року»,  «Кейс-
менеджмент як підхід у соціальній роботі безпосередньо у місцевих громадах»,
тренінгу  щодо  підготовки  фахівців  з  питань  пошуку  та  первинного  відбору
кандидатів у патронатні вихователі.

Під  час  святкування  Дня  Державного  Прапора  та  26-ї  річниці  Дня
незалежності  України  спеціалісти  Центру  презентували  фотовиставку
«З Україною у серці», присвячену учасникам антитерористичної операції.

Центром проведена активна рекрутингова робота з  пошуків кандидатів
у патронатні вихователі з метою забезпечення соціальної підтримки дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах.
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У  рамках  Програми  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку
у  Чугуївському  районі  Харківської  області  на  2016-2017  роки,  затвердженої
рішенням районної ради від 20.10.2016 року, спільно з міськрайонним відділом
з  питань  пробації  Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з  питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції проведені
інформаційно-просвітницькі заходи для неповнолітніх та молоді, які засуджені
до покарання без позбавлення волі.  Учасникам заходів надано інформаційні,
юридичні  послуги,  проведено  консультації  та  бесіди,  спрямовані  на
недопущення повторного злочину.

З  метою  підготовки  навчальних  закладів  району  до  нового  2017-2018
навчального  року  у  всіх  навчальних  закладах  району  проведені  поточні  та
капітальні ремонти.

У вересні відкрита друга дошкільна група на 25 дітей у Кам'яноярузькому
навчально-виховному комплексі.

Закінчена  літня  оздоровча  кампанія,  під  час  якої  у  КП  «Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» оздоровилося 452 дитини.

У  серпні  проведено  огляд  готовності  навчальних  закладів  району  до
нового  навчального  року.  За  результатами  огляду  визнані  кращими
14  навчальних  закладів,  які  нагороджені  Почесними  грамотами  районної
державної  адміністрації  та  районної  ради  під  час  серпневої  педагогічної
конференції.

01  вересня  у  навчальних  закладах  району  проведено  свято  Першого
дзвоника з нагоди Дня знань.  У Малинівській гімназії  та Тернівському НВК
свято  Першого  дзвоника  пройшло  за  участю  голови  районної  державної
адміністрації Шошина М.М.

18  серпня  проведено  колегію  відділу  освіти  районної  державної
адміністрації,  на  якій  заслухані  питання  про:  результати  ДПА  та  ЗНО
випускників  2017  року,  формування  мережі  навчальних  закладів  району  на
2017-2018 навчальний рік;  організацію психологічного супроводу навчально-
виховного процесу в навчальних закладах району; першочергові заходи щодо
підготовки  навчальних  закладів  району  до  опалювального  сезону  2017-2018
років.

14 - 15 вересня на другій греблі Есхарівської ТЕЦ відбувся туристський
семінар-практикум з працівниками навчальних закладів  району,  присвячений
Всесвітньому дню туриста, на який прибули команди з 14 шкіл, у тому числі
Коробочкинського НВК та Базаліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які виступали поза
конкурсу, та команда відділу освіти районної державної адміністрації.

21  вересня  проведено  семінар-нараду  з  головами  первинних
профспілкових організацій навчальних закладів району, на якій розглядалися
питання про: забезпечення дітей членів профспілки новорічними подарунками,
ведення документації, участь представників профспілки у розгляді питань про
підсумки  тарифікації  працівників  навчальних  закладів,  відзначення
урочистостей з нагоди Дня працівників освіти.

Проводились моніторингові дослідження оцінювання якості освіти PISA-
2018  у  навчальних  закладах  району.  Проведено  тестування  учнів
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загальноосвітніх  навчальних  закладів  2002  року  народження  у  межах
підготовки до міжнародного дослідження якості  освіти PISA-2018.  На даний
час узагальнюються результати тестування учнів.

28 та 29 вересня у навчальних закладах району проведені  урочистості,
присвячені Дню працівників освіти.

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

наради  з  тренерсько-викладацьким  складом  КЗ  «Дитячо-юнацька
спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  та
з методичних питань  з  керівниками  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївської районної ради Харківської області», КП - районний центр фізично-
го здоров'я населення «Спорт для всіх»;

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

Здійснено  урочисте  відкриття  та  закриття  ІІ  та  ІІІ  табірних  змін
у КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко».

Відділ  сприяв  перевірці  фахівцями  Управління  у  справах  молоді  та
спорту обласної державної адміністрації КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»,  щодо  виконання  Закону
України  «Про  фізичну  культуру  і  спорт»,  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  01.11.2008  №  993  «Про  затвердження  Положення  про  дитячо-
юнацьку спортивну школу» (зі змінами).

На території району проведено:
фізкультурно-оздоровчий  захід  з  нагоди  Міжнародного  Дня  шахів

з  відпочиваючими  в  КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко» (20.07.2017, смт. Кочеток);

спортивно-масовий  захід  «Богатир  Чугуївщини-2017»  (23.08.2017,
смт Есхар);

фінал розіграшу Кубку району з футболу до Дня незалежності України
(24.08.2017, м. Чугуїв).

спортивно-масовий захід  з  нагоди  Дня фізичної  культури і  спорту під
гаслом «Україна починається з нас» (08.09.2017, с. Кам'яна Яруга);

спортивно-масові  заходи  з  нагоди  Дня  фізичної  культури  і  спорту
(06-08.09.2017, населені пункти району);

фізкультурно-масовий  захід  з  шахів  та  шашок  з  нагоди  Дня  фізичної
культури  і  спорту  під  гаслом  «Спорт  протягом  життя»  (09.09.2017,
смт Малинівка).

Команди району взяли участь:
в  обласному  фестивалі  зі  спортивної  рибалки  (14.07.2017,

смт Солоницівка, Дергачівський район);
в  обласних  заходах  присвячених  Дню  фізичної  культури  і  спорту  за

участю голови обласної державної адміністрації (04.09.2017, м. Харків);
у Всеукраїнській спартакіаді серед команд державних службовців (з 25.09

по 01.10.2017, м. Ужгород).



14

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням  вимог  та  норм  проведення  оздоровчо-виховного  процесу  та
діяльності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласно-
го бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку були направлені діти, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме до:

ДОТ Санаторій «Лісова пісня» (Якимівський район) (9 осіб);
ПЗОВ «Лісова галявина» (Харківський район) (4 особи);
ТОВ КО «Перлина Чорномор'я» (Одеська область) (16 осіб);
ДЗСТ «БМВ» (Дергачівський район) (5 осіб);
ДЗСТ «Патрія» Одеська область (10 осіб);
ДЗСТ «Факел» м. Бердянск (4 особи);
ДОТ «Зелена гірка» Зміївський район (5 осіб);
ДЗСТ «Таврія» м. Скадовськ, Херсонська обл. (1 особа);
ПЗОВ «Ромашка» Харківський район (4 особи);
ДОТ «Динамо» Львівська область (4 особи).
Культурне життя району протягом кварталу було насиченим, цікавим та

різноманітним.
Відділом культури і туризму районної державної адміністрації за звітний

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

підготовки  та  участі  району  у  обласному  заході  «Гетьманська  слава»
(в рамках проведення заходів, присвячених 330-річчю з дня обрання гетьманом
України Івана Мазепи);

ходу підготовки до реалізації проекту «Фестиваль європейської культури
у Чугуївському районі»;

участі закладів культури району у грантових проектах;
підготовки закладів культури району до роботи в осінньо-зимовий період

2017-2018 років;
організації участі аматорів району у Великому Слобожанському Ярмарку;
організації  участі  талановитих дітей району у Харківському обласному

етапі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Яскраві діти України»;
організації  і  проведення  заходів  у  населених  пунктах  району  до  Дня

Державного Прапору України та 26-ї річниці Дня незалежності України;
організації  облаштування  пунктів  обігріву  на  базі  закладів  культури

району в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;
організації та проведення заходів до Всеукраїнського дня бібліотек.
Пройшли такі заходи:
05  липня  -  участь  працівників  бібліотек-філій  КЗ  «Чугуївська  районна

централізована  бібліотечна  система»  (далі-бібліотеки-філії)  в  обласному
семінарі «Креативна Україна» (Держпром, м. Харків);

11 липня -  участь  працівників  бібліотек-філій  в  обласному семінарі  за
темою «Адміністративні послуги масових бібліотек в об'єднаній територіальній
громаді» (Харківська обласна дитяча бібліотека»);



15

15 вересня- участь в обласній нараді з питання підготовки та проведення
Великого Слобожанського ярмарку.

У  звітньому  періоді  організовано  та  проведено  такі  культурно-масові
заходи:

08 липня - свято Івана Купала (с. Леб'яже);
16  серпня  -  урочиста  церемонія  вручення  премії  імені  І.Ю.  Рєпіна

(художня галерея КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»);
23 серпня - районний урочистий захід з нагоди Дня Державного Прапора

України та 26-ї річниці Дня незалежності України (смт Новопокровка);
23  серпня  -  концертна  програма  народного  фольклорного  колективу

«Малинова  криниця»  Малинівського  селищного  Будинку  культури  з  нагоди
Дня Державного Прапора України та 26-ї  річниці Дня незалежності  України
(м. Чугуїв, в/ч А - 0501);

26  серпня - виступ  вокально-інструментального  ансамблю  комунальної
установи «Чугуївський районний Будинок культури»  «Santa Luchia» з нагоди
315-ї річниці заснування села Артемівка Печенізьського району;

27  серпня -  урочиста  зустріч  військовослужбовців  92-ї  окремої
механізованої  бригади,  які  прибули на  ротацію до  Чугуївського  військового
гарнізону;

15  вересня  -  III-й  районний  конкурс  читців  «З  любов'ю  до  України»,
присвячений  26-й  річниці  Дня  незалежності  України,  в  якому  взяли  участь
26 школярів.  Визначені  кращі  читці  районного  заходу. За  участь
у III районному  конкурсі  «З  любов'ю  до  України»  всі  учасники  були
нагороджені дипломами та солодкими подарунками;

17 вересня - участь вокально-інструментального ансамблю  комунальної
установи  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»  «Santa  Luchia»
у проведенні урочистого заходу до Дня селища Малинівка;

21  вересня  -  організовано та  проведено урочисту  зустріч  делегації
з Лито́вської Респу́бліки (с. Зарожне);

21  вересня  -  участь  аматорів  комунальної  установи  «Чугуївський
районний Будинок культури» у святі села Кам'яна Яруга.

Аматори району взяли участь в обласних,  всеукраїнських,  міжнародних
та регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме: в обласному заході
«Гетьманська  слава»  до  330-річчя  з  дня  обрання  Івана  Мазепи  Гетьманом
України;  у  концертній  програмі  свята  до  Дня  міста  Харкова;  у  проведенні
обласного  заходу  до  Дня  Державного  Прапора  України  та  26-ї  річниці  Дня
незалежності  України (м. Харків);  у Харківському обласному етапі конкурсу
дитячої  творчості  «Яскраві  діти  України»;  у  Великому  Слобожанському
ярмарку», який відбувся в м. Харків на території ПВЦ «Радмир Експохол».

У  бібліотеках-філіях  (згідно  з  окремим  планом)  організовано
та проведено:

майстер  клас  плетіння  купальських  вінків  у  рамках  проведення
етнографічної бесіди щодо купальських традицій «Ой пливи, пливи, віночку»
(центральна бібліотека КЗ «РЦБС»);

закриття районного етапу «Фестивалю Європейського кіно»;
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віртуальна мандрівка «Зелені перлини нашого краю» із циклу віртуальних
подорожей «Люби свій край і знай його»;

майстер класи з виготовлення козацьких оберегів та проробок орігамі.
Взято участь в:
обласний  флеш-семінарі  «Бібліотека  як  третє  місце  і  центр  розвитку

громади: змінюємо підходи» (м. Харків);
у екскурсії до європейського центру культури - Навчально-бібліотечного

комплексу наукової бібліотеки національного юридичного університету імені
Ярослава  Мудрого (м.  Харків,  Національний  юридичний  університет  імені
Ярослава Мудрого);

у  віртуальній  виставкі  -  ГІД  «Українські  міста  запрошують»
(до Всесвітнього Дня туризму);

в  обласних  урочистих  заходах  до  Всеукраїнського  Дня  бібліотек  та
флешмобі «Молодь читає - Харківщина процвітає» (майданчик ХАТОБа).

Згідно  з  окремим планом на  базі  відділу  відбулося чергове  безоплатне
скайп - консультування з  правових  питань  через  мережу  бібліотек
комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система».

Протягом  21-27  серпня проведено  цикл  заходів  до  Дня  незалежності
України  під  назвою «Україно!  Ти  -  моя  молитва!».  У центральній  районній
бібліотеці  проводився  «круглий  стіл»  «Незалежна  Україна:  віхи  історії.
Чугуївщина в історії незалежності держави» за участі краєзнавців району.

У комп'ютеризованих бібліотеках - філіях проведена правова година за
участі  Чугуївської  правозахисної  групи  «Я  громадянин!  Я  маю  право!»  та
перегляд  актуальних  гостросоціальних  документальних  фільмів  з  підборки
«Docudays     UA»,  перегляд  краєзнавчих  відеороликів  «Відеоісторія  рідного
краю».

У бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» оформлено книжкові виставки:

до свята Івана Купала «Купальська ніч - містична ніч»;
«Люби свій край і знай його»;
«Іван Мазепа в історії України»;
з  нагоди  215-річчя  з  Дня  народження  французького  письменника

Олександра Дюма «Життя та творчість Олександра Дюма;
з  нагоди  26-й  річниці  Дня  Незалежності  України  «Перлини  України»,

«Моя  земля  -  це  незалежна  Україна»,  «Моя  Україна.  Подорож  в  Історію»,
«Україна - це держава, що іде до майбутнього»;

до  Всеукраїнського  дня  бібліотек  «Знання  -  в  книгах,  книги  -
в бібліотеках».

Відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації  (далі  -  відділ)
продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації  безперебійного
надання житлово-комунальних та інфраструктурних послуг, підвищення рівня
розрахунків за надані послуги, подальшого розвитку житлово-комунальних та
транспортно-дорожніх підприємств району, контролю за роботою виконкомів

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi48bysz7XVAhWHsxQKHefdADQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fdocudays.org.ua%2F&usg=AFQjCNEVbr5vs9X2bLxTmh1-YmVSRZGSbA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq9Kb2y7XVAhWH1hQKHRXYBZsQFghWMAc&url=http%3A%2F%2Fmuklib.blogspot.com%2F2016%2F08%2Fblog-post_23.html&usg=AFQjCNGAVn3zknBKj3HFkfLU97p5lxxPsw
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сільських,  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих  повноважень
у  сфері  житлово-комунального  господарства  та  інфраструктури,  проводився
контроль  за  станом  організації  пасажирських  перевезень  на  приміських
автобусних  маршрутах  загального  користування,  що  не  виходять  за  межі
території району. Зривів перевезення пасажирів не було.

У районі  практично  завершено  виконання  заходів  щодо  підготовки  до
осінньо-зимового періоду 2017-2018 років.

Станом  на  01.10.2017  на  об'єктах  житлово-комунального  господарства
району виконано (від запланованого):

ремонт  (заміна)  водопровідних  мереж:  на  0,48 км  (150  %);  замінено
додатково 0,16 км водопровідної мережі в смт Кочеток;

ремонт  (заміна)  каналізаційних  мереж:  на  1,13 км  (213  %);  замінено
додатково 0,6 км каналізаційної мережі в смт Малинівка;

підготовлено 5 водопровідних насосних станцій;
підготовлено 13 каналізаційних насосних станцій;
підготовлено 6 каналізаційних очисних споруд;
підготовлено 41 свердловину.
усього  у  водопровідно-каналізаційному  господарстві  на  підготовку

використано 3716,0 тис. грн (103 %);
на об'єктах теплопостачання підготовлено:
30 котелень (виконано планові заходи на 97 %); 32,2 км теплових мереж

(95 %),
по житловому  фонду  виконано  заплановані  заходи на 300 будинках,  з

них- 221 будинок комунальної  власності,  58 -  ОСББ та 21 відомчій будинок
(план виконано на 100 %).

З  загальної  суми  на  підготовку  житлового  фонду  923,0  тис.  грн
використано 923,0 тис. грн (100 %):

відремонтовано  12 покрівель  будинків  (100 %);  10  будинкових систем
опалення (100 %);

відремонтовано 25 будинкових водопровідних систем (100 %).
На  об'єктах  соціальної  сфери  району  проведено  значну  роботу  щодо

готовності  до  сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2017-2018
років. На виконання заходів, направлених на підвищення енергоефективності,
проведено  роботи  з  встановлення  енергозберігаючих  склопакетів
у Зарожненському,  Великобабчанському,  Введенському,  Новокровському,
Граківському  навчально-виховних  комплексах,  Есхарівській  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів, Малинівському дошкільному закладі (154 од. на суму 258,6 тис. грн),
а також проведено заміну дверей на енергозберігаючі (21 од. на суму 73,8 тис.
грн).

На  будівлях  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»  замінено  дерев'яні  вікна  на  металопластикові
енергозберігаючі  віконні  блоки;  замінено  50  п/м  системи  холодного
водопостачання; встановлено 38 нових металопластикових дверей лікувально-
діагностичного  відділення  №  1;  замінено  лампи  розжарювання  на
енергозберігаючі.
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Силами КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області (далі - Центр ПМСД)
проводилася реконструкція системи опалення амбулаторії смт Кочеток (заміна
центральної  системи  опалення  на  автономну  електричну);  поточний  ремонт
амбулаторії смт Новопокровка (виготовлення двоскатного даху, заміна газового
котла та системи опалення на сучасні,  будівництво внутрішнього туалету та
душової кабіни, заміна 7 вікон та 2-х дверей на металопластикові);  замінено
4 світильники з лампами розжарювання на сучасні люмінесцентні.

У  районі  -  176  багатоквартирних  будинків,  які  під'єднано  до  систем
централізованого  опалення.  Будинкові  прилади  обліку  теплової  енергії
встановлено на 31 багатоквартирному будинку. На сьогодні в районі доцільно
здійснити обладнання будинковими приладами обліку тепла всього 4 будинки
в смт Кочеток. Рішенням районної ради виділено кошти в розмірі 40,0 тис. грн
для  облаштування  вищезазначених  будинків  у  смт  Кочеток  лічильниками
тепла. Ще 40,0 тис. грн планується виділити з місцевого бюджету смт Кочеток.

Навчальні заклади освіти та охорони здоров'я приладами обліку теплової
енергії забезпечено на 100 %.

На  виконання  «Програми  відшкодування  відсотків  за  кредитами,
отриманими  населенням  Чугуївського  району  на  впровадження
енергозберігаючих  заходів  на  2016-2020  роки»,  затвердженої  рішенням
районної ради від 17.03.2016 року, з початку 2017 року, згідно з інформацією,
наданою  ТВБВ  №  10020/0449  філії  Харківського  обласного  управління
АТ «Ощадбанк»  та  Чугуївським  відділенням  ПД  «Експортно-імпортного
банку»  станом  на  01.10.2017  укладено  23  кредитні  угоди  на  загальну  суму
381,16 тис. грн.

У  районі  приділяється  особлива  увага  і  санітарному  стану  населених
пунктів  району.  25.07.2017  року  на  засіданні  колегії  районної  державної
адміністрації  розглянуто  питання  «Про  підсумки  проведення  Всеукраїнської
акції «За чисте довкілля». Під час проходження акції виконані всі заплановані
заходи, і тепер територія району підтримується в належному санітарному стані.
Протягом  кварталу  здійснювалися  виїзні  перевірки  санітарного  стану
в населених  пунктах  району,  проводилася  організаційна  та  рекомендаційна
робота  серед  сільських,  селищних  голів  стосовно  недопущення  виникнення
сміттєзвалищ, здійснення покосу трави та боротьби з карантинними рослинами.

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

Заборгованість  установ,  що  фінансуються  з  державного  та  місцевих
бюджетів, по оплаті послуги складає: 

Теплопостачання:
установи, що фінансуються з державного бюджету - 134,00 тис. грн; 
установи,  що  фінансуються  з  місцевого  бюджету - заборгованість

відсутня;
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Водопостачання та водовідведення:
установи, що фінансуються з державного бюджету - 21,0 тис. грн;
установи,  що  фінансуються  з  місцевого  бюджету -  заборгованість

відсутня.
Заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  на  підприємствах  житлово-

комунального господарства немає.
Проведено  нараду  з  автоперевізником  щодо  здійснення  контролю  за

станом  організації  пасажирських  перевезень  на  приміських  автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Здійснювалися  виїзди  до  Граківської  сільської  ради  та  взято  участь
в зустрічах з мешканцями та активом селища Залізничне Граківської сільської
ради,  на  якій  було  обговорено  питання  стосовно  проведення  реконструкції
системи водопостачання селища.

На  дорогах  загального  користування  виконано  ремонтні  роботи  по
ліквідації ямковості на 1234 м2, на загальну суму 786 тис. грн (дороги: Кам'яна
Яруга - Введенка -Тернова, під'їзд до смт Малинівка, Чугуїв-Мелове, Чугуїв-
Великий Бурлук). Пофарбовано перильного огородження - 280 м.п. Виконано
покіс узбіччя автомобільної дороги Чугуїв-Мелове (6000м2).

Філією  «Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України» проведені  роботи по заготівлі  піску та солі.
Заготовлено 2000 та 280 тонн відповідно. Підготовлено 7 одиниць спецтехніки
(80 %).

Філією «Чугуївський райавтодор» «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК
«Автомобільні дороги України» заготовлено 1450 тонн піску та 50 тонн солі.
Підготовлено 4 одиниці спецтехніки (85%).

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

Проведено  два  (одне  позачергове)  засідання  місцевої  комісії  з  питань
ТЕБ та НС району, на яких розглянуто питання про:

вжиття  невідкладних  заходів  щодо  завчасного  реагування  на  загрозу
виникнення надзвичайної ситуації за кодом 10260, недопущення/пом'якшення
її  можливих  наслідків  та  своєчасного  проведення  евакуаційних  заходів
у смт Малинівка;

готовність  житлово-комунального  господарства  та  об'єктів  соціальної
сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

затвердження місця знищення вибухонебезпечних предметів на території
району на 2018 рік;

стан  профілактичної  роботи  серед  населення  по  дотриманню  вимог
правил пожежної безпеки при використанні скрапленого газу;

стан безпеки при експлуатації мереж газопостачання.
Організовано  та  проведено  нараду  з  керівним  складом  ланки

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо
проведення  21 вересня  штабного  тренування.  У  нараді  взяли  участь
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Кочетоцький  селищний  голова  та  директор  комплексу  водопідготовки
«Донець»  ВП  КП  «Харківводоканал».  Керівники  районних  спеціалізованих
служб цивільного захисту,  відповідних територіальних органів  центральних
органів  виконавчої  влади  доповіли про готовність  до штабного  тренування
згідно із задумом та планом тренування.

21 вересня  організовано та  проведено  штабне  тренування з  органами
управління  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи
цивільного  захисту  району  за  темою  «Дії  органів  управління  Чугуївської
районної ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ Харківської області у разі
виникнення НС, пов'язаної з витіканням рідкого хлору на ХПС (смт Кочеток)
комплексу  водопідготовки  «Донець»  ВП  КП  «Харківводоканал»,  із
практичним відпрацюванням питань взаємодії». У штабному тренуванні взяли
участь керівництво та спеціалісти районних спеціалізованих служб цивільного
захисту, члени місцевої комісії ТЕБ та НС району, районної комісії з питань
евакуації, а також Кочетоцький селищний і Зарожненський сільський голови,
на  території  рад  яких,  згідно  із  задумом  тренування,  могла  виникнути
надзвичайна  ситуація  унаслідок  аварії  з викиданням  рідкого  хлору  на
хлоропереливній станції комплексу водопідготовки «Донець» у смт Кочеток. У
ході  тренування  відпрацьовані  всі  питання  щодо  ліквідації  наслідків
надзвичайної ситуації та евакуації населення смт Кочеток з житлових будинків
та адміністративних будівель, які розташовані на вулицях Літвінова, Гагаріна,
Чугуївська  та  по  пров.  Гагаріна.  Окремо  розглянуто  питання  з  проведення
взаємодії  органів  управління  ланки  під  час  виконання  спільних  завдань  із
ліквідації  наслідків  НС,  зокрема,  обміну  районними  службами  інформацією
про  загрозу  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  проведення  спільних
заходів з виконання аварійно-рятувальних та інших робіт.

Розроблено Комплексний план заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  і  пожежної  безпеки
у Чугуївському  районі  в  осінньо-зимовий  період  2017-2018  років. Також
складено Перелік, яким визначені підприємства та організації, що розташовані
на території району, які повинні мати резерв паливно-мастильних матеріалів на
випадок  виникнення  надзвичайних  ситуацій в  осінньо-зимовий  період.
Визначено  29  пунктів  обігріву  населення,  які  планується  до  розгортання
у районі в 2017-2018 роках при погіршенні погодних умов.

Протягом серпня-вересня опрацьовані документи з проведення закупівлі
матеріально-технічних цінностей до місцевого матеріального резерву на  суму
16,96 тис. грн за Програмою поповнення матеріально-технічними цінностями
та  засобами  місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки,  затвердженої рішенням
районної ради від 21.04.2016 року.

Згідно з місцевою цільовою Програмою розвитку цивільного захисту на
2017-2018 роки,  затвердженої  рішенням районної  ради від 13.12.2016 року,
у серпні  виготовлено  плакати  щодо  попередження  травматизму  на  воді  у
період купального сезону 2017 року на суму 1561,6 грн.
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Проведена  робота  з  питань  цивільного  захисту  з  населенням  району
через міськрайонну інформаційну газету  «Вісник Чугуївщини»,  а саме:  № 28
від 08.07.2017  опублікована стаття  «Вода помилок не пробачає»;  № 31 від
29.07.2017 -  «Причиною виникнення пожеж є  людський фактор»;  №  33 від
12.08.2017 - «Знов трагедія на воді».

Сектором  спільно  з Чугуївським  районним  відділом  Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області проведено наступні заходи:

організована  робота  щодо  знищення  виявлених  на  території  району
108 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме: авіаційні
бомби  - 2  од.;  артилерійські  снаряди  - 11  од.;  мінометні  міни  - 91  од.;
протитанкові міни - 4 од.;

проведено  огляд  гідротехнічної  споруди  ставку  (порядковий  №  7  за
формою 1/ВО «Відомість обліку водних об'єктів Чугуївського району станом
на 01.01.2017») за заявою орендаря ставку Жарова В.М.

Відділом містобудування та архітектури районної державної адміністрації
було розглянуто  та  узгоджено  28  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних  ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  житлових  будинків,
господарських  будинків  і  споруд,  а  також  особистого  селянського
господарства.

Забудовникам  району  було  видано  11  будівельних  паспортів  на
будівництво  індивідуальних  житлових  будинків  та  господарчих  будівель
і споруд у  смт Малинівка, смт Чкаловське, смт Новопокровка, смт Кочеток та
с. Тернова;  садового будинку та господарчих будівель у садовому товаристві
«Простір» на території Великобабчанської сільської ради.

Здійснено контроль за проведенням:
капітального ремонту покрівлі будівлі територіального центру соціально-

го обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністра-
ції;

капітального ремонту їдальні Малинівської гімназії;
капітального  ремонту протитуберкульозного  кабінету  лікувально-

діагностичного відділення № 1 КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня
ім. М.І. Кононенка»;

реконструкції водозабору в с. Стара Покровка з технічним переоснащен-
ням свердловини № 1 та водонапірної башти.

Надано практичну, методичну допомогу та вихідні дані для розроблення
проекту по реконструкції водозабезпечення сел. Залізничне.

Погоджено  проектну  документацію  приймального  відділення
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка».

Повністю  підготовлено  матеріали  розробленої  містобудівної
документації  схеми  планування  території  району  для  проведення
Держбудекспертизи                 в м. Києві. На 70 % розроблено генеральний план
смт Новопокровка.  Також продовжено розроблення (оновлення)  генеральних
планів  у  населених  пунктах  смт  Введенка, с.  Тернова  та  с.  Волохів  Яр.
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Підготовлені вихідні дані по розробленню генерального плану смт Чкаловське.
Підготовлені матеріали для розроблення детального плану території с. Таганка.

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

Проводився моніторинг щодо:
цільового  використання  коштів  на  будівництво,  реконструкцію  та

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

залучення  замовників  будівництва  до  пайової  участі  у  розвитку  інже-
нерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів району;

проектів Пулу 2б у рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми
для відновлення України;

забезпечення безбар'єрного доступу осіб з обмеженими фізичними мож-
ливостями до приміщень місцевих органів виконавчої влади;

стану  облаштування  житлових  будинків  засобами  безперешкодного
доступу;

активності містобудівної діяльності;
кількості  інвалідів  війни,  учасників  бойових  дій,  учасників  війни,  які

перебувають на квартирному обліку за місцем реєстрації;
забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерори-

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

об'єктів культурної спадщини;
введення житла в експлуатацію;
соціально значимих об'єктів, які будуть введені в експлуатацію до кінця

2017 року;
виділення земельних ділянок під будівництво амбулаторій;
забезпечення житлом сімей загиблих внаслідок бойових дій у зоні анти-

терористичної операції військовослужбовців, які обліковуються як такі, що по-
требують поліпшення житлових умов;

самовільного будівництва.
Проведено  інвентаризацію  побудованих  індивідуальних  житлових

будинків,  які  не  введені  в  експлуатацію,  на  території  Введенської
Новопокровської,  Кочетоцької,  Чкаловської  селищних  та  Кам'яноярузької
сільської  рад.  Із  забудовниками району проведена робота  стосовно введення
індивідуальних  житлових  будинків  в  експлуатацію  відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461.

Діяльність  архівного  відділу  районної  державної  адміністрації  була
направлена  на  взаємодію  з  юридичними  особами,  у  діяльності  яких
утворюються та не утворюються документи Національного архівного фонду, та
ведення державного обліку документів Національного архівного фонду.
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Проведено  семінар  для  керівників  служб  діловодства  та  архівних
підрозділів  юридичних  осіб,  у  діяльності  яких  утворюються  документи
Національного архівного фонду.

Прийнято  на  постійне  зберігання  документи  управлінської  діяльності
районної  державної  адміністрації  за  2008-2009  роки,  Управління
Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської  області  за  2017  рік,
Чугуївського управління Державної казначейської служби України Харківської
області за 2009-2011 роки у кількості 237 справ.

Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  роботи
з  документами,  включаючи  їх  підготовку,  реєстрацію,  облік  і  контроль  за
виконанням,  з  проведення  експертизи  цінності  документів  та  оформлення  її
результатів тощо діловодам (відповідальним за діловодство) та відповідальним
за ведення  архіву в  апараті,  управлінні  агропромислового розвитку,  відділах
охорони здоров'я, освіти, у справах молоді та спорту, службі у справах дітей
районної державної адміністрації, Чугуївському районному центрі соціальних
служб  для  сім'ї,  дітей  та  молоді,  виконавчих  комітетах  Введенської,
Чкаловської  селищних,  Кам'яноярузької  та  Мосьпанівської  сільських  радах,
КП «Чугуївський  районний  центр  ПМСД»,  редакції  міськрайонної
інформаційної газети «Вісник Чугуївщини».

29  вересня  взято  участь  у  роботі  круглого  столу  за  темою  «Архівна
справа на Харківщині: історія та сучасність»  (до 100-річчя створення системи
архівних  установ  в  Україні),  що  відбувся  у  Державному  архіві  Харківської
області.

Відкрито  виставки  архівних  документів  «Незалежність  України»
(до 26-ї  річниці незалежності  України, 15 серпня) та «Районний архів: як це
було …» (до 100-річчя створення системи архівних установ України). 

З  метою  організації  користування  документами  забезпечено
функціонування  читального  залу.  У  звітному  періоді  у  читальному  залі
працював 1 користувач, якому видано 23 справи.

Здійснювалося  інформаційне  забезпечення  користувачів  за  їхніми
запитами. Протягом кварталу проводився прийом громадян, на якому прийнято
39 осіб;  надійшло 19 запитів майнового,  2 -  тематичного,  та  10 - соціально-
правового характеру юридичних і фізичних осіб України.

Проведено  2  засідання  експертної  комісії  архівного  відділу,  на  яких
розглянуто описи справ, номенклатура справ організацій тощо.

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

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

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 15 запитів на
публічну інформацію. 11 запитів надійшло від фізичних осіб, 4 - від юридичних.

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

Усі запити було опрацьовано в межах встановлених законодавством термінів,
6  з  яких  задоволено,  1  -  направлено  належним  розпорядникам  запитуваної
інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації  у  визначений
законодавством термін.  Відповіді на 8 запитів було надано з випередженням терміну
виконання.

Протягом звітного періоду оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної
державної адміністрації як розпорядника публічної інформації з боку запитувачів не
було.

Щотижнево  на  офіційному  веб-сайті  поновлялася  інформація  про
кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до районної державної
адміністрації.  Станом  на  01.10.2017  внесено  до  системи обліку  (реєстру)  10821
документ.

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

Щодня  здійснювався  моніторинг  щодо  резонансних  подій,  акцій
протесту,  фактів  підбурювання  населення  до  масових  заходів  та  інших
провокаційних  дій  та  готувалися  за  його  результатами  щоденні  звіти  для
обласної державної адміністрації.

Проводилася робота щодо розвитку суспільних відносин та формування
в  районі  громадянського  суспільства.  Організовано  та  проведено  засідання
громадської ради при районній державній адміністрації,  на якому розглянуто
питання  про утворення  Малинівської  об'єднаної  територіальної  громади;
соціальний  захист  учасників  антитерористичної  операції;  удосконалення
системи  соціальної  роботи,  спрямованої  на  запобігання  потраплянню  сімей
у складні життєві обставини і профілактику соціального сирітства; підготовку
житлово-комунального господарства  району до опалювального періоду 2017-
2018 років.

Забезпечувалося інформаційне наповнення офіційного веб-сайту районної
державної адміністрації 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 обов'язковими для
оприлюднення документами, опрацьовувалися їх матеріали.

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  було
розміщено 518 матеріалів, з яких 389 - становили новини (75%). 

Відкрито модуль «Свято» (програма свята до Дня незалежності України)
і «Консультація»  (відповіді  на  питання  громадян  міністра  юстиції  України
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П. Петренка).
Щотижня для друку в газеті готувалася інформація до рубрики «Робочий

тиждень» щодо діяльності районної державної адміністрації та органів місцевого
самоврядування.

Для  налагодження  системного  діалогу  органів  виконавчої  влади
і  громадськості,  з  метою  постійного  об'єктивного  інформування  населення
району з актуальних питань державного будівництва, політичного та соціально-
економічного  життя  Чугуївщини  щомісяця  у  районі  забезпечувалося
проведення  Днів  зустрічей  у  трудових  колективах  та  з  активом  населених
пунктів району. За звітний період проведено три заходи за темами: «Про стан
роботи  провідних  галузей  промисловості  району»;  «Пам'ятаймо  трагедію
Великого терору»;  «Про підсумки збирання ранніх  зернових культур у 2017
році».

Організовано  та  проведено  роботу  щодо  відзначення  в  районі  заходів
з нагоди Дня Державного Прапора України і Дня незалежності України.

Організовано  виготовлення  та  розміщення  тематичної  друкованої
соціальної реклами «Про відзначення 26-ї річниці незалежності України».

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

Проведено три навчання працівників  районної державної адміністрації, де
вивчено 19 питань та три семінари-наради з сільськими, селищними головами та
секретарями місцевих рад, де розглянуто 23 питання.

На трьох розширених нарадах голови  районної державної адміністрації із
заступниками голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів
районної  державної  адміністрації та  служб  району,  сільськими,  селищними
головами розглянуто 11 питань.

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

19  липня  - «Призначення  субсидії.  Проблемні  питання  та  шляхи  їх
вирішення»  за  участю  заступника  голови  районної  державної  адміністрації
Волоцкової В.М.;

16 серпня -  «Реформування галузі охорони здоров'я з метою покращення
медичного  обслуговування  населення  району»  за  участю  заступника  голови
районної державної адміністрації Волоцкової В.М.;

20 вересня - «Підготувалися до опалювального сезону якісно»  за участю
першого заступника голови районної державної адміністрації Суворова О.І.

За звітний період було проведено 3 засідання колегії Чугуївської районної
державної адміністрації, на яких розглянуто 11 питань. За результатами засідань
колегії видано 11 розпоряджень голови районної державної адміністрації.

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

04 серпня - відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації;
29 серпня - сектору цивільного захисту районної державної адміністрації;
27 вересня - відділу освіти районної державної адміністрації.
З  метою контролю за  здійсненням органами місцевого  самоврядування

делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 (із змінами) було здійснено
виїзди  до  Кам'яноярузької  та  Граківської  сільських  рад  (13  та  26  вересня
відповідно).

Узагальнено  досвід  роботи 3  виконкомів  сільських,  селищних  рад,
проведено 9 перевірок виконання органами місцевого самоврядування району
делегованих повноважень органів виконавчої влади з окремих статей відповідно
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відбулося  9  засідань  з  питань  нагородження  районної  державної
адміністрації  та  районної  ради.  За  звітній  період  нагороджено  99  осіб  та
1 колектив Почесною грамотою Чугуївської районної державної адміністрації та
Чугуївської районної ради та 48 осіб та 3 колективи Подякою голови районної
державної адміністрації та голови районної ради.

Відділом  управління персоналом  апарату  районної  державної
адміністрації  підготовлено  123 проекти  розпоряджень  голови  районної
державної адміністрації з кадрових питань:  42 - з особового складу,  66 - про
відпустки,  13 - про відрядження,  2  - про зняття дисциплінарного стягнення та
3 - з основної діяльності.

Станом  на  01.10.2017 у  районній  державній  адміністрації  фактично
працює  121  особа,  21 посада вакантна,  з  них:  3 -  на  період  відпусток  для
догляду  за  дитиною,  1  - у  зв'язку  з  навчанням  за  денною  формою
у Харківському регіональному інституті державного управління Національної
академії  державного  управління  при  Президентові  України,  1  - у  зв'язку
з проходженням військової служби за контрактом.

На посади державних службовців призначено 3 особи за рекомендаціями
конкурсних комісій.

У ІІІ кварталі звільнилося 3 особи, з яких: 1 - за власним бажанням, 1 - за
угодою сторін, 1 - у порядку переведення до іншого органу державної влади,
1 - у зв'язку зі вступом на денну форму навчання до Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при  Президентові  України;  також одна  особа  була  увільнена  від  виконання
посадових  обов'язків  у  зв'язку  з  проходженням  військової  служби
за контрактом.

Проводився  прийом  документів  для  участі  в  конкурсах  на  зайняття
вакантних  посад  державної  служби  у  районній  державній  адміністрації.
Проведено 4 засідання конкурсної комісії районної державної адміністрації, за
рекомендаціями яких визначено 3 переможців.

За результатами 6 засідань комісії з підрахунку стажу державної служби
працівників  районної  державної  адміністрації  8 державним  службовцям
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підвищено надбавку за вислугу років на державній службі відповідно до Закону
України  «Про  державну  службу»  та  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної
служби».

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

Проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній державній
адміністрації, на якому розглянуто 3 питання.

Розпочато  перевірку,  передбачену  Законом  України  «Про  очищення
влади»,  щодо 3 новопризначених державних службовців,  успішно завершено
цю перевірку 9 державними службовцями.

Державні  службовці  районної  державної  адміністрації  підвищували
кваліфікацію на навчаннях  працівників  районної  державної  адміністрації,  на
семінарах-нарадах з сільськими, селищними головами та секретарями місцевих
рад. 11 осіб пройшли підвищення кваліфікації у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління
при  Президентові  України  на  тематичних  короткострокових  семінарах.
Два державних службовця взяли участь у семінарі-навчанні щодо запобігання,
врегулювання конфлікту інтересів та правових засад  запобігання та протидії
корупції, що відбувся в обласній державній адміністрації.

Чотири  особи  7  групи  оплати  праці  районної  державної  адміністрації
взяли участь у конкурсному відборі на навчання у Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління
при  Президентові  України  за  спеціальністю  «Публічне  управління  та
адміністрування» на заочну форму навчання. Загалом цьогоріч слухачами цього
навчального  закладу  стали  6  державних  службовців  за  заочною  формою
навчання, 1 - за денною.

Видано  97  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з  основної  діяльності.  Надійшло  459  документів  із  обласної  державної
адміністрації  та  обласних  органів  виконавчої  влади,  595  -  із  місцевих
організацій, установ, підприємств.

За  поточний  період  зареєстровано  200  письмових  звернень  громадян,
з  них  13  колективних  (222  особи),  2  дублетних,  повторних  звернень  не
надходило.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  та  Указу
Президента  України  від  07.02.2008  №109  «Про  першочергові  заходи  щодо
реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на  звернення  до  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» протягом  ІІІ кварталу
відбувалися  за  окремим  графіком  особисті  прийоми  громадян  керівництвом
районної  державної  адміністрації.  Всього  проведено  34  (прийнято  79  осіб)
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особистих прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації,
у тому числі 11 виїзних (прийнято 27 осіб).

На  початок  кварталу  на  контролі  перебувало  620 документів.
Було взято на контроль 207 документів, з них: 3 розпорядження та 2 доручення
голови  обласної  державної  адміністрації,  12  розпоряджень  та  13  доручень
голови  районної  державної  адміністрації,  1  доручення  заступника  голови
районної  державної  адміністрації, 4  районні  програми,  59  листів  та  інших
документів  територіальних,  центральних  органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, у тому
числі:  8 листів  з  Чугуївської  районної  ради,  3  -  з  контролюючих  органів,
5 - з Чугуївської місцевої прокуратури, 2 - адвокатських запита, 9 - внутрішніх
документів  районної  державної  адміністрації.  Загальна  кількість  документів,
що перебувала на контролі протягом ІІІ кварталу, складала 827 од.

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в  районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  було  надано  765 інформацій
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах, що в середньому складало по 17 інформацій щоденно.

Було  отримано  82 документи  з  дуже  стислими  термінами  виконання,
з них: 33 - з терміном виконання від 1 до 3 днів,  49 - від 4 до 7 днів. Також
22 документи з періодичними термінами інформування: «більше двох разів» -
11, «щомісячно» - 8, «щоквартально» - 3. 

Було виконано в повному обсязі та знято з контролю 246 документів, що
складає  30  %  від  загальної  кількості  контрольних  документів  (827),  з  них:
9 розпоряджень голови обласної  державної  адміністрації;  5  доручень голови
обласної  державної  адміністрації;  22  розпорядження  та  11  доручень  голови
районної  державної  адміністрації;  119  документів  посадових  осіб  обласної
державної адміністрації; 14 районних програм; 66 інших документів, з них: 

5 - з Чугуївської районної ради; 
6 - з Чугуївської місцевої прокуратури; 
2 - з контролюючих органів; 
2 - адвокатських запита;
1 - звернення депутатів всіх рівнів; 
13 - внутрішніх документів районної державної адміністрації.
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.  Проведено  перевірку  квот  у  папках
користувачів, групові політики, робота служб DNS та DHCP, щоденна архівація
даних, щотижневе копіювання папок користувачів на зйомний жорсткий диск.

Постійно  проводилось  адміністрування  роботи  Eset Endpoint Antivirus:
оновлення  баз  даних  та  компонентів  програми  на  серверах  та  клієнтських
комп'ютерах, моніторинг перевірок критичних областей тощо.
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З метою адміністрування роботи серверу FosDoc здійснювалось щоденне
резервне  копіювання  бази  даних.  Проведено  роботи  по  налаштуванню
програми FossDoc у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

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

Організовувалось  технічне  обслуговування  оргтехніки,  заправка
картриджів тощо.

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

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

Відділом  з  юридичних  питань  і  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-
секретної  роботи  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату
райдержадміністрації  виконувалась  поточна  робота,  вивчено  і  кодифіковано
нормативне законодавство.

Проводилась  перевірка  проектів  розпоряджень  голови  районної
державної  адміністрації;  проектів  рішень  колегії  районної  державної
адміністрації;  проектів  рішень  районної  ради;  актів  органів  місцевого
самоврядування,  виданих  з  питань  здійснення  делегованих  повноважень
органів виконавчої влади, на відповідність чинному законодавству за липень,
серпень та вересень, готується відповідна довідка за ІІІ квартал 2017 року. 

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

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

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

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

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги районної державної адміністрації, звернулось 9 громадян.

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

З  питань  оборонної  роботи  видані  розпорядження  голови  районної
державної  адміністрації  від  12.07.2017  №  231  «Про  проведення  призову
громадян  призовного  віку  на  строкову  військову  службу  до  Національної
гвардії  України  у  серпні  2017  року»;  18.08.2017  №  277  «Про  проведення
навчальних  зборів  загону  оборони  Чугуївського  об'єднаного  районного
військового  комісаріату  у  вересні  2017  року»;  31.08.2017  №  287  «Про
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проведення призову громадян призовного віку на строкову військову службу у
жовтні-листопаді 2017 року».

Проведена  перевірка  військового  обліку  відповідно  до  затвердженого
графіка.

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

Узагальнено  та  надано  інформацію  керівництву  районної  державної
адміністрації про  стан  виконання  Програми  забезпечення  публічної  безпеки
і  порядку у  Чугуївському районі  на 2016-2017 роки,  затвердженої  рішенням
районної ради від 20.10.2016 року, за ІІІ квартал 2017 року.

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

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

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

Всього отримано 150  відомостей по  40 населеним пунктам району, які
містили  дані  про  1085 виборців.  За  результатами  опрацювання  відомостей
періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 707 виборців;
включено до Державного реєстру виборців - 87;
внесено  змін  до  персональних  даних  у  Державному  реєстру

виборців - 620;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ - 172;
виконано  переадресування  для  прийняття  рішення  на  інші  відділи

ДРВ - 19;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ - 26;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ - 187 виборцям.
Всього особисто звернулося 6 громадян, які написали заяви щодо зміни їх

персональних  даних  та  включення  до  Державного  реєстру  виборців.  Усі
звернення були відпрацьовані відповідно до вимог діючого законодавства.

За результатом опрацювання відомостей періодичного поновлення даних
Державного  реєстру  виборців,  заяв  виборців,  виконання  доручень
Розпорядника  Реєстру,  переадресації  з  інших  відділів  ведення  Реєстру  та
переадресації на інші відділи ведення ДРВ підготовлено та видано  16 наказів
про  внесення  запису  до  бази  даних  Державного  реєстру  виборців,  59 -  про
внесення  змін  до  персональних  даних  виборця,  включеного  до  Державного
реєстру  виборців  та  18 наказів  про  знищення  запису Державного  реєстру
виборців.
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Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  було  підготовлено  та
надіслано  до  сільських,  селищних рад 3 запити,  які  містили  записи  про
3 виборців, для уточнення їх персональних даних та виборчих адрес.

Отримано від сільських, селищних рад відповіді на 5 запитів, які містили
записи про 34 виборця. Усі відповіді були відпрацьовані та внесені відповідні
зміни до АІТС ДРВ.

Також  надіслано  6 повідомлень  виборцям  району  про  уточнення  їх
виборчих адрес для усунення кратного включення до Реєстру та уточнення їх
персональних даних.

Надіслані повідомлення про включення до ДРВ 72 виборцям.
На  виконання  постанови  ЦВК  від  24.11.2012  №  11  «Про  порядок

утворення  звичайних,  закордонних  та  спеціальних  виборчих  дільниць  на
постійній основі» відділом ведення Державного реєстру виборців за поданням
сільських,  селищних  голів  внесено  зміни  до  меж  постійнодіючих  виборчих
дільниць (ПВД) на території району.

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

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

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

На  підставі  пропозицій  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  основних  завдань  та  повноважень,  покладених  на  районну
державну адміністрацію, Регламенту роботи районної державної адміністрації
сформовано  План  роботи  районної  державної  адміністрації
на ІV квартал 2017 року, який затверджено розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 02.10.2017 № 320.

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

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                         Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська  40 906


