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

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

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

Голова районної державної 
адміністрації                                                М.М. ШОШИН

«____»____________2018 р.

              
Голові районної державної 
адміністрації

                                                          ШОШИНУ М.М.

З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за IV квартал 2017 року

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

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

Протягом  ІV кварталу  2017  року  зареєстровано  1215  звернень  щодо
надання  адміністративних  послуг:  32  -  Чугуївського районного  відділу
Головного  управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській
області,  433 - міськрайонного управління у м. Чугуєві і Чугуївському районі
Головного  управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області  (далі  -
Держгеокадастр),  750 -  власні  послуги (відділ реєстрації районної  державної
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адміністрації: нерухоме майно - 664, бізнес - 74, архітектура - 11, відділ освіти -
1).

Видано  952  результати:  32  -  державної  міграційної  служби,
189  -  Держгеокадастру,  731  -  власні  послуги  (відділ  реєстрації районної
державної адміністрації: нерухоме майно - 661, бізнес - 62, архітектура - 8).

Адміністраторами  надано  майже  850  консультацій  щодо  отримання
адміністративних послуг.

Відділом державної реєстрації районної державної адміністрації протягом
ІV кварталу 2017 року прийнято (через Центр надання адміністративних послуг
при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено  державної
реєстрації 796 заяв: щодо державної реєстрації речових прав нерухомого майна
та їх обтяжень, 717 заяв та 79 заяв щодо державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців. На розгляді (з урахуванням залишку не розглянутих
та зупинених заяв у попередньому кварталі) у відділі перебувало 746 заяв.

Протягом ІV кварталу 2017 року задоволено 713 заяв, що складає 95,58 %
від кількості, що перебувала на розгляді; зупинений розгляд 1 заяви, що складає
0,13 % від кількості, що перебувала на розгляді (що є залишком не розглянутих
заяв на кінець звітного періоду);  відкликано 30 заяв,  що складає  4,02 % від
кількості,  що перебувала на розгляді,  відмовлено у задоволенні 2 заявам, що
складає 0,27 % від кількості, що перебувала на розгляді.

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

Фінансовим управлінням районної державної адміністрації підготовлено
матеріали та проекти рішень на пленарні засідання районної ради від 26.10.2017
року «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 року «Про
районний бюджет  на  2017  рік»,  від  28.11.2017  року  «Про  внесення  змін  до
рішення районної  ради від  23.12.2016 року  «Про районний бюджет на  2017
рік»,  від  20.12.2017 року  «Про внесення  змін до рішення районної  ради від
23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» та «Про районний бюджет
на 2018 рік».

24.10.2017 року підготовлено матеріали та прийнято участь у засіданні
колегії  районної державної адміністрації з питання «Про підсумки виконання
бюджету району за 9 місяців 2017 року».

Підготовлено  проекти  та  видані  розпорядження  голови  районної
державної  адміністрації:  від  27.10.2017  №  355  «Про  підсумки  виконання
бюджету  району  за  9  місяців  2017  року»,  від  13.12.2017  №  437  «Про
перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету, стабілізаційної дотації»,
від  21.12.2017  №  456  «Про  перерозподіл  обсягу  субвенцій  з  державного
бюджету», від 21.12.2017 № 455 «Про схвалення проекту районного бюджету
на 2018 рік та прогноз районного бюджету на 2019 та 2020 роки».

Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення змін
до затверджених бюджетів  на  2017 рік,  та  бюджетні  запити на 2018 рік від
місцевих  рад  та  бюджетних  установ  району.  Перевірено  їх  відповідність
бюджетному законодавству.
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Проводився щоденний моніторинг виконання доходної частини бюджету
району та стан виплат захищених статей видатків, проводилась постійна робота
з казначейством щодо стану проведення видатків та інших бюджетних питань.

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

Проведено  аналіз  рейтингових  показників  економічного  стану
сільськогосподарських підприємств району за січень-грудень 2017 року. Індекс
обсягу  сільськогосподарського  виробництва  склав  60,0  %  до  відповідного
періоду попереднього року.

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

У  галузі  тваринництва  станом  на  01.01.2018  року  поголів'я  великої
рогатої худоби склало 8134 голови, в тому числі корів - 2967 голів, свиней -
5332 голови, птиці - 131533 голови. 

Виробництво м'яса худоби та птиці (у живій вазі) склало - 3708,6 тонн,
молока - 22592,9 тонн (127,1 % до рівня минулого року). 

Надій молока від однієї середньої корови склав 7501 кг. Середньодобові
прирости ВРХ та свиней становлять 519 та 250 гр. За 2017 рік було вироблено
11499,1 тис. шт. яєць. Яйценосність курей-несучок склала 191 шт.

Ведеться  моніторинг  наявності  та  обсягів  дезінфекційних  засобів  або
складових для їхнього виготовлення, що знешкоджують вірус АЧС. Постійно
проводилися заходи по боротьбі з хворобами та шкідниками в господарствах
району.

Начальником  та  спеціалістами  управління  проводились  виїзди  до
сільськогосподарських  підприємств  району  з  питань  стану  посівів  озимих
зернових культур під урожай 2018 року та зимівлі худоби.

Щотижня  проводився  моніторинг  розрахунків  за  оренду  земельних
часток  (паїв)  по  сільськогосподарських  підприємствах  району.  Станом  на
01.01.2018  року  господарства  району  розрахувалися  з  пайщиками  на  суму
80624,0 тис. грн, що становить 102,6 %.

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

У  2017  році  господарствами  району  закуплено  сільськогосподарської
техніки та обладнання на суму 99,4 млн. грн.

Проводився  моніторинг  забезпеченості  сільськогосподарських
підприємств  району  паливно-мастильними  матеріалами,  закупівлі  та
застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин, а також потреби
підприємств  АПК  у  залученні  кредитних  коштів  для  виконання  осінньо-
польових робіт у 2017 році.
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Відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації  у  ІV кварталі  2017  року  підготовлено  проект  Програми
економічного  і соціального розвитку  Чугуївського  району на  2018 рік,  а  також
питання для розгляду на сесії Чугуївської районної ради «Про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Чугуївського району на 2017 рік, затвердженої
рішенням Чугуївської районної ради від 27.04.2017 (зі змінами)».

Узагальнено підсумки економічного та  соціального розвитку району за
січень-листопад  2017  року.  Згідно  з  оперативними  даними  промислових
підприємств,  за  січень-жовтень  2017  року  обсяг  реалізованої  продукції
промислового комплексу району (у діючих цінах) склав 1200,52 млн. грн, що на
4,8 % менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі,  на
підприємствах:  ТОВ  «Малинівський  склозавод»  - на  42,44  %,
ТОВ «Зооветеринарний  центр»  - на  5,55  %,  ПрАТ «Новопокровський  завод
ЗБК» - на 64,76 %, ПрАТ «Чугуївський молочний завод» - на 3,58 %.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах  -
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» -  на 20,47 %,  ТОВ «Лікеро-горілчаний
завод  «ПРАЙМ» -  на  32,61  %,  філія  «ТЕЦ» ТОВ «ДВ  Нафтогазовидобувна
компанія»  -  на  46,25  %,  ДП  «Новопокровський  КХП»  на  16,36  %,
ТОВ «Бікорм» - 3,34 %.

Продукція  вироблена  промисловими  підприємствами  району
експортувалася до таких країн як: В'єтнам, Південна Корея, Ірак, Оман, Кенія,
Канада, Йорданія, Англія, Грузія, США, Ірландія, Казахстан та інші.

За останніми даними обласної статистики (за січень-вересень 2017 року)
підприємствами Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму
1299083,7 тис. грн та складає 1,1 % до всієї реалізованої продукції Харківської
області.

Зовнішньоторгівельний  оборот  району  за  січень-вересень  2017  року
становить 18230,7 тис. дол. США. Загальний об'єм експорту становить 9104,9
тис. дол. США, або 72,5 % до показника минулого року, об'єм імпорту - 8925,8
тис. дол. США, або 154,0 % до показника минулого року.

У районі налічується 224 заклади торгівлі: 134 магазини, 74 торговельних
павільйонів, 16 кіосків.

Працюють фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський КХП»,
ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»,  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  1  фірмовий  кіоск
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.
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З  метою  виходу  на  ринок  безпосередньо  товаровиробників  району
у вихідні та святкові дні проводилися ярмарки з продажу продовольчих товарів.
До  ярмаркової  діяльності  залучались  ДП «Новопокровський  КХП»  та
ПрАТ «Чугуївський молочний  завод»,  які  реалізовували  продукцію власного
виробництва за цінами нижчими від середніх по області.

Сфера  громадського  харчування  налічує  51  підприємство:  1  ресторан,
23 кафе, 1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень.

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 (у ІІІ кварталі 2017 року) обсяг
реалізованих послуг склав 3698,8 тис. грн, у т.ч. населенню 1183,6 тис. грн. Частка
послуг, реалізованих населенню у загальному обсязі склала 25,2 %.

У порівнянні з початком 2017 року на підприємствах торгівлі району ціни
на основні продукти харчування знаходяться на рівні середньообласних.

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 - 6,79 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» -
25,33  грн/л,  бензин  марки  АI  -  95  «Євро»  -  26,08  грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро»- 23,63 грн/л.

Взято участь у:
регіональній  нараді  з  питання  технічної  підтримки  ПРООН  Програми

раннього відновлення України;
культурно-мистецькому  фестивалі  «Дні  польської  культури

в Чугуївському районі»;
зустрічі з Генеральним консулом Республіки Польща у Харкові з метою

налагодження  польсько-українських  торговельно-економічних,  культурних
зв'язків;

ІІ  Польсько-українському  форумі  місцевого  самоврядування  «Громада.
Ефективний розвиток. Інвестиції».

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.

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

підсумки економічного і соціального розвитку району за січень-листопад
2017 року;
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моніторинг цін на основні продукти харчування;
дислокацію  підприємств  побутового  обслуговування  населення,  мережі

ресторанного господарства та торговельних точок району.
Постійна увага приділялася вирішенню питань соціальної політики.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної

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

На  обліку  у  Чугуївському  міському  районному  центрі  зайнятості  з
початку року перебувало 1072 безробітних, з яких 634 особи працевлаштовані.
Рівень працевлаштування складає 59,1 %.

У  громадських  та  інших  роботах  тимчасового  характеру взяло  участь
481 особа.

За  направленням  служби  зайнятості  одержали  нову  професію  або
підвищили кваліфікацію 300 осіб.

Створено 312 робочих місць. З них: юридичними особами - 113, фізични-
ми особами - 154, за договорами трудового найму працює 45 чол.

Виплачено компенсацію єдиного внеску 8 роботодавцям.
Станом на 01.01.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі

немає.
Середньомісячна заробітна плата по району за січень-вересень 2017 року

склала 5826 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає
148,9  %.  Від  прожиткового мінімуму на  працездатну  особу  (1600 грн)  вона
становить 364,1 %, від обласного - 90,4 %.

Здійснювались  системні  заходи  щодо  профілактики  травматизму  на
виробництві  та  профзахворювань  у  відповідності  із  Законом  України  «Про
охорону праці».  У ІV кварталі 2017 року зареєстровано 91 нещасний випадок
невиробничого характеру.

Станом на 01.01.2018 житлові субсидії у районі призначені 11304 сім'ям,
або 85,13 % від їх загальної кількості. В аналогічному періоді 2016 року - 13038
(98,0 %).

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
101316,04 тис. грн,  що на 1708,57 тис. грн більше ніж в аналогічному періоді
2016 року. Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становить
1126,05 грн, що на 342,25 грн менше ніж за 2016 рік.

За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  житлову  субсидію
624 сім'ям, або 5,5 % від загальної кількості призначених.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім'ям»  отримали  допомогу  221 малозабезпечена  сім'я на
загальну суму 8663,1 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
одержали допомогу 1953 сім'ї на загальну суму 34827,9 тис. грн.
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Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги,  нарахована
53 особам на суму 106,2 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам нарахована 125 особам на суму 1926,2 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
інвалідом І групи та пристарілим нарахована 30 особам на суму 10,4 тис. грн,
заборгованості немає.

Грошова  допомога  малозабезпеченій  особі,  яка  проживає  разом
з інвалідом  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована
24 отримувачам на суму 735,1 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам  нарахована
403 отримувачам на суму 7861,8 тис. грн, заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  нарахована  на  суму  1555,7  тис.  грн,  з  них:
9 прийомним сім'ям нараховано 670,5 тис. грн, 2 дитячим будинкам сімейного
типу нараховано 885,2 тис. грн, заборгованості немає.

Головним державним соціальним інспектором перевірено  7733  особові
справи одержувачів субсидій та 455 особових справ одержувачів  соціальних
допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.  Станом на  01.01.2018
року  призначено пільг на загальну суму 8722,7 тис. грн, перераховано 7605,1
тис.  грн,  в  тому числі  за  минулі  роки 2339,7 тис.  грн.  Заборгованості  перед
населенням за надані пільгові послуги немає. 

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

За  ІV квартал  2017  року  управлінням  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації  видано 365 довідок про взяття на
облік внутрішньо переміщених осіб.

Станом  на  01.01.2018  року  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,  3  учасника  бойових  дій  та  11  інвалідів
загального захворювання.

Станом на 01.01.2018 року 182 інваліди отримали 325 направлень для
забезпечення протезними виробами та технічними засобами реабілітації.

Згідно  із  Законом  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту»  проведено  роботу  щодо  видачі  листів  талонів  на
пільговий проїзд. Листи талонів видані 7 особам.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  має  три  відділення,
чисельність  працюючих  81  чоловік,  у  тому  числі  соціальних  робітників
45 чол., які працюють у 14 населених пунктах.

Станом на 01.01.2018 року надана допомога 910 особам, у тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома - 479 особам;
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відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  -  21
особі;

відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової
допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) -
315 особам;

пунктом прокату - 60 чол.;
переміщеним особам із зони АТО - 35 чол.
На  обліку  перебуває  425  громадян  постраждалих  внаслідок

Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 103 чол.,  2 - 79 чол.,  3 -  150 чол.,
вдови - 39 чол., діти - 54 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  182  громадянина,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 674,4 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено 107 громадян на суму 152,6 тис. грн,
пільгами на безкоштовне зубопротезування скористалися 6 громадян на суму
14,1 тис. грн.

Підготовлені  матеріали  на  засідання  колегії  «Про  роботу  Чугуївського
міського районного центру зайнятості за 9 місяців 2017 року».

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

населення, надана матеріальна допомога 60 чол. на суму 27100 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 191 справу по
субсидіях та 35 справ по допомогах, 8 справ по пільгах.

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

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

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

У  грудні  проведена  перевірка  виконкому  Введенської  селищної  ради
щодо вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і
пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Протягом  ІV кварталу  2017  року  на  адресу  управління  надійшло
65 письмових  звернень.  На  особистому  прийомі  у  начальника  управління
побувало  178 громадян.  На  Урядову  «гарячу»  лінію  надійшло  219  звернень
громадян.
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Розглянуто  звернення  стосовно  призначення  житлової  субсидії  та
соціальних допомог  - 18 чол.;  надання матеріальної допомоги  - 8 чол.;  щодо
порушення трудового законодавства - 3 чол., з інших питань - 2 чол.

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

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

Відділом охорони здоров'я  районної  державної  адміністрації  проведено
засідання:  Координаційної  ради  з  питань  профілактики  і  боротьби
з поширенням алкоголізму, токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції  та  СНІДу;
Районної ради протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Взято участь у:
селекторній нараді обласної державної адміністрації з питання підготовки

об'єктів медичної сфери до початку опалювального сезону 2017-2018 років;
Днях головного лікаря в обласній клінічній лікарні м. Харкова;
селекторній відеонараді Міністерства охорони здоров'я України з питань

інформування  медичної  громадськості  про  подальші  кроки  впровадження
медичної реформи на первинному рівні;

медичних нарадах КП «Чугуївський районний центр первинної медико-
санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  за
підсумками роботи лікувального закладу за 10 та 11 місяців 2017 року;

селекторній  нараді  обласної  державної  адміністрації  з  питання  щодо
освоєння коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів,
що фінансуються у поточному році за рахунок різних джерел фінансування по
сфері охорони здоров'я;

роботі «районного мобільного офісу з соціальних питань» у с.  Кам'яна
Яруга, смт Новопокровка, с. Велика Бабка;

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»;

виїзному засіданні Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України з питання «Створення умов для
реалізації програм підтримки регіонів».

Підготовлено та проведено:
акцію  в  районній  державній  адміністрації  для  державних  службовців

з нагоди Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози;
акцію з популяризації вакцинації серед населення, особливо серед дітей;
виїзд  до  клінічного  санаторію  «Курорт  «Березівські  мінеральні  води»

учасників АТО та членів їх сімей для участі у Дні медичної та психологічної
реабілітації учасників АТО та членів їх сімей.
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Здійснено виїзд начальника відділу охорони здоров'я районної державної
адміністрації  спільно з  фахівцями КП «Чугуївський районний центр ПМСД»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  в  смт  Есхар,  Кочеток  та
с. Гракове  для  проведення  роз'яснювальної  роботи  щодо  реформування
первинної ланки та проведення роботи по укладанню декларацій між пацієнтом
та сімейним лікарем.

З метою профілактичної роботи та залучення населення до проведення
медичних оглядів  було організовано виїзди бригади вузьких фахівців-лікарів
районної  лікарні  в  населені  пункти  району:  смт  Есхар,  смт  Малинівка,
с. Волохів Яр, с. Тернова, смт Кочеток, смт Новопокровка, с. Стара Покровка,
с. Гракове, смт Чкаловське, с. Нова Гнилиця, с. Стара Гнилиця, с. Миколаївка,
сел.  Залізничне,  с.  Кам'яна  Яруга,  с.  Леб'яже,  с.  Велика  Бабка,  с.  Зарожне,
смт Введенка,  с.  Базаліївка,  с.  Коробочкине,  с.  Іванівка,  с.  Михайлівка,
с. Степове,  с.  Зелений  Колодязь,  с.  Юрченкове  та  с.  Мосьпанове. Всього
оглянуто 501 мешканець сільської місцевості. У склад бригади увійшли лікарі-
фахівці:  отоларинголог,  гінеколог,  онколог,  невропатолог,  окуліст,  медична
сестра вимірювання очного тиску.

Здійснено  36  виїздів,  оглянуто  1525  осіб,  під  час  оглядів  виявлено
онкологічну  патологію  у  18  осіб; пройшли  флюорографічне  обстеження  по
пересувному флюорографу - 3379 осіб.

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

На особистому прийомі громадян у  службі  у  справах дітей звернулось
45 осіб, прийнято 23 заяви з різних питань, що стосуються дітей.

Взято  участь  у  25  судових  засіданнях  у  Чугуївському  міському  суді
Харківської області:

7 - щодо захисту житлових та майнових прав дітей;
13 - відносно батьків, які не виконують свої батьківські обв'язки;
5 - щодо усиновлення дитини (1 - внутрішньо сімейне усиновлення).
Підготовлено  та  подано  до  суду  4  позовні  заяви  щодо  позбавлення

батьківських прав батьків, які не виконують свої обов'язки.
3  малолітні  дитини  були  влаштовані  до  дитячого  відділення  КЗОЗ

«Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  у  зв'язку  із
загрозою життю та  здоров'ю на  час  подолання  родиною складних життєвих
обставин. 2 неповнолітні дитини були влаштовані до Харківського обласного
центру соціально-психологічної  реабілітації,  в  грудні  1 дитина повернута  до
родини.

2 малолітні дитини були усиновлені громадянами України та передані на
виховання та спільне проживання.

Протягом звітного  періоду  4  неповнолітні  дитини були влаштовані  до
прийомних  сімей  на  території  району  (с.  Коробочкине,  смт Малинівка).
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Ще 2 неповнолітні дитини тимчасово перебувають у родинах знайомих на час
вирішення  питань  з  надання  статусу  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування.

Проведено  4  засідання  комісії  з  питань захисту  прав дитини районної
державної  адміністрації,  на  яких  було  розглянуто  34 питання,  підготовлено
13 розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації.  10  питань
стосувались житлових та майнових прав,  3 питання -  надання статусу, інші-
поточні питання.

Створено родину патронатного вихователя з метою надання комплексу
послуг з патронату над дитиною, підготовлено розпорядження голови районної
державної  адміністрації про  створення  патронату,  підготовлено  угоду  для
влаштування до родини дітей.

До Дня Святого Миколая та новорічних свят придбано та вручено дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування на території населених
пунктів району 60 солодких подарунків.

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

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

Чугуївським  районним  центром  соціальних  служб  для  сім'ї,  дітей  та
молоді  (далі  -  Центр)  продовжувалась  робота  за  основними  напрямками
діяльності,  зокрема  виявлення  та  обліку  сімей,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах;  соціального супроводження прийомних сімей, дитячих
будинків  сімейного  типу  та  сімей,  у  яких  виховуються  діти-сироти  та  діти,
позбавлені  батьківського  піклування;  соціальної  підтримки  незахищених
категорій населення, зокрема сімей внутрішньо переміщених осіб та учасників
антитерористичної  операції;  профілактика  негативних  явищ  у  молодіжному
середовищі  та  соціальної  роботи  із  сім'ями,  де  були  зафіксовані  випадки
вчинення насильства.

На  обліку  Центру  перебувало  300  сімей,  які  опинились  у  складних
життєвих  обставинах,  у  цих  сім'ях  виховується  428  дітей.  Серед  основних
причин  потрапляння  у  складні  життєві  обставини:  ухиляння  батьків  від
виконання  батьківських  обов'язків;  спосіб  життя,  внаслідок  якого  батьки  не
можуть  повним  чином  задовольняти  потреби  дітей;  інвалідність  одного  із
членів сім'ї; відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім'ї та
інші.

У  Місцевому банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах,  знаходится  34  родини,  в  них  виховується  80  дітей.  З  метою
забезпечення  оптимальних  умов  для  родин  з  дітьми  та  осіб,  які  опинились
у складних життєвих обставинах, до роботи залучались соціальний гуртожиток,
реабілітаційні  центри  та  центри  матері  і  дитини  району  і  області,  районна
організація Товариства Червоного Хреста України, благодійні організації.
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Спеціалістами Центру спільно із соціальними партнерами було здійснено
виїзди смт Малинівка, смт Есхар, смт Кочеток, смт Введенка, смт Чкаловське,
смт  Новопокровка,  с.  Кам'яна  Яруга,  с.  Леб'яже,  с.  Тернова,  с. Гракове,
с. Базаліївка,  с. Волохів Яр, с. Велика Бабка,  с. Коробочкине.  З батьками була
проведена  профілактична  робота  щодо  належного  утримання  та  виховання
дітей,  забезпечення  належних  умов  проживання,  ведення  здорового  способу
життя,  недопущення  насильства  у родині,  надана  допомога  в оформленні
документів та державних виплат.

Виявлено 58 сімей та осіб,  які  потребують соціальної  підтримки та  не
можуть  самостійно  подолати  складні  життєві  обставини.  Таким  категоріям
населення  надані  послуги  профілактики,  консультування,  представництва
інтересів, соціальної інтеграції та адоптації, соціального супроводу, до надання
гуманітарної  допомоги  таким  сім'ям  залучаються  соціальні  партнери,
громадські та благодійні організації.

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

З метою моніторингу цільового використання коштів державної допомоги
при  народженні  дитини  було  відвідано  53  сім'ї,  яким  була  призначена
і виплачена допомога. Під час відвідування сімей не було зафіксовано жодного
випадку нецільового використання коштів. 

Центром  здійснювалась  активна  робота  із  створення  першої  у районі
патронатної сім'ї та запровадження послуги патронату у районі. Патронатний
вихователь  і його  помічник  пройшли  навчання  за  Програмою  підготовки
патронатних  вихователів,  затвердженою  Міністерством  соціальної  політики
України.

01  грудня  2017  року  відбувся  «круглий  стіл»  за  участю  соціальних
партнерів  щодо  запровадження  послуги  патронату  над  дитиною.  20  та  21
грудня 2017 року відбувся дводенний тренінг зі створення міждисциплінарної
команди, організований МБО «Партнерство «Кожній дитині». У тренінгу взяли
участь представники служби у справах дітей, управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації, закладів освіти, охорони
здоров'я, правоохоронних органів. Учасники тренінгу мали змогу ознайомитись
із основними функціями суб'єктів соціальної роботи, дотичних до вирішення
питань сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах;
з моделлю та  змістом показників  оцінки потреб  дитини та  сім'ї,  з  послугою
патронату  над  дитиною,  алгоритмом  дій  щодо  надання  цієї  послуги,
з особливостями роботи міждисциплінарної команди.
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З  метою  профілактики  негативних  явищ  у  дитячому  та  молодіжному
середовищі  протягом  кварталу  спеціалістами  Центру була  проведена  акція
«Молодь  Чугуївщини  обирає  здоровий  спосіб  життя».  У  рамках  акції
у Кочетоцькому,  Кам'яноярузькому,  Граківському  навчально-виховних
комплексах  та  Старопокровській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  були
проведені  інформаційно-просвітницькі  заходи.  Учні  взяли  участь
в інтерактивах,  вікторинах,  продивились  відеолекторій  «Твоє  життя  -  твій
вибір», ознайомилися із правилами та основними чинниками здорового способу
життя, взяли активну участь у ситуативних завданнях.

05  грудня  2017  року з  метою формування  навичок  здорового  способу
життя  та  навичок  відповідальної  поведінки у  Кочетоцькій  загальноосвітній
санаторній  школі-інтернат  І-ІІІ  ступенів  був  проведений  інформаційно-
просвітницький захід до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

Велика увага приділялась патріотичному вихованню молоді та соціальній
роботі з учасниками антитерористичної операції і членами їх сімей. 

03 жовтня  2017  року  відбулось  відкриття  фотовиставки  патріотичного
спрямування  «З  Україною  в  серці»,  присвяченої  бійцям  антитерористичної
операції.  Фотовиставка  була  також  представлена  у  районному  Будинку
культури До дня Збройних Сил України та Міжнародного дня волонтера. 

До  роботи  із  внутрішньо  переміщеними  сім'ями  залучались  соціальні
партнери,  зокрема  Товариство  Червоного  Хреста,  громадська  організація
«Право на захист» та БО «Благодійний фонд «Волонтери: Дорослі - Дітям». 

Центром  були  проведені  заходи  до  Міжнародного  дня  людей
з інвалідністю:  інформаційно-просвітницький  захід  у  Великобабчанському
навчально-виховному  комплексі  «Я  -  такий,  як  Ти»  та  захід  для  дітей
з інвалідністю «Повір у себе». У рамках заходів діти з інвалідністю отримали
новорічні  подарунки  та  взяли  участь  у  майстер-класах  із  виготовлення
новорічних подарунків власноруч.

28 листопада 2017 року у рамках Всеукраїнської щорічної акції «16 днів
проти  насильства»  Центром  був  організований  «круглий  стіл»  з  питань
взаємодії  організацій  і  установ,  на  які  покладається  здійснення  заходів
з попередження насильства в сім'ї. Він мав на меті активізацію партнерського
руху  органів  державної  влади,  державних  закладів  щодо  викорінення
домашнього насильства,  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. 

Матеріали  «круглого  столу»,  зокрема  інформаційний  блок  щодо
безпечної поведінки дітей, були надіслані до навчальних закладів району.

У  рамках  «Школи  прийомних  батьків»  було  проведено  3  засідання.
24 листопада 2017 року прийомні  батьки вчились надавати першу допомогу,
а 15  грудня  2017  року  відвідали  Свято-Покровський  храм  та  взяли  участь
у майстер-класах до Дня Святого Миколая.

Також до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят Центром
були  проведені  заходи  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
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піклування, дітей з інвалідністю та дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах. У рамках щорічної благодійної акції «Щедрий грудень» здійснено
привітання сімей з дітьми, які потребують соціальної підтримки.

Спеціалісти Центру взяли участь у семінарах та тренінгах, організованих
Харківським обласним центром соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді.
Серед  них  -  тренінг  щодо  особистих  технік  для  уникнення  вигорання  на
робочому місці, семінарі для місцевих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей
та  молоді  щодо  практичного  застосування  Державного  стандарту  соціальної
послуги  профілактики,  Державного  стандарту  соціальної  послуги
представництва  інтересів та  Державного  стандарту  соціальної  послуги
соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці,  семінарі
«Рекрутування  до  сімейних  форм  виховання.  Залучення  та  використання
потенціалу громад до інформування щодо сімейних форм виховання».

Згідно  з  Програмою  забезпечення  публічної  безпеки  і  порядку
у Чугуївському районі  Харківської  області  на 2016-2017 роки,  затвердженою
рішенням  районної  ради  від  20.10.2016  року  спеціалістами  Центру та
міськрайонним відділом з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального
управління  з питань  виконання  кримінальних  покарань  та  пробації
Міністерства юстиції двічі на місяць проводилися інформаційно-просвітницькі
заходи для неповнолітніх та молоді, засуджених до покарання без позбавлення
волі. Заходи були присвячені формуванню навичок здорового способу життя.

Протягом  IV  кварталу 2017 року у закладах освіти району проведений
І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін.
Переможці  І етапу  взяли  участь  у  ІІ  (районному)  етапі  олімпіад.  Після
підведення підсумків районного етапу олімпіад переможці були направлені до
участі у ІІІ (обласному) етапі олімпіад.

02  жовтня  2017  року  у  Волохово-Ярському  НВК  відбулося  відкриття
меморіальної дошки загиблому в АТО випускнику цього навчального закладу
Мирославу  Мислі. У  мітингу-реквіємі  взяли  участь  керівництво  районної
державної  адміністрації  та  гості,  серед  яких  -  делегація  Харківського
національного  університету  ім.  В.  Каразіна. З  09  по  13  жовтня  2017  року
у закладах  освіти  району  проведено  урочистості  з  нагоди  Дня  Захисника
Вітчизни.

04 жовтня 2017 року відбувся І районний етап ораторського мистецтва за
темою  «Стежинок  у  світі  є  багато,  та  лиш  одна  веде  крізь  усе  життя:  із
безтурботного  дитинства  в  майбуття»  (І.  Федчишин).  У  зазначеному  заході
взяли  участь  12  старшокласників,  учнів  10-11-х  класів  району.  Всі  виступи
учасників фестивалю були пронизані високим почуттям національної й власної
гідності, патріотизму, несхитною вірою в краще життя, любов'ю до України.

05 жовтня 2017 року проведено семінар з  працівниками психологічної
служби  навчальних  закладів  району  за  темою  «Організація  психологічного
супроводу  навчально-виховного  процесу  у  2017-2018  навчальному  році:
нормативне  забезпечення  та  пріоритетні  напрями  діяльності  фахівців
психологічної служби».
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12  жовтня  2017  року  учні  10-11  класів  Малинівської  гімназії  та
Введенського  НВК  з  метою  військово-патріотичного  виховання,
профорієнтаційної  роботи  відвідали  музей  історії  органів  внутрішніх  справ
Харківщини,  батальйон  патрульної  служби  поліції  спеціального
призначення «Харків»,  батальйон  патрульної  служби  поліції  особливого
призначення.

17 жовтня 2017 року проведена нарада з керівниками навчальних закладів
району. На  нараду  були  запрошені  начальник  відділу  активної  підтримки
безробітних  Чугуївського  міського  районного  центру  зайнятості,  завідувач
сектору  цивільного  захисту  районної  державної  адміністрації  та  начальник
відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної  адміністрації.
Розглянуто питання про: порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів,
результати ЗНО випускників 2017 року, проведення конкурсу «Вчитель року -
2018», хід опалювального сезону у навчальних закладах району, розвиток шкіл
через  впровадження  спільної  проектної  діяльності  з  громадськими
організаціями та інші.

20 жовтня 2017 року у Малинівській гімназії  відбулося свято з нагоди
50-річчя з дня відкриття нового приміщення закладу. На свято завітали батьки,
діти, вчителі,  спонсори, випускники минулих років, зокрема ті,  які пішли до
1 класу в рік відкриття закладу - у 1967 році. 

Проводилась реєстрація учасників конкурсу «Учитель року-2018». 
27  жовтня  2017  року  підведені  підсумки  районного  етапу  конкурсу

«Класний  керівник  року». У  районному  конкурсі  взяли  участь  6  педагогів,
класних  керівників  5-9  класів  із  закладів  загальної  середньої  освіти.
Переможцями  стали  2  педагоги  з  Новопокровського  та  Зарожненського
навчально-виховних комплексів.

15  листопада  2017  року  на  базі  Введенського  навчально-виховного
комплексу проведено семінар з керівниками закладів освіти району за темою
«Сучасний розвиток закладу освіти в умовах реформування загальної середньої
освіти». У  рамках  семінару  керівники  закладів  освіти  мали  можливість
ознайомитися  з  матеріально-технічним  забезпеченням  освітнього  процесу
Введенського НВК.

14 та 15 листопада 2017 року в приміщенні КВНЗ «Харківська академія
неперервної  освіти»  в  межах  соціальної  програми  Марини  Порошенко,  за
підтримки  Благодійного  Фонду  П.  Порошенка  проведений  спеціалізований
тренінг  для  працівників  освітньої  сфери  регіону  за  темою  «Інклюзивний
простір.  Практичні  кроки»,  в  якому  взяли  участь  представники  районного
відділу  освіти,  закладів  освіти  району.  Метою  заходу  було  підвищення
компетентності  педагогічних  працівників  із  питань  якісного  здійснення
інклюзивного навчання й супроводу дітей з особливими освітніми потребами
в умовах закладів загальної середньої освіти.

12 листопада  2017 року  відбувся районний етап  Міжнародного  мовно-
літературного конкурсу, метою його проведення було передбачено піднесення
престижу української  мови та літератури у молодого покоління,  підвищення
рівня загальної мовної культури, виховання в його учасників почуття гордості
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за  свій  народ,  любові  до  рідного  краю,  вшанування  Тараса  Григоровича
Шевченка, Петра Яцика. У конкурсі взяли участь 21 учень 3-4 класів та 84 учні
5-11  класів. Роботи  учнів,  які  набрали  найбільшу  кількість  балів  у  своїй
паралелі та посіли І місця направлені до участі у ІІІ (обласному) етапі.

23 листопада 2017 року відбулося засідання розширеної колегії  відділу
освіти районної державної адміністрації з питань результативності зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів. На засідання колегії були
запрошені представники Харківського регіонального центру оцінювання якості
освіти. Захід  відкрила  начальник  відділу  освіти  районної  державної
адміністрації, яка зазначила, що рівень освіти у різних закладах сьогодні досить
неоднорідний,  і  діти  часто  недоотримають  необхідного  багажу  знань,  який
потрібен  для  здачі  ЗНО.  Педагоги  Чугуївщини  з'ясували  чинники,  які
впливають на якість результатів навчання.

Протягом  грудня  проведено  І  етап  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (написання контрольних
робіт) на базі закладів освіти району. На розгляд жюрі І етапу конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої  академії  наук України було
подано  31  науково-дослідницьку  роботу  з  24  секцій  (в  минулому  році  -
41 роботу  із  23  секцій).  У  конкурсі-захисті  взяли  участь  учні  8-11  класів  із
13 загальноосвітніх та 2 позашкільних закладів освіти району.

Загалом у ІV кварталі проведено:
районні  змагання  з легкоатлетичного  чотирьохборства  на  базі

центрального  стадіону  смт  Есхар.  У змаганнях  взяли  участь  12  команд
(96 учнів: 48 юнаків та 48 дівчат) загальноосвітніх навчальних закладів району.
І  місце  виборола  команда  учнів  Есхарівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів,  ІІ  місце  -
команда учнів Граківського НВК, ІІІ місце - команда учнів Кам'яноярузького
НВК;

осінній  марафон футболістів  району  закінчився  змаганнями  на  призи
клубу  «Шкіряний  м'яч»  старшої  вікової  групи  (2005  року  народження),  які
проводились на базі стадіону смт Есхар. У змаганнях взяли участь 7 закладів
загальної  середньої  освіти  району  та  Коробочкинський  НВК  Чкаловської
селищної  об'єднаної  територіальної  громади  (72  юнаки  та  3  дівчини)
загальноосвітніх  навчальних  закладів  району:  Малинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів; Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів;  Кочетоцької  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів; Новопокровського  НВК;  Малинівської  гімназія; Кам'яноярузького
НВК; Зарожненського НВК. За підсумками змагань І місце виборола команда
Коробочкинського  НВК  Чкаловської  селищної  об'єднаної  територіальної
громади, ІІ місце посіла команда футболістів Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
ІІІ  місце  -  футболісти  Новопокровського  НВК,  ІV  місце  -  збірна  команда
футболістів Кам'яноярузького та Зарожненського НВК;

районні  змагання  з  вуличного  футболу  на  спортивній  базі  смт  Есхар.
У змаганнях  взяли  участь  6  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району
(84 учня 2003-2004 років народження). Команди футболістів загальноосвітніх
навчальних  закладів  району:  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів;
Коробочкинського  НВК;  Новопокровського  НВК;  збірна  команда
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Кам'яноярузького  та  Зарожненського  НВК;  збірна  команда  Малинівської
гімназії та Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; Чкаловського НВК. За підсумками
змагань:  І  місце  посіла  збірна  команда  футболістів  Новопокровського  НВК;
ІІ місце - команда футболістів Чкаловського НВК, ІІІ місце - збірна команда
Кам'яноярузького  та  Зарожненського  НВК,  ІV місце  -  команда Есхарівська
ЗОШ І-ІІІ ст.;

змагання з  волейболу  серед  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти,
у яких  взяли  участь  6  волейбольних  команд  юнаків:  Есхарівської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів,  Тернівського  НВК,  Новопокровського  НВК, Малинівської  гімназії,
Зарожненського  НВК,  Старогнилицького  НВК  та  команда  Чкаловської
селищної  об'єднаної  територіальної  громади.  За  підсумками  змагань  І  місце
виборола команда волейболістів Старогнилицького НВК;

зональні змагання з волейболу в рамках щорічної обласної Спартакіади
«Спорт  протягом  життя»  серед  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти
Харківської  області. У змаганнях  взяли  участь  10 команд  юнаків  і  9  команд
дівчат  районів  області: м.  Чугуїв,  м.  Ізюм,  Чугуївський,  Ізюмський,
Балаклійський,  Шевченківський,  Печенізький  райони,  Чкаловська  селищна
об'єднана  територіальна  громада,  Старосалтівська  об'єднана  територіальна
громада та Роганська селищна об'єднана територіальна громада. У напруженій
боротьбі волейболістки  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  вибороли  І  місце,
збірна команда юнаків району виборола 5 місце;

ІІІ  фінальний  етап  обласних  щорічних  спортивних  змагань  у  рамках
щорічної  обласної  Спартакіади  «Спорт  протягом  життя»  серед  дівчат
загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області з волейболу. У фінал
увійшли  4  команди  дівчат  із  Зміївського,  Чугуївського,  Дворічанського  та
Богодуховського  районів  області. У напруженій  боротьбі волейболістки
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів вибороли ІІ місце.

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

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

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

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

На території району проведено:
Всеукраїнський відкритий турнір з боксу серед юнаків, присвячений Дню

захисника України та ветеранам антитерористичної операції;
фізкультурно-оздоровчі  заходи  з  дворового  футболу,  присвячені  Дню

захисника України;
району Спартакіаду з масових видів спорту з шахів, настільного тенісу,

армспорту;
фізкультурно-спортивні заходи до Дня Святого Миколая;
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району  Спартакіаду  2017  року  з  масових  видів  спорту  серед  силових
структур та військових частин Чугуївського гарнізону.

Команди району взяли участь у:
Всеукраїнській спартакіаді серед команд державних службовців (з 25.09

по 01.10.2017 в м. Ужгород);
фінальних  змаганнях  з  важкої  атлетики  за  програмою  обласної

Спартакіади з видів спорту серед районів області та міст обласного значення, де
збірна команда району зайняла ІІ місце (05.10.2017 в м. Харків, спортивна зала
НТУ  «ХПІ»);  з  легкої  атлетики,  де  збірна  команда  району  посіла  5  місце
(07.10.2017 в м. Харків, стадіон ХОО «Динамо»); з шахів, де збірна команда
району  здобула  9  місце  (21.10.2017  в  м.  Харків,  міський  шахово-шашковий
клуб «Вундеркінд»);

першості  Харківської  області  з  футболу  серед  юнаків  2001-2002  р.н,
2003-2004 р.н,  2005-2006 р.н.,  команди відділення футболу  КЗ «Дитячо-юна-
цька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області» перемо-
гла  своїх  суперників  у  всіх  вікових  категоріях  з  смт  Печеніги  (11.10.2017,
міський стадіон «Олімп», м. Чугуїв);

відкритому обласному турнірі з боротьби самбо серед юнаків 2004-2007
р. н., присвяченому пам'яті тренера-викладача ФК «Олімп» Юрія Федоровича
(21.10.2017 в м. Харків);

Спартакіаді з масових видів спорту серед фізкультурних працівників, де
команда  району  виборола  загальнокомандне  І  місце  серед  17-ти  команд
учасниць (легкоатлетична естафета, армспорт, перетягування канату - І-е місце)
(27.10.2017 в м. Харків);

турнірі відкритий ринг з боксу серед вихованців відділень боксу дитячо-
юнацьких  спортивних  шкіл м.  Харкова  та  області  (28.10.2017,  спортивний
комплекс «Восток», м. Харків);

чемпіонаті  України  з  боротьби  самбо  серед  кадетів,  де  вихованка
відділення боксу  КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної
ради  Харківської  області» Безотосна  Анастасія  (2001  р.н.)  здобула  ІІ  місце
у своїй ваговій категорії (27-29.10.2017 в м. Київ);

фінальних  змаганнях  з  настільного  тенісу  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області та міст обласного значення,
команда району виборола ІІ місце (28.10.2017 в м. Харків); з баскетболу (чоло-
віки), збірна команда району посіла І місце (04.11.2017 в с. Липці, Харківський
р-н);

чемпіонаті  України  з  боротьби  самбо  серед  чоловіків  та  жінок
(08-10.12.2017 в м. Київ);

навчально-тренувальних  зборах  Національної  збірної  команди  України
з боксу серед юнаків 2004 р.н. (11-17.12.2017 в м. Коломия, Івано-Франківської
обл.);

відкритій  першості  «Комплексної  Дитячо-юнацької  спортивної  школи
Одеської  обласної  організації  «Колос»  АПК України»  з  боксу  серед  юнаків
2001-2006 р.н. (16-17.12.2017 в м. Одеса);
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відкритому  турнірі  з  боротьби  самбо,  присвяченому  79-й  річниці
заснування боротьби самбо серед юнаків 2006-2007 р.н, 2008-2009 р.н. та дівчат
2006-2007 р.н. і молодше (23.12.2017 в м. Харків);

чемпіонаті України з акробатичного рок-н-ролу серед дорослих, юніорів,
дітей  та  пар,  команд  «Формейшн»  (рок-н-рол,  бугі-вугі)  (24-25.12.2017
в м. Павлоград, Дніпропетровської обл.).

По  безкоштовним  путівкам  за  рахунок  державного  бюджету  до
Українського  дитячого  центру  «Молода  гвардія»  направлено  2  дитини,  які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки (м. Одеса).

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

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

роботи закладів культури в осіньо-зимовий період 2017-2018 років;
участі закладів культури у грантових проектах;
організації  та  проведення   культурно-мистецького  фестивалю  «Дні

польської культури в Чугуївському районі»;
організації та проведення заходів у районі з нагоди Дня Збройних Сил

України;
участі  аматорів  та  творчих  колективів  району  в  обласних  заходах

зимового циклу;
функціонування  закладів  культури  на  території  Чкаловської  селищної

об'єднаної територіальної громади;
організації  та  проведення  новорічних  та  Різдвяних  свят  у  закладах

культури району.
Працівниками  відділу  велась  значна  робота  щодо  оформлення

документації  на  8  пам'яток історії  -  Охоронних зобов'язань,  паспортів,  актів
технічного стану, історичних довідок.

Відділом культури і туризму проведено:
нараду  з  працівниками  бібліотек  - філій  комунального  закладу

«Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»  з  питання  щодо
планування роботи на IV квартал 2017 року;

робочу  зустріч  працівників  відділу  культури  і  туризму  районної
державної  адміністрації  з  представниками  Польського  консульства  з  питань
організації  і  проведення  культурно-мистецького  фестивалю  «Дні  польської
культури в Чугуївському районі».

На пленарному засіданні районної ради було розглянуте питання «Про хід
виконання  Програми  розвитку  культури  і  туризму  на  2015-2018  роки
в Чугуївському  районі,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  11.11.2014
року».

Взято участь у проведенні:
виїзної  наради  працівників  районної  державної  адміністрації

з представниками Генерального консульства Республіки Польща в Харкові;
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семінару  для  представників  місцевої  влади  та  активного  громадського
суспільства з районів Харківської області.

Пройшли такі культурно-масові заходи:
13-14  жовтня -  урочисті  заходи  щодо  привітання  військовослужбовців

Чугуївського військового гарнізону,  які  знаходяться  у зоні  проведення АТО,
з Днем Захисника України (в м. Курахове, Донецької області);

30  жовтня  - концерт,  присвячений  15  -  й  річниці  військової  частини
А-1993;

03 листопада - урочистий захід до Дня соціального працівника;
09 листопада - урочистий захід до Дня працівників культури та майстрів

народного мистецтва;
13-19  листопада  урочистий  захід  -  зустріч  військовослужбовців

92 окремої механізованої бригади із зони АТО;
16 листопада - культурно-мистецькій фестиваль «Дні польської культури

в Чугуївському районі»;
21  листопада  -  заходи в закладах культури району до Дня Гідності  та

Свободи «Гідність та свободи моєї країни»;
24 листопада - районний захід до 85 - х роковин голодоморів.
За окремим планом організовано проведення новорічних заходів, а саме:
новорічних ранків для дітей в місцевих сільських, селищних Будинках

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

філій  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»;

акції «Напиши листівку Діду Морозу» для читачів місцевих бібліотек.
Аматори району взяли участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних

та регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:
07-10  жовтня  солістка  народної  естрадної  студії  «Мультитрек»  Юлія

Черняк  достойно  представила  Чугуївщину  на  масштабному  вокальному
конкурсі  дитячої  творчості  Харківської  області  «Яскраві  діти  України»  в
рамках фестивалю «SANREMOJUNIOR- УКРАЇНА»;

08 жовтня - участь клубу спортивного танцю «Сфера» у Всеукраїнських
відкритих змаганнях зі спортивних танців «Первая столица» (м. Харків);

14  жовтня  -  «зразковий»  колектив  індійського  та  східного  танцю
«Рамаяна»  взяв  участь  у  Кубку  України  зі  східного  танцю,  який  проводила
Європейська міжнародна асоціація «EuropeWorldDance» (м. Харків);

14  жовтня -  «зразковий»  спортивний клуб  «Наталії  Черних»
з акробатичного рок-н-ролу - у  ІV етапі Чемпіонату України з акробатичного
рок-н-ролу (м. Первомайськ);

21-22  жовтня -  участь та  перемога  аматорів  району  -  естрадно  -
вокального ансамблю «Santa Lucia»  у  22  - му регіональному конкурсі
виконавців естрадної  пісні  «Золота  осінь» (м.  Первомайськ,  Харківської
області);

28  жовтня вихованки  комунальної  установи  «Чугуївський  районний
Будинок культури» - солістки народного колективу естрадно-вокальної студії
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«Мультитрек» - керівники (Л. Пак та В. Грязнова), Ю. Черняк та Г. Покрищук
взяли участь в обласному фестивалі-конкурсі естрадної пісні «Харківські зорі»; 

04-05  жовтня -  участь  клубу  спортивного  танцю  «Сфера»
у Міжнародному фестивалі бального танцю «UkrdensCap - 2017»;

04  жовтня -  участь  народного колективу  естрадно-вокальної  студії
«Мультитрек»  у  VІ  Міжнародному  фестивалі  -  конкурсі  мистецтв
«DensSongFest» (м. Харків);

05 жовтня - участь спортивного клубу «Наталії Черних» з акробатичного
рок-н-ролу у  V етапі Чемпіонату  України  з  акробатичного  рок-н-ролу
(м. Харків);

11-12 жовтня - участь клубу спортивного танцю «Сфера» у Міжнародних
змаганнях зі спортивного танцю «PoltavaTrophy» (м. Харків);

15  жовтня  - участь  в  проведенні  обласного  урочистого  заходу  до  Дня
працівників культури та майстрів народного мистецтва;

18  жовтня - участь зразкового колективу індійського та східного танцю
«Рамаяна»  у  Всеукраїнському  конкурсі  танцювального  та  етно-шоу
«ТанцМайстер» - «ЛистопаDANCE» (м. Харків);

19 жовтня - участь клубу спортивного танцю «Сфера» у І турі обласних
змагань  зі  спортивних  танців  «Гран  прі  Слобожанщини»  (пгт  Червоний
Донець);

02  грудня  -  участь  зразкового колективу спортивного  клубу  «Наталії
Черних  з  акробатичного  рок-н-ролу» у  Чемпіонаті  Харківської  області
з акробатичного рок-н-ролу (м. Чугуїв);

03  грудня  -  в  Олімпійському  учбово-спортивному  центрі  «Акварена»
відбувся чемпіонат по спортивним бальним танцям за Кубок України «Triumph
2017».  Серед  500  учасників  з  усієї  країни  в  ньому взяли  участь  «зразковий
колектив»  бально - спортивного  танцю «Вдохновение»  (керівники Олександр
і Тамара Самойленко) (м. Харків); 

17  грудня  -  участь  клубу  спортивного  танцю «Сфера»  у  змаганнях  на
Кубок Харківського міського голови (м. Харків);

23  грудня  -  участь  народного колективу  вокально-естрадної  студії
«Мультитрек» (керівники В. Грязнова та Л. Пак) у Всеукраїнському конкурсі-
фестивалі сучасного мистецтва Харківські зорі «ЗИМА».

14 грудня в закладах культури району організовано та проведено заходи
до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» (згідно з окремим планом) організовано та
проведено заходи: 

з  нагоди  Дня  українського  козацтва  та  Дня  Захисника  України.
До відзначення  цієї  знаменної  дати  долучились  і  бібліотеки  комунального
закладу  «Чугуївська  районна   централізована  бібліотечна  система».  Було
проведено  годину  патріотичного  виховання  «Ми  завжди  готові  прийти  на
допомогу» (Малинівська бібліотека-філія), усний журнал «Вартові героїзму й
звитяги» (Тернівська бібліотека-філія), патріотичний діалог «Герої для нас, як
приклад»  (Старопокровська  бібліотека-філія), годину  гідності  «Зростаймо
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патріотами своєї землі» (Кочетоцька бібліотека-філія № 1), година спілкування
«Українські воїни в біді не залишать» (Зароженська бібліотека-філія); 

з  нагоди  відзначення  річниці  визволення  України  від  фашистських
загарбників  комунальним  закладом  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система» було проведено ряд заходів:  година шани  «Все пам'ятає
батьківська земля - і грім гранат, і визволення день»,  година пам'яті  «Берегти
пам'ять про загиблих, славити живих», історична панорама «Ми пам'ятаємо, хто
в лиху добу, в броні важкій віддав останні сили».

Працівники  бібліотек  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система»  та  читачі  -  учасники  та  переможці
районних  і  обласних  конкурсів  відвідали  ІІI  обласний  патріотичний  форум
«З Україною в  серці!»,  присвячений  Дню захисника  України,  який відбувся
у приміщенні  обласного  організаційно-методичного  театрально-концертного
центру  за підтримки голови обласної державної адміністрації Юлії Світличної
та  під  патронатом  Управління  культури  і  туризму  обласної  державної
адміністрації.

У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система» протягом звітного  періоду  організовано
книжкові виставки:

до  Дня  Захисника  України  «Надійний  щит  Вітчизни»,  «Ми  твої
захисники, Вітчизно», «Величне ім'я - України захисник»;

«Трагічні  сторінки  історії  українського  народу»,  «Причини  і  наслідки
репресій в Україні», «Політичні репресії - трагічна доля народу України»;

до річниці визволення України «…Це потрібно живим»;
до  Дня  писемності  та  мови  «Як  поросль  виноградної  лози,  плекайте

мову...»;
до  національного  свята  незалежності  Польщі  «Польща:  країна  братів

слов'ян»;
«Трагічні  сторінки  історії  українського  народу»,  «Причини  і  наслідки

репресій в Україні», «Політичні репресії - трагічна доля народу України»;
до Дня Гідності та Свободи «За Гідність і Свободу!»;
до 85 - х роковин голодоморів «Свіча пам'яті», «Голодомор 1932-1933»;
до Дня Збройних Сил України «Нам є що захищати».
Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ

документальних фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA».
Протягом 05-15 грудня 2017 року в бібліотеках району пройшли заходи

в рамках  «Тижня  права».  Були  оформлені  книжкові  виставки  «Знаємо  свої
права,  виконуємо  свої  обов'язки»  (центральна  бібліотека),  «По  лабіринтах
права»  (Малинівська  бібліотека-філія),  «Закон  і  ти»  (Тернівська  бібліотека-
філія), «Є права у кожного із нас» (Коробочкинська бібліотека-філія), тематичні
викладки  «Закон  і порядок»  (Кочетоцька  бібліотека-філія  №  1),  «Право
у нашому житті» (Іванівська бібліотека-філія), «По закону і по совісті:  право
в житті  сучасної  молоді»  (Есхарівська  бібліотека-філія),   круглий  стіл
«Я человеком быть обязан» (Камяноярузька бібліотека-філія) та інші.

У  рамках  «Тижня  права»  в  центральній  районній  бібліотеці відбувся
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показ та обговорення з читачами шкільного віку фільмів з підборки кіноклубу
«Docudays UA».

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
транспортних  та  автодорожніх  підприємств  району,  контролю  за  роботою
виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих
повноважень  у  житлово-комунальній  сфері  та  інфраструктурі.  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 продовжується опалювальний сезон 2017-2018 років. З метою
його  проходження,  ефективної  взаємодії  підрозділів  житлово-комунального
господарства та своєчасної ліквідації можливих аварійних ситуацій на території
району  здійснювався  цілодобовий  моніторинг,  на  місцевих  комунальних
підприємствах  організовано  чергування  та  забезпечено  цілодобову  роботу
оперативно-чергових служб. Тепло безперебійно надходить в усі 179 житлових
будинків з центральним опаленням та у 100 % об'єктів соціально-побутового
призначення.

Здійснювався  моніторинг  стану  проходження  опалювального  сезону
в районі,  з  наступною доповіддю керівництву  району  та  обласної  державної
адміністрації.  У разі  виникнення позаштатних ситуацій під час проходження
опалювального  сезону  2017-2018  років  автономним  резервним
електропостачанням  джерел  генерації  теплової  енергії  укомплектовано
10 котелень,  з  них  -  6  од.  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
(в Малинівській гімназії та в навчальних закладах сіл: Велика Бабка, Зарожне,
Кам'яна Яруга, Мосьпанове та Тернова.), 1 од. - у в/ч А - 2467 та ще 3 од. на
джерелах тепла закладів охорони здоров'я.

Районною  державною  адміністрацією  налагоджена  надійна  співпраця
з представниками Чугуївського РЕМ АК «Харківобленерго» та з Харківським
високовольтним районом електричних мереж АК «Харківобленерго». Під час
виявлення проблем з електропостачання, питання його відновлення оперативно
вирішуються.

На  виконання  розпорядження голови  районної  державної  адміністрації
від  11.11.2017  №  374  «Про  заходи  щодо  безаварійного  пропуску  осінньо-
зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2017-2018
роках»,  органами  місцевого  самоврядування  було  вжито  заходів  щодо
забезпечення  сталого  функціонування  об'єктів  життєзабезпечення  населення,
що можуть зазнати негативного впливу природних явищ. На місцях створено
необхідний  резерв  матеріалів  та  уточнено  розрахунок  сил  та  засобів,  які
планується  залучати  до  їх  ліквідації,  проведено  заходи  щодо  безперебійної
роботи  водозаборів, водопровідно-каналізаційних  споруд,  мереж та  інших
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об'єктів комунального господарства; забезпечено санітарний нагляд за станом
джерел питного водопостачання.

Кількість  розгорнутих  пунктів  обігріву  на  зимовий  період
2017-2018 років становить 29 од., які розташовані у фельдшерсько-акушерських
пунктах на територіях сільських та селищних рад району.

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

У районі розроблено схеми розчистки доріг у зимовий період на території
населених пунктів району. З метою належного утримання вулично-дорожньої
мережі  комунальної  власності  в  належному  стані  в  осінньо-зимовий  період
2017-2018  років  сільськими,  селищними  головами  укладено  договори
з підприємствами та організаціями на території району з метою виділення від
них необхідної техніки. 

Продовжено  виконання  заходів  з  реконструкції  та  ремонту  об'єктів
житлово-комунального господарства.  Закінчено проведення  ремонту покрівлі
будівлі  територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,  а  також
поточного  ремонту  горішніх  приміщень  зазначеної  будівлі.  Закінчено
реконструкцію водозабору в с. Стара Покровка з технічним переоснащенням
свердловини  №  1  та  водонапірної  башти,  а  також  реконструкцію  башти
Рожновського по вул. Шкільній в с. Леб'яже. 

Питання  доступності  мешканців  віддалених  населених  пунктів  до
районного  центру  стоїть  на  особливому  контролю  у  керівництва  району.
Внаслідок  того,  що  на  засіданні конкурсного  комітету  з  визначення
автомобільних  перевізників  на  приміських  маршрутах  загального
користування, що не виходять за межі району, а саме на маршрутах Чугуїв (АС)
-  Есхар  та  Чугуїв  (АС)  -  Дачі,  яке  відбулося  28.11.2017,  були  відсутні
претенденти,  відділом 02.12.2017 року було надано оголошення до районних
засобів масової інформації про повторний конкурс з перевезення пасажирів на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території району, який відбувся 05.01.2018 року згідно затверджених умов
конкурсу, в тому числі обов'язкових умов, відповідно до ст. 44 Закону України
«Про автомобільний транспорт».

У районі в 76 будинках успішно функціонує 46 ОСББ загальною площею
103,31  тис.  м2.  Робота  щодо  створення  нових  і  підтримки  успішного
функціонування існуючих ОСББ у районі триває. Проводилась роз'яснювальна
робота  серед  населення,  пропаганда  досвіду  діючих  об'єднань,  надавалися
консультації  щодо  створення  нових  ОСББ,  щодо  впровадження
енергоефективних  та  енергозберігаючих  заходів.  На  виконання  Програми
стимулювання  об'єднань  співвласників  багатоповерхових  будинків
Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів на 2016-2020
роки, затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015 року, та Програми
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Чугуївського
району  на  впровадження  енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки,
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затвердженої  рішенням  районної  ради  від  17.03.2016  року, за  інформацією
наданою  ТВБВ  № 10020/0449  філією  Харківського  обласного  управління
АТ «Ощадбанк»  станом  на  25.12.2017 року по  Чугуївському  району  було
видано 23 кредити на загальну суму 381,16 тис. грн.

У  районі  176  багатоквартирних  будинків,  які  під'єднано  до  систем
централізованого  опалення.  На  початок  грудня  2017  року  лічильники  тепла
було  встановлено  на  31  житловому  будинку.  Крім  них,  у  районі  доцільно
здійснити обладнання будинковими приладами обліку тепла ще 4-и будинки
у смт Кочеток (2 од. - КЛК та 2 од. - КП «Обласний інформаційно-технічний
центр»).  Завдяки  виділенню  коштів  з  бюджету  Кочетоцької  селищної  ради
у грудні  2017  року  було  здійснено  заходи  щодо  облаштування  лічильником
тепла ще один житловий будинок у смт Кочеток. 

Таким  чином,  станом  на  25.12.2017 року будинкові  прилади  обліку
теплової  енергії  встановлено  на  32  багатоквартирних  будинках  (93  %  від
потреби). 

Відділом продовжувалася організаційна робота з сільськими, селищними
головами,  керівниками установ,  організацій  усіх форм власності,  депутатами
і населенням щодо належного санітарного утримання територій. Виконувались
роботи з ліквідації звалищ та вивозу сміття, очистки лісосмуг біля населених
пунктів  та  вздовж  доріг  та  забезпечення  належного  санітарного  утримання
території  населених  пунктів  району.  З  метою  забезпечення  вивезення
побутових  віходів  Чкаловською  селищною  об'єднаною  територіальною
громадою  придбано  автомобіль-сміттєвоз.  Продовжувалось  виконання  робіт
з облаштування  водозаборів  та  артезіанських  свердловин  систем
водопостачання.  З  метою  покращення  екологічного  стану  території  району,
проведено консультативну зустріч-нараду з відповідними посадовими особами
Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації
з питання планування та організації виконання заходів щодо покращення стану
отримання  суб'єктами  господарювання  на  території  району  дозвільно-
погоджувальної документації у сфері екології та природних ресурсів.

Значна  увага  приділялась  підтриманню  стабільності  роботи  та
покращенню фінансово-економічного стану комунальних підприємств району.
Продовжувався моніторинг діючих тарифів на надання житлово-комунальних
послуг  щодо  відповідності  рівню  економічно  обґрунтованих  витрат  на  їх
виробництво та претензійно-позовна робота. Протягом місяця заслуховувалися
сільські,  селищні  голови,  керівники  окремих  організацій,  підприємств  та
установ щодо проведеної роботи стосовно ліквідації заборгованості на вказаних
підприємствах за спожиті енергоносії  та виконання заходів щодо зменшення
і ліквідації  заборгованості  місцевих  споживачів  за  отримані  комунальні
послуги.  Виконувалися  заходи  щодо  здійснення  розрахунків  з  усіма
категоріями споживачів за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги
та погашення заборгованості минулих періодів.

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

Були  розроблені проекти  та  видані  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації від:

10.11.2017 № 374 «Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-
зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в районі у 2017-2018
роках»;

14.11.2017  №  382  «Про  утворення  районного  оперативного  штабу
з вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення населення та оперативного
реагування на можливі надзвичайні ситуації протягом зимового періоду 2017-
2018 років».

Проведено два чергових засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
району, на яких розглянуто питання про:

проведення  нетехнічного  обстеження  територій  району  імовірно
забруднених вибухонебезпечними предметами;

стан  виконання  норм  чинного  законодавства  в  галузі  запобігання
техногенно-екологічної  безпеки  на  хімічно-небезпечних  підприємствах,
військових об'єктах району; 

проведення  інвентаризації  резервних  джерел  енергопостачання  на
об'єктах  ЖКГ  району  та  організацію  робіт  керівниками  комунальних
підприємств  району  з  ліквідації  надзвичайних  ситуацій,  у  разі  виникнення
стихійних погодних явищ;

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

технічний стан захисних споруд цивільного захисту району;
виконання заходів з профілактики захворювання на вірусний гепатит А;
проведення  масово-роз'яснювальної  роботи  серед  населення  з  питань

запобігання  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  навчання  вимогам  безпеки
життєдіяльності, дотримання правил безпеки у побуті.

Проведено засідання:
районної  комісії  з  організації  та  проведення інвентаризації  і  перевірки

технічного стану фонду захисних споруд цивільного захисту району, на якому
розглянуто  питання  про  результати  комплексних перевірок  захисних  споруд
цивільного захисту, які розташовані на території району;

місцевої  інвентаризаційної  комісії  з  організації  заходів,  пов'язаних
з проведенням  технічної  інвентаризації  захисних  споруд  цивільної  оборони
(цивільного захисту) району з питання про хід  технічної інвентаризації фонду
захисних споруд цивільного захисту району;

районного  оперативного  штабу  з  вжиття  невідкладних  заходів  щодо
забезпечення належного функціонування систем життєзабезпечення населення
та  оперативного  реагування  на  можливі  надзвичайні  ситуації  протягом
зимового періоду 2017 - 2018 років, на якому розглянуто питання про готовність
органів  місцевого  самоврядування  та  служб  району  до  протидії  загрозам
у зв'язку з ускладненням погодних умов протягом 19-23 грудня 2017 року;
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Розроблено  План  організаційних  і  практичних  заходів  Чугуївської
районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,
організацій  та  установ щодо запобігання  загибелі  людей на  водних об'єктах
у зимовий період 2017-2018 років.

Складено рахунок сил та засобів Чугуївського району, які  залучаються
для ліквідації наслідків паводка у 2017-2018 роках.

З метою посилення пропаганди безпечного перебування дітей у зимовий
період  на  льоду  виготовлено  2000  примірників  Пам'яток  учням навчальних
закладів Чугуївського району «Основи безпеки на льоду».

Проведено коригування Схеми доведення сигналу оповіщення цивільного
захисту «Штормове попередження» на території Чугуївського району,

Проведено моніторинг щодо:
виконання Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання

виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2017 року. Протягом
ІV  кварталу  виникло  3  низові  лісові  пожежі у  Малинівському  лісництві
ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», на площі 0,2 га, збитки від яких
склали 6,72 тис. грн;

виконання  Комплексного  плану  заходів  щодо  попередження
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  і  пожежної
безпеки у Харківській області в осінньо-зимовий період 2017-2018 років;

наявності  та придбання у ІІ півріччі 2017 року засобів індивідуального
захисту для персоналу підприємств і організацій району;

стану створення підприємствами району об'єктових матеріальних резервів
для  запобігання,  ліквідації  НС  техногенного  і  природного  характеру  та  їх
наслідків;

навчання  керівного  складу  та  фахівців  у  сфері  цивільного  захисту
підприємств,  установ  і  організацій  району  за  відповідними  категоріями
слухачів  на  курсах  Навчально-методичного  центру  цивільного  захисту  та
безпеки життєдіяльності  Харківської області.  Пройшли навчання 29 осіб або
107 % згідно з Планом комплектування;

наявності базових кафедр, шкіл і дошкільних навчальних закладів з БЖД
та ЦЗ та чисельності студентів, учнів, вихованців, які пройшли навчання з БЖД
та ЦЗ і брали участь у «Днях цивільного захисту» та «Тижнях безпеки дитини»
у 2017 навчальному році;

стану  навчально  матеріально-технічної  бази  з  цивільного  захисту
підприємств, установ та організацій району.

У  грудні  2017  року  проведено  випробування  засобів  індивідуального
захисту  дихання  - 40  фільтруючих  протигазів  типу  ГП-5 - в  хіміко-
радіометричній лабораторії групи РХ захисту АРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України
у Харківській області на суму 942 грн.

Видано  статті  у міськрайонній  інформаційній  газеті  «Вісник
Чугуївщини»  від 11.11.2017 № 46  - «Будьте обережними при використанні
нагрівальних  приладів» та  від  09.12.2017  №  50  -  «Поради  щодо  правил
безпечної поведінки у складних погодних умовах».
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Уточнено  План  укриття  населення  Чугуївського  району  в  захисних
спорудах цивільного захисту. 

Складено  пакет  документів  для  розділу  інженерно-технічних  заходів
цивільного захисту генеральних планів с. Зарожне та с. Тетлега.

Сумісно  з  Чугуївським  районним  відділом  Головного  управління
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області
організована  робота  щодо  знищення  виявлених  на  території  району  23  од.
вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме: артилерійські
снаряди - 1од.; мінометні міни - 20 од.; міни (ТМ та ПМ) - 2 од.

Протягом звітного  періоду  відділом містобудування  та  архітектури ра-
йонної  державної  адміністрації  було розглянуто  та  узгоджено  89  проектів
землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  для  будівництва  та  обслу-
говування житлових будинків, господарських будинків і споруд, а також особи-
стого     селянського господарства.

Забудовникам  району  було  видано  13  будівельних  паспорта  на
будівництво  індивідуальних  житлових  будинків  та  господарчих  будівель
і споруд у смт Малинівка, с. Леб'яже, с. Базаліївка, с. Коробочкине, с. Кам'яна
Яруга,  смт Новопокровка та с.  Стара Покровка;  3  -  на будівництво садових
будинків та господарчих будівель у садових товариствах «Символ» та «Флора»
на  території  Великобабчанської  сільської  ради  та  «Марс»  на  території
Есхарівської  селищної  ради;  1  -  на  будівництво  господарських  будівель  та
споруд  у  смт  Чкаловське;  1  -  на  реконструкцію  житлового  будинку  та
будівництво господарських будівель у с. Кам'яна Яруга.

Оформлено  2  паспорти  прив'язки  для  розміщення  торговельних
павільйонів у смт Есхар та с. Тернова.

Здійснено контроль за проведенням:
капітального  ремонту  покрівлі  будівлі  та  додаткових  ремонтних  робіт

будівлі  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 водонапірної башти;
будівництва  спортивного  майданчика  в  с.  Стара  Гнилиця  по

вул. Шевченка 1А.
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.

Підготовлені  вихідні  дані  по  розробленню  генеральних  планів
с. Волохів Яр, с. Зарожне, с. Тетлега.

Проводився моніторинг та готувалися інформації щодо:
забезпечення  безбар'єрного  доступу  осіб  з  обмеженими  фізичними

можливостями до приміщень місцевих органів виконавчої влади;
активності містобудівної діяльності;
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стану  облаштування  житлових  будинків  засобами  безперешкодного
доступу;

залучення  замовників  будівництва  до  пайової  участі  у  розвиток
інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури  населених  пунктів
району;

забезпечення  належної  доступності  осіб  з  інвалідністю  до  об'єктів
фізичного оточення;

перевірки  надійності  та  безпеки  експлуатації  об'єктів  соціальної
інфраструктури;

цільового  використання  коштів  на  будівництво,  реконструкцію  та
капітальний ремонт об'єктів,  що фінансуються  у  поточному році  за  рахунок
різних джерел фінансування;

проектів комунальної та державної форм власності, що реалізуються за
рахунок  всіх  джерел  фінансування  та  введення  в  експлуатацію  яких
заплановано до кінця 2017 року;

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;

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

введення житла в експлуатацію;
розміщення у населених пунктах меморіальних дошок;
забезпечення  безбар'єрного  доступу  маломобільних  груп  населення  до

будівель і приміщень закладів або установ загального користування;
забезпечення  житлом  сімей  загиблих  внаслідок  бойових  дій  у  зоні

антитерористичної операції військовослужбовців, які обліковуються як такі, що
потребують поліпшення житлових умов.

Проведена інвентаризація:
декоративних фактично встановлених в'їзних знаків у населених пунктах

міського типу району;
земельних ділянок виділених для містобудівних потреб.
Із сільськими, селищними головами проведена робота щодо отримання

забудовниками кредитів за районною програмою «Власний дім»  на 2016-2020
роки, затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015 року.

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

Проведено  засідання  експертної  комісії  архівного  відділу,  на  якому
розглянуто  номенклатури  справ,  описи  справ  постійного  зберігання,  з
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особового  складу,  тривалого  зберігання,  акти  про  вилучення  для  знищення
документів, не внесених до Національного архівного фонду тощо.

Організовано та проведено паспортизацію архівів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, в установах і організаціях.

Прийнято  на  постійне  зберігання  документи  у  кількості  49  од.  зб.
в упорядкованому стані за описами справ Управління Держпродспоживслужби
у Чугуївському районі за 2009-2017 роки, 21 од. зб.  та 9 од. зб.  (коробки та
пакунки)  тимчасового  зберігання  Малинівської  селищної  виборчої  комісії
Чугуївського району Харківської області за 2017 рік.

Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  організації  роботи
з  документами,  включаючи  їх  підготовку,  реєстрацію,  облік  і  контроль  за
виконанням,  з  проведення  експертизи  цінності  документів  та  оформлення  її
результатів  тощо  керівникам  служб  діловодства  та  архівних  підрозділів
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,  Чугуївському
управлінні  Державної  казначейської  служби  України  Харківської  області,
Введенській,  Новопокровській,  Чкаловській  селищних та  Великобабчанській,
Волохово-Ярській,  Старогнилицькій,  Старопокровській  сільських  радах  та
інших.

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
249 запитів на публічну інформацію: 19 - від фізичних, 8 - від юридичних осіб.

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

Усі запити було опрацьовано в межах встановлених законодавством термінів.
Щотижнево  на  офіційному  веб-сайті  поновлялася  інформація  про

кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до районної державної
адміністрації.

Станом  на  01.01.2018  року  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
10890 документів.

Відділом  масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації
забезпечувався  моніторинг  суспільно-політичних  процесів  у  районі  шляхом
збору  та  узагальнення  інформації  про  діяльність  органів  виконавчої  влади,
місцевого самоврядування, народних депутатів, депутатів обласної та районної
рад,  політичних  партій  та  громадських  організацій,  конфліктоутворюючі
ситуації та  проблеми  району,  масові  політичні  акції  тощо.  За  результатами
проведеної  роботи  підготовлено  12 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.
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Організовано  та  проведено  засідання  громадської  ради  при  районній
державній  адміністрації,  на  якому  розглянуто  питання:  «Здоров'я  дітей  -
запорука здоров'я нації», «Культура - ключовий чинник суспільного розвитку»,
«Служба у справах дітей районної  державної  адміністрації  -  на  захисті  прав
і законних інтересів дітей»; затверджено план роботи громадської ради на 2018
рік та орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2018 рік.

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.

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

За ІV квартал поточного року на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації  було  розміщено  596  матеріалів,  з  яких  461  становили  новини
(77 %).

Забезпечувалася взаємодія  з  місцевими  засобами  масової  інформації
щодо висвітлення діяльності  районної державної адміністрації, її структурних
підрозділів. Для  інформування  керівництва  районної  державної  адміністрації
здійснювалися огляди новин мережі «Інтернет» та газет.

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

Проведено навчання працівників районної державної адміністрації:
20 жовтня вивчено 7 питань;
02 листопада - 7 питань;
07 грудня - 8 питань.
Проведено  семінар-наради  з  сільськими,  селищними  головами  та

секретарями місцевих рад:
12 жовтня розглянуто 6 питань;
07 листопада - 11 питань;
20 грудня - 9 питань.
На  розширених  нарадах  голови  районної  державної  адміністрації  із

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

09 жовтня - 3 питання;
13 листопада - 5 питань;
11 грудня - 5 питань.
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Проведено телефонні зв'язки керівництва районної державної адміністрації
з населенням району «Пряма лінія»:

18 жовтня - за темою «Питання розвитку спорту - на особливому контролі
влади» за участю заступника голови районної державної адміністрації;

15 листопада - за темою «Шляхи звернення до влади» за участю керівника
апарату районної державної адміністрації.

На засіданнях колегії районної державної адміністрації було розглянуто:
25 жовтня - 5 питань; 
28 листопада - 3 питання;
26  грудня  -  5  питань.  За  результатами  усіх  засідань  колегії  прийнято

13 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
державну службу та запобігання корупції, контролю за виконанням документів
та з інших питань діяльності:

27 жовтня 2017 року - Чугуївського районного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді;

22 листопада 2017 року -  відділу у справах молоді  та  спорту районної
державної адміністрації;

27 грудня 2017 року - управління агропромислового розвитку районної
державної адміністрації.

Узагальнено  досвід  роботи 3  виконкомів,  проведено  7  перевірок
виконання  органами  місцевого  самоврядування  району  делегованих
повноважень органів виконавчої влади з окремих статей відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

За  звітній  період  нагороджено  204  особи  та  5  колективів  Почесною
грамотою Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської районної
ради.  22  особам,  2  організаціям  та  2  колективам  оголошено  Подяку  голови
районної державної адміністрації та голови районної ради.

Видано  150  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з основної  діяльності.  Надійшло  603  документи  з  обласної  державної
адміністрації  та  обласних  органів  виконавчої  влади,  401  -  з  місцевих
організацій, установ, підприємств.

За  поточний  період  зареєстровано  166  письмових  звернень  громадян,
з них  9  колективних  (152  особи),  2  дублетних,  повторних  звернень  не
надходило.

Проведено  33 (72 особи)  особисті  прийоми  громадян  керівництвом
районної державної адміністрації, в тому числі 11 виїзних (40 осіб).

На початок ІV кварталу 2017 року на контролі перебувало 424 документи.
У  звітному  періоді  районною  державною  адміністрацією  взято  на  контроль
253 документи,  з  них:  4  розпорядження  голови  обласної  державної
адміністрації, 1 доручення заступника голови обласної державної адміністрації,
5  розпоряджень  та  11  доручень  голови  районної  державної  адміністрації,
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174 документи  посадових  осіб  обласної  державної  адміністрації,  1  районна
програма, 57 листів та інших документів територіальних, центральних органів
виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  правоохоронних  та
контролюючих  органів,  у  тому  числі:  1  лист  з  Чугуївської  районної  ради,
2  -  з  Чугуївської  місцевої  прокуратури,  4  -  внутрішні  документи  районної
державної адміністрації. 

Загальна  кількість  документів,  що  перебувала  на  контролі  протягом
ІV кварталу 2017 року, складала 677. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  було  надано  861 інформація
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах, що в середньому складало по 14 інформацій щоденно.

Відділом  управління  персоналом  апарату  районної державної
адміністрації (далі  - відділ) упродовж ІV кварталу підготовлено  130 проектів
розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  з  кадрових  питань:
52 - з  особового  складу,  49 - про відпустки,  27 - про відрядження,  2  - про
стягнення; 2 - з основної діяльності.

Станом  на  01.01.2018 у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють 123 особи,  19 посад вакантних,  з  них  4  строкових:  3 -  на  період
відпустки 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.

На  посади  державних  службовців  призначено  5  осіб  (з  урахуванням
управління  праці  та  соціального  захисту  населення)  та  1  робітник
з обслуговування.

У ІV кварталі  звільнилося 5 осіб:  2 -  за  угодою сторін,  1  -  у  порядку
переведення до іншого державного органу, 1 - у порядку переведення на посаду
не  державної  служби  в  цьому  ж  органі,  1  -  через  відмову  на  продовження
роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці.

Проводився  прийом кандидатів на зайняття вакантних посад державної
служби  у  районній  державній  адміністрації.  Було  проведено  8  засідань
конкурсної комісії  районної державної адміністрації,  за рекомендаціями яких
визначено чотири переможці.

За результатами десятьох засідань комісії з підрахунку стажу державної
служби працівників районної державної адміністрації шістнадцяти державним
службовцям  підвищено  надбавку  за  вислугу  років  на  державній  службі  та
одному  державному  службовцю  встановлено  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
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спеціальними званнями» двом особам присвоєно ранг державного службовця
в межах категорії «В» посад державної служби: одній - черговий, іншій - після
закінчення терміну випробування.

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

Розпочато  перевірку,  передбачену  Законом  України  «Про  очищення
влади»,  щодо  трьох  новопризначених  державних  службовців,  успішно
завершено цю перевірку п'ятьма 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. Двадцять дев'ять осіб пройшли підвищення кваліфікації  у Харківському
регіональному  інституті  державного  управління  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України  на  тематичних
короткострокових семінарах, п'ять - на навчанні за професійною програмою та
одна  особа  -  за  програмою  постійно  діючого  семінару  «Іноземна  мова
у державному  управлінні  та  місцевому  самоврядуванні». Функціональне
навчання  у  сфері  цивільного  захисту  при  Навчально-методичному  центрі
цивільного захисту та  безпеки життєдіяльності  Харківської  області  пройшли
три особи. Два державних службовці взяли участь у семінарі-тренінгу у межах
Всеукраїнської інформаційної кампанії з метою роз'яснення антикорупційного
законодавства про конфлікт інтересів.

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

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

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

Проведено  роботи  по  налаштуванню програми  FossDoc  у  структурних
підрозділах районної державної адміністрації.

Проводився  моніторинг  роботи  електронної  пошти  в  апараті  та
структурних підрозділах районної державної адміністрації.
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Було розроблено та винесено на розгляд районної ради проект Програми
інформатизації  Чугуївського  району  на  2018-2020,  який  було  затверджено
рішенням районної ради від 28.11.2017 року.

Організовувалось  технічне  обслуговування  оргтехніки,  заправка
картриджів тощо.

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

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

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

Проводилась перевірка:
правової експертизи проектів розпоряджень голови районної державної

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

делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність чинному
законодавству.

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

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

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

Брали участь у судових засіданнях.
Проведено  засідання  міжвідомчої  координаційно-методичної  ради

з правової освіти населення району.
Здійснювався контроль за виконанням заходів щодо сприяння організації

призову громадян на строкову військову службу та за контрактом.
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  режимно-секретної  роботи  проведена  робота  по  виконанню
вимог керівних документів з відповідного напрямку діяльності.  Відпрацьовані
документи  відповідно  до  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
18.12.2013 № 939 (для службового користування).
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З  питань  мобілізаційної  роботи  проведено  коригування  розділів  плану
мобілізаційної підготовки, службова нарада з питань проведення навчального
збору  загону  оборони  Чугуївського  об'єднаного  районного  військового
комісаріату.

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

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

Проведена широкомасштабна робота з агітації військовозобов'язаних для
проходження військової служби за контрактом.

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 153 відомостей по 40 населеним пунктам Чугуївського
району,  які  містили  дані  про  1220 виборців.  За  результатами  опрацювання
відомостей періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 702 виборця;
включено до Державного реєстру виборців - 84;
внесено  змін  до  персональних  даних  у  Державному  реєстрі

виборців - 618;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ - 231;
виконано  переадресування  для  прийняття  рішення  на  інші  відділи

ДРВ - 59;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ - 22;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ - 228 виборцям.
На  підставі  пропозицій  структурних  підрозділів  районної  державної

адміністрації,  основних  завдань  та  повноважень,  покладених  на  районну
державну  адміністрацію,  Регламенту  районної  державної  адміністрації
сформовані Перспективний план (основні напрями) роботи районної державної
адміністрації на 2018 рік та План роботи районної державної адміністрації на
І вартал  2018  року,  які  затверджені  розпорядженнями  голови  районної
державної адміністрації від 28.12.2017 № 463 та № 464 відповідно.

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

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                Н.П. ШТРИФАНОВА
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	з нагоди відзначення річниці визволення України від фашистських загарбників комунальним закладом «Чугуївська районна централізована бібліотечна система» було проведено ряд заходів: година шани «Все пам'ятає батьківська земля - і грім гранат, і визволення день», година пам'яті «Берегти пам'ять про загиблих, славити живих», історична панорама «Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу, в броні важкій віддав останні сили».
	до річниці визволення України «…Це потрібно живим»;
	Було розроблено та винесено на розгляд районної ради проект Програми інформатизації Чугуївського району на 2018-2020, який було затверджено рішенням районної ради від 28.11.2017 року.

