
1. Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за
I квартал 2018 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  I  квартал 2018 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 I квартал 2018 року

Районною державною адміністрацією у I кварталі 2018 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  І  кварталу  2018  року  зареєстровано  1240  звернень  щодо
надання  адміністративних  послуг:  30  –  Чугуївського районного  відділу
Головного  управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській
області (далі – ДМС), 681 – міськрайонного управління у Чугуївському районі і
м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у Харківській області (далі –
Держгеокадастр),  22  –  Головного  територіального  управління  юстиції  у
Харківській області, 506 – власних послуг (відділ реєстрації районної державної
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адміністрації – 497: нерухоме майно – 439, бізнес – 58, відділ містобудування та
архітектури – 9), 1 – документ дозвільного характеру.

Надано 20 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  20  –  інформаційних  довідок
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано  1179  результатів:  28  –  державної  міграційної  служби,
716 –  Держгеокадастру,  11  –  Головного  територіального  управління  юстиції
у Харківській  області,  423  –  власні  послуги  (відділ  реєстрації районної
державної адміністрації: нерухоме майно – 368, бізнес – 51, архітектура – 4), 1 –
документ дозвільного характеру.

Адміністраторами  надано  майже  1200  консультацій  щодо  отримання
адміністративних послуг.

Протягом І кварталу 2018 року  відділом державної реєстрації  районної
державної  адміністрації  прийнято  (через  Центр  надання  адміністративних
послуг  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено
державної  реєстрації 709  заяв,  з  яких:  651  заява  щодо  державної  реєстрації
нерухомого  майна  та  79  заяв  щодо  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних осіб-підприємців.

Задоволено 642 заяви, що складає 90,55 % від кількості, що перебувала на
розгляді; відкликано 23 заяви, що складає 3,24 % від кількості, що перебувала
на розгляді, залишок нерозглянутих заяв становить 42, що складає 5,93 % від
кількості, що перебувала на розгляді (у тому числі зупинений розгляд 2 заяв,
що становить 0,28 %).

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

Фінансовим управлінням районної державної адміністрації підготовлено
матеріали  та  проекти  рішень для  розгляду  на  сесіях  районної  ради
від  13.02.2018 «Про внесення змін до рішення районної  ради від  20.12.2017
«Про районний бюджет на 2018 рік», від 13.02.2018 «Про затвердження звіту
про виконання районного бюджету за 2017 рік», від 06.03.2018 «Про внесення
змін до рішення районної ради від 20.12.2017 року «Про районний бюджет на
2018 рік».

27.03.2018 року підготовлено матеріали та прийнято участь у засіданні
колегії  районної державної адміністрації з питання «Про виконання бюджету
району за 2017 рік та завдання на 2018 рік».

Підготовлено  проекти  та  видані  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації: від 29.03.2018 № 112 «Про затвердження плану заходів
на  2018  рік  щодо  наповнення  місцевих  бюджетів  району,  економного  і
раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих
бюджетів», від 23.03.2018 № 108 «Про виконання бюджету району за 2017 рік
та завдання на 2018 рік».

Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення змін
до затверджених бюджетів на 2018 рік та затверджених звітів про виконання
бюджетів за 2017 рік, помісячні розподіли доходної та видаткової частини на
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2018  рік.  Перевірено  їх  відповідність  бюджетному  законодавству.  Прийнято
кошториси бюджетних установ районного бюджету на 2018 рік.

Проводився щоденний моніторинг виконання доходної частини бюджету
району та стан виплат захищених статей видатків, проводилась постійна робота
з казначейством щодо стану проведення видатків та інших бюджетних питань.

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

Проведено  аналіз  рейтингових  показників  економічного  стану
сільськогосподарських  підприємств  району  за  І  квартал  2018  року.  Індекс
обсягу  сільськогосподарського  виробництва  склав  65,8 %  до  відповідного
періоду попереднього року.

Під  урожай  2018  року  аграріями  району  висіяно  озимих  зернових
13947 га, з них на зерно – 13723 га, що на 593,3 га більше, ніж у минулому році.
Протягом січня-березня проводився постійний моніторинг стану посівів озимих
зернових культур. У доброму стані – 3920 га (28,1 %), у задовільному – 9355 га
(67,1 %),  у  слабкому  та  зрідженому –  672  га  (4,8 %).  Господарства  району
розпочали  підживлення  озимих  зернових  культур.  Станом  на  31.03.2018
по мерзло-талому ґрунту внесено 201 тонну азотних добрив на площу 1675 га
озимої пшениці з розрахунку 120 кг фізичної речовини на 1 га.

На  постійному  контролі  знаходяться  питання  нарощування  поголів’я
великої  рогатої  худоби,  продуктивності  галузі  тваринництва  та  ефективного
використання кормів. Постійно проводиться моніторинг закупівельних цін на
молоко, м’ясо та продовольчі продукти тваринницького походження.

У галузі  тваринництва  станом  на  01.04.2018  поголів’я  великої  рогатої
худоби склало 8566 голів, у тому числі корів – 3017 голів; свиней – 18887 голів;
птиці – 124636 голів.

Виробництво  м’яса  худоби та  птиці  (у  живій  вазі)  склало  –  957  тонн,
молока – 6146,9 тонн, що на 14,3 % або на 767,4 тонни більше, у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.

Надій молока від однієї  середньої  корови склав 2063 кг,  що на 284 кг
більше  показника  минулого  року.  Середньодобові  прирости  великої  рогатої
худоби  та  свиней  становлять,  відповідно  561  та  468  гр.  За  січень-березень
вироблено 2749,5 тис. шт. яєць. Яйценосність курей-несучок склала 49 шт.

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

виготовлення, що знешкоджують вірус АЧС;
закупівлі  сільськогосподарської  техніки  та  технологічного  обладнання

сільськогосподарськими підприємствами району;
забезпеченості  сільськогосподарських  підприємств  району  паливно-

мастильними  матеріалами,  закупівлі  та  застосування  мінеральних  добрив  та
засобів захисту рослин.
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Проведено роботу:
з сільськими, селищними головами щодо забезпечення участі населення,

яке утримує молодняк великої рогатої худоби, в одержанні коштів державного
бюджету,  передбачених  на  підтримку  розвитку  особистих  селянських
господарств; 

з тваринницькими господарствами району, які утримують поголів’я корів
молочного напрямку, щодо участі в державній програмі підтримки галузі.

з керівниками  сільгосппідприємств  щодо  залучення  інвестицій  та
кредитних ресурсів в аграрний сектор.

Начальником  та  спеціалістами  управління  проводились  виїзди  до
сільськогосподарських  підприємств  району  з  питань  зимівлі  худоби,  стану
посівів  озимих  зернових  культур  та  підготовки  господарств  району  до
проведення комплексу весняно-польових робіт у 2018 році.

Підготовлено  матеріали  на  засідання  колегії  районної  державної
адміністрації:  «Про  підбиття  підсумків  роботи  сільськогосподарських
підприємств  району  за  2017  рік»  та  «Про  підготовку  сільськогосподарських
підприємств району до весняно-польових робіт у 2018 році».

Спеціалісти  управління спільно  з  головами  фермерських  господарств
взяли участь у семінарі «Державна програма підтримки фермерства. Реалізація
в умовах децентралізації».

Відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації у І кварталі 2018 року підготовлено матеріали:

для  розгляду  на  сесії  районної  ради  «Про  затвердження  Програми
економічного  і  соціального  розвитку  Чугуївського  району  на  2018  рік»  та
«Про  співфінансування  міні-проектів,  що  подаються  до  обласного  конкурсу
міні-проектів «Разом в майбутнє».

для публічного звіту голови районної державної адміністрації за 2017 рік з
питань  виконання  програм  соціально-економічного  та  культурного  розвитку
територій і делегованих районною радою повноважень.

Узагальнено підсумки економічного та соціального розвитку району за
січень-лютий 2018 року.

За останніми даними обласної статистики (за 2017 рік) підприємствами
Чугуївського  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
1995740,0 тис. грн та складає 1,2 % до всієї реалізованої продукції Харківської
області. 

Продукція вироблена промисловими підприємствами району такими, як:
ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»,  ТОВ  «Малинівський  склозавод»,
ДП  «Новопокровський  КХП»,  експортувалася  до  країн:  В’єтнам,  Південна
Корея,  Ірак,  Оман,  Кенія,  Канада,  Йорданія,  Англія,  Грузія,  США,  Ірландія,
Казахстан та інші. 

Зовнішньоторговельний  оборот  району  за  січень-листопад  2017  року
становить  23155,4  тис.  дол.  США.  Загальний  об’єм  експорту  становить
11015,3 тис. дол. США, об’єм імпорту – 12140,1 тис. дол. США.

Обсяг  капітальних  інвестицій  за  січень-грудень  2017  року  склав
329,4 млн. грн, що становить 7050,7 грн на одну особу населення.
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У районі налічується 224 заклади торгівлі: 134 магазини, 74 торговельних
павільйонів, 16 кіосків.

Працюють фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський КХП»,
ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»,  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,  Степове,
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.

З  метою  виходу  на  ринок  безпосередньо  товаровиробників  району  у
вихідні та святкові дні проводяться ярмарки з продажу продовольчих товарів.
До  ярмаркової  діяльності  залучались:  ДП «Новопокровський  КХП»,
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, інші. За
останніми  даними  обласної  статистики  (у  ІV кварталі
2017 року) обсяг реалізованих послуг складає 3128,9 тис. грн, у т.ч. населенню
1062,1 тис.  грн.  Частка  послуг,  реалізованих  населенню  у  загальному
обсязі 33,9 %.

Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби  в  торговельній  мережі
району становлять: хліб «Український» – 13,60 грн, батон із борошна вищого
ґатунку – 9,50 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 7,47 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» –
27,68  грн/л,  бензин  марки  АI  – 95  «Євро» – 28,88  грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро» – 25,88 грн/л.

Проведено моніторинги:
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; нараду  з  громадськими  організаціями  та
керівниками структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації  щодо
проектних  пропозицій  за  всіма  напрямками  соціально-економічного
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розвитку  району,  а  саме:  у  галузях  освіти,  культури  і  туризму,  житлово-
комунального господарства, охорони здоров’я, спорту.

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

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

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 374 безробітних,  з  яких 137 осіб  працевлаштовані.
Рівень працевлаштування складає 36,6 %. 

На  проведення  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру з
бюджетів  сільських  та  селищних  рад  виділено  712,3  тис.  грн,  використано
77,1 тис. грн.

У районі створено 48 робочих місць, з них: юридичними особами – 14,
фізичними особами – 32, за договорами трудового найму працює 2 особи.

Станом на 01.04.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі
немає. 

Середньомісячна  заробітна  плата  по  району  за  ІV квартал  2017  року
склала 6490,4 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року складає
155,0  %.  Від  прожиткового  мінімуму на  працездатну  особу  (1600  грн)  вона
становить 406%, від обласного – 94,2 %. 

Проведено обстеження 41 підприємства району щодо введення з 1 січня
2018 року мінімальної заробітної плати в розмірі 3723 грн.

Проведено  3  засідання  районної  комісії  з  питань  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат.

Здійснювались  системні  заходи  щодо  профілактики  травматизму  на
виробництві  та  профзахворювань  у  відповідності  із  Законом  України  «Про
охорону  праці».  Зареєстровано  118  нещасних  випадків  невиробничого
характеру.

Станом  на  01.04.2018  житлові  субсидії  в  районі  призначені
468 домогосподарствам, або 3,5 % від їх загальної кількості. В аналогічному
періоді 2017 року – 1277 (9,6 %).

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
53313,39  тис.  грн.  Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги
складає – 1811,75 грн, що на 333,10 грн більше ніж у 2017 році.
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За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  житлову  субсидію
124 домогосподарствам, або 20,3 % від загальної кількості призначених.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
одержали допомогу 1820 сімей на загальну суму 5435,4 тис. грн.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів нарахована та профінансована 16 отримувачам на суму 57,9 тис. грн,
заборгованості немає. 

Нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України  «Про  державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 235 сім’ям на суму 2392,7 тис.
грн, заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги,  нарахована
49 чол. на суму 28,4 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  147  чол.  на  суму  661,8  тис.  грн,
заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою  з  інвалідністю  І  групи  та  престарілим  нарахована  34  чол.  на  суму
3,5 тис. грн, заборгованості немає.

Щомісячна  грошова  допомога  особі,  яка  проживає  разом  з  особою  з
інвалідністю  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована
35 отримувачам на суму 221,2 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 404 отримувачам на суму 2126,9 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батькі-
вського піклування нарахована на суму 460,0 тис. грн, з них:                        10
прийомним  сім’ям  –  246,7  тис.  грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  –
213,3 тис. грн, заборгованості немає.

Головним державним соціальним інспектором перевірено 712 особових
справ  одержувачів  субсидій  та  200  особових  справ  одержувачів  соціальних
допомог. 

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.  Станом на  01.04.2018
призначено пільг на загальну суму 3996,0 тис.  грн, перераховано 3026,9 тис.
грн,  у  тому  числі  за  минулі  роки  2239,5  тис.  грн.  Заборгованості  перед
населенням за надані пільгові послуги немає. 

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

Протягом І кварталу управлінням видано 191 довідка про взяття на облік
внутрішньо переміщених осіб.

Послугами  із  санаторно-курортного  лікування  пільгову  категорію  не
забезпечено у зв’язку із відсутністю фінансування та розподілу коштів на за-
значені цілі.

33  інваліди  отримали  50  направлень  для  забезпечення  протезними ви-
робами та технічними засобами реабілітації.
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Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) районної державної адміністрації має три відділення, чисельність пра-
цюючих 79 чоловік, у тому числі соціальних робітників 44 чол., які працюють у
14 населених пунктах.

Надано допомогу 514 особам, у тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома – 407 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  –  17

особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

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

переміщеним особам із зони АТО – 3 чол.
На обліку перебуває 422 громадянина постраждалих внаслідок Чорноби-

льської катастрофи (1 категорія – 102 чол., 2 категорія – 79 чол.,                3 кате-
горія – 149 чол., вдови – 38 чол., діти – 54 чол.).

Компенсацію на продукти харчування отримали 182 громадянина, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 169,8 тис. грн.

Підготовлено  матеріали  на  засідання  колегії  «Про  підсумки  роботи
Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської
області за 2017 рік та основні напрями діяльності у 2018 році».

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

населення, надана матеріальна допомога 62 чол. на суму 30400 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 124 справи по
субсидіях та 33 справи по допомогах, 8 справ по пільгах;

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

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

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

Протягом  І  кварталу  2018  року  на  адресу  управління  надійшло
11  письмових  звернень.  На  особистому  прийомі  у  начальника  побувало
40  громадян.  З  вищестоящих  організацій  надійшло  9  звернень.  На  Урядову
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«гарячу»  лінію,  що  розглядались  управлінням,  надійшло  52  звернення
громадян.

Розглянуто  звернення  стосовно  призначення  житлової  субсидії  та
соціальних допомог – 3 чол., надання матеріальної допомоги – 1 чол., з інших
питань – 7 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.

На пленарні засідання районної ради були підготовлені проекти рішень
з питань: «Про виконання Програми зайнятості населення Чугуївського району
на період до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 30.01.2014»;
«Про  надання  згоди  на  оплату  пільг  та  субсидій  населенню  на  придбання
твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу готі-
вкою»; «Про виконання Програми соціальної підтримки учасників антитерори-
стичної  операції  та  членів  їх  сімей  в  Чугуївському  районі  на  2017  рік,
затвердженої рішенням районної ради від 14.06.2017»; «Про затвердження Про-
грами соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей в Чугуївському районі на 2018 рік».

Відділом  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації  протягом
І кварталу проведено засідання координаційної ради з питань охорони здоров’я
та медичної допомоги населенню району (25.01.2018) та позачергове засідання
цієї  ради  з  питання  «Про  хід  реформування  сфери  «Охорона  здоров’я»  та
підсумки діяльності  лікувальних закладів  району  у  2017  році».  (09.02.2018);
засідання  районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-інфекції/СНІДу.  За
підсумками засідання прийнято відповідне рішення (22.03.2018).

Здійснено організацію медичного обслуговування релігійних свят: Різдво
Христове, свято Богоявлення – Хрещення Господнього (Обряд Водохрещення).

Взято участь у:
Дні головного лікаря в аудиторії КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
медичній  нараді  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня

ім. М.І.  Кононенка» та КП «Чугуївський районний центр первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  за
підсумками діяльності лікувальних закладів району в 2017 році;

зустрічі  голови  районної  державної  адміністрації  з  населенням
с. Мосьпанове, с. Стара Покровка та с. Велика Бабка;

засіданні  колегії  Управління  охорони  здоров’я  Харківської  обласної
державної адміністрації на тему «Про актуальні питання організації медичної
допомоги дитячому населенню в 2017 році» (15.02.2018);

телефонному  зв’язку  «пряма  лінія»  з  питання  «Медична  реформа  в
Україні: все, що потрібно знати» (21.02.2018);
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засіданні  колегії  Управління  охорони  здоров’я  Харківської  обласної
державної  адміністрації  на  тему  «Актуальні  питання  організації  медичної
допомоги жіночому населенню у 2017 році» (15.03.2018);

Підготовлено інформацію на:
селекторну  нараду  Харківської  обласної  державної  адміністрації  з

питання «Про стан надання медичної допомоги учасникам АТО»;
семінар-нараду  з  сільськими,  селищними  головами,  секретарями

виконкомів за темою «Стан виконання Урядової Програми «Доступні ліки» в
Чугуївському районі»;

засідання колегії  районної державної адміністрації  з  питання: «Про хід
виконання Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» на
території Чугуївського району»;

селекторну  нараду  Харківської  обласної  державної  адміністрації  з
порядком денним: «Про стан виконання Урядової програми «Доступні ліки».

Забезпечено  транспортом  дітей  району  з  сімей  учасників  ліквідаторів
аварії  на  Чорнобильській  АЕС  у  ДУ  «Інститут  охорони  здоров’я  дітей  та
підлітків  Національної  академії  медичних  наук  України»  м.  Харкова  для
проходження щорічної диспансеризації (28.03.2018).

З метою залучення населення до проведення профілактичних медичних
оглядів  у  районі  організовано  виїзди  бригади  вузьких  фахівців
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка». Здійснено
виїзди до населених пунктів: смт Есхар, смт Малинівка, с. Гракове, с. Тернова,
смт  Кочеток,  смт  Новопокровка,  с.  Волохів  Яр.  Лікарями  було  оглянуто
386 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.

Протягом І кварталу проведено 12 рейдів-перевірок по виявленню бездо-
глядних та безпритульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують.

Дітей, які знаходились без догляду батьків не виявлено. Обстежено умови
проживання дітей у 36 сім’ях пільгового контингенту, з них 20 сімей, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах. Батьків попереджено про адміністра-
тивну відповідальність. 

Додатково  (за  потребою)  здійснено виїзди  до:  с.  Зарожне –  обстежено
родину  та  влаштовано  малолітню  дитину  до  дитячого  відділення
КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  через
складні життєві обставини батьків; смт Малинівка – обстежено умови прожива-
ння родини, яка вирішує спір про визначення місця проживання дитини; смт
Есхар – обстежено умови проживання 5 родин, що опинилися              в
складних життєвих обставинах; Чкалоської селищної об’єднаної територіальної
громади  –  обстежено  3  родини,  які  перебувають  в  складних  життєвих  об-
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ставинах; м. Чугуїв – обстежено умови проживання родини (кандидатів в опіку-
ни).

Взято участь  у 13 судових засіданнях у Чугуївському міському суді Ха-
рківської області:

9 – відносно батьків, які не виконують свої батьківські обов’язки;
4 – стосовно захисту житлових та майнових прав.
Проведено 3 засідання комісії з питань захисту прав дитини районної дер-

жавної адміністрації на яких розглянуто 43 питання щодо: соціально-правового
захисту прав дітей; захисту прав та інтересів дітей; повернення дитини матері,
яка  подолала  складні  життєві  обставини;  виведення  з  дитячого  будинку  сі-
мейного  типу  особи;  влаштування  до  прийомної  родини  (с.  Леб’яже)  двох
дітей,  позбавлених батьківського  піклування;  захисту  житлових та  майнових
прав дітей; захисту житлових/майнових прав; реєстрації новонародженої дити-
ни, батьки якої відмовились забирати її з пологового відділення та інші питан-
ня.

Взято  участь  у зустрічі  з  волонтерами з  України  та  представниками
благодійного фонду  «Подих України», де були обговорені питання поточного
будівництва будинку для матері-виховательки та вихованців дитячого будинку
сімейного типу, які проживають на теперішній час у м. Харків та здійснено ви-
їзд до смт Малинівка з метою перевірки стану будівництва будинку для матері-
виховательки та вихованців дитячого будинку сімейного типу.

До  дитячого  відділення  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  лікарня
ім.  М.І.  Кононенко» влаштовано 2 малолітні  дитини,  мати яких перебуває в
складних життєвих обставинах, проводиться робота із влаштування ще 4 дітей
до лікарні та центру реабілітації на час подолання батьками складних життєвих
обставин (с. Зарожне); 2 малолітні дитини влаштовані до Харківського обласно-
го  центру  соціально-психологічної  реабілітації  (м.  Великий  Бурлук);      1
неповнолітня  дитина,  яка  перебувала  у  Харківському  обласному  центрі
соціально-психологічної  реабілітації  (м.  Великий Бурлук) повернута батькам,
які подолали складні життєві обставини.

9 дітям надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, 2 малолітнім дітям змінено статус із дітей, позбавлених батьківського
піклування на діти-сироти.

Організовано  та  проведено  нараду  за  участю  начальника  служби  у
справах дітей Харківської обласної державної адміністрації Шевченко О.В.  із
сільськими, селищними головами, секретарями місцевих рад та уповноважени-
ми у справах дітей Чкаловської та Малинівської селищних рад, де були надані
рекомендації  та  роз’яснення  з  питань  організаційно-правового  забезпечення
щодо дотримання прав дітей в об’єднаних територіальних громадах та роботи
комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  Чугуївської  районної  державної
адміністрації. 

Проведено заходи: 
щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить на праві власності

або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського пі-
клування; 
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по упорядкуванню особових справ на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обстави-
нах. 

Підготовлено 18 розпоряджень голови районної державної адміністрації з
питань, що стосуються захисту прав дітей.

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.

Фахівцями Центру спільно із соціальними партнерами було здійснено 14
рейдів до населених пунктів району з метою оперативного виявлення сімей з
дітьми,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  та  потребують
сторонньої  допомоги.  Було  здійснено  182  відвідування  сімей,  у  яких
виховується  304  дитини.  Виявлено  74  сім’ї,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах.

На  обліку  в  Центрі  знаходиться  148  сімей  та  осіб,  які  перебувають
у складних життєвих обставинах. Загальна кількість сімей, які були охоплені
соціальним супроводом у звітному періоді – 53, в яких виховується 119 дітей.

З  метою  проведення  соціальної  роботи  з  сім’ями,  які  перебувають
у складних життєвих обставинах, сім’ями, в яких виховуються діти-сироти та
діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  учасниками  антитерористичної
операції,  внутрішньо  переміщеними  особами,  фахівцями  Центру  здійснено
виїзди  до  смт  Малинівка,  смт  Кочеток,  смт  Есхар,  смт  Новопокровка,
смт Чкаловське,  смт Введенка,  с. Леб’яже,  с.  Волохів Яр, с.  Стара Покровка,
с. Зарожне, с. Коробочкине, с. Мосьпанове та с. Стара Гнилиця.

Було  здійснено  33  відвідування  сімей,  яким  призначена  і  виплачена
допомога при народженні дитини. Випадків нецільового використання коштів
не було виявлено. 

З початку року у рамках районної акції «Щедрий грудень» спеціалісти
центру  здійснили  виїзди  до  населених  пунктів  району  та  відвідали  близько
30 сімей, у яких виховується 70 дітей.

Фахівці  Центру  взяли  участь  у  семінарах  «Терапевтичні  собаки  для
України»,  спільному  семінарі  для  працівників  центрів  соціальних  служб  та
служб у справах дітей щодо профілактики соціального сирітства, покращення
ефективності  роботи  з  сім’ями,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах,  та  триденному  навчанні  з  питань  створення  та  функціонування
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та здійснення соціального
супроводження.



13

Спеціалістами  Центру  було  проведено  18  групових  інформаційно-
просвітницьких,  профілактичних  та  освітньо-виховних  заходів  щодо
профілактики  соціального  сирітства,  попередження  насильства  в  сім’ї,
недопущення потрапляння сімей, дітей та молоді у складні життєві обставини.

З  метою  формування  у  молоді  відповідальності  за  власне  здоров’я,
поінформованості  про  соціально  небезпечні  хвороби фахівцями центру  було
проведено  6  інформаційно-просвітницьких  заходів  за  темами:
«Відповідальність  починається з  мене»,  «СНІД – знати,  щоб жити»,  «Скажи
наркотикам «НІ!», «Туберкульоз виліковний», «Твій вибір», «Обери здоровий
спосіб життя».

У І кварталі учні закладів загальної середньої освіти району взяли участь
у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, який проходив у
м. Харкові.  Переможцями стали 19 учнів закладів освіти району. Район зайняв
ІІ місце серед сільських районів області.

Підбито підсумки І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії  наук. На розгляд жюрі І етапу конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук України було
подано  12  науково-дослідницьких  робіт.  Переможцями  районного  етапу
конкурсу-захисту  стали  6  учнів  закладів  освіти  району,  які  взяли  участь
у ІІ (обласному) етапі.

Також  учні  закладів  освіти  району  та  учителі  фізики,  хімії,  біології,
російської  мови,  німецької  мови  взяли  участь  у  тренінгах  по  підготовці  до
зовнішнього незалежного оцінювання випускників 2018 року, які проведено на
базі  Чугуївського  районного  Центру  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської молоді.

Працівниками  відділу  освіти  здійснено  виїзди  до  закладів  загальної
середньої  освіти з  метою вивчення питання підготовки учнів  та  вчителів  до
проходження  ЗНО-2018. Проходила  реєстрація  випускників  закладів  освіти
району для участі у ЗНО-2018. 31 березня 2018 року випускники взяли участь у
пробному ЗНО, яке проходило в закладах освіти м. Чугуєва.

Під  час  зимових канікул для учнів  закладів  загальної  середньої  освіти
району  організовано  екскурсійно-оздоровчі  поїздки  до  м.  Харкова  та  по
Харківській області.

08  січня  учні  закладів  освіти  району  відвідали  виставу  «Донька
розбійника» у м. Харкові. 

11  січня  відбулась  творча  зустріч  учасників  районного  новорічного
театралізованого  концерту  «Конфетті  шоу».  У  заході  взяли  участь  артисти
концерту - вихованці гуртків Чугуївського районного центру ДЮТ (колектив
спортивного  бального  танцю  «Вдохновение»,  студія  естрадно-спортивного
танцю «Fantasy show dance»),  вихованці КУ «Чугуївський районний Будинок
культури»  (театральна  студія  «Tour  de  force»),  гості  свята  (танцювальний
колектив «Tour de force»), батьки, керівники гуртків та адміністрація Центру.

12  січня  у  районній  державній  адміністрації  відбулася  традиційна
святкова різдвяна зустріч голови районної державної адміністрації з лідерами
учнівського  самоврядування  закладів  освіти  району. Розпочалася  зустріч
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з виступу  колективу  учнів  Новопрокровського  НВК,  вихованців  гуртків
районного  Центру  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді,  які
щедрівками привітали господарів з новорічними святами та побажали здоров'я,
вдачі та миру для України. У відповідь керівництво району пригостило дітей
солодощами. Шкільні  лідери  мали  можливість  поспілкуватися  з  керівником
району та задати йому запитання.

27  січня майбутні  випускники  району  завітали  до  Київського
національного  університету  культури  і  мистецтв  на  День  відкритих  дверей.
Делегацію у складі 35 учнів із 10 освітніх закладів району очолили заступник
голови районної державної адміністрації та начальник відділу освіти  районної
державної  адміністрації. Разом  із  делегацією  від  району  майже  1400
абітурієнтів з різних куточків України завітали на День відкритих дверей до
університету культури і мистецтв.

На  базі  Кам’яноярузького  НВК  10  лютого  були  проведено  районні
змагання  з  лижних  перегонів,  присвяченні  загиблому  земляку  воїну-
інтернаціоналісту  Олександру  Михайлову  та  ХХІІІ  зимовим  Олімпійським
іграм. У змаганнях взяли участь 15 збірних команд працівників підприємств,
установ, організацій, сільських і селищних рад, силових структур та військових
частин, розташованих на території району. Переможці нагороджені дипломами
відповідних ступенів, медалями та кубками.

16 лютого відбулася І районна конференція батьків.  Метою заходу було
ознайомлення  батьків  Чугуївщини,  діти  яких  навчаються  або  збираються
отримувати  знання  у  шкільних  закладах,  з  пріоритетними  напрямками
діяльності освітньої галузі в умовах реформування.

23  лютого  проведена  нарада  із  заступниками  директорів  з  навчально-
виховної  роботи  закладів  освіти  району,  на  якій  розглядалися  питання  про
проведення тренінгів щодо підготовки учнів до ЗНО, про проведення атестації
педагогічних  працівників  у  2017/2018  навчальному  році,  про  підготовку  до
міжнародного дослідження PISA-2018.

У закладах освіти району проходила підготовка учнів до міжнародного
дослідження PISA-2018. Учні розв’язували задачі та писали контрольні роботи.

Проведено майстер-класи у рамках школи ділового етикету для лідерів
учнівського самоврядування. 29 березня у КУ «Чугуївський районний Будинок
культури» відбувся  Бал  весни,  присвячений  закінченню  навчання  лідерів
районного учнівського самоврядування у Школі ділового етикету та врученню
сертифікатів.

З 19 по 23 березня вихованці Чугуївського районного Будинку дитячої
творчості  взяли  участь  в  обласному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна». 

Вихованці  закладів  позашкільної  освіти  району  взяли  участь  у  XIV
Відкритому фестивалі традиційної народної культури «Кроковеє коло».

17 березня відбувся фінал чемпіонату Харківської області з гри «Що? Де?
Коли?». У чемпіонаті взяли участь переможці районного етапу інтелектуальної
гри команда Новопокровського НВК, яка посіла І місце.



15

21 березня на базі Чугуївської дитячо-юнацької спортивної школи згідно
з умовами Спартакіади «Спорт протягом життя» проведено районні спортивні
змагання з баскетболу. У змаганнях взяли участь юнаки 7-11 класів 5 закладів
загальної  середньої  освіти  району  (Введенський,  Волохово-Ярський,
Новопокровський,  Тернівський  НВК  та  Есхарівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів).  За
результатами змагань переможцями стали: І місце – команда Новопокровського
НВК,  ІІ місце – команда Введенського НВК,  ІІІ місце – команда Есхарівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

23  березня  вихованці  позашкільних  закладів  освіти  взяли  участь
в обласному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу  декоративно-ужиткового  та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».

27 березня до Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді завітали учасники інтелектуального конкурсу для
учнів  4-х  класів  «Чугуївщина  –  рідний  край,  ти  люби  його  та  вивчай!»,
присвяченого 95-ій річниці утворення Чугуївського району. У конкурсі взяли
участь юні ерудити з 15 районних шкіл (з них 2 ліцеї Малинівської ОТГ).

27  березня  25  вихователів  закладів  дошкільної  освіти  району
і Малинівської ОТГ взяли участь у тренінгу за програмою «Впевнений старт».
Під час тренінгу учасники ознайомилися з освітньою програмою «Впевнений
старт», а також з методичними посібниками для вихователя, учнів та батьків.
Учасникам  тренінгу  були  представлені  інтерактивні  презентації.  Вихователі
мали  можливість  випробувати  алгоритм  організації  життєдіяльності  дітей
старшого дошкільного віку за програмно-методичним комплексом «Впевнений
старт».

Відділом у справах молоді  та  спорту районної  державної  адміністрації
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»;

семінар-тренінг із студентами Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу за
темою «Розвиток підприємницьких ініціатив молоді»;

робочі наради щодо питань оздоровлення та відпочинку дітей.
Підготовлено  проекти  розпоряджень  голови  районної  державної

адміністрації  «Про затвердження районного плану заходів  на 2018 рік щодо
реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на
період  до  2025  року  «Рухова  активність  -  здоровий  спосіб  життя  -  здорова
нація»;  «Про  внесення  змін  до  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації від 24.05.2016 № 204 «Про організацію оздоровлення та відпочи-
нку дітей Чугуївського району в 2016-2020 роках».

На території району проведено:
різдвяний  турнір  з  міні-футболу  між  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна

школа Чугуївської районної ради Харківської області» та «ДЮСШ Чугуївської
міської ради»; 
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турнір з баскетболу серед юнаків, присвячений пам’яті В. Луценка;
районний  турнір  з  волейболу  серед  вихованців  КЗ  «Дитячо-юнацька

спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області»; 
фізкультурно-спортивний захід з  лижних перегонів,  присвячений  XXIII

зимовим Олімпійським іграм та пам’яті воїну-інтернаціоналісту О. Михайлову;
фізкультурно-спортивний  захід  з  волейболу  (чоловіки),  присвячений

пам’яті воїну-інтернаціоналісту В. Луговському;
змагання з гирьового спорту, шашок, стрільби з пневматичної гвинтівки

та  волейболу  (чоловіки)  за  програмою  районної  Спартакіади  2018  року
з масових  видів  спорту серед  сільських  та  селищних  рад,  об'єднаних
територіальних  громад,  організацій,  сільськогосподарських  підприємств,
агрофірм,  підприємств,  установ,  закладів  та  спортивних  клубів,  присвяченої
95-й річниці утворення Чугуївського району;

районі змагання із зимової спортивної рибалки;
відкритий  VIII-й  турнір  з  боксу  «Олімпійські  надії»  серед  вихованців

відділення боксу дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
Х  районну  Спартакіаду  з  масових  видів  спорту  серед  керівних

працівників, присвячену 95-річниці утворення Чугуївського району.
Збірні команди району взяли участь у:
регіональному чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2004-2005 років

народження;
відкритому командному чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики

у приміщенні серед юнаків та дівчат 2001-2002  років народження, 2003-2005
років народження;

Всеукраїнському турнірі з боксу, присвяченому пам’яті майстра спорту
СРСР М. Токарєва серед юнаків 2006-2010 років народження;

кубку  Харківської  області  серед  чоловіків  та  жінок  (розділ  спортивне,
бойове самбо);

чемпіонаті Харківської області з важкої атлетики серед юнаків 2000 років
народження і  молодше  серед  ДЮСШ,  СДЮШОР  та  спеціалізованих
спортивних шкіл;

першості  Харківської  області  з  лижного  туризму  серед  вихованців
ДЮСШ 2003-2004 років народження, 2005-2006 років народження;

чемпіонаті України з боксу серед юнаків 2004-2005 років народження;
чемпіонаті Харківської області з боротьби самбо серед кадетів 2002-2004

років народження та юнаків і дівчат 2005-2007 років народження;
V відкритому обласному турнірі  «Побратими» з  боротьби самбо серед

юнаків та дівчат 2006-2008 років народження;
чемпіонаті  Харківської  області  з  військово-спортивного  багатоборства

у розділі «Всестильовий бій»;
відкритому чемпіонаті  Кіровоградської  області  з  військово-спортивного

багатоборства у розділі «Бойове багатоборство», пам’яті Максима Бендерова;
відкритому Кубку Харківської області з легкої атлетики серед юнаків та

дівчат 2003 року народження і молодше;
обласному фестивалі «Мама, тато, я – спортивна сім’я»;
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ІІ Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо пам’яті заслуженого тренера
України Є. Тешера «Весна» серед юнаків та дівчат 2003-2007 років народжен-
ня;

ІІ  етапі  чемпіонату  України  серед  пар  та  команд  «формейшн»  (діти,
юнаки, юніори та дорослі) (програма рок-н-рол, бугі-вугі);

зональних  змаганнях  з  футзалу  (чоловіки)  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
об'єднаних територіальних громад.

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням  вимог  та  норм  проведення  оздоровчо-виховного  процесу  та
діяльності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласно-
го бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку були направлені діти, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки до  «ДПУ МДЦ  «Артек»
на  I тематичну зміну 2 особи (21.02.2018, м. Київ)  та до «ДП УДЦ «Молода
гвардія» на ІІ тематичну зміну – 2 особи (15.03.2018, Одеська обл.).

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

Відділом культури і туризму районної державної адміністрації проведено
наради  працівників  культури  району,  засідання  ради  відділу  культури  і
туризму, на яких розглядалися питання щодо:

функціонування пунктів обігріву на базі закладів культури району;
участі фольклорних колективів району у обласному заході «Святовид»;
участі  закладів  культури  району  у  обласному  конкурсі  міні-проектів

територіальних громад «Разом в майбутнє»;
організації та проведення звітних концертів колективів до підтвердження

почесного звання «народний» та «зразковий» у 2018 році;
участі закладів культури району у грантових проектах;
участі  працівників  культури  у  планових  семінарських  заняттях  щодо

підвищення кваліфікації;
організації  і  проведення  районного  урочистого  заходу  з  нагоди

відзначення Міжнародного жіночого дня;
організації та проведення вокального фестивалю «Голос Чугуївщини»;
організації  та  проведення  урочистого  заходу  з  нагоди відзначення  95-ї

річниці з дня утворення Чугуївського району.
21.03.2018  року  працівники культури  району взяли  участь у  тренінгу

«Написання заявок на конкурси програми ЄС Креативна Європа» (м. Харків);
28.03.2018  року бібліотечні працівники КЗ  «Чугуївська  районна

централізована  бібліотечна  система» взяли  участь  у  тренінгу  з  редагування
Вікіпедії  у  рамках конкурсу статей «Культурна спадщина та видатні  постаті
краю».

Організовано та проведено такі культурно-масові заходи:
новорічні  ранки  для  дітей  в  місцевих  сільських,  селищних  Будинках

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

філій КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»;



18

різдвяні заходи та свята зимового циклу в місцевих сільських, селищних
закладах культури (згідно окремого плану);

22.01.2018  –  районний  урочистий  захід  до  Дня  Соборності  України
«Флешмоб єднання»;

29.01.2018  –  районний захід  до  Дня  пам’яті  героїв  Крут. Відкриття
пам’ятної  дошки  загиблому  воїну  АТО  на  базі  Введенської  ЗОШ (смт
Введенка);

05.02.2018  –  до  Дня визволення  від  німецько-фашистських  загарбників
населених пунктів Мосьпанове та Волохів Яр;

09.02.2018 – концерт для резервістів, що проходили військову підготовку
у військовій частині А 0501 (районний Будинок культури);

14.02.2018 – до Дня закоханих «Не звикайте до кохання» (Есхарівський
селищний Будинок культури);

15.02.2018  –  артисти КУ  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»
взяли  участь  у  заходах до  Дня  виводу  військ  з  Афганістану
(Малинівський СБК);

17.02.2018  –  аматори КУ  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»
взяли  участь  у  проведенні  свята  Масляної  в  населених  пунктах  району
(смт Малинівка, Есхар, с. Мосьпанове), 18.02.2018 – смт Введенка;

20.02.2018 – до Дня Героїв Небесної Сотні;
21.02.2018 –  концерт для  військових  резервістів,  які  розпочали збори у

Сухопутних військах Збройних сил України на базі Чугуївського військового
гарнізону;

05.03.2018  – урочистий  захід  з  нагоди  Міжнародного  жіночого  дня
(привітання  жінок  –  медичних  працівників)  (КЗОЗ  «Чугуївська  центральна
районна лікарня ім. М.І. Кононенка»);

06.03.2018  –  урочистий  захід  з  нагоди  Міжнародного  жіночого  дня
(КУ «Чугуївський районний Будинок культури»);

07.03.2018 –  урочистий захід з нагоди Міжнародного жіночого  Дня для
особового  складу  (жінок)  військової  частини  А0501 (КУ  «Чугуївський
районний Будинок культури»);

13.03.2018 – урочистий захід  з нагоди Дня українського добровольця за
участю представників добровольчого батальону «Харків».

20.03.2018  організовано  та  проведено  попередній  перегляд  обласною
атестаційною  комісією  репертуару  колективів  Чугуївського  району, які
підтверджують почесне звання «Зразковий», «Народний» у 2018 році.

23.03.2018  року  в  КУ  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»
відбувся  святковий  ювілейний  концерт,  присвячений  10 - річчю  зразкового
аматорського хореографічного колективу «Вікторія».

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

03.01.2018  – участь  зразкового аматорського танцювального колективу
«Вікторія» у  Гала  концерті ХХІІ  Різдвяного  фестивалю  дитячої  творчості
«Зимовий сонцеворот» (м. Харків, ХАТОБ);
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06.01.2018  –  участь  зразкового вокально-хореографічного колективу
«Візерунок»» у Різдвяних зустрічах (м. Харків, парк Горького);

13.01.2018  –  участь  народного  фольклорного  колективу  «Малинова
криниця»,  «Обережки»  та  «Козачата»  під  керівництвом  Заслуженого
працівника  культури  України  О.  Янкової  у  заході,  який  відбувся  в  рамках
фольклорного  фестивалю  зимового  календаря  «Святовид»  та  масштабній
святковій феєрії «Вертеп-фест-2018» (м. Харків, центральний парк культури і
відпочинку ім. Горького);

19-21.01.2018 – участь зразкового аматорського колективу індійського та
східного  танцю  «Рамаяна» у  VII  Міжнародному конкурсі виконавців
індійського танцю «BoleChudiyan» (м. Харків, БК «Залізничників»);

11.02.2018  – участь  народного колективу вокально-естрадної  студії
«Мультитрек»  КУ  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»  у  обласному
ювілейному заході «Харківські зорі» (м. Харків);

17.02.2018 – участь  клубу спортивного танцю «Сфера» у  Всеукраїнських
змаганнях зі спортивних танців «Duet 2018» (м. Полтава);

18.02.2018 – участь зразкового аматорського колективу з бальних танців
«Вдохновение»  у  Всеукраїнських змаганнях з  бальних  танців (м.  Харків,
СК «Локомотив»);

25.02.2018  –  участь  зразкового аматорського танцювального колективу
«Вікторія»  у  Всеукраїнському конкурсі хореографічного  та  вокального
мистецтва «Star of steg» (м. Харків, ХАТОБ).

03.03.2018  –  участь  зразкового колективу  спортивного  клубу  «Наталії
Черних» з акробатичного рок-н-ролу у  І Чемпіонаті України з акробатичного
рок-н-ролу (м. Харків);

17.03.2018 –  участь  кращих  читців  бібліотек-філій  КЗ  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система» у Регіональному огляді-конкурсі
читців  «Вічне  слово  Кобзаря»  (м.  Харків,  КЗ  «Обласний  організаційно-
методичний центр культури і мистецтва»);

31.03.2018 –  участь  зразкового колективу  спортивного  клубу  «Наталії
Черних» з акробатичного рок-н-ролу у  ІІ Чемпіонаті України з акробатичного
рок-н-ролу та буги вуги (м. Павлоград).

У бібліотеках-філіях КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система» організовано та проведено такі заходи:

показ та обговорення документального фільму «Соборна сила України» із
читацькою молоддю;

перегляд  документальних  фільмів  про  війну  в  Афганістані,  про  вивід
радянських  військ  з  Афганістану  «Війна  в  Афганістані»,  «Виведення
радянських  військ  з  Афганістану»  (центральна  районна  бібліотека  КЗ
«ЧРЦБС»);

патріотична година «Вже стільки років  проминуло, а біль у серці б’є і
б’є» (Кочетоцькі бібліотеки-філії № 1 та № 2);

історичний інформ-дайджест для дітей та юнацтва «Війна у пам’яті – біль
у серці» (Кам’яноярузька бібліотека-філія);
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година  вшанування  «Солдат  війни  не  вибирає»  (Новопокровська
бібліотека-філія);

зустрічі  з  воїнами-інтернаціоналістами  (Тернівська  та  Введенська
бібліотеки – філії).

патріотична  година  з  учнями  старших  класів  «Герої  не  вмирають»
(центральна  бібліотека  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»)

тематичні  години  «Небесна  сотня  на  варті»  (Есхарівська  бібліотека-
філія);

обговорення  біля  книжкової  виставки  «Небесна  сотня  –  два  роки
безсмертя» (Новопокровська бібліотека-філія); 

година пам’яті До дня вшанування Небесної сотні «Небесна сотня – то в
серці вогонь» (Введенська бібліотека-філія).

мовне свято «Так і  мови нема без  народу і  народу без мови нема» до
відзначення  Міжнародного  дня  рідної  мови  (центральна  районна  бібліотека
КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»);

літературна година «Безсмертної  слави  поет»  (центральна  бібліотека
КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»);

вікторина для читачів шкільного віку до Дня сміху «Вірю не вірю. Перше
квітня – брехня всесвітня» (смт Есхар);

вікторини «Мовознавство для допитливих» на знання української мови,
конкурси «Знайди  приховані  слова»  та  «Весела  наша мова»,  до  відзначення
Міжнародного дня рідної мови

конкурс «Веселі читання» до Дня сміху (бібліотеки-філії КЗ «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система»); 

Також  у  бібліотеках-філіях  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система» проведено книжкові виставки:

до  Дня  Соборності  України  «Соборність  України  –  від  ідеї  до
сьогодення», «День Соборності України – свято єднання і державності»;

до річниці подвигу Героїв Крут – «Безвусі, юні, вічно молоді, ви склали
голови за рідний Київ», «Крути вчать дивитися в майбутнє», «За мирний світ
під Крутами стояла країна молода»;

до Дня визволення населених пунктів району від німецько-фашистських
загарбників «Шляхами мужності і слави», «Ваш подвиг в наших серця»;

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та
річниці  Дня  виводу  радянських  військ  з  Афганістану  «Війна  відгриміла  та
пам’ять жива».

до річниці вшанування Героїв Небесної Сотні - «20 лютого-День Героїв
Небесної  сотні»,  «Загиблим  в  Україні  присвячується»,  «Майдан.  Війна»,
«Слово Майдану», «Маятник революції», «Революція гідності».

до  204-річчя  з  дня  народження  великого  українського  письменника  і
художника  Тараса  Григоровича  Шевченка  «Шевченкові  думи  переживуть
віки», «Тарас Шевченко: стежки до пізнання творчості»;

до відзначення Міжнародного дня рідної мови «Рідна наша мова в житті
для нас основа»;
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до Дня сміху «Гумористичні твори українських письменників», «Наберем
в долоні сміху – кинем дітлахам на втіху».

У  комп’ютеризованих  бібліотеках-філіях КЗ  «Чугуївська  районна
централізована  бібліотечна  система»  організовано  показ  документальних
фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA» за тематикою: 

до Дня Пам’яті Героїв Крут;
до Дня Соборності України;
до Дня визволення населених пунктів району від німецько-фашистських

загарбників;
до Дня виводу радянських військ з Афганістану.
до  відзначення  Шевченківських  днів  про  життя  та  творчий  шлях

Великого письменника Тараса Шевченко;
Протягом  І  кварталу  працівниками  КЗ  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» велась робота щодо участі  в обласному
конкурсі  міні-проектів  розвитку  територіальних  громад  «Разом  в  майбутнє»
Харківської  обласної  ради,  проводилися  безкоштовні  скайп –  консультації  з
правових питань.

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,
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 продовжувався опалювальний сезон 2017-2018 років. 
Протягом  звітного  періоду  житлово-комунальні  та  інфраструктурні

послуги надавались своєчасно і в повному обсязі. Окремі аварійні ситуації на
об’єктах тепло-водопостачання в смт Кочеток,  селищі Залізничне,  а  також в
селах Зарожне і Гракове було усунуто в стислі терміни. Завдяки налагодженій
співпраці з Чугуївським районом електричних мереж АК Харківобленерго» та з
Харківським  високовольтним  районом  електричних  мереж
АК «Харківобленерго», електропостачання було стабільним.

На території району розчищення доріг від снігових заметів та своєчасна
обробка доріг від ожеледиці було організовано на належному рівні дорожно-
транспортними  підприємствами  та  органами  місцевого  самоврядування.
Випадків призупинення руху автотранспорту внаслідок негоди не було.

05.01.2018  року  відбувся  конкурс  з  визначення  автомобільних
перевізників  на  приміських  автобусних маршрутах  загального  користування,
які не виходять за межі території Чугуївського району, за двома напрямками:
№ 1473 Чугуїв (АС) – Есхар та № 1484 Есхар – Дачі, на якому було визначено
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одноголосним  рішенням  переможця  –  ФОП  Ніколаєнко  М.І.  з  яким  і  був
підписаний договір на 5 років.

У лютому 2018 року до Харківської облдержадміністрації  було надано
пропозиції  щодо  включення  до  плану  фінансування  на  2018  рік  проведення
ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення,  а
також  відновлення  та  проведення  ремонту  дорожньо-транспортної
інфраструктури у Чугуївському районі.

Продовжувалася  робота  щодо  впровадження  енергоефективних  та
енергозберігаючих заходів, передбачених районними програмами: «Програмою
стимулювання  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків
Чугуївського  району  до  впровадження  енергоефективних  заходів  на
2015-2020  роки»,  затвердженою  рішенням  районної  ради  від  10.12.2015 та
«Програмою відшкодування відсотків  за  кредитами,  отриманими населенням
Чугуївського району на впровадження енергоефективних заходів на 2016-2020
роки»,  затвердженою  рішенням  районної  ради  від 17.03.2016. Разом  з  тим,
протягом кварталу нових угод на пільгове «тепле» кредитування не укладалося.

Задокументовано  утворення  ще  1-го  об’єднання  співвласників
багатоквартирних  будинків  у  смт  Кочеток.  Таким  чином,  у  районі  в  77
будинках  успішно  функціонує  47  об’єднань  співвласників  багатоквартирних
будинків загальною площею 103,67 тис. м2. 

Проведено  роботу  щодо  передачі  відомчого  житлового  фонду:  на
сьогодні  Чкаловською  селищною  об’єднаною  територіальною  громадою
прийнято до комунальної власності 2 відомчі гуртожитки, які раніше належали
ПАТ  «Агрокомбінат  «Слобожанський», Кочетоцькою  територіальною
громадою  –  відомчий  гуртожиток,  який  належав  комплексу  водопідготовки
«Донець» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал».

На  даний  час  у  Чугуївському  районі  у  6-х  гуртожитках  комунальної
власності у 135 кімнатах проживають 294 особи. Мають право на приватизацію
своїх кімнат 287 мешканців. Станом на 01.04.2018 приватизовано 42 кімнати,
в  яких  проживає  81  мешканець.  Порушень  прав  мешканців  гуртожитків
комунальної  власності  щодо  перешкоджанню  оформленню  приватизації  їх
помешкань не виявлено. 

З  метою  вирішення  ряду  питань  сфери  благоустрою  та  екології  на
сьогодні  вже визначено об’єкти комунальної сфери, які  будуть будуватися в
населених пунктах району протягом 2018 року.

Відділом велася організаційна робота з сільськими, селищними головами,
керівниками установ, організацій усіх форм власності, депутатами і населенням
щодо належного санітарного утримання територій.

У районі  продовжено безстрокову  кампанію із  забезпечення  чистоти  і
порядку в населених пунктах, проведено виїзні перевірки сіл та селищ району. 

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. Обстежено джерела
питного  водопостачання  та  виконання  робіт  з  облаштування  водозаборів  та
артезіанських свердловин систем водопостачання. 
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На  сесії  районної  ради  (13.02.2018)  відділ  відзвітував  про  виконання
Програми  раціонального  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  на
території  Чугуївського  району  на  2015-2017  роки,  затвердженою  рішенням
районної ради від 20.02.2018.

Взято  участь  у  виїзній  нараді  (20.02.2018)  у  смт  Малинівка  під
головуванням  заступника  голови  облдержадміністрації  Шахненка  Є.Д.  щодо
виділення земельної ділянки під будівництво комплексу з переробки твердих
побутових відходів  та  вирішення проблемних питань  житлово-комунального
комплексу смт Малинівка. За результатами наради прийнято ряд рішень.

Проведено моніторинг: 
стабільності  роботи  та  покращення  фінансово-економічного  стану

житлово-комунальних підприємств району;
діючих  тарифів  на  надання  житлово-комунальних  послуг  щодо

відповідності  рівню економічно  обґрунтованих  витрат  на  їх  виробництво  та
претензійно-позовна робота. 

Виконувалися заходи щодо здійснення розрахунків з усіма категоріями
споживачів за спожиті енергоносії і отримані комунальні послуги та погашення
заборгованості минулих періодів.

Працівники відділу взяли участь в організації та проведенні святкового
зібрання  (19.03.2018)  з  нагоди  Дня працівників  житлово-комунального
господарства  і побутового  обслуговування  населення.  Кращим  працівникам
підприємств  житлово-комунального  господарства  були  вручені  районні
відзнаки.

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

Розроблено проекти  та  видано  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації від:

21.02.2018 № 64 «Про внесення змін до персонального складу районної
комісії  з  питань  евакуації,  затвердженого  розпорядженням  голови  районної
державної адміністрації від 05.02.2014 № 33»;

02.03.2018  №  78  «Про  відпуск  матеріальних  цінностей  з  місцевого
матеріального резерву»;

03.03.2018  № 79  «Про  утворення  районного  оперативного  штабу  для
керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків»;

27.03.2018 № 107 «Про затвердження Плану організаційних і практичних
заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний
період  2018  року»  та №  106 «Про  затвердження  Плану  організаційних
і практичних  заходів  щодо  запобігання  нещасним  випадкам  з  людьми  на
водних об'єктах району на 2018 рік».

Проведено одне чергове та одне позачергове засідання місцевої комісії
з питань  ТЕБ та  НС району,  на  яких  розглянуто  питання  про:  ситуацію на
автомобільних дорогах на  території  району з  причини впливу небезпечного
природного  явища  -  снігових  заметів;  хід  підготовки  району  до  пропуску
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паводків,  льодоходу і  весняної  повені  у  2018 році;  заслуховування  доповіді
директора комплексу водопідготовки «Донець» ВП КП «Харківводоканал» про
стан  безпеки  на  об'єктах  ХНО  та  впровадження  на  них  систем  раннього
виявлення надзвичайних ситуацій і  оповіщення людей у разі  їх виникнення;
затвердження відомості  обліку місць масового відпочинку людей на  водних
об’єктах Чугуївського району в 2018 році.

Проведено засідання:
районної  комісії  з  питань  евакуації,  на  якому розглянуто  питання  про

підсумки роботи районної комісії з питань евакуації за 2017 рік та постановка
завдань членам комісії на 2018 рік. Уточнення завдань групам районної комісії
з питань евакуації;

робочої групи з питань формування, ведення та використання районного
страхового  фонду  документації,  на  якому  розглянуто питання  про  підсумки
роботи робочої групи з питань формування, ведення та використання районного
страхового фонду документації за 2017 рік та постановка завдань на 2018 рік;

робочої наради голови районної державної адміністрації, голови місцевої
комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій
району з  керівним  складом  органів  управління  цивільного  захисту  району
з підведення  підсумків  функціонування ланки  територіальної  підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту району у 2017 році та визначення
основних завдань на 2018 рік;

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 Чугуївського району до протидії
загрозам  у  зв’язку  з  ускладненням  погодних  умов  протягом  27.02-01.03
поточного  року;  ситуацію щодо розчистки  автомобільних доріг  на  території
району  від  снігових  заметів  01.03.2018  року;  готовність  органів  місцевого
самоврядування та служб Чугуївського району до протидії загрозам у зв’язку з
ускладненням  погодних  умов  протягом  03-04  березня  поточного  року;
готовність органів місцевого самоврядування та служб Чугуївського району до
протидії  загрозам  у  зв’язку  з  ускладненням  погодних  умов  протягом
17-19.03.2018 року; стан функціонування систем життєзабезпечення населення
району.

Складено проект рішення районної ради про внесення змін до додатку до
рішення  районної  ради  від  13.12.2016  «Про  затвердження  місцевої  цільової
Програми розвитку цивільного захисту на 2017-2018 роки».

Проведено  роботу  з  селищними,  сільськими  головами  щодо  вжиття
заходів із забезпечення безпеки людей під час проведення свята - Водохрещі
19.01.2018 року, а саме створення тимчасових рятувальних постів, організації
чергування  медичних  працівників  для  оперативного  надання  медичної
допомоги потерпілим.
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Доведено інформацію до населення району щодо проведення обласною
державною  адміністрацією  технічної  перевірки  автоматизованої  системи
оповіщення населення Харківської області з включенням електросирен.

Працівники сектору взяли участь у проведенні 23.01.2018 року огляду
будівель та споруд містечка військової частини А0501.

Сектором уточнено:
кількість  населення  району,  яке  підлягає  евакуації  при  загрозі

(виникненні) збройних конфліктів;
розрахунок  сил  та  засобів  району,  які  залучаються  для  ліквідації

наслідків  паводка.  Окремо  уточнена  наявність  плавзасобів  для  проведення
рятувальних  робіт,  можуть  бути  задіяними  9  веслувальних  та  2  моторних
човни.

Підготовлено  та надано  сільським,  селищним радам для використання
у роботі методичні поради (окремі листівки) з питань правил поведінки людей
у періоди різких похолодань.

Проведено  моніторинг  виконання  Плану  комплектування  Навчально-
методичного  центру  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності
Харківської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
підприємств,  установ  і організацій  району  у  2014-2018  роках.  За  ці  роки
пройшло навчання на обласних та міста Харків курсах удосконалення керівних
кадрів І категорії - 196 осіб, у тому числі: за державним          замовленням –
166 осіб; за контрактом – 30 осіб.

Видано  статті  у міськрайонній  інформаційній  газеті  «Вісник
Чугуївщини» від 27.01.2018 № 5 – «Що робити, якщо провалився під лід?»; від
03.03.2018  № 10  –  «У зв’язку  з  ускладненням  погодних  умов на  засіданні
оперативного  штабу  визначено  завдання»;  від  17.03.2018  №  12  «Складні
погодні умови очікуються на території області»; від 24.03.2018 № 13 «Комісія
розглянула питання щодо пропуску паводків,  льодоходу і весняної  повені»,
«До повені, паводка треба бути готовими».

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

документальна перевірка дотримання вимог у сфері цивільного захисту
органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами
і організаціями району щодо готовності  до здійснення заходів  безаварійного
пропуску  льодоходу  та  весняної  повені  2018  року,  захисту  від  можливих
руйнувань і припинення експлуатації об'єктів господарської діяльності району;

огляд автомобільної дороги –  під’їзду до с. Зелений колодязь, а також
нагірних та водовідвідних канав, кюветів вдовж дороги.

Сектором розроблено:
план основних заходів ЦЗ району на 2018 рік;
організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення району діям

у надзвичайних ситуаціях у 2018 році;
план  роботи  районної  комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС  районної  державної
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адміністрації на 2018 рік;
план роботи робочої групи з питань формування, ведення та використання

районного страхового фонду документації на 2017 рік;
план  пропаганди  знань  у  сфері  цивільного  захисту  серед  населення

району на 2018 рік;
план роботи районної комісії з питань евакуації на 2018 рік;
графік накопичення запасів ММР у 2018 році.
Протягом звітного  періоду  відділом містобудування та  архітектури ра-

йонної  державної  адміністрації  було розглянуто  та  узгоджено  17  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 8 будівельних паспортів на будівни-
цтво індивідуальних житлових будинків та господарчих будівель і споруд у смт
Малинівка,  с.  Тетлега,  с.  Базаліївка,  с.  Кам’яна  Яруга,                   смт
Новопокровка.

Підбито  підсумки щодо виконаних робіт  на  об’єктах  будівництва,  які
фінансувались за рахунок обласного бюджету у 2017 році (капітальний ремонт
покрівлі будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Чугуївської районної державної адміністрації; капітальний
ремонт Малинівської гімназії;  реконструкція водозабору в с. Стара Покровка
з технічним переоснащенням свердловини № 1 та водонапірної башти).

Проведено  обстеження  Малинівського  селищного  Будинку  культури
щодо можливості проведення капітального ремонту.

Для  будівництва  4-х  медичних  амбулаторій  в  смт  Малинівка
(пров.  Пушкіна,  2-В  та  пров.  Молодіжний,  2-А),  смт  Введенка  (  вул.  Олега
Горбачова, 152) та с. Кам'яна Яруга (вул. Польова, 1-Б).

Протягом І кварталу підготовлено та розроблено:
вихідні дані для 3-х детальних планів територій;
завдання  на  проектування  для  розроблення  3-х  детальних  планів

територій,  які були розглянуті 15.02.2018 року на архітектурно-містобудівній
раді  при  Департаменті  містобудування  та  архітектури  Харківської  обласної
державної адміністрації та схвалені;

кошторисну  документацію  для  будівництва  фізкультурно-оздоровчого
комплексу в смт Новопокровка по вул. В. Вішталя, 9-А та проведено роботу з
Новопокровською селищною радою щодо виділення та оформлення земельної
ділянки для будівництва даного об’єкта.
Проведено  роботу  з  Введенським,  Малинівським  селищними  головами  та
секретарем  Кам’яноярузької  сільської  рад  щодо  проведення  громадських
слухань  по  розробленій  містобудівній  документації  –  детальним  планам
територій  для  розміщення  медичних  амбулаторій  відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 щодо оформлення земельних
ділянок для отримання дозволу на будівництво медичних амбулаторій.

Здійснено контроль за будівництвом спортивного майданчика для міні-
футболу зі штучним покриттям в с. Стара Гнилиця по вул. Шевченка, 57-А.
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Кочетоцькій  селищній  раді  видані  вихідні  дані  для  проектування  та
будівництва  (реконструкції)  системи  теплопостачання  житлових  будинків
у смт Кочеток.

На  85  %  розроблено  генеральний  план  смт  Новопокровка.  На  30%
розроблені  генеральні  плани  с.  Волохів  Яр  та  с.  Мосьпанове,  на  20%  -
смт Введенка, с. Тернова, 5 % - с. Зарожне та 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;
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;

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.
Забудовнику із с. Тетлега було надано клопотання для отримання кредиту

через КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового
будівництва  на  селі»  за  районною  програмою  «Власний  дім»  на  2016-2020
роки, затвердженої рішенням районної ради від 10.12.2015 року.
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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  семінари  для  керівників  служб  діловодства  та  архівних
підрозділів юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного
відділу та трудових архівів з питань діловодства та ведення архів.

Підготовлено  проекти  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  та  рішення колегії  районної  державної  адміністрації  «Про стан
організації  діловодства  та  архівного  зберігання  документів  у  юридичних
особах-джерелах формування Національного архівного фонду, які перебувають
у зоні комплектування архівного відділу районної державної адміністрації».

Підготовлено  проект  рішення  Чугуївської  районної  ради  «Про  хід
виконання  у  2017  році  Програми  розвитку  архівної  справи  у  Чугуївському
районі  на  2016-2018  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради
від 10.12.2015 року (із змінами)».

Прийнято  на  постійне  зберігання  документи  Національного  архівного
фонду Малинівської селищної, Волохово-Ярської та Старогнилицької сільських
рад, Волохово-Ярської сільської виборчої комісії у кількості 569 справ.

Організовано  виставку  архівних  документів  (їх  копій)  з  нагоди
95-ї  річниці  з  Дня  утворення  Чугуївського  району  «Населені  пункти
Чугуївського району», яку було відкрито 02 березня 2018 року у приміщенні
архівного відділу.

З  метою  організації  користування  документами  забезпечено
функціонування  читального  залу.  У  звітному  періоді  у  читальному  залі
працювали 2 користувача, яким видано 25 справ.

Здійснювалося  інформаційне  забезпечення  користувачів  за  їхніми
запитами.  Протягом  І  кварталу  проводився  прийом  громадян,  на  якому
прийнято  21  особу;  надійшло  26  запитів  майнового,  2  –  тематичного,  5  –
соціально-правового  характеру  юридичних  і  фізичних  осіб  України  та
іноземних держав.

Проведено  засідання  експертної  комісії  архівного  відділу  (15.02  та
15.03.2018), на яких розглянуто номенклатури справ, описи справ юридичних
осіб, тощо.

Проводився централізований державний облік документів Національного
архівного фонду шляхом укладання карток фондів та відомостей про зміни у
складі та обсязі фондів станом на 01.01.2018.

З  метою  збереженості  та  контролю  за  наявністю  і  рухом  документів
здійснювалось  ведення  облікових  документів  щляхом  складання  аркушів,
формуванням справ фондів, тощо.

Проведено перевірку наявності та стану 182 документів.
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
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результатів  тощо  керівникам  служб  діловодства  та  архівних  підрозділів  в
управлінні  агропромислового  розвитку,  відділі  у  справах  молоді  та  спорту
районної державної адміністрації, Малинівській, Новопокровській, Чкаловській
селищним та Великобабчанській, Граківській сільським радам.

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

За  звітний  період  до  районної  державної  адміністрації  надійшло
10 запитів на публічну інформацію: 6 - від фізичних, 4 - 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  31.03.2018 року  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
10934 документи.

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.

Організовано  та  проведено  засідання  громадської  ради  при  районній
державній  адміністрації  (16.03.2018),  на  якому  заслухано  звіт  голови
громадської ради про виконання плану роботи за 2017 рік; розглянуто питання
про  залучення  коштів  різних  рівнів  для  соціально-економічного  розвитку
району;  презентацію  позашкільної  роботи  з  дітьми,  проведеної  районним
центром туризму,  краєзнавства  та екскурсій учнівської  молоді;  декларування
членами  громадської  ради  при  районної  державної  адміністрації  доходів,
отриманих у 2017 році.

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:
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18 січня – «Про залучення коштів бюджетів різних рівнів та міжнародної
допомоги для розвитку населених пунктів району»;

15  лютого  –  «А  сотня  відлетіла  в  небеса»  (до  Дня  Героїв  Небесної
Сотні);

15 березня – «Чугуївщина: 95 років поступального розвитку краю». 
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 І квартал поточного року на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації  було  розміщено  584  матеріали,  з  яких  430  становили  новини
(74 %).

27.03.2018  року  проведено  засідання  Робочої  групи  з  підтримки  та
впровадження  заходів  з  добровільного  об’єднання  територіальних  громад,  на
якому  розглянуто  питання  щодо  необхідності  визначитися  з  належністю
Волохово-Ярської громади до будь-якої ОТГ. 

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:
11 січня вивчено 6 питань;
01 лютого – 6 питань;
01 березня – 5 питань.
Проведено  семінар-наради  з  сільськими,  селищними  головами  та

секретарями місцевих рад:
18 січня розглянуто 10 питань;
15 березня – 6 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:

15 січня – 3 питання;
12 лютого – 5 питань;
12 березня – 4 питання.
Проведено телефонні зв’язки керівництва районної державної адміністрації

з  населенням  району  «Пряма  лінія»  за  темами:  20  січня –  «Сьогодення  та
перспективи  розвитку  житлово-комунального  господарства  району»;
21  лютого –  «Медична  реформа  в  Україні:  все,  що  потрібно  знати»;
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21 березня – «Ремонт доріг на контролі влади», усі за участю заступника голови
районної державної адміністрації.

На засіданнях колегії районної державної адміністрації було розглянуто:
21 січня – 4 питання; 
27 лютого – 2 питання;
27  березня –  4 питання. За результатами усіх засідань колегії  прийнято

10 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:

23  січня  -  відділу  економічного  розвитку  і торгівлі  районної  державної
адміністрації;

28 лютого - фінансового управління районної державної адміністрації;
28 березня - відділу культури і туризму районної державної адміністрації.
Узагальнено  досвід  роботи 2  виконкомів,  проведено  6  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 65 осіб Почесною грамотою Чугуївської
районної державної адміністрації та Чугуївської районної ради.

Видано  112  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з основної  діяльності. Надійшло  549  документів  з  обласної  державної
адміністрації  та  обласних  органів  виконавчої  влади,  278  -  з  місцевих
організацій, установ, підприємств.

За  поточний  період  зареєстровано  186  письмових  звернень  громадян,
з них  8  колективних  (92  особи),  дублетних  та  повторних  звернень  не
надходило.

Проведено  19  (73 особи)  особистих  прийомів  громадян  керівництвом
районної державної адміністрації, в тому числі 8 виїзних (58 осіб).

На початок І кварталу 2018 року на контролі перебувало 369 документів.
У  звітному  періоді  районною  державною  адміністрацією  взято  на  контроль
312 документів, з них: 8 розпоряджень та 7 доручень голови обласної державної
адміністрації,  7  розпоряджень  та  11  доручень  голови  районної  державної
адміністрації, 185 документів посадових осіб обласної державної адміністрації,
7  районних  програм,  87  листів  та  інших  документів  територіальних,
центральних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі: 21 лист з Чугуївської
районної  ради,  7  –  з  контролюючих  органів;  3  –  з  Чугуївської  місцевої
прокуратури, 2 адвокатських запита,  1 депутатське звернення, 22 внутрішніх
документи районної державної адміністрації.

Загальна  кількість  документів,  що  перебувала  на  контролі  протягом
І кварталу 2018 року, складала 681. 
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Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  було  надано  894  інформації
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах, що в середньому складало по 15 інформацій щоденно.

Було  отримано  101  документ  з  дуже  стислими  термінами  виконання,
з них: 58 – з терміном виконання від 1 до 3 днів, 43 – від 4 до 7 днів. Також
24 документи  з  періодичними  термінами  інформування:  «більше  двох
разів» – 6, «щомісяця» – 8, «щокварталу» – 11, «щороку» – 2, «щотижня» – 1,
«щоденно» – 1.

Було виконано в повному обсязі та знято з контролю 321 документ, що
складає  47,1 % від загальної  кількості  контрольних документів (681),  з  них:
6 розпоряджень  голови  обласної  державної  адміністрації;  7  доручень  голови
обласної державної адміністрації; 13 розпоряджень голови районної державної
адміністрації;  8  доручень  голови  районної  державної  адміністрації;
192 документи  посадових осіб  обласної  державної  адміністрації;  8  районних
програм; 87 інших документів,  з  них: 29 –  з  Чугуївської районної ради;  2 –
з Чугуївської  місцевої  прокуратури;  1 –  з  контролюючих  органів;  2 –
адвокатських запита;  1 –  депутатське звернення;  22 –  внутрішніх документи
районної державної адміністрації.

Відділом  управління  персоналом  апарату  районної  державної
адміністрації  (далі  –  відділ)  упродовж  І  кварталу  підготовлено  72  проекти
розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  з  кадрових  питань:
35 –  з  особового складу,  30 – про відпустки,  6  –  про відрядження,  1  –  про
стягнення.  Окрім  того,  підготовлено  68  проектів  наказів  керівника  апарату
районної державної адміністрації з кадрових питань (31 – з особового складу,
34 – про відпустки, 3 – про відрядження).

Станом  на  01.04.2018  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють 120 осіб, 22 посади вакантні, з них 5 строкових на період відпустки
для догляду за дитиною.

На  посади  державних  службовців  призначено  4  особи  (з  урахуванням
управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління та
управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації).

У І  кварталі  звільнилося  5  осіб:  1 –  за  угодою сторін,  2 –  у  порядку
переведення  до  іншого  державного  органу,  1 –  у  зв’язку  з  досягнення  65-
річного віку, 1 – за власним бажанням.

Проводився  прийом кандидатів на зайняття вакантних посад державної
служби  у  районній  державній  адміністрації.  Було  проведено  5  засідань
конкурсної комісії  районної державної адміністрації,  за рекомендаціями яких
визначено два переможці.

За  результатами  семи  засідань  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби  працівників  районної  державної  адміністрації  шести  державним
службовцям  підвищено  надбавку  за  вислугу  років  на  державній  службі
відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету
Міністрів  України  від  25.03.2016  №  229  «Про  затвердження  Порядку
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обчислення  стажу  державної  служби»  та  одному  працівнику,  на  якого  не
поширюється  дія  Закону  України  «Про  державну  Службу» –  надбавку  за
вислугу років.

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  20.04.2016
№ 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення
між  рангами  державних  службовців  і  рангами  посадових  осіб  місцевого
самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими
спеціальними званнями» двом особам присвоєно ранг державного службовця
в межах категорії «В» посад державної служби: одному – черговий, двом іншім
– після закінчення терміну випробування.

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

Розпочато  перевірку,  передбачену  Законом  України  «Про  очищення
влади»,  щодо  одного  новопризначеного  державного  службовця,  успішно
завершено цю перевірку двома 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: один –  на навчанні  за  професійною програмою
(перший  тиждень  навчання).  Функціональне  навчання  у  сфері  цивільного
захисту  при  Навчально-методичному  центрі  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності Харківської області пройшли дві особи.

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

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

Організовувалось  технічне  обслуговування  оргтехніки,  заправка
картриджів тощо.

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

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

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.
Відділом проведено:
25  січня  –  засідання  міжвідомчої  координаційно-методичної  ради

з правової освіти населення районної державної адміністрації;
20  березня  –  засідання  комісії  по  перегляду  розпоряджень  голови

районної державної адміністрації.
До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової

допомоги районної державної адміністрації, звернулось 7 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.  Відпрацьовано
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документи  відповідно  до  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
18.12.2013 № 939 (для службового користування).

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.

Видане  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від
19.03.2018  №  89  «Про  проведення  призову  громадян  призовного  віку  на
строкову військову службу у 2018 році».

Проведені  заходи  щодо  приписки  юнаків  2001  року  народження  до
призовної  дільниці  Чугуївського  об’єднаного  районного  військового
комісаріату.

Розроблений проект Програми забезпечення публічної безпеки і порядку
та протидії злочинності на території Чугуївського району Харківської області
на 2018-2019 роки.

Основними  напрямами  роботи  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців  апарату  районної  державної  адміністрації  (далі  -  ДРВ)  було:
виконання календарного плану основних організаційних заходів з підготовки і
проведення  додаткових  виборів  депутатів  Чкаловської  селищної  ради
Чугуївського  району  Харківської  області  29.04.2018  року; проведення
щомісячного  періодичного  поновлення  персональних  даних  Реєстру
у відповідності до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців».

Всього отримано 151 відомостей по 40 населеним пунктам Чугуївського
району,  які  містили  дані  про  978 виборців.  За  результатами  опрацювання
відомостей періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів – 564 виборця;
включено до Державного реєстру виборців – 89;
внесено  змін  до  персональних  даних  у  Державному  реєстрі

виборців – 476;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ – 237;
виконано  переадресування  для  прийняття  рішення  на  інші  відділи

ДРВ – 20;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ – 36;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ – 156 виборцям.
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На  підставі  пропозицій  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  основних  завдань  та  повноважень,  покладених  на  районну
державну  адміністрацію,  Регламенту  районної  державної  адміністрації
сформовано План роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2018
року, затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації
від 26.03.2018 № 101.

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

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                           В.О. ГЕРМАН

Кіянська 40 906
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