
1. Звіт  про виконання плану роботи районної державної  адміністрації  за
IІ квартал 2018 року направити заступникам 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  з  першим
заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної
адміністрації.

3. Заступнику  керівника  апарату-начальнику  організаційного  відділу
апарату  районної  державної  адміністрації  забезпечити  висвітлення  звіту  про
виконання плану роботи районної державної адміністрації за IІ квартал 2018
року на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в місцевих
засобах масової інформації.

Перший заступник голови районної державної 
адміністрації                                                                                            Г. ТАНКОВ

«____»____________2018 р.

Першому  заступнику  голови
районної  державної
адміністрації

                                            Г. ТАНКОВУ

З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за IІ квартал 2018 року

Районною державною адміністрацією у IІ 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  ІІ  кварталу  2018  року  зареєстровано  1732  звернення  щодо
надання  адміністративних  послуг:  31  -  Чугуївського районного  відділу
Головного  управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській
області (далі - ДМС), 900 - міськрайонного управління у Чугуївському районі
і м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області
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(далі -  Держгеокадастр),  12  -  Головного  територіального  управління  юстиції
у Харківській області, 785 - власних послуг (відділ державної реєстрації - 776:
нерухоме майно - 688, бізнес - 88, відділ містобудування та архітектури - 9),
4 - документи дозвільного характеру.

Надано  6  витягів  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних,  фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  16  -  інформаційних  довідок
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 1613 результатів: 30 - ДМС, 817 - Держгеокадастру, 23 - Головного
територіального управління юстиції у Харківській області, 741 - власна послуга
(відділ  державної  реєстрації:  нерухоме  майно  -  661,  бізнес  -  77,  відділ
містобудування та архітектури - 3), 2 - документи дозвільного характеру.

Адміністраторами  надано  майже  1613  консультацій  щодо  отримання
адміністративних послуг.

Протягом ІІ  кварталу 2018 року відділом державної  реєстрації  районної
державної  адміністрації  прийнято  (через  Центр  надання  адміністративних
послуг  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено
державної  реєстрації 1019  заяв,  з  яких:  913  заяв  щодо  державної  реєстрації
нерухомого  майна  та  104  заяви  щодо державної  реєстрації  юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців.

Задоволено 1040 заяв; відкликано 2 заяви; відмовлено у задоволенні 2 заяв;
залишок  нерозглянутих  заяв  становить  19,  (у тому  числі  зупинений  розгляд
3 заяв).

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

Фінансовим управлінням  районної  державної  адміністрації  підготовлено
матеріали та проекти рішень для розгляду на пленарних засіданнях районної
ради  від  12.04.2018,  11.05.2018,  19.06.2018  «Про  внесення  змін  до  рішення
районної ради від 20.12.2017 «Про районний бюджет 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
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 січень-червень 2018 року. Індекс
обсягу  сільськогосподарського  виробництва  склав  118,3  %  до  відповідного
періоду попереднього року.
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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  01.07.2018  поголів'я  великої  рогатої
худоби склало 8066 голів,  у тому числі корів -  3070 голів,  що на 61 голову
більше  відповідного  періоду  минулого  року,  свиней  -  30140  голів,  птиці  -
176263 голови.

Виробництво м'яса худоби та птиці (у живій вазі) склало - 2854,9 тонн, що
на 435,7 тонн більше показника минулого року, молока - 13005,8 тонн, що на
15,6 % або на 1759 тонн більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого
року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 4325 кг. Середньодобові
прирости великої рогатої худоби та свиней становлять, відповідно 578 та 650
гр. За ІІ квартал вироблено 7782,4 тис. шт яєць. Яйценосність курей-несучок
склала 96 шт.

Проведено моніторинг:
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.

Ведуться  роботи  з  підготовки  господарського  комплексу  до  сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Станом  на  01.07.2018 тваринницькі  приміщення  очищені  від  гною.
Більшість  ферм  провели  першу  дезінфекцію.  Ведеться  поточний  ремонт
будівель, а саме дахів, дверей, підлог, тощо. Із 17 корівників, які будуть задіяні
в зимівлі  -  10  готові;  а  з  13  телятників  -  підготовлено  вже  10,  тобто
63,3 % тваринницьких  приміщень  готові  до  зимівлі.  До  початку  серпня
приміщення для  великої  рогатої  худоби будуть  повністю готові  до  прийому
поголів'я.  Вони будуть  побілені,  пофарбовані  та  з  прив'яззю.  Свинарники та
пташники працюють у закритому режимі. Поголів'я свиней та птиці постійно
знаходиться у приміщенні, вирощування відбувається по циклам «все зайнято -
все пусто», ремонт проводиться в циклі «все пусто». Ці приміщення постійно
готові до зими.

На  даний  час  триває  заготівля  кормів  для  громадського  тваринництва.
У цьому році планується підвищити рівень та якість годівлі молочної худоби.
Більше  уваги  приділити  засипці  зернофуражу.  У  період  заготівлі  кормів,
залежно від погодно-кліматичних умов, фахівці тваринницьких ферм віддають
перевагу  заготівлі  сінажу  або  сіна.  Корми  будуть  заготовлені  в  оптимальні
строки  з додержанням  всіх  технологічних  вимог.  Станом  на  01.07.2018  вже
закладено до ями 10120 тонн сінажу, це 61 % до потреби; сіна багаторічних
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трав 1-го укосу заготовлено 336 тонн, це 9 % до потреби. Сіно планується ще
заготовити з однорічних трав та з люцерни 2-го укосу.

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

Спеціалістами  управління  проводились  виїзди  до  сільськогосподарських
підприємств  району  з  питань  стану  посівів  озимих  зернових  культур,  стану
посівів ранніх зернових та зернобобових культур, ходу весняно-польових робіт,
відслідковування  ходу  проведення  робіт  по  захисту  сільськогосподарських
культур  від  шкідників  та  хвороб,  проведення  робіт  та  розрахунків  по
визначенню біологічної врожайності ранніх зернових культур, стану готовності
до збирання ранніх зернових культур.

19  червня  спеціалісти  управління  взяли  участь  у  «круглому  столі»  за
темою «Підвищення ефективності управління земельними ресурсами в аграрній
сфері.  Можливості  та  інструменти  для  розвитку  сільських  громад  та
агровиробників».

Ведеться  моніторинг  закупівлі  сільськогосподарської  техніки  та
технологічного  обладнання  сільськогосподарськими  підприємствами  району.
Проведено оновлення машинно-тракторного парку, що дасть змогу підвищити
продуктивність праці та зекономити паливно-мастильні матеріали.

За  січень-червень  2018  року  господарствами  району  закуплено
сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 53,8 млн. грн.

Відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації  у ІІ  кварталі  2018  року  узагальнено  підсумки економічного  та
соціального розвитку району за січень-травень 2018 року.

За  останніми  даними  обласної  статистики  (за  січень-квітень  2018  року)
підприємствами  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
735814,0 тис. грн що складає 1,2 % до всієї реалізованої продукції 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.

Найбільш  питому  вагу  в  загальному  обсязі  зовнішньоторговельного
обороту  району  за  січень-березень  2018  року  займають  імпортно-експортні
операції  ТОВ «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»,  а  саме:  об'єм  експорту
становить 302,1 тис. дол. США і 11,9 тис. євро, об'єм імпорту - 269,4 тис. дол.
США, 53,8 тис. євро.

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
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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.

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  І  кварталі
2018 року) обсяг реалізованих послуг склав 17720,2 тис. грн, у т.ч. населенню
832,8  тис.  грн.  Частка  послуг,  реалізованих  населенню  у  загальному
обсязі - 4,7 %.

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» - 13,50 грн, батон із борошна вищого ґатунку -
9,52 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку - 7,47 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» -
26,27  грн/л,  бензин  марки  АI  -  95  «Євро» - 26,92  грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро» - 25,15 грн/л.

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

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

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

Розміщено  на  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації
інформації  про:  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку  району  за
травень 2018 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.
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На  обліку  у  Чугуївській  міськрайонній  філії  Харківського  обласного
центру зайнятості з початку року перебувало 588 безробітних, з яких 283 особи
працевлаштовані. Рівень працевлаштування складає 48,0 %.

За  ІІ  квартал  2018  року  на  проведення  громадських  та  інших  роботах
тимчасового  характеру з  бюджетів  сільських  та  селищних  рад  виділено
712,3 тис. грн, використано 302,1 тис. грн. У громадських роботах взяли участь
276 осіб. 

У районі створено 136 робочих місць. З них: юридичними особами - 57,
фізичними особами - 71, за договорами трудового найму працює - 8 чол.

Станом на 01.07.2018 заборгованість з виплати заробітної плати в районі
немає. 

Середньомісячна заробітна плата по району за І квартал 2018 року склала
6300,0 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає 130,0 %.
Прожитковий мінімум на працездатну  особу  вона перевищує у  3,5  рази,  від
обласного рівня заробітна плата складає 91,5%. 

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

Протягом  ІІ  кварталу  2018  року  проведено  обстеження  67  підприємств
району з питань рівня оплати праці.

Протягом звітного періоду в районі здійснювались системні заходи щодо
профілактики травматизму на виробництві та профзахворювань у відповідності
із Законом України «Про охорону праці». Зареєстровано 166 нещасних випадків
невиробничого характеру.

Станом  на  01.07.2018  житлові  субсидії  в  районі  призначені  4342  домо-
господарствам (32,7 %). В аналогічному періоді 2017 року - 9667 (72,8 %) 

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
1164,593 тисяч грн. Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги
складає 44,24 грн, що на 74,48 грн менше ніж у 2017 році.

Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3029,92 грн.
За рішенням конфліктної комісії  призначено субсидій - 1018 сім'ям, або

23,4 % від загальної кількості призначених.
Станом  на  01.07.2018  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 1780 отримувачам на суму 16378,8
тис.  грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна допомога  дітям,  батьки
яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 21 отримувачу на суму 118,8
тис. грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  244  сім'ям  на  суму  4644,2  тисяч  грн,
заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
54 чол. на суму 60,4 тис. грн, заборгованості немає.

Станом  на  01.07.2018  житлові  субсидії  у  районі  призначені  4342  домо-
господарствам (32,7 %). В аналогічному періоді 2017 року - 9667 (72,8 %) 
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Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму  1164,593
тисяч грн. Середній розмір субсидії  на житлово-комунальні послуги складає
44,24 грн, що на 74,48 грн менше ніж у 2017 році.

Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3029,92 грн.
За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено  субсидій  1018  сім'ям,  або

23,4 % від загальної кількості призначених.
Станом  на  01.07.2018  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про державну  допомогу  сім'ям  з  дітьми» 1780  отримувачам  на  суму
16378,8 тис.  грн, заборгованості  немає.  Тимчасова державна допомога дітям,
батьки  яких  ухиляються  від  сплати  аліментів  нарахована  21  отримувачу  на
суму 118,8 тисяч грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  244  сім'ям  на  суму  4644,2  тисяч  грн,
заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
54 чол. на суму 60,4 тис. грн, заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування нарахована на суму 934,2 тис. грн, профінансовано на
суму  934,2  тис.  грн,  з  них:  9  прийомним сім'ям  нараховано  425,9  тис.  грн,
профінансовано  425,9  тис.  грн,  2  дитячим  будинкам  сімейного  типу  -
нараховано 436,4 тис. грн, профінансовано - 436,4 тис. грн, соціальна допомога
на утримання дитини в сім'ї патронатного виховання - 1 сім'я на суму 71,9 тис.
грн, заборгованості немає.

Головним державним соціальним інспектором перевірено 2246 особових
справ  одержувачів  субсидій  та  272  особові  справи  одержувачів  соціальних
допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.  Станом на  01.07.2018
призначено пільг на загальну суму 5800,3 тис. грн, перераховано 5216,8 тис.
грн,  у  тому  числі  за  минулі  роки  3268,0  тис.  грн.  Заборгованості  перед
населенням за надані пільгові послуги немає. 

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

За  ІІ  квартал  2018  року  управлінням видано  206  довідок  про взяття  на
облік внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 01.07.2018 путівки на санаторно-курортне лікування отримали
3  ветерани  війни,  у  тому  числі  2  учасника  АТО  та  6  осіб  з  інвалідністю
загального захворювання.

Станом на 01.07.2018 року 69 осіб з інвалідністю отримали 118 направлень
для забезпечення протезними виробами та технічними засобами реабілітації.

Територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  має  три  відділення,
чисельність  працюючих 80 осіб,  у  тому числі  соціальних робітників  44,  які
працюють у 14 населених пунктах.

Станом на 01.07.2018 надана допомога 661 особі, у тому числі:
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відділенням соціальної допомоги вдома - 429 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) -
160 особам;

пунктом прокату - 45 чол.;
переміщеним особам із зони ООС - 8 чол.
На обліку в управлінні перебуває 422 громадянина постраждалих внаслі-

док Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 105 чол., 2 категорія - 79 чол.,
3 категорія - 148 чол., вдови - 37 чол., діти - 53 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  181  громадянин,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 340,7 тис. грн. Без-
коштовними ліками забезпечено 23 громадянина на суму 220,7 тис. грн.

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

надана матеріальна допомога 82 чол. на суму 46600 грн;
3 - районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати

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

зайнятості;
12  -  конфліктної  комісії  з  питань  призначення  державної  соціальної

допомоги  малозабезпеченим  сім'ям,  надання  населенню  субсидій  для
відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, розглянуто 894 справи по
субсидіях та 27 справ по допомогах, 2 справи 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 6 заяв, надана допомога в сумі 3600 грн.

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

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

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

Підготовлено розпорядження голови районної державної адміністрації від
26.04.2018  №  157  «Про  створення  комісії  з  питання  функціонування
КП «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  в  умовах  реформування
первинного рівня надання медико-санітарної допомоги» та проведено засідання
вищезазначеної комісії. 

У порядку денному були розглянуті питання:
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1. Про хід проведення реформування в КП «Чугуївський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської
області в умовах реформування.

2. Про  стан  укладання  декларацій  сімейними  лікарями  згідно
з рейтинговими показниками Управління охорони здоров'я обласної державної
адміністрації.

3. Забезпечення населення району медичними препаратами за Урядовою
програмою «Доступні ліки».

На пленарне засідання Чугуївської  районної ради підготовлено питання
«Про виконання районної Програми «Здоров'я дітей Чугуївщини» на 2016-2017
роки», затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2015 року.

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від
31.05.2018  №  209  «Про  проведення  профілактичного  медичного  огляду
державних  службовців  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської області  в  2018 році» організовано та проведено медичний огляд
державних службовців районної державної адміністрації.

Здійснено організацію медичного обслуговування:
релігійного свята з нагоди Великодня в православних храмах Чугуївського

району;
районного свята з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій

війні;
свята Останнього дзвоника;
Дня медичного працівника;
районних святкових заходів з нагоди Дня Конституції України.
Взято участь у:
Дні  головного лікаря Управління охорони здоров'я  Харківської обласної

державної  адміністрації  в  КЗОЗ  «Обласний  спеціалізований  клінічний
диспансер радіаційного захисту населення»;

організаційних  заходах  щодо  підготовки  та  участі  у  відкритому
Регіональному  чемпіонаті  Слобожанщини  2018  року  з  надання  невідкладної
допомоги за участю 7-ми районів Харківської області;

виїзному  засіданні  колегії  Управління  охорони  здоров'я  обласної
державної  адміністрації  на  базі  ДП «Клінічний  санаторій  «Роща»  з  питання
«Про стан надання медичної допомоги населенню, постраждалому від аварії на
Чорнобильській АЕС»;

медичній  конференції  у Харківському  національному  медичному
університеті  з  питання  «Про  хід  реформування  первинної  ланки  медичної
допомоги в Харківській області»;

засіданні  робочої  наради голови районної  державної  адміністрації  щодо
медичного  обслуговування  учасників  операції  Об'єднаних  сил  та  членів  їх
сімей;

засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  з  питання  «Про  стан
надання  медичної  допомоги  хворим  на  цукровий  діабет  у  Чугуївському
районі».  Підготовлено  проект  та  видано  розпорядження  голови  районної
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державної  адміністрації  від  30.05.2018  №  204  «Про  стан  надання  медичної
допомоги хворим на цукровий діабет у Чугуївському районі»;

прийомі  громадян  заступником голови  обласної  державної  адміністрації
Черняком М.Є. з питань медичного забезпечення громадян;

виїзді до КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко»
з метою контролю за станом медичного обслуговування дітей.

Здійснено  виїзди  лікарів  КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
в сільські  амбулаторії  с.  Мосьпанове,  с.  Волохів  Яр  з  метою  проведення
роз'яснювальної  роботи  серед  населення  щодо  укладання  декларацій  між
пацієнтом  та  лікарем.  Станом  на  01.07.2018  року  сімейними  лікарями
КП «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської районної ради Харківської області укладено 13553 декларації.

Здійснено  виїзди  в  населені  пункти  району:  смт  Чкаловське,  с.  Нова
Гнилиця, с. Миколаївка, с. Кам'яна Яруга, с. Іванівка, с. Степове, с. Зарожне,
с. Велика  Бабка,  с.  Мосьпанове,  смт  Введенка,  с.  Леб'яже,  с. Коробочкине,
с. Михайлівка. Всього за звітний період оглянуто 812 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 ІІ кварталу проведено 5 рейдів-перевірок по виявленню бездо-
глядних та безпритульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують, відповід-
но до графіку на 2018 рік.

Додатково  (за  потребою)  здійснено  виїзди  до:  с.  Базаліївка,  с.  Леб'яже,
с. Коробочкине,  смт  Введенка,  смт  Есхар,  с.  Стара  Покровка,  де обстежено
умови проживання 8 родин, що опинилися в складних життєвих обставинах; м.
Чугуїв - обстежено умови проживання родини (кандидатів в опікуни).

Дітей, які знаходились без догляду батьків не виявлено. Обстежено умови
проживання дітей у 39 сім'ях пільгового контингенту, попереджено батьків про
адміністративну відповідальність. З них 20 сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах.

Взято  участь  у  23  судових  засіданнях у  Чугуївському  міському  суді
Харківської області:

16 - відносно батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки;
7 - стосовно захисту житлових та майнових прав.
Проведено  5  засідань  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної

державної  адміністрації  на  яких  розглянуто  27  питань  щодо:  соціально-
правового захисту прав дітей; захисту прав та інтересів дітей; соціального захи-
сту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дуже складним
було питання призначення піклувальником над сиротою з с. Зарожне сестри,
яка мешкає у Швеції, але є громадянкою України. Також були розглянуті пита-
ння про виведення з дитячого будинку сімейного типу та прийомноі сім'і 2-х ді-
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тей у зв'язку із досягненням ними повноліття та навчанням у коледжі; про доці-
льність позбавлення батьківських прав батьків,  які  не виконують батьківські
обов'язки. Решта питань стосувались подовження строку перебування дитини
в родині  патронатного  вихователя  і  здійснення  соціального  супроводу  над
родинами, які перебувають в складних життєвих обставинах та інші питання.

15 травня була організована  поїздка до Еко-парку Фельдмана для прийо-
мних  батьків,  батьків-вихователів,  опікунів/піклувальників  до  Міжнародного
Дня сім'ї, у заході взяли участь більше 50 осіб.

До  Харківського  обласного  центру  соціально-психологічної  реабілітації
для дітей смт В. Бурлук влаштовано 2-х малолітніх дітей, батьки яких перебу-
вають у  складних життєвих  обставинах  та  потребують  сторонньої  допомоги
з с. Стара Покровка. Ще 2 малолітніх дітей повернуто до родини, батьки яких
подолали складні життєві обставини (с. Зарожне).

29  травня  організовано  та  проведено  нотаріальна  відмова  батьків  від
утримання та виховання 2-х малолітніх дітей, мати яких відмовилась забирати
з пологового будинку. 

За  участі  служби  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації
проведена робота із податковою інспекцією щодо отримання ідентифікаційних
кодів на дітей, які залишились без батьківського піклування (5 дітей).

30  травня  відбулось  знайомство  кандидатів  в  опікуни/піклувальники  із
малолітньою дитиною, яка залишилась без батьківського піклування з метою
встановлення контакту та влаштування до сімейних форм виховання.

02  червня  одна  малолітня  дитина,  яка  знаходилась  без  догляду  батьків,
влаштована  до  дитячого  відділення  КЗОЗ  «Чугуївська  центральної  районна
лікарня ім. М.І. Кононенка».

20 червня проведено відео-лекторій та лекції на профілактичну тематику
для дітей, які оздоровлюються в Чугуївському районному дитячому оздоровчо-
му таборі «Орлятко».

У  червні  3  малолітні  дитини  позбавлені  батьківського  піклування
влаштовані  до  родин піклувальників;  1  дитина  -  усиновлена  (м.  Харків),  до
державних закладів влаштовані 3 малолітні дитини, 2 дитини, які підлягають
усиновленню, 1 дитина - відібрана в батьків, які перебувають у складних життє-
вих обставинах.

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

або  праві  користування  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавлених  батьківського
піклування; 

по  упорядкуванню особових  справ  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  дітей,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах. 

Підготовлено  11 розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з питань, що стосуються захисту прав дітей.

Взято участь у заходах з нагоди  Дня захисту дітей по населених пунктах
району (смт Малинівка, смт Новопокровка, смт Есхар);
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відвідані  батьки-вихователі  та  вихованці  дитячого  будинку  сімейного
типу  на  базі  родини  Трохимченко  (с.  Леб'яже).  Дітям  вручені  солодкі
подарунки, а батькам вручені дорогі подарунки для родини;

відвідані діти в дитячому відділенні КЗОЗ «Чугуївська центральної район-
на лікарня ім. М.І. Кононенка», де дітям були вручені солодкі подарунки;

Чугуївським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(далі  -  Центр)  продовжувалась  робота  за  основними напрямками діяльності:
виявлення та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей внутрішньо
переміщених  осіб  та  учасників  антитерористичної  операції;  соціальна  та
психологічна  адаптація  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  осіб  з  їх  числа  з  метою  підготовки  до  самостійного  життя;
соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу,
а також соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;
контроль  у  межах  повноважень  за  цільовим  використанням  державної
допомоги  при  народженні  дитини;  соціальний  патронаж  молодих  осіб,  які
відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

У  рамках  спеціалізованого  формування  «Соціальна  підтримка  сімей»  із
сім'ями  та  особами,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,
проводилась  профілактична  робота  щодо  недопущення  дитячої
безпритульності,  бездоглядності,  формування  навичок  відповідального
батьківства  та  недопущення  порушення  прав  дітей.  Крім  того,  до  допомоги
сім'ям, які потребують особливої соціальної підтримки, залучались  Чугуївська
районна  організація  товариства  Червоного  Хреста  України,  громадська
організація «Право на захист», волонтери та меценати.

На  базі  Центру  діє  спеціалізоване  формування  «Консультаційний пункт
у пологовому  стаціонарі»,  діяльність  якого  спрямована  на  соціальну  роботу
з матерями,  які  відмовились  забрати  дитину  з  пологового  відділення,
неповнолітніми матерями.

У рамках «Школи прийомних батьків»,  яка  діє  на  базі  Центру  з  метою
підвищення виховного потенціалу  прийомних батьків  та  батьків-вихователів,
проводились заходи щодо безпеки дітей та недопущення насильства у сім'ї як
складові дитячої безпеки.

Протягом  ІІ  кварталу  2018  року  з  метою  відвідування  сімей,  які
перебувають у  складних життєвих обставинах  та  сімей,  в  яких  виховуються
діти-сироти  і  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  було  здійснено
196 соціальних інспектувань сімей, у яких виховується 230 дітей. 

Здійснено 59 відвідувань сімей, яким призначена і виплачена допомога при
народженні  дитини.  Було  зафіксовано  2  випадки  нецільового  використання
коштів.

Завдяки взаємодії із соціальними партнерами була виявлена 31 сім'я, яка
перебуває у складних життєвих обставинах та потребує сторонньої допомоги.
Загальна кількість сімей, які були охоплені соціальним супроводом у звітному
періоді - 63, в яких виховується 145 дітей. 
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До соціальної роботи із сім'ями активно залучались відділ у справах молоді
та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації,  заклади
охорони  здоров'я  та  освіти,  районний  відділ  Головного  управління
Національної поліції в Харківській області, громадські та благодійні організації.

Фахівці  Центру  взяли  участь  у  4  «круглих»  столах:  «Запобігання  та
протидія  домашньому  насильству»,  «Патронат  над  дитиною  як  складова
стратегії профілактики соціального сирітства», «Становище ВПО на території
Харківської  області»  та  «Протидія  торгівлі  людьми  як  складова  концепції
«Людська безпека». 

Також взято участь у тренінгу «Ідентифікація постраждалих від торгівлі
людьми  та  надання  їм  допомоги»,  семінарі  «Профілактика  раннього
соціального  сирітства,  організація  соціальної  роботи  з  раннього  виявлення
сімей, які можуть потрапити у складні життєві обставини», науково-практичній
конференції  щодо  вирішення  актуальних  питань,  пов'язаних  із  проблемами
сім'ї,  забезпечення  права  дітей  у  родинному оточенні,  збереження  інституту
сім'ї. 

До Всесвітнього дня здоров'я в освітніх закладах району фахівцями Центру
були  проведені  інформаційно-просвітницькі  заходи  щодо  недопущення
негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. На базі Харківського
обласного  соціального  гуртожитку  протягом  місяця  були  проведені  заходи
щодо  профілактики  вживання  наркотичних  речовин  та  особистої  безпеки
молоді.

Були проведені інформаційно-просвітницькі заходи у навчальних закладах
району  щодо  безпечної  поведінки,  репродуктивного  здоров'я  та  формування
навичок  здорового  способу  життя.  Усього  заходами  було  охоплено  близько
200 дітей.

З  метою  недопущення  насильства  в  сім'ї  та  формування  у  молоді
ненасильницької  поведінки  фахівцями  Центру  спільно  з  представниками
районного  відділу  поліції  Головного  управління  Національної  поліції
в Харківській області в Есхарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів був
проведений інформаційно-просвітницький захід для учнівської молоді.

Формуванню родинних цінностей сприяв захід до Міжнародного дня сім'ї
та Дня матері, який був організований та проведений для прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу. Програмою заходу були передбачені конкурс
малюнку на асфальті та виготовлення сімейного оберігу з пластиліну. У заході
взяли участь 28 прийомних дітей та дітей-вихованців.

У Старопокровській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів був проведений
освітньо-виховний  захід  з  нагоди  Міжнародного  дня  захисту  дітей.  Під  час
свята  фахівці  Центру  нагородили маленьких переможців  конкурсу  малюнків
«Моя найзаповітніша мрія» і переможців виставки дитячих робіт «Роби своїми
руками».

13  червня  фахівцями  Центру  був  проведений  інформаційно-
просвітницький  захід  щодо  здорового  способу  життя  у  Малинівському
ліцеї № 2.
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21  червня  з  метою  недопущення  негативних  явищ  у  молодіжному
середовищі у КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко»
був проведений інформаційно-просвітницький захід. Увага дітей акцентувалась
на  дотриманні  правил  здорового  способу  життя,  безпечній  поведінці,
негативному  впливі  шкідливих  звичок  на  організм  людини,  усвідомленому
ставленні до власних вчинків, обізнаності із небезпечними захворюваннями.

Двічі  на  місяць  фахівцями  центру  спільно  з  міськрайонним  відділом  з
питань  пробації  Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з  питань
виконання  кримінальних  покарань  та  пробації  Міністерства  юстиції
проводились інформаційно-просвітницькі заходи для неповнолітніх та молоді,
які  засуджені  до покарань без  позбавлення волі.  Заходи були спрямовані  на
ресоціалізацію, недопущення повторного злочину та адаптацію до нових умов
середовища.

Протягом  квітня  учні  закладів  освіти  району  вперше  взяли  участь
у міжнародному  дослідженні  PISA-2018.  Учні  розв'язували  задачі  та  писали
контрольні роботи.

03  квітня  проведено  підсумкове  засідання  атестаційної  комісії  ІІ  рівня
щодо атестації педагогічних працівників на вищу кваліфікаційну категорію та
присвоєння  педагогічних  звань.  Проатестовано  34  педагога  та  4  керівника
закладів освіти. За підсумками атестаційної комісії 5 педагогічним працівникам
присвоєно  звання  «Учитель-методист»,  16  -  «Старший  учитель»,  4  -
«Вихователь-методист». У  відділі  освіти  проведена  нарада  з  керівниками
закладів освіти району, на якій розглядалися питання щодо виконання заходів
з організованого  закінчення  2017-2018  навчального  року  та  проведення
державної  підсумкової  атестації  учнів  4,  9,  11-х  класів  закладів  загальної
середньої освіти району.

Проведена  відповідна  робота  щодо  перевірки  протипожежної  безпеки
в закладах  освіти  району.  Проведено  позапланові  інструктажі,  звільнено
доступи до пожежного інвентарю, проведена державна перевірка вогнегасників,
здійснена обробка дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином. 

12  квітня  7  дружин  юних  пожежних  закладів  освіти  району  змагалися
у Кочетоцькій  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  за  право  представляти
Чугуївський район на ІІ (обласному) Всеукраїнському фестивалі дружин юних
пожежних. Переможцями стали такі  команди: І  місце -  команда Есхарівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, ІІ місце - команда Введенського НВК, ІІІ місце - команда
Великобабчанського  НВК.  Переможців  було  нагороджено  цінними
подарунками від Чугуївського РВ ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій
у Харківській області та Чугуївської районної організації товариства Червоного
Хреста України, дипломами відділу освіти районної державної адміністрації.

20  квітня проведена  нарада  із  заступниками  директорів  з навчально-
виховної роботи закладів освіти району,  на якій розглядалися питання щодо
організованого  закінчення  навчального  року,  проведення  зовнішнього
незалежного  оцінювання,  впровадження  інклюзивного  навчання  та  про
підсумки атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році. 
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Проведена  аналітична  робота  у  електронній  бібліотеці  ДНУ  «Інститут
модернізації змісту освіти» щодо відбору підручників з навчальних предметів
для учнів 5-10-х класів та замовлення вибраних підручників.

З 03 по 09 травня у закладах освіти району проведені заходи з нагоди Дня
пам'яті та примирення та 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні.

Проведено заходи щодо організованого закінчення 2017-2018 навчального
року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.
Державна  підсумкова  атестація  учнів  4-х  та  9-х  класів  проводилась  згідно
з робочими навчальними планами закладів освіти району.

15 травня у навчально-виховному комплексі № 13 м. Харкова проведено
виїзний  семінар-нараду  з  керівниками  закладів  освіти  району  за  темою
«Створення віртуального STEM середовища у навчальному закладі». 

18  травня  на  базі  Мосьпанівського  НВК  для  керівників  закладів  освіти
району  проведено  День  цивільного  захисту,  під  час  якого  розглянуто
нормативно-правові  аспекти  організації  цивільного  захисту,  обов'язки
керівника  закладу  освіти  в  контексті  цивільного  захисту,  надання  першої
домедичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. 

18  травня  відбулося  свято-вшанування  учнів-переможців  обласних,
всеукраїнських  та  міжнародних  конкурсів  інтелектуального,  художньо-
естетичного напрямків та педагогів, які їх підготували. На виконання районної
програми «Обдарована молодь» на 2016-2020 роки, яка затвердження рішенням
районної ради від 21.04.2016 року, грошовими преміями нагороджено 41 учень-
переможець  різноманітних  конкурсів,  16  дитячих  колективів,  які  стали
переможцями  художньо-естетичних  конкурсів,  туристських  та  спортивних
змагань.  Грамотами  голови  районної  державної  адміністрації  та  голови
районної  ради  відзначені  40  педагогів,  які  підготували  переможців  та  стали
переможцями професійних конкурсів.

18  травня  відбулися  заходи  до Всеукраїнського  Дня  вишиванки.
Свято, яке не прив'язане до жодного державного чи релігійного, але покликане
зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого
одягу.  Основна  мета  заходу  збереження  українських  цінностей  та  їх
популяризація серед молоді та населення держави загалом.

У закладах освіти району 25  травня проведені урочисті  заходи з нагоди
свята «Останній дзвоник». У Есхарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів свято «Останній
дзвоник»  пройшло  за  участю  заступника  голови  обласної  державної
адміністрації  Черняка  Михайла  Євгенійовича,  голови  Чугуївської  районної
державної адміністрації Шошина Миколи Миколайовича.

З  29  травня  по  15  червня  у  районі  функціонували  заклади  відпочинку
з денним перебуванням на базі закладів освіти, де оздоровилася 761 дитина.

01 червня проведені заходи, присвячені Дню захисту дітей.
6-7 червня команди 10 закладів загальної  середньої освіти району стали

учасниками  туристського  зльоту,  який  відбувся  в  районі  ІІ  греблі  поблизу
смт Есхар. За підсумками змагань абсолютними переможцями стали: І місце -
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Кам'яноярузький НВК, ІІ місце - Введенькиій НВК, Великобабчанський НВК,
Старопокровька ЗОШ І-ІІІст.

З  09  по  29  червня  працювала  І  оздоровча  зміна  у  КП  «Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко», де оздоровилася 151 дитина. 

Протягом  травня-червня  у  закладах  освіти  району  проведена  державна
підсумкова атестація учнів 9-х класів. З 07 по 13 червня (згідно з графіками
закладів освіти району) були вручені документи про базову загальну середню
освіту випускникам 9-х класів.

З  12  по  15  червня  на  базі  КЗ  «Ліцей  з  посиленою військово-фізичною
підготовкою «Патріот»» Харківської обласної ради відбувся ІІ (обласний) етап
Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військово-патріотичної  гри  «Сокіл»
(«Джура»). Участь у грі взяли 54 рої (639 учасників), які представляли райони
Харківської області  та  міста Харкова,  об'єднані  територіальні громади, міста
обласного  підпорядкування.  Команду  району  представили  учні
Старопокровської               ЗОШ І-ІІІ ступенів, які посіли І місце.

Протягом  кварталу  на  базі  Центру  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської  молоді  проводились  тренінги  для  вчителів-предметників  та  учнів
11-х класів щодо підготовки до ЗНО-2018.

Проведена  державна  підсумкова  атестація  у  формі  зовнішнього
незалежного оцінювання та ЗНО для учнів 11-х класів.

22 червня проведені урочистості з нагоди вручення документів про повну
загальну середню освіту випускникам 11-х класів. 

Протягом червня проводилась підготовка до проведення ремонтних робіт
у навчальних закладах району.

Відділом  у  справах  молоді  та  спорту  районної  державної  адміністрації
проведено:

робочі  наради  з  питань  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей
влітку 2018 року;

засідання координаційної ради з питань організації літнього відпочинку та
оздоровлення дітей та учнівської молоді;

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

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

Спеціалістами відділу здійснено:
виїзди  комісії  з  перевірки  готовності  до  своєчасного  відкриття  та

належного  функціонування  дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку
у Чугуївському районі  (03.05.2018 - Кочетоцька ЗОШ І-ІІІ ст., Зарожненський,
Великобабчанський,  Кам'яноярузький  НВК;  04.05.2018  -  Волохово-Ярський,
Граківський, Мосьпанівський НВК; 05.05.2018 - Старопокровська ЗОШ І-ІІІ ст,
Введенський, Тернівський, Новопокровський НВК, Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ст.);

заїзд І-ї табірної зміни до КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий
табір  «Орлятко» Чугуївської  районної ради Харківської  області» (09.06.2018,
смт Кочеток);
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відвідування  робочою  групою  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір  «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області»,
щодо організації  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  району  (з  09-29.06.2018,
смт Кочеток);

урочисте відкриття І-ї табірної зміни КП «Чугуївський районний дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області» за
участю начальника Управління у справах молоді та спорту обласної державної
адміністрації та голови районної державної адміністрації (13.06.2018, смт Коче-
ток).

На території району проведено:
фізкультурно-оздоровчі  та  спортивні  заходи,  присвячені  Міжнародному

Дню спорту (03-08.04.2018, населені пункти району);
відкритий турнір Харківської  області  з  боротьби  самбо серед юнаків та

дівчат 2003-2007 років народження, присвячений пам'яті героя АТО Шкарбуна
Дмитра Павловича (14.04.2018, спортивна зала Введенського НВК); 

районний  турнір  з  дворового  футболу на  Кубок  КЗ  «Харківський
обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» серед юнаків
2002-2003 років народження (18.04.2018, 25.04.2018, селищний стадіон ім. Ф.Н.
Гордієнка, смт Есхар);

районі  змагання  з  футболу  на  Кубок  Чугуївської  районної  федерації
футболу серед юнаків 2001-2003 років народження (05.05.2018, с. Коробочкине,
12.05.2018, смт Есхар);

легкоатлетичні естафети, кроси, забіг на короткі дистанції, присвячені Дню
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (08-09.05.2018, населені пункти
району);

відкритий  чемпіонат  Чугуївського  району  з  військово-спортивного
багатоборства,  розділ  «Все  стильовий  бій»  (12.05.2018,  спортивна  зала
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ст.);

районний  турнір  з  волейболу пляжного  (чоловіки,  жінки),  присвячений
Дню захисту дітей (02.06.2018, смт Есхар);

першість  Чугуївського  району  з  футболу  серед  аматорських  команд
спортивного  сезону  2018  року  (щонеділі  протягом  місяця,  населенні  пункти
району);

фізкультурно-оздоровчі  заходи  з  нагоди  Всеукраїнського  Олімпійського
дня (13.06.2018, Кам'яноярузький НВК; 16.06.2018 у населених пунктах району;
19.06.2018,  КП  «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір  «Орлятко»
Чугуївської районної ради Харківської області», смт Кочеток);

фізкультурно-оздоровчі  заходи з  волейболу  пляжного  (чоловіки,  жінки),
шахів,  шашок,  дартсу  та  перетягування  канату,  з  нагоди  Дня  Конституції
України та Дня молоді (24.06.2018, смт Есхар).

Збірні команди району, спортсмени-аматори та вихованці відділень з видів
спорту  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа Чугуївської  районної  ради
Харківської області» взяли участь у:

фінальних  змаганнях  з  волейболу  (жінки)  та  футзалу  (чоловіки)  за
програмою обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
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обласного  значення  та  ОТГ  (14.04.2018,  фізкультурно-оздоровчий  комплекс,
смт Пісочин, Харківський район, 14.04.2018, спортивна зала КЗ «Школа вищої
спортивної майстерності», м. Харків);

першості Харківської області з футболу серед ДЮСШ,  ІІ-е коло (юнаки
2001-2002,  2003-2004,  2005-2006  років  народження)  (18.04.2018,  міський
стадіон смт Великий Бурлук);

першості Харківської області з футболу серед ДЮСШ,  ІІ-е коло (юнаки
2001-2002,  2003-2004,  2005-2006  років  народження)  (25.04.2018,  міський
стадіон смт Дворічна);

фінальних  змаганнях  з  волейболу  (чоловіки)  та  шашок  за  програмою
обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст  обласного
значення та ОТГ (21.04.2018, фізкультурно-оздоровчий комплекс, смт Пісочин,
Харківський район, шахово-шашковий клуб «Вундеркінд», м. Харків);

міжнародному  турнірі  з боксу  серед  юнаків  пам'яті  героя  України,
почесного громадянина м. Одеси Бориса Давидовича Литвака (26-29.04.2018,
м. Рені, Одеська область);

обласній  Спартакіаді  серед  допризовної  молоді  за  програмою  обласної
Спартакіади  з  масових  видів  спорту  серед  районів  області,  міст  обласного
значення  та  ОТГ  (26-28.04.2018,  СК  «Зірка»  ХУПС  імені  Івана  Кожедуба,
м. Харків);

Всеукраїнському турнірі з боротьби самбо серед кадетів 2001-2002 років
народження на приз Народного депутата України Є.В. Мураєва (27-29.04.2018,
смт Слобожанське, Зміївський район);

чемпіонаті  Харківської області  з легкої  атлетики серед юнаків та дівчат
2001-2005 років народження (28-29.04.2018, стадіон фізкультурно-спортивного
товариства Харківської обласної організації «Динамо» України, м. Харків);

ІІ-му колі першості Харківської області з футболу серед ДЮСШ за участю
юнаків 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 років народження) (02.05.2018, матчі
серед  збірних  команд  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області» та збірних команд ДЮСШ «Мрія-UF», смт Ківшарівка, м. Куп'янськ);

ІІ-му  колі  першості  фізкультурно-спортивного  товариства  Харківської
області з футболу серед ДЮСШ, (юнаки 2003-2004, 2005-2006 років народжен-
ня)  (08.05.2018,  збірна  команда  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області»  та  збірна  команда  «Металург»  (Куп'янська  ДЮСШ,
м. Куп'янськ);

фінальних  змаганнях  з  гирьового  спорту  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ (12.05.2018, спортивний комплекс Харківської державної зооветеринарної
академії смт Мала Данилівка, Дергачівський район);

чемпіонаті  фізкультурно-спортивного  товариства  Харківської  обласної
організації  «Динамо»  України,  «Юний  динамівець»  з  боксу  серед  юнаків
2004-2005  років  народження (14-16.05.2018,  СК  фізкультурно-спортивного
товариства Харківської обласної організації «Динамо» України, м. Харків);
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Всеукраїнському турнірі з боксу серед юнаків 2007-2009 років народження
на  призи  мецената  Андрія  Антонюка  (16-19.05.2018,  спортивна  зала
КП «КДЮСШ», м. Миколаїв);

чемпіонаті  Харківської  області  з  боксу  серед  юнаків  2002  років
народження для  відбору  на  чемпіонат  України  (24-25.05.2018,  КЗ  КДЮСШ
«ХТЗ» Харківської обласної ради, м. Харків);

ІІ-у  міжнародному  турнірі «Олімпійські  надії»  з  боксу  серед  юнаків
(06-09.06.2018, смт Затока, Одеська області);

відкритому турнірі Донецької області з важкої атлетики  серед юнаків та
дівчат  2003-2005  років  народження на  призи  заслужених  майстрів  спорту
України Удачина Артема та Каліни Юлії (06-09.06.2018, м. Маріуполь);

фінальних  змаганнях  з  волейболу  пляжного  (чоловіки,  жінки)  за
програмою обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ (08.06.2018, 10.06.2018, смт Пісочин, Харківський
район).

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
обласного бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку були направлені
діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до:

«ДПУ МДЦ  «Артек» на  V та  VІ тематичні зміни - 4 особи (29.05.2018,
21.06.2018, Київська область);

ДОТ «Перлина  Чорномор'я» на  I тематичну  зміну  -  6  осіб  (30.05.2018,
м. Одеса);

ДОТ  «Динамо» на  I тематичну  зміну  -  2  особи  (01.06.2018,  Львівська
область);

ДЗСТ «Лісова пісня» на I тематичну зміну - 6 осіб (01.06.2018, Запорізька
область);

ПЗОВ  «Связист»  та  «Рассвет»  ТОВ  «Курортне  об'єднання  «Перлина
Чорномор'я» на I та ІІ тематичні зміни - 8 осіб (01.06.2018, 22.06.2018, Одеська
обл.); КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»
Чугуївської районної ради Харківської області» на I тематичну зміну - 35 осіб
(09.06.2018, смт Кочеток);

ДЗСТ «Патрія»  ДП «Південь  -  Курорт  -  Сервіс»  -  2  особи  (24.06.2018,
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:

участі аматорських колективів району у обласних заходах і фестивалях;
підведення підсумків роботи закладів культури району за перший квартал

2018 року;
участі колективів району в обласному заході до 73-ї річниці Дня перемоги

над нацизмом у Другій світовій війні;
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участі  у  «Естафеті  пам'яті»  з  нагоди  73-ї  річниці  Дня  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні;

підготовки  аматорів  району  до  участі  у  обласному  огляді-конкурсі
аматорів народного мистецтва Харківської області «Слобожанські передзвони»;

організації  заходу  з  підтвердження  та  присвоєння  почесних  звань
«зразкових» та «народних» аматорським колективам району;

участі закладів культури у грантових проектах;
підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2018-

2019 років. 

На розширених нарадах голови районної державної адміністрації з першим
заступником,  заступниками  голови,  керівником  апарату,  керівниками
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  та  служб  району,
сільськими,  селищними  головами  розглянуте  питання  що  стосується  галузі
культури:  21  квітня  -  за  темою «Звіт  про  роботу  за  2017  рік  комунального
закладу «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»; 11 червня -
«Розвиток туризму в Чугуївському районі»;

27  квітня  бібліотечні працівники КЗ  «Чугуївська  районна  центральна
бібліотечна  система взяли  участь   у  тренінгу  за  темою «Як  не  заблукати  у
медіа-просторі»;

22  травня  на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації
розглядалося  питання  «Про  підсумки  роботи  комунальної  установи
«Чугуївський  районний  Будинок  культури»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області за 2017 рік»;

23 травня керівники хореографічних аматорських колективів району взяли
участь  у  семінарі - практикумі  за  темою «Сучасні  тенденції  розвитку  танцю
в Україні»  (м.  Харків,  комунальний  заклад  «Обласний  організаційно-
методичний центр культури і мистецтва»);

30 травня працівники відділу культури і  туризму взяли участь в колегії
управління  культури  і  туризму  обласної  державної  адміністрації  (м.  Харків
комунальний  заклад  «Обласний  організаційно-методичний  центр  культури
і мистецтва»).

Організовано та проведено такі культурно-масові заходи:
районний  захід  до  Великодня  на  базі   художньої  галереї  художньо-

меморіального музею І.Ю. Рєпіна (м. Чугуїв);
концерт-вітання  працівників  територіального  центру  соціального

обслуговування (надання соціальних послуг)  Чугуївської  районної  державної
адміністрації з нагоди 25-річчя з Дня утворення;

відвідування  найактивніших  дітей  учасників  художньої  самодіяльності
району Харківського планетарію (м. Харків);

урочистого  відкриття  оздоровчо-спортивного  комплексу  для  мешканців
села Волохів Яр;

урочиста церемонія  покладання  квітів  до  погруддя  учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (смт Малинівка);

районний  урочистий  захід  з  нагоди  73-ї  річниці  Дня  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні (смт Малинівка);
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участь в обласному урочистому заході з нагоди 73-ї річниці Дня перемоги
над  нацизмом у  Другій  світовій  війні (Дергачівський  р-н,  смт  Солоницівка,
«Висота маршала І.С. Конєва»);

урочистий захід «Естафета пам'яті» з нагоди 73-ї річниці Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні (с. Тернова);

урочистий захід «Естафета пам'яті» з нагоди 73-ї річниці Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні (м. Харків).

урочисте відкриття майданчика зі штучним покриттям (с. Стара Гнилиця);
урочистий захід з нагоди Дня журналістики;
урочистий  атестаційний  виступ  хореографічних  колективів  «Рамаяна»,

«Вдохновение»,  «Юсалія» КУ «Чугуївський районний Будинок культури» на
базі парку культури і відпочинку імені М. Горького для підтвердження звання
«Зразковий» (м. Харків);

урочистий захід  для військовослужбовців 54-ї  бригади  з  нагоди ротації,
демобілізації та виконання службових обов'язків у зоні проведення ООС (РБК);

урочиста  зустріч військовослужбовців ОМБ із  зони проведення операції
об'єднаних сил;

урочистий захід з нагоди Дня медичного працівника України;
урочистий  захід  з  нагоди  ювілейної  дати  -  70-річчя  з  дня  народження

Заслуженого працівника культури України Бєсєди Ю.В.;
урочистий захід з нагоди Дня державної служби України;
районий  урочистий  захід  з  нагоди  Дня  Конституції  України  (районний

Будинок культури).
Аматори району виступали в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних та

регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:
у  щорічному  фестивалі  «Принцеса  дитинства»  (Есхарівський  селищний

Будинок культури);
в  урочистостях  населених  пунктів  району  з  нагоди  73-ї  річниці  Дня

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ( смт Кочеток, с. Тернова);
у Гран-прі Слобожанщини «Кубок  венского вальсу» (м. Слобожанський)-

клуб спортивного танцю «Сфера»;
у Міжнародному фестивалі танцю «MEGAPOLIS» (м. Харків, палац спорту

«Локомотив») - зразковий аматорський колектив естрадного балету «Юсалія»;
у  ХVІІІ  обласному  фестивалі  російської  народної  творчості  «Талиця»

(м. Харків,  БК  «Металіст»)  -  зразковий  дитячий  аматорський  колектив
«Візерунок»;

у  Міжнародному форумі мистецтв «…О Весне…» (м. Харків, ХНАТОБ)-
зразковий аматорський колектив східного та індійського танцю «Рамаяна»;

у Чемпіонаті  України по бальним танцям (м. Харків,  СК «Локомотив»)  -
зразковий  колектив  бально-спортивного  танцю  «Вдохновение»  та  народний
колектив вокально-естрадної студії «Мультитрек»;

у Всеукраїнських  змаганнях  з  бальних  танців  «Кубок  Харкова»  (м.
Харків)- зразковий колектив бально - спортивного танцю «Вдохновение»;

у  Всеукраїнських  змаганнях  «Кубок  Полтавщини»  (м.  Полтава)  -  клуб
спортивного танцю «Сфера»;
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у  Міжнародному  фестивалі  бального  танцю  «Зеркальная  струя»
(м. Харків) - клуб спортивного танцю «Сфера»;

у обласному фестивалі-конкурсі вокального мистецтва, присвяченого Дню
перемоги  «Синий  платочек»  (м.  Харків)  -  зразковий  дитячий  вокально-
хореографічний  колектив  «Візерунок»  (КУ  «ЧРБК»)  та  дитячий  вокальний
ансамбль «Зоряни» (Есхарівський СБК);

у  Міжнародному  фестивалі-конкурсі  мистецтв  «BUKOVEI-FEST»
(м. Буковель) - театральна студія «Tour de force» (КУ «ЧРБК»);

у вокальному фестивалі-конкурсі «Співаймо друзі» (КЗ «Імідж») - хоровий
колектив ветеранів «Надія»;

в обласному урочистому заході  з  нагоди  73-ї  річниці Дня перемоги над
нацизмом у Другій Світовій війні - аматори району;

у  турнірі  з  бальних  танців  «Кубок  Содружества»  (м. Харків)  -
КСТ «Сфера»;

у обласному заході до Дня вишиванки (м. Харків) -  естрадний вокально-
інструментальний ансамбль «Santa Lucia»;

у  фестивалі дитячої  художньої творчості  «Таланти III тисячоліття 2018»
у рамках Дня Європи в Україні (м. Харків, БК «ХУПС») - народний колектив
вокально-естрадної студії «Мультитрек»;

у  Відкритому  чемпіонаті  Чугуївщини  з  акробатичного  рок-н-ролу
(КУ «ЧРБК»)  -  зразковий  колектив  «Спортивний  клуб  Наталії  Черних»
з акробатичного рок-н-ролу»;

у  XX  Міжнародному  фестивалі  східного  танцю  «Казки  Шахерезади»
(м. Харків)  -  зразковий аматорський колектив східного та  індійського танцю
«Рамаяна»;

у Гран-Прі Слобожанщини (м. Харків, СК «Локомотив») - КСТ «Сфера»
(КУ «ЧРБК») ;

у  обласному  фестивалі  хореографічного  мистецтва  «Квіти  Земфіри»
(м. Харків) - зразковий аматорський хореографічний колектив «Вікторія»;

у Кубку Миру з бально-спортивних танців (м. Одеса) - КСТ «Сфера»;
в  обласному  огляді-конкурсі  аматорів  народного  мистецтва  Харківської

області «Слобожанські передзвони» (м. Харків, парк відпочинку ім. Горького) -
аматори району;

у  Кубку  миру  з  акробатичного  рок-н-ролу  (Польща)  -  зразковий
аматорський  колектив  «Спортивний  клуб  Наталії  Черних  з акробатичного
рок-н-ролу»;

у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Мелодії моря -2018» (Херсонська
обл.,  Залізний  порт)  -  зразковий  аматорський  хореографічний  колектив
«Вікторія».

За  новими  формами  ведеться  робота  з  читачами  в  бібліотеках-філіях
КЗ «ЧРЦБС» щодо  підтримки  гармонійного  розвитку  особистості,  створення
умов для всебічного виховання дітей. З читачами проводиться індивідуальна та
масова робота щодо пропагування книг, в яких висвітлюються народні традиції
та їх значимість. 
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Згідно  з  окремим планом проведено  тренінг  для  відвідувачів  бібліотек-
філій  щодо  користування  Інтернет-ресурсами,  організовано  показ  перегляд
краєзнавчих  відеороликів  «Відеоісторія  рідного  краю»,  документальних
фільмів з підборки кіноклубу «Docudays UA».

Постійно  ведеться  робота  щодо  поповнення  бібліотечного  фонду
комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система». Протягом звітного періоду поповнення книжного фонду здійснено на
загальну суму 57,6 тис. грн. 

Згідно  з  окремим  планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» організовано та проведено:

свято  до  Великодня  (бесіда  і  майстер-клас  з виготовлення  писанок-
крашанок) з читачами бібліотек району;

засідання круглого столу з читачами шкільного віку за темою «Правова
свідомість і культура молоді»;

участь переможців районного етапу конкурсу «Книгоманія» в обласному
етапі конкурсу «Книгоманія - найкращий читач України» (м. Харків);

до  річниці  Чорнобильської  трагедії  оформлені  книжкові  виставки;
тематичні полички «Біль і трагедія Чорнобиля», «Чорнобиль: екологія, людини,
здоров'я»,  «Терновий  вінок  Чорнобиля»;  урок  екології  «Гіркий  полин
Чорнобиля» (Кам'яноярузька бібліотека-філія).

Організовано та проведено заходи, оформлено книжкові виставки до:
Дня космонавтики «Людина і космос»;
Великодня «Свято Пасхи йде до хати - будемо Великдень справляти»;
73-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «У Європі

буяє весна - зустрічаючи День Перемоги»;
Дня  пам'яті  жертв  політичних  репресій  «Репресоване  «Відродження»,

«Біль наших сердець»; .
Дня Скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні «Вічна пам'ять

героям»;
Дня Конституції України «Конституція України: традиційне і нове».
Протягом звітного періоду (згідно з окремим планом) організовано показ

документальних  фільмів  з  підборки  кіноклубу  «Докудейс»  до  річниці
Чорнобильської  трагедії;  Дня  космонавтики;  73-ї  річниці  Дня  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні; Дня пам'яті жертв політичних репресій; Дня
скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні; Дня Конституції.

Протягом травня - червня велась робота щодо організації роботи літнього
бібліотечного кінозалу для дітей «Мультяшне літо».

Протягом  квітня-червня  (згідно  з  окремим планом)  у  бібліотеках-філіях
комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»  організовано  та  проведено  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
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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 сферах житлово-комунального господарства та інфраструктури,
проводився  контроль  за  станом  організації  пасажирських  перевезень  на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території району. 

У  звітному  періоді  закінчився  опалювальний  сезон  2017-2018  років  та
розпочалася підготовка до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років. 

На  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації,  яке  відбулося
22.05.2018, було підведено підсумки опалювального сезону 2017-2018 років та
визначено  основні  завдання  щодо  підготовки  житлово-комунального
господарства  району  до  сталого  функціонування  в  зимових  умовах
2018-2019 років.

Структурними підрозділами районної державної адміністрації розроблено
відповідні (за напрямками роботи) плани заходів з підготовки господарського
комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-
зимовий період 2018-2019 років. 

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від
31.05.2018  №  210  «Про  організаційну  роботу  з  підготовки  господарського
комплексу та об'єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-
зимовий період  2018-2019  років» районним штабом з  організації  підготовки
господарського  комплексу  та  об'єктів  соціальної  сфери  району  до  сталого
функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2018-2019  років  забезпечувалась
координація  діяльності  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації, виконкомів сільських та селищних рад, підприємств, організацій
та  установ  району,  здійснювався  контроль  ходу  підготовки  до  наступного
опалювального сезону. 

Було проведено 4 засідання районного штабу, з них - 2 виїзних, на яких
розглянуто  стан  організації  та  виконання  заходів  з  підготовки  до  зими
господарського  комплексу  та  об'єктів  соціальної  сфери  населених  пунктів
району. На цих засіданнях також було порушено проблемні питання житлово-
комунального обслуговування населення та можливі шляхи їх вирішення.

Станом  на  01.07.2018  на  об'єктах  житлово-комунального  господарства
району виконано (від запланованого):

на об'єктах теплопостачання:
котельні: план 23 од., готові 13 (виконано планові заходи на 56 %);
теплові мережі: план 19,0 км, підготовлено 8,7 км, (46 %),
(із  загальної  суми,  запланованої  на  підготовку  теплового  господарства

896,6 тис. грн використано 385,2 тис. грн (43 %).
у водопровідно-каналізаційному господарстві (готовність - до 45 %):
ремонт (заміна) водопровідних мереж: план - 0,35 км, виконано планові

заходи на 0,15 км (43 %);
ремонт (заміна) каналізаційних мереж: план - 0,58 км, виконано планові

заходи на 0,26 км (45 %);
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підготовка водопровідних насосних станцій: заплановано 5 од., виконано
планові заходи на 2 станціях (40 %);

підготовка  каналізаційних  насосних  станцій:  план  -  13  од.,  виконано
планові заходи на 5 станціях (виконано заходів на 42 %);

підготовка каналізаційних очисних споруд (далі - ОС): план - 6 од., готові
2 ОС; на ОС виконано планові заходи на 42 %;

підготовка свердловин: план - 41 од., підготовлено 18 од. (44 %).
(із  загальної  суми  на  підготовку  водопровідно-каналізаційного

господарства 404,3 тис. грн використано 129,3 тис. грн (32 %):
у житловому фонді (готовність - до 41 %)  :   
план:  302  житлових  будинки,  из  них:  217  -  комунальна  власність;

64 - ОСББ та ЖБК, 21 - відомчі. 
Виконано  заплановані  заходи на  123  будинках  (41  %),  з  них  виконано

заходи на: 87 будинках комунальної власності (40 %), 25 - ОСББ та ЖБК (40
%), та 11 відомчих будинках (52 %);

план: ремонт 14 покрівель будинків, відремонтовано 5 (38 %);
план:  ремонт  11  будинкових  систем  опалення,  виконано  заходи  на

4 - х системах (40 %);
план:  ремонт  28  будинкових  водопровідних  систем,  відремонтовано

11 (виконано 44 % від запланованого).
(із  загальної  суми  на  підготовку  житлового  фонду  1218,0  тис.  грн

використано 352,0 тис. грн (28 %).
Надано  запити  щодо  отримання  гарантійних  зобов'язань  від  військової

частини А2467 (смт Малинівка) та від ДП «Новопокровський КХП» стосовно
теплозабезпечення  їх  відомчого  житлового  фонду  в  опалювальному  сезоні
2018-2019 років.

Рішення  стосовно  гарантійного  надання  тепла  філією
«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» споживачам
у  смт  Есхар  у  наступному  опалювальному  сезоні  знаходиться  в  стадії
обговорення та узгодження.

У  селах  Тернова  та  Зелений  Колодязь  Введенської  селищної  ради  за
рахунок виділення з місцевого бюджету 200,0 тис. грн ведуться роботи щодо
реконструкції  вуличного  освітлення.  На  сьогодні  виконано  20  %  від
запланованого.

Аналогічні  роботи  проводяться  у  смт  Есхар,  де  за  рахунок  коштів
з місцевого бюджету в розмірі 100,0 тис. грн виконано 60 % від запланованих
робіт з реконструкції вуличного освітлення.

Розпочався  поточний  ремонт  башти  Рожновського  у  с.  Волохов  Яр
(місцевий  бюджет  -  15,0  тис.  грн).  На  сьогодні  виконано  10  %  від
запланованого.

Відповідно до рішення сесії  Харківської обласної ради від 07.12.2017 до
Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік
включено проект «Реконструкція системи теплопостачання житлових будинків
по  вул.  Литвинова  та  Чугуєво-Бабчанського  лісного  коледжу  по
вул.  Чугуївська,  43  з  улаштуванням  котельні  для  опалення,  розташованої
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у районі житлових будинків №№ 20А; 22; 7А по вул. Гагаріна в смт Кочеток,
Чугуївського району Харківської області». 

Згідно  із  Законом  України  «Про  публічні  закупівлі»  Кочетоцькою
селищною  радою  (далі  -  Замовник)  25.06.2018  через  електронну  систему
ProZorro  завершено  публічні  закупівлі  щодо  визначення  переможця  для
реалізації  зазначеного  проекту.  Станом  на  27.06.2018  укладено  договір
з товариством  з  обмеженою  відповідальністю  «ПК-
ЕНЕРГОМОНТАЖСЕРВІС».

З  метою покращання  стану  інфраструктурного  забезпечення  у  звітному
періоді продовжено ремонт автомобільних доріг на території району.

Станом на 01.07.2018 виконано:
поточний  ремонт  дороги  комунальної  власності  по  вул.  Чугуївська

в с. Зарожне Чугуївського району Харківської області, 200,0 тис. грн, місцевий
бюджет; 

поточний  ремонт  дороги  комунальної  власності  по  вул.  Сонячна
в с. Велика Бабка, 75,0 тис. грн, місцевий бюджет; 

поточний ремонт по вул.  Центральна в  с.  Кам'яна  Яруга,  50,0  тис.  грн,
місцевий бюджет; 

поточний  ремонт  дороги  комунальної  власності  по  вул.  Садовій
в с. Волохів Яр, 495,0 тис. грн місцевий бюджет;

капітальний  ремонт  ділянки  автомобільної  дороги  загального
користування  державного  значення  М-03  «Київ  -  Харків  -  Довжанський»
у межах  району  від  546  км  у  бік  Ізюмського  району,  вартість  реалізації
становить  149,0  млн  грн,  державний  бюджет,  замовник  проведення  робіт
є Служба автомобільних доріг в Харківській області;

капітальний ремонт дороги загального  користування місцевого значення
«Під'їзд до с. Зелений Колодязь», 2099,85 тис. грн, обласний бюджет; 

ямковий  ремонт  доріг  загального  користування  загальною  площею
3541,1  кв.  м,  а  саме:  «Під'їзд  до  смт  Есхар»,  «Чугуїв  -  Мілове»  (у  районі
смт  Малинівка),  «Під'їзд  до  смт  Чкаловське»,  «Кам'яна  Яруга  -  Введенка  -
Тернова».

На ремонт вулиць і доріг комунальної власності виділено та перераховано
на  рахунки  сільських,  селищних  рад  кошти  з  обласного  бюджету  у  розмірі
2737,23  тис.  грн.  Наразі  органами  місцевого  самоврядування  проводиться
робота  щодо  укладання  договорів  на  проведення  зазначених  робіт
з відповідними дорожніми підприємствами.

Сільські,  селищні  ради  також активно  залучають  кошти,  беручи  участь
у грандах, проектах всіх рівнів, у тому числі і міжнародних, що дає можливість
поліпшити на місцях стан справ в освіті, охороні здоров'я, культурі.

Продовжувалося  здійснення  організаційних  заходів  на  виконання
районних  програмам:  «Програми  стимулювання  об'єднань  співвласників
багатоквартирних  будинків  Чугуївського  району  до  впровадження
енергоефективних  заходів  на  2015-2020  роки»,  затвердженої  рішенням
районної  ради  від  10.12.2015 та  «Програми  відшкодування  відсотків  за
кредитами,  отриманими  населенням  Чугуївського  району  на  впровадження
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енергоефективних  заходів  на  2016-2020  роки»,  затвердженої  рішенням
районної ради від 17.03.2016. На сьогодні, згідно з інформацією, наданою ТВБВ
№ 10020/0449  філії  Харківськогро  обласного  управління  АТ  «Ощадбанк»  та
Чугуївським  відділенням  ПД  «Експортно-імпортного  банку»,  з  мешканцями
смт Есхар, сіл Коробочкине та Кам'яна Яруга укладено 3 кредитних угоди на
загальну суму 55,29 тис. грн.

У  звітному  періоді  продовжено  безстрокову  кампанію  із  забезпечення
чистоти і порядку в населених пунктах. Відділом продовжувалось проведення
організаційної  роботи  з  сільськими  і  селищними  головами,  керівниками
установ,  організацій  усіх  форм  власності,  депутатами  і  населенням  щодо
належного санітарного  утримання територій.  Було здійснено  всі  заплановані
роботи  щодо  наведення  санітарно-екологічного  стану  та  підтримання
в належному санітарно-екологічному стані всіх об'єктів масового відвідування
людей  в  населених  пунктах  району.  У  засобах  масової  інформації  широко
висвітлювалося проведення цих заходів. 

У  рамках  Всеукраїнської  акції  з  благоустрою  «За  чисте  довкілля»
21.04.2018  було організовано  проведення  акції «День  благоустрою». Загалом
мешканцями  району  під  час  суботника  було  прибрано  понад  3  гектара
території, ліквідовано 21 сміттєзвалище, вивезено близько 53,0 куб. м сміття,
упорядковано  дитячі  та  спортивні  майданчики,  кладовища  та  інші  місця
масового відвідування людей.

Активно залучалися до проведення акції громадські організації, які зібране
сміття  відсортували  пофракційно  та  передали  на  переробку  до  підприємств
м. Харкова. Також, громадськими організаціями району було проведено низку
просвітницьких заходів у навчальних закладах району з метою навчання людей
правильно сортувати сміття. Загалом у «Дні благоустрою» взяли участь близько
7  тис.  чоловік  та  130  підприємств,  установ  та  організацій  різних  форм
власності.

З  екологічних  питань  та  за  підсумками проведення  всеукраїнської  акції
«За чисте  довкілля»  начальником  відділу  29.05.2018  було  надано  актуальне
інтерв'ю на телеканалі «Слобожанка».

З  метою  можливості  впровадження  сучасних  технологій,  працівники
відділу  та  керівники  окремих  підприємств  водопровідно-каналізаційного
господарства  району  взяли  участь  у  роботі  міжнародної  конференції
«Актуальність питань обліку водних та теплових ресурсів. Очистка стічних вод
в  Україні  в  сучасних  умовах.  Європейський  підхід  у  реалізації  екологічних
проектів»,  проведення  якої  було  організовано  польським  підприємством
«LYKK Sp.z.o.o.», за підтримки Харківської міської ради та обласної державної
адміністрації 29.05.2018 у м. Харкові. 

У районі продовжувалось обстеження джерел питного водопостачання та
виконання  робіт  з  облаштування  водозаборів  та  артезіанських  свердловин
систем водопостачання. Відпрацьовано ряд звітних та контрольних документів
стосовно сфери благоустрою та екологічних питань. Працівниками відділу та
органами місцевого самоврядування проводились виїзні перевірки сіл та селищ
району. 
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Протягом червня здійснювалися виїзди працівниками відділу у населені
пункти району з метою координації діяльності місцевих житлово-комунальних
підприємств та вирішення на місці окремих питань, звернень та заяв мешканців
району стосовно житлово-комунальної сфери.

04  травня  керівництво  відділу  взяло  участь  у  роботі  сесії  Есхарівської
селищної ради,  на якій одне з  головних питань стосувалося роботи очисних
споруд  та  передачу  їх  в  оренду  підприємству  ТОВ  «АВА  Сервіс  2017».
У результаті детального обговорення за участі представників місцевої громади
та  громадських  організацій  відкритим  голосуванням,  місцевими  депутатами
було  прийнято  рішення  щодо  розірвання  договору  оренди  очисних  споруд
смт Есхар  між  КП  «ВОДА  ЕСХАРА»  з  ТОВ  «АВА  Сервіс  2017»  та
недопущення забруднення навколишнього природного середовища.

З  метою  підтримання  стабільності  роботи  та  покращення  фінансово-
економічного стану житлово-комунальних підприємств району продовжувався
моніторинг  діючих  тарифів  на  надання  житлово-комунальних  послуг  щодо
відповідності  рівню економічно  обґрунтованих витрат  на  їх  виробництво  та
претензійно-позовна  робота.  Виконувалися  заходи  щодо  контролю  за
здійсненням розрахунків з усіма категоріями споживачів за спожиті енергоносії
і отримані комунальні послуги та погашення заборгованості минулих періодів.

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

Розроблено проекти та видано розпорядження голови районної державної
адміністрації від:

12.04.2018 № 131 «Про затвердження Положення про сектор цивільного
захисту Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області»;

26.06.2018 № 242 «Про внесення змін до складу робочої групи з питань
формування,  ведення  та  використання  районного  страхового  фонду
документації»;

26.06.2018  №  243  «Про  внесення  змін  до  складу  місцевої
інвентаризаційної  комісії  з  організації  заходів,  пов'язаних  з  проведенням
технічної  інвентаризації  захисних  споруд  цивільної  оборони  (цивільного
захисту) Чугуївського району».

Проведено три чергових засідання місцевої комісії  з питань ТЕБ та НС
району,  на  яких  розглянуто  питання  про:  стан  готовності  району  та
лісокористувачів  до  пожежонебезпечного  періоду  в  лісових  насадженнях
району;  заслуховування  доповіді  заступника  командира  військової  частини
А2467  про  стан  безпеки  на  об'єкті  засобів  ураження;  заходи  щодо  захисту
населення  і  територій  смт  Кочеток  від  зсувних  процесів;  стан  готовності
дитячих  оздоровчих  таборів  та  дитячих  закладів  відпочинку  з  денним
перебуванням  до літнього оздоровчого сезону;  виконання в районі «Типових
правил охорони життя людей на водних об'єктах України»; підготовка місць
масового  відпочинку  населення;  затвердження  місця  знищення
вибухонебезпечних  предметів  на  території  району  на  2019  рік;  стан
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забезпечення  протипожежного  захисту  місць  збирання,  переробки  та
зберігання продуктів врожаю 2018 року.

Підготовлено та проведено:
робочу  нараду  з  адміністрацією  пляжу  загального  користування  «База

відпочинку  «Будівельник»,  на  якому  розглянуто  питання  про  стан  виконання
вимог наказу МВС від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони
життя  людей  на  водних  об'єктах  України»,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України 04.05.2017 за № 566/30434. Узгоджено перелік першочергових
робіт  з  підготовки  облікованого  місця  масового  відпочинку  населення  до
літнього купального сезону. Рекомендовано виготовити документи відповідно до
Методичного  посібника «Підготовка  пляжу до літнього  оздоровчого  періоду»,
розробленого Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної
адміністрації на 2018 рік;

робочу  нараду  з посадовими  особами  районних  спеціалізованих  служб
цивільного захисту, установ та організацій району, на який розглянуто питання
про  організаційні  заходи  щодо  проведення  24.05.2018 року  штабного
тренування;

штабне тренування за темою «Дії органів управління ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району
Харківської області у разі виникнення НС, пов'язаних з пожежею (вибухом) на
території  військової  частини  А2467,  із  теоретичним  відпрацюванням  питань
з ліквідації  наслідків  надзвичайної  ситуації  та  організації  евакуації  населення
смт Малинівка»;

штабне  тренування  з  органами  управління  ланки  територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району
Харківської  області  за  темою «Дії  органів  управління  ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району
у  разі  виникнення  НС,  пов'язаної  з  виникненням  пожеж  у  природних
екосистемах»;

інструктаж працівників районної державної адміністрації щодо посилення
пильності  під  час  виконання  посадових  обов'язків  з  метою  виявлення
підозрілих предметів,  негайного інформування про будь-які  події,  виявлення
підозрілих  осіб,  небезпечних  предметів  або  речовин.  Працівникам  надана
пам'ятка щодо дій під час виявлення ними підозрілих предметів. Розроблена
Пам'ятка для підприємств, установ та організацій району щодо першочергових
дій персоналу у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів.

Згідно із районною  цільовою Програмою розвитку цивільного захисту на
2017-2018 роки,  затвердженої  рішенням районної  ради від  13.12.2016 року,
виготовлено плакати  щодо  попередження  травматизму  на  воді  у  період
купального  сезону  2018  року,  а  саме  типу  А3  «Купання  заборонено!
Небезпечно для життя»,  пам'ятка учням навчальних закладів району «Основи
безпеки на воді» на суму 4,0 тис. грн.

Складена картосхема місць масового відпочинку людей на водних об'єктах
Чугуївського  району  на  2018  рік,  якою  затверджено  03.05.2018  до
функціонування  пляж  загального  користування  «База  відпочинку
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«Будівельник». Рішенням виконавчого комітету Есхарівської селищної ради від
21.06.2018 № 77 встановлено порядок функціонування пляжу.

23.05.2018 сектор взяв участь в роботі  обласної комісії щодо перевірки
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Чугуївського  району  Харківської  області,  лісокористувачів до  реагування
у випадку виникнення великих пожеж в лісових насадженнях району протягом
пожежонебезпечного періоду 2018 року.

Видано статті у міськрайонній інформаційній газеті «Вісник Чугуївщини»:
від 05.05.2018 № 19  - «Не допустити лісової пожежі»; від 19.05.2018   № 21  -
«Купальний сезон починається»;  від 16.06.2018 № 25  - «Звернення  районної
державної адміністрації до мешканців району».

Сектором розроблена листівка, яка надана сільським, селищним радам для
проведення  інформування  населення  про  заборону  відвідування  у  період
високої пожежної небезпеки (при встановленні ІV класу пожежної небезпеки за
умовами погоди) протягом червня-жовтня поточного року хвойних лісів.

Проведено  моніторинг  виконання  Плану  організаційних  і  практичних
заходів  щодо запобігання  виникненню лісових пожеж у  пожежонебезпечний
період  2018  року,  який  затверджений  розпорядженням  голови  районної
державної  адміністрації  від  27.03.2018  №  107. Протягом  кварталу  виникло
2 лісові  пожежі  у  Мохначанському  лісництві  ДП  «Скрипаївське  навчально-
дослідне  лісове  господарство»  та  Малинівському  лісництві  ДП  «Чугуєво-
Бабчанське лісове господарство».

Сумісно  з  Чугуївським  районним  відділом  Головного  управління
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області
організована  робота  щодо  знищення  виявлених  на  території  району
65 вибухонебезпечних  предмета  часів  Другої  світової  війни,  а  саме:
артилерійські снаряди  - 10 од.;  мінометні міни  - 48 од.;  протитанкові міни  -
6 од.; ручні гранати - 1 од.

Протягом звітного періоду відділом містобудування та архітектури район-
ної державної адміністрації  було розглянуто та узгоджено 32 проекти земле-
устрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлових  будинків,  господарських  будинків  і  споруд,  а  також  особистого
селянського господарства.

Забудовникам району було видано 9 будівельних паспортів на будівництво
індивідуальних  житлових  будинків  та  господарчих  будівель  і споруд
у смт Малинівка, с. Велика Бабка, с. Кам'яна Яруга, с. Коробочкине, с. Тернова;
садових  будинків  та  господарчих  будівель  у  садових  товариствах  «Акація»
(землі Кочетоцької селищної ради) та «Мир» (землі Кам'яноярузької сільської
ради).

Здійснювався  контроль  за  оформленням  земельних  ділянок  для
будівництва 4-х медичних амбулаторій в смт Введенка, смт Малинівка та в с.
Кам'яна Яруга.

Здійснено  контроль  за  виконанням  проектних  робіт  для  будівництва
медичних  амбулаторій  у  зазначених  вище  населених  пунктах  Чугуївського
району.
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Видано 5 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок для
проектування та будівництва:  4-х медичних амбулаторій (смт Введенка,  вул.
О. Горбачова,  152; смт Малинівка, пров. Молодіжний, 2-А та пров. Пушкіна,
2 В; с. Кам'яна Яруга, вул. Польова, 1-Б); фізкультурно-оздоровчого комплексу
(смт Новопокровка по вул. В. Вішталя, 9-А).

Оформлено 1 паспорт прив'язки для розміщення торговельного павільйону
в смт Кочеток.

Для будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Новопокровка
по вул. В. Вішталя, 9-А:  розглянуто проектно-кошторисну документацію; роз-
роблено план зонування, оформлено земельну ділянку; здійснено контроль за
отриманням дозвільних документів Новопокровською селищною радою.

Здійснено  контроль  за  будівництвом  спортивного  майданчика  для  міні-
футболу в с. Стара Гнилиця.

Проведена перевірка надійності та безпеки експлуатації об'єктів соціальної
інфраструктури  на  території  Малинівської,  Новопокровської,  Есхарівської,
Кочетоцької та Чкаловської селищних рад.

На  90  %  розроблено  генеральний  план  смт  Новопокровка.  На  30  %
розроблені  генеральні  плани  с.  Волохів  Яр  та  с.  Мосьпанове,  на  20  %  -
смт Введенка, с. Тернова, на 5 % - с. Зарожне та с. Тетлега.

Проводився моніторинг та готувалися інформації щодо:
активності містобудівної діяльності;
залучення замовників будівництва до пайової участі у розвиток інженерно-

транспортної  та  соціальної  інфраструктури  населених  пунктів  Чугуївського
району;

перевірки  надійності  та  безпеки  експлуатації  об'єктів  соціальної
інфраструктури;

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

збереження пам'яток архітектури;
назв проектів будівництва медичних амбулаторій;
розташованих  вздовж  автотраси  Київ-Харків-Довжанський  рекламних

конструкцій  для  розміщення  зовнішньої  реклами  поза  межами  населених
пунктів;

містобудівного кадастру та містобудівної документації;
відведення  органами  місцевого  самоврядування  земельних  ділянок  для

будівництва дитячого будинку сімейного типу;
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.

На території населених пунктів смт Введенка, смт Есхар, смт Малинівка,
смт  Новопокровка  та  с.  Тернова  проведена  інвентаризація  побудованих
індивідуальних  житлових  будинків,  які  не  введені  в  експлуатацію.
Із забудовниками району проведена робота стосовно введення індивідуальних
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житлових будинків в експлуатацію відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 13.04.2011 № 461.

Протягом ІІ  кварталу проведено 3  засідання районної  робочої  групи по
введенню житла в експлуатацію в Чугуївському районі. Станом на 26.06.2018
року по району введено в експлуатацію 10 індивідуальних житлових будинків
загальною площею 796,6 м².

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  семінар  для  керівників  служб  діловодства  та  архівних
підрозділів сільських,селищних рад.

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».

З  метою  організації  користування  документами  забезпечено
функціонування  читального  залу.  У  звітному  періоді  у  читальному  залі
працював 1 користувач, видано 4 справи.

Здійснювалося  інформаційне  забезпечення  користувачів  за  їхніми
запитами. Проводився прийом громадян, на якому прийнято 20 осіб; надійшло
запити майнового, тематичного та соціально-правового характеру юридичних
і фізичних осіб.

Проведено  4  засідання  експертної  комісії  архівного  відділу,  на  яких
розглянуто номенклатури справ установ, описи справ.

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, 3 - 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  30.06.2018  року  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
10970 документи.

Відділом  масових  комунікацій  районної державної  адміністрації
забезпечувався  моніторинг  суспільно-політичних  процесів  у  районі  шляхом
збору  та  узагальнення  інформації  про  діяльність  органів  виконавчої  влади,
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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  районної
державної  адміністрації.  Розпочалося  воно  відео-презентацією  «Перспективи
соціально-економічного  розвитку  району  у  2018  році»  щодо реалізації
в Чугуївському  районі  проектів  розвитку  територіальних  громад.  Присутніх
також було поінформовано про нове в законодавстві про субсидії; хід реформи
первинної  ланки  медицини  в  районі;  створення  в  районі  умов  для  втілення
в життя Концепції нової української школи.

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:

19 квітня - «Про роботу Чугуївського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді»; 

17  травня  -  «Духовний  заповіт  рівноапостольних  святих  Кирила  та
Мефодія» (до Дня слов'янської писемності і культури);

21  червня  -  «Про  соціальну  підтримку  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей».

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 ІІ квартал поточного року на офіційному веб-сайті  районної державної
адміністрації було розміщено 528 матеріалів, з яких 408 становили новини (77 %).

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

Структурні підрозділи  апарату  районної державної адміністрації постійно
працювали  над  удосконаленням  стилю,  форм  і  методів  роботи  щодо
забезпечення основної діяльності районної державної адміністрації.
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Проведено навчання працівників районної державної адміністрації: 04 квітня
вивчено 6 питань; 07 червня - 12 питань.

Проведено  семінар-нараду  з  сільськими,  селищними  головами  та
секретарями місцевих рад 18 квітня, розглянуто 3 питання.

На розширених нарадах голови  районної державної адміністрації з першим
заступником,  заступниками  голови,  керівником  апарату,  керівниками
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації та  служб  району,
сільськими, селищними головами розглянуто: 02 квітня - 3 питання; 11 травня -
3 питання; 11 червня - 5 питань.

Проведено телефонні зв'язки керівництва  районної державної адміністрації
з населенням району «Пряма лінія» за темами: 18 квітня - «Сміття. Як важлива
екологічна  проблема»  за  участю  заступника  голови  районної  державної
адміністрації; 16 травня -  «Соціальна справедливість у пенсійних виплатах» за
участю заступника голови районної державної адміністрації; 20 червня  - «Право
на звернення - Ваш засіб захисту прав і свобод!»  за участю керівника апарату
районної державної адміністрації.

На засіданнях колегії  районної  державної  адміністрації  було розглянуто:
25 травня -  4  питання;  26  червня -  3 питання.  За  результатами усіх засідань
колегії прийнято 7 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:  25  квітня  -  служби  у  справах  дітей  районної
державної адміністрації;  23 травня - управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації; 27 червня - відділу містобудування
та архітектури районної державної адміністрації.

Проведено перевірки комісією районної державної адміністрації здійснення
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  виконкомами:
Великобабчанської сільської ради (11-17 квітня), Зарожненської сільської ради
(13-19 червня).

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

За звітній період нагороджено 109 осіб та 2 колективи, а саме: Почесною
грамотою Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської районної
ради - 96 осіб та 2 колективи, 14 особам оголошено Подяку голови Чугуївської
районної державної адміністрації та Чугуївської районної ради.

З  нагоди  Дня  державної  служби  18  державних  службовців  районної
державної  адміністрації  відзначено  нагородами різного  рівня:  1  -  відомчого,
2  -  обласного,  15  -  районного,  з  них  2  як  переможці  першого  туру
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» цього року.
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Видано  138  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з основної  діяльності.  Надійшло  581  документ  з  обласної  державної
адміністрації  та  обласних  органів  виконавчої  влади,  219  -  з  місцевих
організацій, установ, підприємств.

За поточний період зареєстровано 174 письмових звернень громадян, з них
10  колективних  (309  осіб),  1  дублетне  звернення,  повторних  звернень  не
надходило.

Проведено  23  (46 осіб)  особистих  прийомів  громадян  керівництвом
районної державної адміністрації, в тому числі 7 виїзних (21 особа).

На початок ІІ кварталу 2018 року на контролі перебувало 332 документи.
У звітному  періоді  районною  державною  адміністрацією  взято  на  контроль
288 документів, з них: 6 розпоряджень та 8 доручень голови обласної державної
адміністрації,  8  розпоряджень  та  13  доручень  голови  районної  державної
адміністрації, 180 документів посадових осіб обласної державної адміністрації,
1  районну  програму,  72  листа  та  інших  документів  територіальних,
центральних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі: 7 листів з Чугуївської
районної  ради,  7 - з  контролюючих  органів;  2  -  з  Чугуївської  місцевої
прокуратури,  1 - депутатське  звернення,  9  внутрішніх  документів  районної
державної адміністрації.

Загальна  кількість  документів,  що  перебувала  на  контролі  протягом
ІІ кварталу 2018 року, складала 620. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  було  надано  794  інформації
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах, що в середньому складало по 13 інформацій щоденно.

Було  отримано  108  документів  з  дуже  стислими  термінами  виконання,
з них: 62 - з терміном виконання від 1 до 3 днів, 46 - від 4 до 7 днів. Також
33 документи  з  періодичними  термінами  інформування:  «більше  двох
разів» - 10, «щомісяця» - 10, «щокварталу» - 8, «щороку» - 2, «щотижня» - 3.

Було виконано в повному обсязі та знято з контролю 294 документи, що
складає 47,0 % від загальної  кількості  контрольних документів (620),  з  них:
8 розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 3 доручення голови
обласної державної адміністрації; 9 розпоряджень голови районної державної
адміністрації;  13  доручень  голови  районної  державної  адміністрації;
192 документи  посадових  осіб  обласної  державної  адміністрації;  5  районних
програм;  64  інших  документів,  з  них:  8 -  з  Чугуївської  районної  ради;
2 -  з Чугуївської  місцевої  прокуратури;  8  - з  контролюючих  органів;
1 -  адвокатський запит; 1 -  депутатське звернення;  3 -  внутрішніх документи
районної державної адміністрації.

Відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації
(далі  -  відділ)  упродовж ІІ  кварталу  підготовлено  58 проектів  розпоряджень
голови районної державної адміністрації з кадрових питань: 49 - з особового
складу,  8  -  про відпустки,  1  -  про відрядження та 1 -  з  основної діяльності.
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Окрім  того,  підготовлено  109  проектів  наказів  керівника  апарату  районної
державної адміністрації з кадрових питань (54 - з особового складу, 51 - про
відпустки, 4 - про відрядження) та 1- з основної діяльності.

Станом  на  01.07.2018  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють  121  особа,  22  посади  вакантні,  з  них  6 строкових:  5  -  на  період
відпустки для догляду за дитиною, 1 - у зв'язку з увільненням від виконання
посадових обов'язків на час проходження військової служби за контрактом.

На  посади  державних  службовців  призначено  18  осіб  (з  урахуванням
структурних підрозділів районної державної адміністрації).

У ІІ  кварталі звільнилося 18 осіб:  3 -  за  угодою сторін,  13 - у порядку
переведення до іншого державного органу, 2 - за власним бажанням.

Проводився  прийом  кандидатів  на  зайняття  вакантних  посад  державної
служби  у  районній  державній  адміністрації.  Було  проведено  10  засідань
конкурсної  комісії  районної  державної  адміністрації на  зайняття  вакантних
посад державної  служби категорій  «Б» і  «В» в апараті  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  та  її  структурних підрозділах  (крім  юридичних осіб
публічного права), за результатами яких визначено трьох переможців.

За результатами 9 засідань комісії з підрахунку стажу державної служби
працівників  районної  державної  адміністрації  12  державним  службовцям
підвищено надбавку за вислугу років на державній службі відповідно до Закону
України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від
25.03.2016  № 229  «Про  затвердження  Порядку  обчислення  стажу  державної
служби».

Завершено  перший  тур  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий
державний  службовець».  Відбулося  2  засідання  Організаційного  комітету
з проведення  першого  туру  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий
державний  службовець».  За  результатами  обговорень  членами  Оргкомітету
визначено  переможців  першого  туру.  Кращими стали:  в  номінації  «Кращий
керівник»  -  Альошина  Світлана  Сергіївна,  начальник  відділу  економічного
розвитку і  торгівлі  районної державної  адміністрації,  а  в  номінації  «Кращий
спеціаліст»  -  Казакова  Ольга  Вікторівна,  головний  спеціаліст  з  питань
персоналу  відділу  фінансового  забезпечення,  економічного  аналізу  та
управління  персоналом  управління  агропромислового  розвитку  районної
державної адміністрації. У травні підготовлено документи переможців першого
туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
для участі у другому турі.

У  червні  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 3 новопризначених державних службовців,  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. Шістнадцять осіб  пройшли  підвищення  кваліфікації  у  Харківському
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регіональному  інституті  державного  управління  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України  на  тематичних
короткострокових  семінарах:  два -  на  навчанні  за  професійною  програмою
(перший тиждень навчання).

Окрім того,  у  квітні  три представники районної  державної  адміністрації
взяли участь у ХVІІІ Міжнародному науковому конгресі «Публічне управління
ХХІ століття:  світові  практики та національні  перспективи»,  що відбувся на
базі  Харківського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної академії державного управління при Президентові України.

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

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

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

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

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.

Юридичним  відділом  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.
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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.
До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової

допомоги районної державної адміністрації, звернулось 7 громадян.
Сектором з питань оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи

та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації  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
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.

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

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

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

Основними  напрямами  роботи  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців  апарату  районної  державної  адміністрації  (далі  -  ДРВ)  було:
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».

У  відповідності  до  виконання  календарного  плану  основних
організаційних заходів з підготовки і проведення додаткових виборів депутатів
Чкаловської селищної ради 29 квітня 2018 року ДРВ зроблено: 

опрацювання  відомостей,  поданих  відповідними  органами,  закладами,
установами для складання попереднього списку виборців; 

внесення подань відповідними суб'єктами щодо зміни адреси приміщення
для  голосування  та/або  адреси  приміщення  дільничної  виборчої  комісії
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виборчої  дільниці,  що  використовується  для  підготовки  організації  і
проведення голосування; 

подання  територіальній  виборчій  комісії  відомостей  про  кількість
виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях; 

виготовлення та  передача попереднього списку виборців на паперовому
носії  та  виготовлених  іменних  запрошень  дільничній  виборчій  комісії
звичайної виборчої дільниці; 

прийняття заяв про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі
про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також
щодо  наявності  або  відсутності  відміток  про  постійну  нездатність  виборця
самостійно пересуватися;

виготовлення та передача уточненого списку виборців на паперовому носії
дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці;

чергування працівників відділу ведення Держаного реєстру виборців під
час проведення голосування - з 8 до 20 години.

Всього  отримано 138  відомостей  по  40 населеним  пунктам  району,  які
містили  дані  про  882 виборцям.  За  результатами  опрацювання  відомостей
періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 564 виборця;
включено до ДРВ - 76;
внесено змін до персональних даних у ДРВ - 488;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ - 105;
виконано переадресування для прийняття рішення на інші відділи ДРВ  -

43;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ - 25;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ - 169 виборцю.
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 ІІІ квартал 2018
року, затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації
від 25.06.2018 № 233.

Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                          В. ГЕРМАН

Любов Кіянська 40 906
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