
1. Звіт  про виконання плану роботи районної державної  адміністрації  за
IІІ квартал 2018 року направити першому заступнику, 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 ІIІ квартал 2018
року на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в місцевих
засобах масової інформації.

Голова районної державної 
адміністрації                                                                               М. ШОШИН

«____»____________2018 р.

Голові  районної  державної
адміністрації

                                             М. ШОШИНУ

З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за ІIІ квартал 2018 року

Районною державною адміністрацією у IІІ кварталі 2018 року вживалися
заходи  щодо  виконання  затверджених  планів  роботи,  завдань,  визначених
актами Президента  України та  Уряду  України щодо соціально-економічного
розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України «Про
місцеві  державні  адміністрації»,  пріоритетних  напрямів  роботи  районної
державної адміністрації.

Відділом  масових  комунікацій  районної  державної  адміністрації
забезпечувався  моніторинг  суспільно-політичних  процесів  у  районі  шляхом
збору  та  узагальнення  інформації  про  діяльність  органів  виконавчої  влади,
місцевого самоврядування, народних депутатів, депутатів обласної та районної
рад,  політичних  партій  та  громадських  організацій,  конфліктоутворюючі
ситуації та  проблеми  району,  масові  політичні  акції  тощо.  За  результатами
проведеної  роботи  підготовлено  12 щотижневих  та  3  щомісячні  інформації
щодо суспільно-політичної ситуації у районі.
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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.

06  липня  організовано  та  проведено  засідання  громадської  ради  при
районній  державній  адміністрації,  на  якому  розглянуто  4  питання  про:
реалізацію  в  районі  проектів  розвитку  територіальних  громад  (відео-
презентація); нове в законодавстві про субсидії та розвінчання міфів про них;
хід реформи первинної ланки медицини в районі; створення 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 за темами: 19 липня - «7 нових міфів про субсидії»; 16 серпня -
«Про створення в Чугуївському районі умов для втілення в життя Концепції
нової  української  школи»;  20  вересня  -  «Про  хід  реформи  первинної  ланки
медицини в Чугуївському районі».

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  районної  державної
адміністрації  координувалася  робота  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації  щодо  наповнення  веб-сайту  фото-новинами  та
обов'язковими для оприлюднення документами, опрацьовувалися ці матеріали.

За ІІІ квартал поточного року на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації було розміщено 535 матеріалів, з яких 398 становили фото-новини
(74 %).

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

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

Проведено навчання працівників районної державної адміністрації: 19 липня
вивчено 6 питань; 02 серпня - 5 питань; 06 вересня - 10 питань.

09 серпня проведено семінар-нараду з сільськими, селищними головами та
секретарями місцевих рад, розглянуто 8 питань.

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: 09 липня - 4 питання; 13 серпня -
3 питання; 10 вересня - 1 питання.
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Проведено телефонні зв'язки керівництва  районної державної адміністрації
з населенням району «Пряма лінія» за темами: 18 липня - «Проблеми пільгових
перевезень пасажирів» за участю першого заступника голови районної державної
адміністрації  Г.  Танкова;  15 серпня -  «Актуальні  проблеми  переселенців  в
Україні. Шляхи їх подолання» за участю заступника голови районної державної
адміністрації  В. Волоцкової;  19  вересня  -  «Структура  тарифів  опалювального
сезону  2018-2019  років»  за  участю першого  заступника  голови  районної
державної адміністрації Г. Танкова.

Колегією  районної  державної  адміністрації  за  звітний  період  було
проведено 3 засідання, у тому числі спільно з колегією відділу освіти районної
державної адміністрації, на яких розглянуто 10 питань. За результатами засідань
колегії прийнято 10 розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Перевірено  роботу  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації щодо стану  планування діяльності,  правової  роботи,  організації
особистого  прийому  громадян,  ведення  діловодства  та  архівної  справи,
дотримання  вимог  чинного  трудового  законодавства,  законодавства  про
державну службу та запобігання корупції, контролю за виконанням документів
та  з  інших  питань  діяльності:  25  липня  -  відділу  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  інфраструктури;  22  серпня  -  відділу  охорони
здоров'я;  26 вересня  -  сектору  цивільного  захисту  районної  державної
адміністрації.

Проведено перевірки комісією районної державної адміністрації здійснення
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  виконкомами:
Мосьпанівської сільської ради (11-17 липня), Старопокровської сільської ради
(19-25 вересня).

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».

Проведено 10 засідань комісій з питань нагородження районної державної
адміністрації та районної ради, за результатами яких нагороджено 105 осіб та
7 колективів,  а  саме:  Почесною  грамотою  Чугуївської  районної  державної
адміністрації та Чугуївської районної ради - 84 особи та 4 колективи, 21 особі та
3  колективам  оголошено  Подяку  голови  Чугуївської  районної  державної
адміністрації та Чугуївської районної ради.

Видано  129  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з основної діяльності.

Надійшло 487 документів з обласної державної адміністрації та обласних
органів виконавчої влади, 220 - з місцевих організацій, установ, підприємств.

За поточний період зареєстровано 189 письмових звернень громадян, з них
14  колективних  (302  особи),  4  дублетних  звернень,  повторних  звернень  не
надходило.

Проведено  36  (68 осіб)  особистих  прийомів  громадян  керівництвом
районної державної адміністрації, в тому числі 14 виїзних (36 осіб).
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На початок ІІІ кварталу 2018 року на контролі перебувало 382 документи.
У звітному  періоді  районною  державною  адміністрацією  взято  на  контроль
262 документи,  з  них:  4 доручення  голови  обласної  державної  адміністрації,
6 розпоряджень  та  12  доручень  голови  районної  державної  адміністрації,
167 документів  посадових  осіб  обласної  державної  адміністрації,  2  районні
програми, 71 лист 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;  7 - депутатських  звернень,  4  -  внутрішніх
документи районної державної адміністрації.

Загальна  кількість  документів,  що  перебувала  на  контролі  протягом
ІІІ кварталу 2018 року, складала 644. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  було  надано  949  інформацій
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах, що в середньому складало по 15 інформацій щоденно.

Було  отримано  97  документів  з  дуже  стислими  термінами  виконання,
з них: 51 - з терміном виконання від 1 до 3 днів, 46 - від 4 до 8 днів. Також
21 документ з періодичними термінами інформування: «більше двох разів» - 5,
«щомісяця» - 10, «щокварталу» - 4, «щотижня» - 2.

Було виконано в повному обсязі та знято з контролю 286 документів, що
складає 44,4 % від загальної  кількості  контрольних документів (644),  з  них:
2 розпорядження  та  1  доручення  голови  обласної  державної  адміністрації;
8 розпоряджень  та  14  доручень  голови  районної  державної  адміністрації;
153 документи  посадових  осіб  обласної  державної  адміністрації;  5  районних
програм;  108  інших  документи,  з  них:  4 -  з  Чугуївської  районної  ради;
3  - з контролюючих  органів;  5 -  депутатських  звернень;  14 -  внутрішніх
документів районної державної адміністрації.

Відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації
(далі -  відділ) упродовж ІІІ кварталу підготовлено 50 проектів розпоряджень
голови районної державної адміністрації з кадрових питань: 28 - з особового
складу, 18 - про відпустки, 2 - про відрядження та 2 - з основної діяльності.
Окрім  того,  підготовлено  91  проект  наказів  керівника  апарату  районної
державної адміністрації з кадрових питань (38 - з особового складу, 49 - про
відпустки, 4 - про відрядження).

Станом  на  01.10.2018  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють 120 осіб, 23 посади вакантні, з них 6 строкових - на період відпустки
для догляду за дитиною.

На  посади  державних  службовців  призначено  3  осіб  (з  урахуванням
структурних підрозділів районної державної адміністрації): 1 - за результатами
конкурсного відбору, 2 - у порядку переведення з іншого державного органу.

У ІІІ кварталі звільнилося 4 особи: 3 -  за угодою сторін, 1 -  за власним
бажанням.
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За результатами 8 засідань комісії з підрахунку стажу державної служби
працівників  районної  державної  адміністрації  10 державним  службовцям та
заступнику голови районної державної адміністрації встановлено надбавку за
вислугу  років  на  державній  службі  відповідно  до  Закону  України  «Про
державну  службу»  та  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  25.03.2016
№ 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби».

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

Щодо  однієї  особи  завершено  перевірку,  передбачену  Законом  України
«Про очищення влади».

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

Державні  службовці  районної  державної  адміністрації  підвищували
кваліфікацію на навчаннях  працівників  районної  державної  адміністрації,  на
семінарах-нарадах з сільськими, селищними головами та секретарями місцевих
рад. Сімнадцять осіб  пройшли  підвищення  кваліфікації  у  Харківському
регіональному  інституті  державного  управління  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України  на  тематичних
короткострокових семінарах.  Одна особа взяла участь у навчаннях (тренінгах)
за  темами:  «Правові  аспекти  організації  роботи  із  запобігання  корупції»,
«Електронне декларування», які відбулися у місті Харків.

Окрім  того,  один  представник  районної  державної  адміністрації  взяв
участь у навчальних зборах військовозобов'язаних оперативного резерву другої
черги у 2018 році.

Одна особа пройшла функціональне навчання у сфері цивільного захисту
при  Навчально-методичному  центрі  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності Харківської області.

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. 

У  системі  електронного  документообігу  FossDoc  для  відокремлених
структурних  підрозділів  проведено  налаштування  типів  документів  для
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електронної реєстрації вхідних, вихідних документів, 5 видів наказів. З метою
впровадження  електронної  реєстрації  документів  у  структурних  підрозділах
видано наказ керівника апарату від 17.08.2018 № 16-о, яким затверджено графік
впровадження  електронної  реєстрації  в  структурних  підрозділах.  Згідно
з наказом  у  серпні-вересні  2018  року  проведено  навчання  та  розпочато
реєстрацію  вхідних,  вихідних  документів,  наказів  в  архівному  відділу,
управлінні агропромислового розвитку, фінансовому управлінні, відділі освіти
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;
проектів рішень районної ради;
актів  органів  місцевого  самоврядування,  виданих  з  питань  здійснення

делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність чинному
законодавству.

Проводилась робота пов'язана з укладанням договорів, контрактів та угод.
Постійно  вносились  зміни  та  доповнення  до  розпоряджень  голови

районної державної адміністрації в установленому порядку.
Готувалися  заяви,  клопотання  по  судових  справах,  стороною  яких

є районна державна адміністрація, постійно проводиться претензійна робота.
Взято 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.
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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.

Проведені збори з військовозобов'язаними оперативного резерву 2-ої черги
в період з 28 серпня по 06 вересня 2018 року.

З питань оборонної роботи проведено:
заходи  щодо  призову  громадян  України  призовного  віку  на  строкову

військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань України;
перевірка військового обліку відповідно до затвердженого графіка.
Видані розпорядження голови районної державної адміністрації:
від  26.09.2018  №  369  «Про  внесення  змін  до  розпорядження  голови

районної державної адміністрації від 19.03.2018 № 89 «Про проведення призову
громадян  призовного  віку  на  строкову  військову  службу  у  2018  році»
(зі змінами);

від 25.09.2018 № 41дск «Про внесення змін до розпорядження районної
державної адміністрації від 22.12.2017 № 64 дск».

Проведена  робоча  нарада  під  головуванням  голови  районної  державної
адміністрації  з  представниками  силових  структур  з  питань  дотримання
публічного  порядку  та  безпеки  напередодні  та  під  час  проведення  масових
заходів.

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,  комісій  по  боротьбі  зі  злочинністю
і  корупцією  та  організації  роботи  громадських  формувань  з  охорони
громадського порядку.

Проведені службові наради та ряд заходів з питань:
дотримання публічної безпеки та громадського порядку напередодні та під

час проведення масових заходів;
відбору  кандидатів  на  військову  службу  за  контрактом  та  строкову

військову службу;
готовності районної призовної та медичної комісій до заходів пов'язаних

з призовом громадян України на строкову військову службу у жовтні-грудні
2018 року. 

Внесені  зміни  до  Програми  шефської  допомоги  військовим  частинам
Чугуївського гарнізону (А4104, А0501, А1993, А2467) Збройних Сил України,
військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді на 2018-
2020  роки,  затвердженої  рішенням районної  ради  від  13.02.2018  року  та  до
Програми територіальної оборони Чугуївського району Харківської області на
2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 20.12.2017 року.
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Основними  напрямами  роботи  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців  апарату  районної  державної  адміністрації  (далі  -  ДРВ)  було
проведення  щомісячного  періодичного  поновлення  персональних  даних
Реєстру  у відповідності  до  ст.  22  Закону  України  «Про  Державний  реєстр
виборців».

Всього  отримано 165  відомостей  по  40 населеним  пунктам  району,  які
містили  дані  про  1386 виборців.  За  результатами  опрацювання  відомостей
періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 798 виборців;
включено до ДРВ - 111;
внесено змін до персональних даних у ДРВ - 687;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ - 279;
виконано переадресування для прийняття рішення на інші відділи ДРВ  -

11;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ - 27;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ - 298 виборцям.
Відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної

адміністрації  забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання
адміністративних послуг при районній державній адміністрації.

Протягом  ІІІ  кварталу  2018  року  зареєстровано  1187 звернень щодо
надання  адміністративних  послуг:  29  -  Чугуївського районного  відділу
Головного  управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській
області (далі - ДМС), 604 - міськрайонного управління у Чугуївському районі
і м.  Чугуєві  Головного  управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області
(далі -  Держгеокадастр),  1  -  Головне  територіальне  управління  юстиції
у Харківській  області,  550 -  власні  послуги  (відділ  державної  реєстрації
районної  державної  адміністрації -  544:  нерухоме  майно  -  481,  бізнес  -  63,
відділ  містобудування  та  архітектури  районної  державної  адміністрації -  6),
3 - документи дозвільного характеру.

Надано  14 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 1355 результатів: 28 - ДМС, 701 - Держгеокадастру, 620 - власні
послуги  (відділ  державної  реєстрації  районної  державної  адміністрації:
нерухоме  майно  -  556,  бізнес  -  63,  відділ  містобудування  та  архітектури
районної державної адміністрації - 6), 2 - документи дозвільного характеру.

Адміністраторами  надано  майже  500  консультацій  щодо  отримання
адміністративних послуг.

Протягом ІІІ кварталу 2018 року відділом державної реєстрації районної
державної  адміністрації  прийнято  (через  Центр  надання  адміністративних
послуг  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено
державної  реєстрації 682 заяви,  з  яких:  579 заяв  щодо державної  реєстрації
нерухомого  майна  та  79  заяв  щодо  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних осіб-підприємців.



9

Задоволено 671 заява; відкликано 4 заяви; відмовлено у задоволенні 5 заяв;
залишок  нерозглянутих  заяв  становить  21  (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 02.08.2018, 11.09.2018 «Про внесення змін до рішення районної ради
від 20.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік».

Підготовлено проекти та видані розпорядження голови районної державної
адміністрації  від  25.09.2018  №  363  «Про  заходи  щодо  складання  проектів
районного та інших місцевих бюджетів району на 2019 рік» та «Про виділення
коштів  з  районного  цільового  фонду  соціально-економічного  розвитку
Чугуївського району» (від 17.08.2018 № 330, від 25.09.2018 № 362).

Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення змін до
затверджених бюджетів 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-вересень  2018  року.
Індекс  обсягу  сільськогосподарського  виробництва  склав  127,1 %  до
відповідного періоду попереднього року.

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  01.10.2018  поголів'я  великої  рогатої
худоби склало 8043 голів,  у тому числі  корів - 3070 голів,  що на 64 голови
більше відповідного періоду минулого року, свиней - 37047 голів, що на 31171
голову  більше показника минулого року, птиці - 125192 голови, що на 60296
голів більше ніж у минулому році.

Виробництво м'яса худоби та птиці (у живій вазі) склало - 4876,3 тонни,
що на 1834 тонни більше показника минулого року, молока - 19621,4 тонни, що
на  15,8  % або  на  2671,8  тонн більше,  в  порівнянні  з  аналогічним періодом
минулого року.

Надій  молока  від  однієї  середньої  корови  склав  6497  кг,  що на  870  кг
більше відповідного періоду минулого року. Середньодобові прирости великої
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рогатої худоби та свиней становлять - 566 та 631 гр. За ІІІ квартал вироблено
10870,4  тис.  шт  яєць,  що  на  3421,2  шт  більше  ніж  у  минулому  році.
Яйценосність  курей-несучок  склала  152  шт,  що на  15  шт більше  показника
минулого року.

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;

розрахунків за оренду земельних часток (паїв), станом на 01.10.2018 року
господарства району розрахувалися з пайщиками на суму 60390,4 тис. грн, що
становить 72,4 %.

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

Спеціалістами управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації  проводились  виїзди  до  сільськогосподарських  підприємств
району з питань заготівлі кормів та підготовки тваринницьких приміщень до
зимівлі,  стану  зберігання  сільськогосподарських  культур,  ходу  осінньо-
польових робіт, стану посівів озимих зернових культур під урожай 2019 року.

Проведено моніторинг  закупівлі  сільськогосподарської  техніки  та
технологічного обладнання сільськогосподарськими підприємствами району. За
січень-вересень  2018  року  господарствами  району  закуплено
сільськогосподарської техніки та обладнання на суму 59,9 млн. грн.

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

За  останніми  даними  обласної  статистики  (за  січень-липень  2018  року)
підприємствами  району  реалізовано  промислової  продукції  на  суму
1480559,30 тис. грн що складає 1,4 % до всієї реалізованої продукції області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
філія  «Теплоелектроцентраль»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»  на
186,38  %,  ТОВ  «ТММ-ЕНЕРГОБУД  МЕНЕДЖМЕНТ»  на  124,1  %,
ТОВ «Бікорм»  на  57,51  %,  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  на  11,61  %,
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на 7,92 %.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах:
ТОВ «Лікеро - горілчаний завод «ПРАЙМ» - на 33,61 %, ДП «Новопокровський
КХП» на 52,49 %.

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.
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Об'єм  імпорту  за  січень-липень  2018 року становить  13269,60  тис.  дол.
США, що складає 1,4 % від імпорту товарів області; об'єм експорту - 7062,20
тис. дол. США, що складає 1,0 % від загального експорту товарів області.

Обсяг  капітальних  інвестицій  за  січень-червень  2018  року  склав
156423,0 тис. грн, що становить 3347,70 грн на одну особу населення.

У районі налічується 226 закладів торгівлі: 134 магазини, 74 торговельних
павільйонів, 18 кіосків.

Працюють фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський КХП»,
ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»,  які  реалізують  продукцію  власного
виробництва за цінами товаровиробників.  Також реалізують свою продукцію
11 павільйонів ТОВ «Українсько-словенського підприємства «Хлібопекарський
комплекс  «Кулиничівський»,  1  магазин  торговельної  мережі  «Брусничка»,
5 торговельних  павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»,  3  фірмових  кіоски
ПрАТ «Агрокомбінат  «Слобожанський»  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 49 підприємств: 21 кафе, 1 буфет,
2 кафетерія, 25 їдалень. 

На  території  району  функціонує  34  об'єкти  побутового  обслуговування
населення, які надають 11 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив
одягу, послуги перукарень, послуги лазень, ремонт теле-, радіоапаратури, інші.
За останніми  даними  обласної  статистики  обсяг  реалізованих  послуг  склав
18380,50 тис.  грн,  у  т.ч.  населенню  1336,90 тис.  грн.  Частка  послуг,
реалізованих населенню у загальному обсязі - 7,3 %.

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» - 13,85 грн, батон із борошна вищого ґатунку -
9,55 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку - 7,65 грн.

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» -
29,60  грн/л,  бензин  марки  АI  -  95  «Євро» - 31,75  грн/л,  дизпаливо  марки
«Євро» - 28,85 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
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підприємств  побутового  обслуговування  населення,  мережі  ресторанного
господарства та торговельних точок району.

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

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

На  обліку  у  Чугуївській  міськрайонній  філії  Харківського  обласного
центру зайнятості з початку року перебувало 786 безробітних, з яких 397 осіб
працевлаштовані. Рівень працевлаштування складає 51,0 %.

На  проведення  громадських  та  інших  роботах  тимчасового  характеру
з бюджетів сільських та селищних рад виділено 773,31 тис.  грн, використано
246,4 тис. грн. У громадських роботах взяли участь 276 осіб. 

У районі створено 231 нове робоче місце. З них: юридичними особами - 96,
фізичними особами - 119, за договорами трудового найму працює - 16 чол.

Станом на 01.10.2018 заборгованості з виплати заробітної плати в районі
немає. 

Середньомісячна заробітна плата по району за ІІІ квартал 2018 року склала
7011,0 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає 135,5 %.
Прожитковий мінімум на працездатну  особу  вона перевищує у  3,8  рази,  від
обласного рівня заробітна плата складає 93,6 %. 

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

Протягом ІІІ  кварталу  2018 року проведено  обстеження 23 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 356 нещасних випадків
невиробничого характеру.

Станом  на  01.10.2018  житлові  субсидії  в  районі  призначені  6139  домо-
господарствам (46,2 %). В аналогічному періоді 2017 року - 10507 (79,1 %) 

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
54452,871 тис. 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 64,86 грн.
За рішенням конфліктної комісії  призначено субсидій - 2225 сім'ям, або

36,2 % від загальної кількості призначених.
Станом  на  01.10.2018  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України

«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 166 отримувачам на суму 24164,0
тис.  грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна допомога  дітям,  батьки
яких  ухиляються  від  сплати  аліментів  нарахована  12  отримувачам  на  суму
158,6 тис. грн, заборгованості немає. 
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Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  206  сім'ям  на  суму  66668,0  тисяч  грн,
заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
51 особі на суму 89,2 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога особам,  які  не мають права на пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  140  особам  на  суму  1900,8  тис.  грн  та
соціальна допомога дітям померлого годувальника нарахована 29 отримувачам
на суму 340,0 тис. грн, заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 14 особам
на суму 72,5 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 40  особам на суму
10,4 тис. грн, заборгованості немає.

Щомісячна  грошова  допомога  особі,  яка  проживає  разом  з  особою
з інвалідністю  І  чи  ІІ  групи  внаслідок  психічного  розладу  нарахована
32 отримувачам на суму 599,4 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 406 отримувачам на суму 6411,7 тис. грн, заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  нарахована  на  суму  1416,2  тис.  грн,  з  них:
9 прийомним сім'ям нараховано 639,1 тис. грн, 2 дитячим будинкам сімейного
типу  -  нараховано  659,9  тис.  грн,  соціальна  допомога  на  утримання  дитини
в сім'ї патронатного виховання - 1 сім'я на суму 117,2 тис. грн, заборгованості
немає.

Головним державним соціальним інспектором перевірено 3400 особових
справи  одержувачів  субсидій  та  683  особові  справи  одержувачів  соціальних
допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам.  Станом на  01.10.2018
призначено пільг на загальну суму 6709,4 тис. грн, перераховано 8047,7 тис.
грн,  у  тому  числі  за  минулі  роки  3455,2  тис.  грн.  Заборгованості  перед
населенням за надані пільгові послуги немає. 

Призначено пільг на придбання твердого палива 122 особам на загальну
суму 198,3 тис. грн.

Станом на 01.10.2018 року управлінням:
видано 455 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
путівки  на  санаторно-курортне  лікування  отримали  7  ветеранів  війни,

у тому  числі  2  учасника  АТО  та  30  осіб  з інвалідністю  загального
захворювання;

для  забезпечення  осіб  з  інвалідністю  технічними  та  іншими  засобами
реабілітації укладено 41 договір та сплачено 14 договорів на суму 29736,09 тис.
грн,  134  особи  з  інвалідністю  отримала  265 направлень  для  забезпечення
протезними виробами та технічними засобами реабілітації.
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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 01.10.2018 року надана допомога 732 особам, у тому числі:
відділенням соціальної допомоги вдома - 443 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  -

20 особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

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

пунктом прокату - 49 особам;
переміщеним особам із зони ООС - 8 особам.
На  обліку  перебуває  419  громадян  постраждалих  внаслідок  Чорно-

бильської катастрофи (1 категорія - 104 чол., 2 категорія - 78 чол., 3 категорія -
147 чол., вдови - 37 чол., діти - 53 чол.).

Щорічна  компенсація  на  оздоровлення  виплачена  148  особам  на  суму
15,4 тис. грн.

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  183  особи,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  на  суму  512,2  тис.  грн.
Безкоштовними  ліками  забезпечено  75  громадян  на  суму  91,3  тис.  грн.
Безкоштовним зубопротезуванням забезпечено 11 осіб на суму 18,5 тис. грн.

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

надана матеріальна допомога 29 особам на суму 22600 грн;
3 - районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати

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

зайнятості;
13  -  конфліктної  комісії  з  питань  призначення  державної  соціальної

допомоги  малозабезпеченим  сім'ям,  надання  населенню  субсидій  для
відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, розглянуто 1329 справ по
субсидіях та 31 справа по допомогах, 14 справ по пільгах;

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

1 - координаційного комітету сприяння зайнятості населення;
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
ІІІ  кварталу  проведено  засідання  Координаційної  ради  з  питань  охорони
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здоров'я  та  медичної  допомоги населенню району та районної  ради протидії
туберкульозу та ВІЛ-інфенкції/СНІДу.

Спеціалісти відділу охорони здоров'я взяли участь у:
тренінгу  Міністерства  охорони  здоров'я  України,  Національної  служби

здоров'я  України  за  темою  «Фінансово-економічні  та  юридичні  засади
господарювання  надавача  первинної  медичної  допомоги»,  який  відбувся
в м. Одеса;

засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних  ситуацій  Харківської  області  в  режимі  відеоконференції
з питання «Про стан забезпечення протипожежного захисту об'єктів з масовим
перебуванням людей у закладах охорони здоров'я»;

нараді Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, яка
відбулася  в  КЗОЗ  «Обласна  клінічна  лікарня  -  Центр  екстреної  медичної
допомоги та медицини катастроф» (м. Харків) з питання  укладання договорів
з Національною службою здоров'я України закладами первинної ланки;

нараді з головними лікарями КП «Чугуївський районний центр первинної
медико-санітарної  допомоги» Чугуївської  районної  ради Харківської  області,
КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» з питання
транспортування  трьох  осіб,  хворих  на  хронічну  ниркову  недостатність  для
отримання  процедури  гемодіалізу  в  Харківський  обласний  клінічний  центр
урології і нефрології ім. В.І. Шаповала;

медичній  нараді  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»  з  питань взаємодії  лікувальних закладів  району з  метою
надання ефективної медичної допомоги мешканцям району;

засіданні  комісії  з  питання  функціонування  КП  «Чугуївський  районний
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  в  умовах  реформування
первинного рівня надання медико-санітарної допомоги;

засіданні комісії з питання надання адресної допомоги хворим на хронічну
ниркову  недостатність  для  отримання процедури гемодіалізу  в  Харківському
обласному клінічному центрі урології і нефрології ім. В.І. Шаповала.

На пленарні  засідання Чугуївської  районної  ради підготовлено питання
«Про  внесення  змін  до  районної  Програми  розвитку  лікувальних  закладів
району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015
року (із змінами)».

Здійснено  організацію  медичного  обслуговування:  районних  святкових
заходів  з  нагоди  Дня  Державного  Прапора  України  та  27-ї  річниці  Дня
незалежності  України;  Дня  знань;  відкритого  фестивалю  обрядового  та
сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці - плюс».

З  метою проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  у  районі  організовано  виїзди
бригади  вузьких  фахівців  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка». 

У  липні  2018  року  здійснено  виїзди  в  смт  Есхар,  с. Зелений  Колодязь,
с. Залізничне, с. Стара Гнилиця, с. Базаліївка, с. Юрченкове. Лікарями під час
виїздів оглянуті 189 осіб. Всього за звітний період оглянуто 1001 особу.
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У серпні здійснено виїзди в смт Малинівка, смт Кочеток, смт Чкаловське,
с. Миколаївка.  Лікарями під  час  виїздів  оглянуто 97 осіб.  Всього  за  звітний
період оглянуто 1098 осіб.

У  вересні  -  виїзди  бригади  вузьких  фахівців-лікарів  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» в смт Новопокровка, с. Стара
Покровка, с. Волохів Яр, с. Іванівка, с. Степове.

На  території  району  реалізується  Урядова  програма  «Доступні  ліки».
Чинний реєстр  препаратів,  вартість  яких  відшкодовується  державою налічує
143  торгових  назви  лікарських  засобів  українського  виробництва  та
96 зарубіжного. За період роботи програми споживання препаратів, що увійшли
до  переліку  збільшилося  на  90%.  Завдяки  референтному  ціноутворенню  на
деякі групи препаратів ціни знизилися на 60%. Проведено значну інформаційну
роботу  для  повного  охоплення  пацієнтів  лікуванням  пільговими
медикаментами  в  рамках  реалізації  Урядової  програми  «Доступні  ліки».
Інформація  була  розміщена  в  інформаційній  газеті  «Вісник  Чугуївщини»  та
ТРК «Слобожанка». Розповсюджено плакати по лікувальним підрозділам.

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.

Проведено  11  рейдів-перевірок  по  виявленню  бездоглядних  та  безпри-
тульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують, відповідно до графіку на
2018  рік  у  смт  Чкаловське,  смт  Введенка,  смт  Кочеток, смт  Малинівка,
смт Есхар, с. Леб'яже, с. Юрченкове, с. Коробочкине,  с. Базаліївка, с. Волохів
Яр, с. Стара Покровка. Всього обстежено 43 сім'ї, в яких виховується 51 дитина.
Виявлено  11  дітей,  які  знаходились  без  догляду  батьків,  з  них  6  дітей
влаштовано  до  дитячого  відділення  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня ім. М.І. Кононенка», 5 дітей - повернуто батькам. Додатко здійснено
виїзди  у  смт  Чкаловське,  смт  Введенка,  м.  Чугуїв,  с.  Зарожне,  смт Есхар,
с. Базаліївка, с. Стара Покровка, під час яких відвідані сім'ї, які перебувають
у складних життєвих обставинах та де існує ризик соціального сирітства та/або
загрози життю та здоров'ю.

Взято  участь  у  21  судовому  засіданні у  Чугуївському  міському  суді:
12 - відносно батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки; 7 - стосовно
захисту житлових та майнових прав; 2 -  щодо визначення місця проживання
дітей.

Проведено  2  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної адміністрації на яких розглянуто 31 питання.

За  участі  служби  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації
проведено та взято участь у наступних заходах:

17  липня  -  неповнолітній-сирота  влаштований  під  піклування  до  рідної
сестри та переїхав на постійне місце проживання до Швеції;
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30 липня - 3 малолітні дитини-сироти повернуті на виховання та спільне
проживання  до  родини  опікуна  (діти  тимчасово  перебували  в  Чугуївському
міському  центрі  соціально-психологічної  реабілітації  через  те,  що  опікун
опинилась у складних життєвих обставинах);

31 липня -  малолітня дитина, яка перебувала під опікою влаштована до
родини біологічного батька (батько визнав батьківство);

03 серпня - проведено лекції для дітей, які відпочивають в  Чугуївському
районному дитячому оздоровчому таборі «Орлятко», за темою «Ні - торгівлі
людьми!»;

09  серпня  -  3  малолітніх  дітей,  батьки  яких  перебувають  у  складних
життєвих обставинах, влаштовано до Чугуївського міського центру соціально-
психологічної  реабілітації.  Мати  подолала  складні  життєві  обставини  та
забрала їх 23 серпня (смт Есхар);

10  серпня -  взято  участь спільно  із  представником  Малинівської  ОТГ
у семінарі  «Організація  соціальної  підтримки  населення  в  об'єднаних
територіальних громадах», який відбувся в м. Харків за участі представників
обласної державної адміністрації;

17  серпня -  3  дітей  з   багатодітної  родини,  яка  перебуває  у  складних
життєвих  обставинах,  влаштовано  до  дитячого  відділення  КЗОЗ
«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» на час вирішення
матір'ю питань щодо повернення дітей до родини; 28 серпня мати забрала дітей
додому;

21  серпня -  3  малолітніх  дітей  влаштовано  до  Харківського  обласного
центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, буде порушено питання
про позбавлення батьківських прав матері дітей;

28  серпня -  3  малолітніх  дітей,  через  асоціальну  поведінку  батьків,
влаштовано  до  родини  тітки  на  час  вирішення  питання  про  позбавлення
батьківських прав матері;

31 серпня - 1 малолітня дитина тимчасово влаштована до родини родичів
на час подолання батьками складних життєвих обставин;

17 вересня -  3  дітей  з  багатодітної  родини,  яка  перебуває  у  складних
життєвих обставинах, тимчасово влаштовано до родини родичів до вирішення
питання про подальше влаштування;

24  вересня  -  2  малолітні  дитини,  батьки  яких  перебувають  у  складних
життєвих  обставинах,  влаштовано  до  Обласного  будинку  дитини  «Зелений
Гай».

За рахунок субвенції державного бюджету в серпні придбана квартира для
особи із числа дітей-сиріт із с. Зарожне.

Протягом звітного періоду надано юридичний статус дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування - 15 дітям.

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

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

Підготовлено  17 розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з питань, що стосуються захисту прав дітей.

Чугуївським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(далі  -  Центр)  продовжувалась  робота  за  основними напрямками діяльності:
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.

Для фахівців Центру було проведено семінарське заняття «Профілактика
професійного  вигорання»,  «Гострі  та  проблемні  питання,  пов'язані  із
забезпеченням  ефективної  соціальної  роботи  з  сім'ями,  які  перебувають
у складних життєвих обставинах», на робочих нарадах розглядались проблемні
питання надання соціальних послуг населенню.

На  базі  спеціалізованого  формування  «Соціальна  підтримка  сімей»
виявлено 38 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у 12 з них
існує ризик соціального сирітства. 

З  метою  проведення  соціальної  роботи  з  сім'ями,  які  перебувають
у складних життєвих обставинах, та сім'ями, в яких виховуються діти-сироти та
діти,  позбавлені  батьківського піклування,  фахівцями центру  було здійснено
225 соціальних інспектувань сімей, у яких виховується 331 дитина. 

З  метою  контролю  за  цільовим  використанням  коштів  було  здійснено
54 відвідування сімей, яким призначена і виплачена допомога при народженні
дитини. Було виявлено 2 випадки нецільового використання коштів.

У  рамках  спеціалізованого  формування  фахівцями  Центру  проводилась
робота  щодо  формування  у  дітей  та  молоді  відповідальної  поведінки  та
здорового  способу  життя.  Був  проведений  21  захід,  в якому  взяла  участь
401 особа,  3  заходи  було  проведено  у  «Чугуївському  районному  дитячому
оздоровчому таборі «Орлятко». 

На  базі  спеціалізованого  формування  «Консультаційний  пункт
у пологовому стаціонарі» з породіллями проводилась робота щодо свідомого
батьківства. Протягом кварталу 2 матері відмовились забрати новонароджену
дитину з пологового відділення, 1 мати покинула дитину у лікарні. З сім'ями
проводиться  робота  щодо  зміни  намірів  і  створення  сприятливих  умов  для
виконання обов'язків з виховання та утримання дітей.

У рамках «Школи прийомних батьків» проводились засідання, присвячені
психологічними  особливостям  дітей  підліткового  віку,  недопущення
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насильства  у  сім'ї  та  неконфліктному  спілкуванню.  До  роботи  із  дітьми-
сиротами  та  дітьми,  позбавленими  батьківського  піклування  залучались
громадські організації та учасники проекту «Школа інженерів порозуміння».

18  липня  у  рамках  спеціалізованого  формування  організована  зустріч
прийомних  дітей  з  настоятелем  Свято-Покровського  собору,  яка  була
направлена на формування у дітей релігійних і  загальнолюдських цінностей.
28 вересня  5  сімей,  у  яких  виховуються  діти-сироти  і  діти,  позбавлені
батьківського  піклування,  взяли  участь  у  районному  святкуванні  Дня
усиновлення.  Зі  святом  батьків  привітав  голова  районної  державної
адміністрації М. Шошин. Учасники заходу взяли участь у вікторині та майстер-
класах,  організованих  працівниками  районного  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості Чугуївської районної ради Харківської області.

Фахівці  Центру  взяли  участь  у  семінарі-тренінгу  «Робота
з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей», семінарі з питань
організації надання соціальних послуг в ОТГ, круглому столі «Система надання
соціальних  послуг  на  рівні  об'єднаних  територіальних  громад»,  спільному
семінарі для працівників ЦСССДМ та спеціалістів служб у справах дітей щодо
здійснення соціальної роботи з сім'ями, у яких діти перебувають у конфлікті із
законом, проведеними на базі Харківського обласного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді. 

Протягом  липня  фахівці  центру  здійснили  відвідування  сімей  ромської
національної  меншини,  які  мешкають  компактними  поселеннями
у с. Коробочкине  та  с.  Гракове.  Відвідування  сімей,  оцінка  їх  потреб  була
здійснена з метою розроблення соціального паспорту для проекту «Соціальний
атлас ромських громад Харківщини». Атлас було презентовано 04 жовтня 2018
року.

До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми фахівцями Центру були
проведені  інтерактивні  ігри та  тренінгові  заняття  «Що я знаю про торгівлю
людьми?»  та  «Безпечна  поведінка  під  час  виїзду  за  кордон»,  направлені  на
привернення  уваги  молоді  до  проблеми  торгівлі  людьми  та  формування
захисних  механізмів  з  метою  уникнення  потрапляння  у  ситуацію  сучасного
рабства.

30  серпня  проведена  зустріч  взаємодопомоги  членів  сімей  загиблих
учасників операції об'єднаних сил у рамках проекту «Життя триває». Учасники
групи взаємодопомоги проходили групову психологічну терапію і  навчалися
переживати втрату, знаходити ресурси для подолання фізичного і  душевного
болю, пов'язаного із загибеллю близької людини.

04  вересня  фахівцем  із  соціальної  роботи  був  проведений  дитячий
освітньо-виховний захід «Моя країна знань». Захід був проведений у рамках
районної програми «Соціальна підтримка сімей на 2017-2021 роки». 

07  вересня  був  проведений  інформаційно-просвітницький  захід  «Моє
право»  для  мешканців  Харківського  обласного  соціального  гуртожитку  для
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. У заході взяли участь
15 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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18  вересня  заступник  директора-начальник  відділу  соціальної  роботи
спільно із кандидатом у патронатні вихователі взяла участь у співбесіді щодо
готовності  кандидата  та  його  помічника  до  проходження  навчання  за
тренінговою Програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.
За  результатами  співбесіди  кандидат  і  його  помічник  були  направлені   на
навчання. Родина пройшла вже 2 модулі навчання.

На обліку Центру перебуває 101 особа, 3 неповнолітніх, які засуджені до
покарання  без  позбавлення  волі,  та  1  звільнений.  Спільно  з  Чугуївським
міськрайонним  відділом  філії  державної  установи  «Центр  пробації»
Харківської області з цією категорією проводиться робота щодо недопущення
рецидиву  злочину,  формування  відповідальної  соціальної  поведінки  та
ресоціалізації.  У ІІІ  кварталі  було проведено  7  інформаційно-просвітницьких
заходів.

Протягом  кварталу  відділом  освіти  районної  державної  адміністрації
здійснено організаційні заходи щодо проведення ремонтних робіт у закладах
освіти  району  з  метою  підготовки  до  нового  2018-2019  навчального  року.
У закладах  освіти  району  завершено  поточні  ремонти  класних кімнат,  місць
загального користування до початку навчального року.  Облаштоване освітнє
середовища  приміщень,  де  з  01  вересня  навчаються  за  новим  Державним
стандартом початкової освіти учні перших класів. 

Завершуються  роботи  з  капітального  ремонту  приміщень  Есхарівського
закладу  освіти  з  метою  створення  медіатеки  та  ресурсної  кімнати.
У Кам'яноярузькому  НВК,  Есхарівській  ЗОШ  I-III  ступенів  проведені
капітальні ремонти шкільних їдалень. 

Затверджена мережа закладів освіти району на 2018-2019 навчальний рік.
До 1-х класів здійснено набір 244 учня, до 10 класів - 115 учнів. 

Протягом кварталу тривала літня оздоровча кампанія у КП «Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко», де за дві зміни оздоровилося
307 дітей.

З 06 по 10 серпня проведено огляд готовності закладів освіти до нового
навчального року. За результатами огляду готовності 4 заклади освіти визнані
кращими  (Новопокровський  НВК,  Мосьпанівський  НВК,  Кочетоцький  ДНЗ,
Новопокровський  ДНЗ),  які  нагороджені  грамотами  районної  державної
адміністрації та районної ради під час проведення ІІ районного педагогічного
форуму.

29 серпня відбувся ІІ районний педагогічний форум, у якому взяли участь
голова районної державної адміністрації Микола Шошин, голова районної ради
Антон Бабієць, заступник голови районної державної адміністрації Валентина
Волоцкова.  Вони  вручили  грамоти  кращим  керівникам,  вчителям  та
педагогічним  колективам  закладів  освіти  району  за  підсумками  2017-2018
навчального року, а також керівникам органів місцевого самоврядування, які
найбільше опікувалися шкільними проблемами. 

На форумі було презентовано освітні практики 4-х закладів освіти району:
Введенського НВК,  Есхарівської ЗОШ І-ІІІ  ступенів,  Кам'яноярузького НВК,
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Новопокровського  НВК.  16  педагогічних  працівників  презентували  свої
професійні надбання.

У закладах освіти району проведено свято Першого дзвоника.
19  вересня  проведені  районні  змагання  з  футболу  на  призи  клубу

«Шкіряний м'яч» на базі стадіону смт Есхар серед футболістів молодшої групи,
2008 року  народження.  У змаганнях  прийняли участь  29  юнаків  і 1 дівчина.
За підсумками  змагань  І  місце  посіла  команда  учнів  Есхарівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

З  18  по 21 вересня  у  всіх  закладах  загальної  середньої  освіти пройшли
заходи  до  Дня  Миру.  У  Кочетоцькій  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  відбувся
загальношкільний  урок  миру  -  флешмоб  «Ми  за  мир!»,  присвячений
Міжнародному дню миру.

У  всіх  закладах  дошкільної  освіти  пройшли  урочистості  з  нагоди
професійного  свята  Всеукраїнського  дня  дошкілля.  28  вересня  на  свято
дошкільної  освіти  до  Есхарівського  дитсадка  завітали  голова  районної
державної адміністрації Микола Шошин, голова районної ради Антон Бабієць,
депутат обласної ради Дмитро Мягкий, депутат районної ради Олексій Авдєєв,
секретар селищної ради Олена Тишкевич, радник голови районної державної
адміністрації  з  питань  взаємодії  з учасниками  АТО  Михайло  Лукаш  та
начальник відділу освіти районної державної адміністрації Тетяна Бєлєвцова.
Вони  привітали  всіх  працівників  закладу  зі  святом  та  взяли  участь
в урочистостях  з  нагоди  реалізації  міні-проекту  «Разом  в  майбутнє»  (заміна
покрівлі  в  дошкільному  закладі).  Голова  районної  державної  адміністрації
подарував  дітям  трьохярусні  ліжечка-трансформери,  а  Михайло  Лукаш  -
різнокольорові гімнастичні мати. 

28  вересня  в  районі  другої  греблі  смт  Есхар  відбувся  туристичний зліт
педагогічних  працівників  закладів  освіти  району,  в  якому  взяли  участь
14 команд (всі заклади загальної середньої освіти, Центр дитячої та юнацької
творчості та відділ освіти районної державної адміністрації). 

Протягом  кварталу  проведено  наради  з  керівниками  закладів  освіти
району. На нарадах розглядалися питання від участі у проектах різних рівнів до
організації роботи з підготовки вчителів майбутніх перших класів, належного
харчування дітей протягом навчального року тощо.

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
спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області»;
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відвідування  робочою  групою  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області».

Спеціалістами відділу здійснено:
заїзд ІІ-ї табірної зміни до КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий

табір  «Орлятко» Чугуївської  районної ради Харківської  області» (04.07.2018,
смт Кочеток);

урочисте відкриття ІІ-ї табірної зміни КП «Чугуївський районний дитячий
оздоровчий табір  «Орлятко» Чугуївської  районної  ради Харківської  області»
(06.07.2018, смт Кочеток);

закриття  ІІ-ї  табірної  зміни  в  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір  «Орлятко» Чугуївської  районної  ради Харківської  області»
(23.07.2018, смт Кочеток);

урочисте  відкриття  ІІІ-ї  табірної  зміни  в  КП  «Чугуївський  районний
дитячий оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області» (01.08.2018, смт Кочеток);

закриття  ІІІ-ї  табірної  зміни  в  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір  «Орлятко» Чугуївської  районної  ради Харківської  області»
(22.08.2018, смт Кочеток).

На території району проведено:
фізкультурно-оздоровчий захід  з  волейболу  пляжного  (чоловіки,  жінки),

шахів, шашок, дартсу, перетягування канату (07.07.2018, смт Есхар);
першість району з футболу серед аматорських команд спортивного сезону

2018 року (щонеділі протягом місяця, населенні пункти району);
фізкультурно-оздоровчий  захід  з  відпочиваючими  в  КП  «Чугуївський

районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко» Чугуївської  районної  ради
Харківської області» (13.08.2018, смт Кочеток);

фінал Кубку  району  з  футболу  сезону  2018  року,  присвячений  Дню
незалежності України (24.08.2018, смт Есхар); 

Всеукраїнський  олімпійський  тиждень  та  Всеукраїнський  олімпійський
урок, присвячений Дню фізичної культури і спорту в Україні (03-09.09.2018,
заклади загальної середньої освіти, населені пункти району);

фізкультурно-оздоровчий  захід  з  багатоборства  «Богатир  Чугуївщини-
2018» (08.09.2018, смт Малинівка);

фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи з нагоди святкування
Дня  фізичної  культури  і  спорту  в  Україні  (07-09.09.2018,  населені  пункти
району).

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

змаганнях  із  спортивної  рибалки  за  програмою  обласної  Спартакіади
з масових видів спорту серед районів області, міст обласного значення та ОТГ
(21.07.2018, Дергачівський район);

Всеукраїнському турнірі «Кубок України» з боротьби самбо серед юніорів,
юніорок, юнаків та дівчат старшого віку, IV ранг (27-30.08.2018, м. Житомир);
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турнірі  з  боксу  серед  юнаків,  присвяченому  Дню  фізичної  культури
і спорту  в  Україні  (08.09.2018,  спорткомплекс  смт  Донець,  Балаклійський
район);

відкритому командному чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики
серед  юнаків  та  дівчат  2001-2002,  2003-2005  років  народження  (22.09.2018,
стадіон ГО ХОО ФСТ «Динамо» України, м. Харків);

фінальних  змаганнях  з  важкої  атлетики  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ  2018  року  (28.09.2018,  зал  важкої  атлетики  Харківського  обласного
вищого училища фізичної культури і спорту, м. Харків);

VII-му відкритому особисто-командному турнірі з боротьби самбо серед
кадетів  2002-2003  років  народження,  юнаків  2004-2005  років  народження,
юнаків  та  дівчат  2006-2007  років  народження,  присвяченому  пам'яті
заслуженого тренера України Р. Бабаянця (29-30.09.2018, м. Одеса). 

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:

ДЛОТ  ГО  ЛООФСТ  «Динамо»  на  IV тематичну  зміну  -  4 особи
(28.08.2018, Львівська область);

КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  на  IІ,  IІІ  тематичні  зміни  -
10 осіб (04.07.2018) та 25 осіб (29.07.2018, смт Кочеток);

ПЗОВ  «Связист»  та  «Рассвет»  ТОВ  «Курортне  об'єднання  «Перлина
Чорномор'я»  на  IІІ  та  IV тематичні  зміни  - 8  осіб  (12.07.2018)  та  3  особи
(06.08.2018, Одеська обл.);

ДЗСТ «Патрія» ДП «Південь - Курорт - Сервіс» на ІІІ, ІV тематичні зміни -
2 особи (24.07.2018) та 4 особи (31.08.2018, Одеська обл.);

ДЗСТ  «Факел» на  ІV тематичну зміну -  4 особи (06.08.2018,  Запорізька
обл.);

ДП УДЦ «Молода Гвардія» на ІV, Х тематичні зміни - 1 особа (06.08.2018)
та 4 особи (26.09.2018, Одеська обл.);

ДПУ МДЦ «Артек» на Х тематичну зміну - 1 особа (23.09.2018, Київська
область);

ДП  «Курорт Березівські мінеральні води» на V тематичну зміну -  6 осіб
(10.08.2018, Харківська обл.).

Культурне життя району протягом ІІ 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:

підготовки  до  участі  аматорів  району  у  Великому  Слобожанському
Ярмарку (2 наради);
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організації та проведення Відкритого фестивалю обрядового та сучасного
весільного дійства «Весілля в Малинівці - плюс» (7 нарад);

розвитку індустріального туризму в Чугуївському районі;
підготовки закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період 2018-

2019 років;
підготовки  та  проведення  в  закладах  культури  заходів  з  нагоди  Дня

Прапора України та 27-ї річниці Дня незалежності України.
Організовано та проведено такі культурно-масові заходи:
районний  захід  з  нагоди  Дня  Прапора  України  та  27-ї  річниці  Дня

незалежності України;
концертна програма для військовозобов'язаних в/ч 7291;
Відкритий фестиваль обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля

в Малинівці - плюс»;
урочистий захід з нагоди Дня військової частини А0501.
Аматори району виступали в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних та

регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:
у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Мелодії  моря-2018» (Херсонська

обл., Залізний порт);
у гала концерті обласного огляду-конкурсу аматорів народного мистецтва

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

в  обласному  урочистому  заході  щодо  вручення  премії  імені  Рєпіна
(Галерея художньо-меморіального комплексу І.Ю. Рєпіна);

у  Міжнародному  фестивалі  хореографічного  мистецтва  «Зелен  світ»
(м. Харків);

у фестивалі ветеранських хорів (м. Харків, меморіал Конева);
у Великому Слобожанському Ярмарку (м. Харків).
Згідно  з  окремим  планом  комунального  закладу  «Чугуївська  районна

централізована бібліотечна система» організовано та проведено:
інформаційно-просвітницьку годину «Вічне джерело духовності - ікона» за

участі художників-іконописців Харківської духовної семінарії;
історичний дайджест «Володимир Великий - «ясне сонечко України».
До  Дня  Прапора  України  та  27-ї  річниці  Дня  незалежності  України

організовано та проведено:  книжкові  виставки «Державні  символи України»,
«Всім серцем любіть Україну»; поетичні години «З Україною у серці»; години
спілкування «Краса і велич символів державних».

Організовано та оформлено книжкові виставки до:
Дня фізичної культури і спорту України «Спортивна Україна»;
Дня українського кіно «Сучасне українське кіно»;
Дня родини «Обереги української родини», «Моя родина, моя країна».
28  липня  взято  участь  у  Всеукраїнському  заході  до  Дня  хрещення

Київської Русі - України (м. Київ).
Протягом липня -  серпня велась робота  літнього бібліотечного кінозалу

для  дітей  «Мультяшне  літо»,  організовано  віртуальну  подорож  кінозалу
Докудейс «Найкрасивіші куточки світу».
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Відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації  (далі  -  відділ)
продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації  безперебійного
надання житлово-комунальних та інфраструктурних послуг, підвищення рівня
розрахунків  за  надані  послуги,  подальшого  розвитку  житлово-комунальних,
транспортних  та  автодорожніх  підприємств  району,  контролю  за  роботою
виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих
повноважень у 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  районі  практично  закінчено  підготовку  до  осінньо-зимового  періоду
2018-2019 років.

20 вересня  на  черговому  засіданні  районного  штабу  з  організації
підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери району до
сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2018-2019  років  було
підбито попередні підсумки проведеної роботи.

Станом на 01.10.2018 року виконано:
підготовка теплового господарства (готовність - до 97 %): 
котельні: за планом 23 од., готові - 22 кот. (виконано заходи на 97 %);
теплові мережі: план -19,0 км, підготовлено - 18,88 км, (99 %).
Закінчується  проведення  реконструкції  системи  теплопостачання

житлових  будинків  по  вул.  Литвинова  та  Чугуєво-Бабчанського  лісного
коледжу  по  вул. Чугуївська,  43  з  улаштуванням  котельні  для  опалення,
розташованої у районі житлових будинків за №№ 20А; 22; 7А по вул. Гагаріна в
смт Кочеток.

Підготовка водопровідно-каналізаційного господарства (готово 100 %): 
ремонт (заміна) водопровідних мереж: план - 0,35км, виконано 100 %; 
ремонт (заміна) каналізаційних мереж: план - 0,58 км, виконано 100 %; 
підготовка водопровідних насосних станцій: заплановано 5 од., виконано

100 %;
підготовка каналізаційних насосних станцій: план - 13 од., виконано 95 %;
підготовка каналізаційних очисних споруд (далі - ОС): план - 6 од., готові

5 ОС; на яких виконано заходи на 95 %;
підготовка свердловин: план - 41 од., виконано 100 %.
З  коштів  на  підготовку  водопровідно-каналізаційного  господарства  -

404,3 тис. грн, використано 382,5 тис. грн.
Підготовка житлового фонду (готовність - до 100 %):
план:  302  житлових  будинки,  виконано  100  %  запланованих  заходів

з оформленням  всіх  паспортів  готовності,  з  них  217  будинків  комунальної
власності, 64 - об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ)
та 21 - відомчих; оформлено акти готовності на 178 будинків з централізованим
опаленням;

план: ремонт 14 покрівель будинків, відремонтовано 100 %;
план: ремонт 11 будинкових систем опалення, відремонтовано 100 %;
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план: ремонт 28 будинкових водопровідних систем, відремонтовано 100%.
З коштів на підготовку житлового фонду -  1218,0 тис.  грн, використано

суму повністю.
Вжито заходи щодо виділення коштів з місцевих бюджетів та залучення

позабюджетних  коштів  для  оснащення  об'єктів  теплоенергетики  резервними
джерелами електропостачання (укомплектовано 10 котелень).

Посилено проведення роз'яснювальної роботи, спрямованої на популяриза-
цію Програми державної підтримки (пільгового кредитування) з метою термо-
модернізації житлових будівель  та сприяння участі населення, а також членів
ОСББ на території сільських, селищних рад, у впровадженні заходів, передбаче-
них  Програмою стимулювання ОСББ Чугуївського  району  до  впровадження
енергоефективних заходів на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 10.12.2015 року,  а  саме:  згідно з  інформацією ТВБВ № 10020/0449
філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» по Чугуївському ра-
йону з початку року було укладено 5 кредитних угод на суму 78,82 тис. грн.

Продовжувалось  проведення  робіт  з  будівництва  та  реконструкції  на
об'єктах ЖКГ, фінансування яких здійснюється з різних джерел.

На  виконання  програми  «Енергія  світла»  за  рахунок  виділення  коштів
з місцевих  бюджетів  у  селах:  Тернова  та  Зелений  Колодязь  Введенської
селищної  ради  (200,0  тис.  грн),  у  с.  Велика  Бабка  (63,0  тис.  грн),  а  також
у смт Есхар, (100,0 тис. грн) проведено роботи щодо реконструкції вуличного
освітлення.

Проведено  поточний  ремонт  башти  Рожновського  у  с.  Волохов  Яр  (за
рахунок коштів з місцевого бюджету - 15,0 тис. грн) та реконструкцію башти
Рожновського у с. Велика Бабка.

Аналогічні роботи проведено і на об'єктах дорожньо-мостового господарства
та транспортної інфраструктури.

На кінець ІІІ кварталу виконано:
ямковий ремонт доріг:
загального користування загальною площею 3541,1 м², а саме: «Під'їзд до

смт  Есхар»,  «Чугуїв  -  Мілове»  (у  районі  смт  Малинівка),  «Під'їзд  до
смт Чкаловське», «Кам'яна Яруга - Введенка - Тернова»;

державного значення «Чугуїв - Мілове», (виконувала філія «Чугуївський
ДЕП»),  а  також ямковий ремонт  доріг  загального  користування:  «Під'їзд  до
смт Есхар»,  «Під'їзд  до  смт  Малинівка»  та  «Під'їзд  до  смт  Новопокровка»
загальною площею 2045,0 м².

поточний ремонт доріг комунальної власності за рахунок коштів місцевого
бюджету:

по вул. Чугуївській в с. Зарожне - 200,0 тис. грн;
по вул. Сонячній - 75,0 тис. грн та Сотницькій - 180,0 тис. грн у с. Велика

Бабка;
по вул. Садовій - 495,0 тис. грн у с. Волохів Яр;
по вул. Литвинова - 190,0 тис. грн у смт Кочеток;
по вул. Польовій - 50,0 тис. грн у с. Гракове;
по вул. Центральній - 50,0 тис. грн в с. Кам'яна Яруга;
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поточний  середній  ремонт  доріг загального  користування  місцевого
значення:

«Під'їзд до с. Зелений Колодязь», вартість реалізації робіт склала 1999,99
тис. грн, кошти надійшли з обласного бюджету;

поточний середній ремонт доріг загального користування загальною пло-
щею 9545,0 м², (замовник - Департамент капітального будівництва обласної
державної адміністрації), з них:

«Стара Гнилиця - Лиман - Нижній Бишкін» (1200,0 м²);
«Під'їзд до смт Чкаловське» (2700,0 м²);
«Кам'яна Яруга - Введенка - Тернова» (3600,0 м²).
Проведено  капітальний  ремонт  автомобільної  дороги  загального

користування державного значення М-03 «Київ-Харків-Довжанський» у межах
Чугуївського району від 546 км у бік Ізюмського району, вартість реалізації
становить  149,0  млн  грн,  (за  рахунок  державного  бюджету).  Замовник
проведення робіт - Служба автомобільних доріг в Харківській області.

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

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.

З  метою сприяння поліпшенню фінансово-економічного  стану  житлово  -
комунальних  підприємств,  їх  платоспроможності  вжито  заходів  щодо
своєчасного  приведення  діючих  тарифів  у  відповідність  до  розміру  обсягу
витрат  на  їх  виробництво  Есхарівською,  Кочетоцькою,  Малинівською,
Новопокровською,  Чкаловською  селищними  та  Кам'яноярузькою  сільською
радами.

Сільськими,  селищними  радами  спільно  з  керівниками  підприємств
житлово-комунального господарства та правлінь ОСББ забезпечено погашення
заборгованості за спожиті енергоносії, підвищено рівень претензійно-позовної
роботи зі злісними неплатниками за спожиті енергоносії та житлово-комунальні
послуги.  Проводилась  практика  заслуховування  керівників  окремих
організацій,  підприємств  та  установ  щодо  проведеної  роботи  стосовно
ліквідації заборгованості на вказаних підприємствах за спожиті енергоносії та
виконання  заходів  щодо  зменшення  і  ліквідації  заборгованості  місцевих
споживачів  за  отримані  комунальні  послуги.  Виконувалися  заходи  щодо
контролю  за  здійсненням  розрахунків  з  усіма  категоріями  споживачів  за
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спожиті  енергоносії  і  отримані  комунальні  послуги  та  погашення
заборгованості минулих періодів.

Заборгованість  по  виплаті  заробітної  плати  на  підприємствах  житлово-
комунального господарства району відсутня.

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  03.07.2018 № 256 «Про внесення змін до посадового складу
місцевої  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій Чугуївського району».

Проведено засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС району, на якому
розглянуто  питання  про:  готовність  житлово-комунального  господарства  та
об'єктів соціальної  сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-
2019 років;  стан виконання норм чинного законодавства в галузі запобігання
техногенно-екологічної  небезпеки  на  хімічно-небезпечних  підприємствах,
військових складах району.

Підготовлено та проведено:
засідання  районної комісії з питань евакуації, на якому розглянуто питання

про  організаційні  заходи  щодо  виконання  Порядку  виявлення  осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні
надзвичайної  ситуації  або  можливого  ураження,  та  організації  їх
супроводження,  затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
18.04.2018 № 282;

засідання місцевої інвентаризаційної комісії з організації заходів, пов'язаних
з  проведенням  технічної  інвентаризації  захисних  споруд  цивільної  оборони
(цивільного захисту) Чугуївського району, на якому розглянуто питання про хід
проведення  технічної  інвентаризації  фонду  захисних  споруд  цивільного
захисту району у ІІІ кварталі 2018 року.

25 вересня на спільному засіданні колегії районної державної адміністрації
та  відділу освіти районної  державної  адміністрації  надана доповідь  про хід
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про
затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту».

Підготовлено  документи  про  внесення  змін  у  додаток  до  рішення
районної  ради  «Про  затвердження  Програми  поповнення  матеріально-
технічними  цінностями  та  засобами  місцевого  матеріального  резерву  для
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки»
від 21.04.2016 року, які розглянуті 02.08.2018 року на пленарному засіданні
районної ради. 

03  вересня  розроблено Комплексний  план  заходів  щодо  попередження
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  і  пожежної
безпеки  у Чугуївському  районі  в  осінньо-зимовий  період  2018-2019  років.
Складено Перелік, яким визначені підприємства та організації, що розташовані
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на території Чугуївського району та повинні мати резерв паливно-мастильних
матеріалів на випадок виникнення  надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий
період.

Опрацьовані документи  з  проведення  закупівлі  матеріально-технічних
цінностей до  місцевого  матеріального  резерву  на  суму  60,886  тис.  грн  за
Програмою  поповнення  матеріально-технічними  цінностями  та  засобами
місцевого  матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій  на 2016-2018 роки,  затвердженої рішенням  районної
ради від 21.04.2016 року.

Сектором цивільного захисту спільно з управлінням праці та соціального
захисту  населення  районної  державної  адміністрації  визначено  25  пунктів
обігріву населення, які плануються до розгортання у Чугуївському районі у 2018-
2019 роках при погіршенні погодних умов.

Проведено моніторинг:
виконання виконкомами сільських,  селищних рад  Плану  організаційних

і практичних  заходів  щодо  запобігання  виникненню  лісових  пожеж
у пожежонебезпечний  період  2018  року.  Протягом  кварталу  виникло  11
низових  лісових  пожеж,  а  саме:  2  - у  Мохначанському  лісництві  ДП
«Скрипаївське  навчально-дослідне  лісове  господарство  ХНАУ  ім.  В.В.
Докучаєва»,  6 - у Малинівському  лісництві  ДП  «Чугуєво-Бабчанське  лісове
господарство»;  3 - у Васищевському  лісництві  ДП  «Жовтневе  лісове
господарство»;

накопичення об'єктових матеріальних резервів комплексу водопідготовки
«Донець»  відокремленого  підрозділу  КП «Харківводоканал»,  ТОВ  «Лікеро-
горілчаний  завод  - плюс»,  ТОВ  «Малинівський  склозавод»,
ДП «Новопокровський  КХП»,  філії  «Теплоелектроцентраль»
ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія».

Здійснено  контроль  за  виконанням  підприємствами,  установами  та
організаціями  району  вимог  розпорядження  першого  заступника  голови
Харківської  обласної  державної  адміністрації  від  02.05.2018  №  321  «Про
заборону  відвідування  населенням  хвойних  лісів  і  в'їзду  до  лісів  області
транспортних  засобів  у  період  високої  пожежної  небезпеки  протягом  2018
року»,  зареєстрованого  у  Головному  територіальному  управлінні  юстиції
у Харківській  області  14.05.2018  року  за  №  26/1641. Направлено  лист
сільським,  селищним  головам  від  30.08.2018  вих.  №  01-35/3409  щодо
термінового  вжиття  заходів  із  запобігання  виникненню  пожеж  у  лісових
масивах та  сільськогосподарських угіддях,  пов'язаних з  тривалою сухою та
спекотною  погодою  на  території  Чугуївського  району.  Надано  інформацію
з цього питання на офіційний сайт районної державної адміністрації

Видано статті в інформаційній газеті «Вісник Чугуївщини»: від 04.08.2018
у № 32 від  «Вода безжалісна,  коли люди безпечні»;  від 11.08.2018 у № 33
«Небезпечні знахідки війни»; від 18.08.2018 у №  34 «Будьте уважні під час
риболовлі та на полюванні»; від 01.09.2018 у  № 36 «Як уберегтися від удару
блискавки».
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Сумісно  з  Чугуївським  районним  відділом  Головного  управління
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області
організована  робота  щодо  знищення  виявлених  на  території  району
24 вибухонебезпечних  предмета  часів  Другої  світової  війни,  а  саме:
артилерійські снаряди - 15 од.; мінометні міни - 9 од.

Протягом звітного періоду відділом містобудування та архітектури район-
ної державної адміністрації  було розглянуто та узгоджено 39 проектів 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 23 будівельних паспорти на будівни-
цтво  індивідуальних  житлових  будинків  та  господарчих  будівель  і споруд
у смт Введенка, смт Новопокровка, 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 цих медичних амбулаторій.

Видано 6 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);  очисних  споруд  біологічної
очистки стічних вод (смт Новопокровка по вул. Садовій).

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  95  %  розроблено  генеральний  план  смт  Новопокровка.  На  40  %
розроблені  генеральні  плани  с.  Волохів  Яр  та  с.  Мосьпанове,  на  20  %  -
смт Введенка, с. Тернова, на 20 % - 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 району;
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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 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 житлових будинків в експлуатацію
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461.

Станом на 27.09.2018 року по району введено в експлуатацію 13 індивідуа-
льних житлових будинків загальною площею 1172,7 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.

Проведено  засідання  експертної  комісії  архівного  відділу,  під  час  яких
розглянуто  описи  справ,  акти  про  вилучення  для  знищення  документів,  не
внесених до Національного архівного фонду, юридичних осіб тощо.

Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  документування
управлінської документації, проведення експертизи цінності документів тощо
керівникам  служб  діловодства  та  архівних  підрозділів  в  управлінні
агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації,  Введенській,
Малинівській селищних, Великобабчанській, Волохово-Ярській, Зарожненській
та  Кам'яноярузькій  сільських  радах,  виконавчому  комітеті  Чкаловської
селищної  ради,  Чугуївському  об'єднаному  управлінні  Пенсійного  фонду
України  Харківської  області,  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка», КЗ «Чугуївська районна ЦБС», представнику ліквідаційної
комісії профспілки ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» та іншим. Допомогу
було надано в архівному відділі, за телефоном та з виходом до установ.
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Прийнято  на  зберігання  документи управлінської  діяльності  Чугуївської
об'єднаної  державної  податкової  інспекції  за  2009-2010  роки  у  кількості
56 справ.

Організовану  виставку  архівних  документів  «Незалежність  України»
(до 27-ї річниці Дня незалежності України).

З  метою  організації  користування  документами  забезпечено
функціонування читального залу.

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 19 запитів
на публічну інформацію: 9 - від фізичних, 10 - від юридичних осіб.

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

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

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

Станом на 01.10.2018 року внесено до системи обліку (реєстру) 11053 документи.
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 ІV квартал 2018
року, затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації
від 25.09.2018 № 364.

Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                             В. ГЕРМАН
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