
         З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за I квартал 2019 року

Районною державною адміністрацією у I  кварталі  2019 року вживалися
заходи  щодо  виконання  затверджених  планів  роботи,  завдань,  визначених
актами Президента України та Уряду щодо соціально-економічного розвитку
регіонів,  реалізації  повноважень,  визначених  Законом  України  «Про  місцеві
державні  адміністрації»,  пріоритетних  напрямів  роботи  районної  державної
адміністрації.

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

Проведені навчання працівників  районної державної адміністрації:  03 січня
вивчено 9 питань; 06 лютого - 9 питань; 07 березня - 6 питань.

Проведено  семінар-наради  з  сільськими,  селищними  головами  та
секретарями місцевих рад: 10 січня розглянуто 3 питання; 07 лютого - 6 питань;
15 березня - 4 питання.

На розширених нарадах голови  районної державної адміністрації з першим
заступником,  заступниками  голови,  керівником  апарату,  керівниками
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації та  служб  району,
сільськими, селищними головами розглянуто: 14 січня -  5 питань; 11 лютого -
7 питань; 11 березня - 6 питань.

Проведено телефонні зв'язки керівництва  районної державної адміністрації
з населенням  району  «Пряма  лінія»  за  темами:  16 січня -  «Будівництво  як
основа  соціально-економічного  розвитку  територіальних  громад»  за  участю
першого  заступника  голови  районної  державної  адміністрації  Г.  Танкова;
20 лютого -  «Дитячо-юнацький  спортивний  рух:  виховання  майбутніх
чемпіонів»  за  участю  заступника  голови  районної  державної  адміністрації
В. Волоцкової;  20 березня -  «Енергозбереження та енергоефективність  - шлях
невідворотних змін»  за участю першого  заступника голови  районної державної
адміністрації Г. Танкова.

На засіданнях колегії  районної  державної  адміністрації  було розглянуто:
21 січня -  4 питання;  26  березня -  2 питання. За  результатами усіх  засідань
колегії прийнято 6 розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Перевірено  роботу  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації щодо стану  планування  діяльності,  правової  роботи,  організації
особистого  прийому  громадян,  ведення  діловодства  та  архівної  справи,
дотримання  вимог  чинного  трудового  законодавства,  законодавства  про
державну службу та запобігання корупції, контролю за виконанням документів
та з інших питань діяльності: 23 січня - управління агропромислового розвитку
районної  державної  адміністрації;  27  лютого  -  відділу  містобудування  та
архітектури  районної  державної  адміністрації;  27 березня - відділу  освіти
районної державної адміністрації (контрольна перевірка).
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Узагальнено досвід роботи 2 виконкомів, проведено 4 перевірки виконання
органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів
виконавчої влади з окремих статей відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

Проведено 6 засідань комісії  з  питань нагородження районної державної
адміністрації  та  районної  ради  за  результатами  яких  нагороджено  23  особи
Почесною  грамотою  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та
Чугуївської  районної  ради,  2  особам  оголошено  Подяку  голови  Чугуївської
районної державної адміністрації та голови Чугуївської районної ради.

У  районі  забезпечувалося  дотримання  Календарного  Плану  основних
організаційних  заходів  з  підготовки  та  проведення  чергових  виборів
Президента України 31 березня 2019 року.

Розпорядженням голови районної  державної  адміністрації  від 01.03.2019
№ 50  створено  районну  робочу  групу  з  координації  діяльності  органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо сприяння виборчим
комісіям у реалізації ними своїх повноважень в період підготовки і проведення
чергових  виборів  Президента  України  31  березня  2019  року  (далі  -  робоча
група),  затверджено  Закріплення  відповідальних  працівників  структурних
підрозділів районної державної адміністрації за сільськими, селищними радами
району з метою надання практичної допомоги в частині матеріально-технічного
забезпечення виборчих комісій та реалізації їх повноважень в період підготовки
і проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (далі-
відповідальні  працівники)  та  План  основних  організаційних  заходів
з підготовки  і  проведення  чергових  виборів  Президента  України  31  березня
2019 року.

12  березня  було  проведено  засідання  робочої  групи  з  координації
діяльності  органів виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування щодо
сприяння  виборчим  комісіям  у  реалізації  ними  своїх  повноважень  у  період
підготовки і проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019
року  за  участю  сільських,  селищних  голів  та  секретарів  місцевих  рад.
Розглянуто  основні  питання  про:  забезпечення  виконання  вимог  Закону
України «Про вибори Президента України» щодо складання списків виборців;
матеріально-технічне забезпечення окружної та дільничних виборчих комісій
відповідно  до  вимог,  встановлених  чинним  законодавством;  використання
паспортів  у  виді  книжечки  та  id-картки  під  час  голосування  на  чергових
виборах  Президента  України.  Обговорено  проблемні  питання,  що  можуть
виникнути при забезпеченні виконання на території Чугуївського району вимог
Закону України «Про вибори Президента України» за відповідними напрямами
діяльності членів робочої групи та шляхи їх вирішення.

15 та 18 березня відповідальними працівниками структурних підрозділів
районної  державної  адміністрації  відповідно  до  закріплення,  обстежено
приміщеннях в яких розташовані дільничні виборчі комісії щодо матеріально-
технічного  забезпечення  відповідно  до  нормативних  вимог,  затверджених
постановою  Центральної  виборчої  комісії  від  04.03.2014  № 31  (із  змінами).
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Поточні питання вирішувалися оперативно у межах повноважень, визначених
чинним законодавством.

19  березня  відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату
районної  державної  адміністрації  (далі  -  ДРВ)  були  передані  дільничним
виборчим  комісіям  попередні  списки  виборців  та  видрукувані  іменні
запрошення.  З членами  дільничних  виборчих  комісій  проведено  інструктаж
щодо роботи зі списками виборців та іменними запрошеннями.

19-20 березня районною державною адміністрацією було видано виборчі
скриньки  дільничним  виборчим  комісіям  з  виборів  Президента  України
31 березня 2019 року.

27  та  28  березня  дільничним  виборчим  комісіям  були  видані  уточнені
списки  виборців.  Організаційним  відділом  апарату  районної  державної
адміністрації  дільничним  виборчим  комісіям  були  надані  списки  із
визначеними номерами телефонів  та  прізвищами відповідальних працівників
Чугуївського  відділу  поліції  Головного  управління  Національної  поліції
в Харківській  області,  Чугуївського  районного  відділення
АТ «Харківобленерго», районного центру телекомунікацій № 325 Харківської
філії  ПАТ  «Укртелеком»  та  контакти  чергових  оперативної  групи  районної
державної  адміністрації  у  день  проведення  чергових  виборів  Президента
України. 

Постійно  здійснювалося  оновлення  та  вносилися  доповнення  до
інформації у розділі «Вибори Президента 2019» на офіційному сайті районної
державної адміністрації. 

Відповідальними  працівниками  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації  відповідно  до  закріплення,  постійно  надавалася
методична  допомога  виконкомам  сільських,  селищних  рад  у  реалізації  їх
повноважень на період підготовки і проведення чергових виборів Президента
України.

Відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації
(далі  -  відділ)  упродовж І  кварталу  підготовлено  47 проектів  розпоряджень
голови районної державної адміністрації з кадрових питань: 28 - з особового
складу,  18  -  про  відпустки,  1  -  про  відрядження.  Окрім  того,  підготовлено
71 проект  наказів  керівника  апарату  районної  державної  адміністрації
з кадрових  питань  (27  -  з  особового  складу,  41  -  про  відпустки,  3  -  про
відрядження).

Станом  на  01.04.2019  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють  121  особа,  22  посади  вакантні,  з  них  9 строкових,  8  -  на  період
відпустки  для догляду  за  дитиною,  1  -  у  зв'язку  з  проходженням військової
служби за контрактом.

На  посади  державних  службовців  призначено  7  осіб  (з  урахуванням
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  із  статусом
юридичної  особи  публічного  права):  4  -  у  порядку  переведення  з  іншого
державного органу, 2 - за результатами конкурсу з випробуванням строку один
місяць, 1 - за результатами конкурсу без випробування. В одного державного
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службовця за результатами конкурсу відбулося просування по службі, в іншого
- переведення на вищу посаду.

У І кварталі звільнилося 6 осіб: 1 - у порядку переведення до ОМС, 1 - за
власним  бажанням,  4  -  у  порядку  переведення  до  іншого  органу  державної
влади.

За результатами 6 засідань комісії з підрахунку стажу роботи працівників
районної  державної  адміністрації  шести  державним  службовцям  та  голові
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»  та від 20.04.2016 № 304 «Про
умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих
державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну
службу» (із змінами).

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 двом державним
службовцям та одній особі після успішного терміну випробування.

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

Проводився  прийом  кандидатів  на  зайняття  вакантних  посад  державної
служби у районній державній адміністрації. Проведено 5 засідань конкурсної
комісії  районної  державної  адміністрації  на  зайняття  вакантних  посад
державної  служби  категорій  «Б»  і  «В»  в  апараті  районної  державної
адміністрації  та її  структурних підрозділах (крім юридичних осіб публічного
права), за результатами яких визначено 4 переможця.

Щодо  2  осіб  розпочато  перевірку,  передбачену  Законом  України  «Про
очищення влади», 1 особа - її успішно завершила.

Державні  службовці  районної  державної  адміністрації  підвищували
кваліфікацію на  навчаннях  працівників  районної  державної  адміністрації,  на
семінарах-нарадах з сільськими, селищними головами та секретарями місцевих
рад.

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

Видано  76  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з основної  діяльності.  Надійшло  490  документів  з  обласної  державної
адміністрації  та  обласних  органів  виконавчої  влади,  204  -  з  місцевих
організацій, установ, підприємств.

За поточний період зареєстровано 290 письмових звернень громадян, з них
13 колективних (333 особи), дублетних - 4. Повторних звернень не надходило.
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Проведено  32  (73 особи)  особистих  прийомів  громадян  керівництвом
районної державної адміністрації, в тому числі 12 виїзних (36 осіб).

На початок І кварталу 2019 року на контролі перебувало 341 документ.
Взято на контроль 330 документів, з них: 5 розпоряджень голови Харківської
обласної державної адміністрації та 6 розпоряджень першого заступника голови
Харківської  обласної  державної  адміністрації,  1  доручення  голови  та
2 доручення заступника голови Харківської обласної державної адміністрації,
12  розпоряджень  та  13  доручень  голови  районної  державної  адміністрації,
2 районні  програми,  203  документи  посадових  осіб  Харківської  обласної
державної адміністрації, 86 листів та інших документів територіальних органів,
центральних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
правоохоронних  та  контролюючих  органів,  у  тому  числі:  14  листів  з
Чугуївської  районної  ради,  3  - з  Чугуївської  місцевої  прокуратури,  9  - з
контролюючих  органів,  3  адвокатських  запити  та  9 внутрішніх  документів
районної державної адміністрації.

Загальна  кількість  документів,  що  перебувала  на  контролі  протягом
І кварталу 2019 року, складала 671. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами районної  державної  адміністрації  було надано 1017 інформацій
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах, що в середньому складало по 17 інформацій щоденно.

Було отримано 91 документ з дуже стислими термінами виконання, з них:
35  - з  терміном  виконання  від  1  до  3  днів,  56  - від  4  до  7  днів.  Також
49 документи  з  періодичними  термінами  інформування:  «більше  двох
разів» - 14, «щомісяця» - 11, «щокварталу» - 15, «щороку» - 2, «щотижня» - 6,
«щоденно» - 1.

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

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

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

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

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

Організовувалось  технічне  обслуговування  оргтехніки,  заправка
картриджів тощо.

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

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

Юридичним  відділом  апарату  районної  державної  адміністрації
виконувалась  поточна  робота,  вивчено  і  кодифіковано  нормативне
законодавство.

Проводилась перевірка:
правової  експертизи  проектів  розпоряджень  голови  районної  державної

адміністрації; 
проектів рішень колегії районної державної адміністрації;
проектів рішень районної ради;
відповідності  наказів  керівників  структурних  підрозділів  районної

державної адміністрації чинному законодавству за січень-березень;
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.
У  встановленому  законом  порядку  представляли  інтереси   районної

державної адміністрації у судах та інших органах при розгляді правових питань
та спорів.

25 січня відділом проведено засідання комісії по перегляду розпоряджень
голови районної державної адміністрації.

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги районної державної адміністрації звернулось 6 громадян.

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

З питань режимно-секретної роботи проведена робота по виконанню вимог
керівних  документів  з  відповідного  напрямку  діяльності.  Відпрацьовано
документи  відповідно  до  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
18.12.2013 № 939 (для службового користування).

З  питань  мобілізаційної  роботи  проведено  коригування  розділів  плану
мобілізаційної  підготовки,  службові наради  з  питань  відбору  кандидатів  на
військову службу за контрактом.

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  посадовим  особам,  які  відповідають  за
військово-облікову  роботу  на  підприємствах,  у  виконкомах  сільських,
селищних рад.

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

Проведені  заходи  щодо  приписки  юнаків  2002  року  народження  до
призовної  дільниці  Чугуївського  об'єднаного  районного  військового
комісаріату.

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

виконання  календарного  плану  основних  організаційних  заходів
з підготовки проведення чергових виборів Президента України 31.03.2019 року;

підтримання  в  актуальному  стані  персоніфікованого  обліку  виборців
в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі Державний реєстр
виборців  (АІТС  ДРВ)  шляхом  проведення  періодичного  поновлення
персональних даних Реєстру у відповідності  до статей 2,  22 Закону України
«Про Державний реєстр виборців».

На  виконання  календарного  плану  основних  організаційних  заходів
з підготовки та  проведення чергових виборів Президента  України 31.03.2019
року проведено:

опрацювання  заяв  виборців,  членів  окружних  виборчих  комісій  щодо
тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси (ч. 3 ст. 34, ч. 1
ст. 351 Закону України «Про вибори Президента України», ч. 3 ст. 7 Закону
України «Про Державний реєстр виборців»,  Порядок тимчасової зміни місця
голосування  виборця  без  зміни  його  виборчої  адреси,  затверджений
постановою ЦВК від 13.09.2012 № 893);

уточнення  меж  границь  виборчих  дільниць,  що  утворені  на  постійній
основі  згідно  з  постановою  ЦВК  від  12.04.2012  №  66  «Про  утворення
звичайних виборчих дільниць на постійній основі».
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Всього  отримано 231  відомість  по  40 населеним  пунктам  Чугуївського
району,  які  містили  дані  про  1312 виборців.  За  результатами  опрацювання
відомостей періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 816 виборців;
включено до ДРВ - 87;
внесено змін до персональних даних у ДРВ - 564;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ - 238;
виконано переадресування для прийняття рішення на інші відділи ДРВ -

34;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ - 56;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ - 230 виборцям.
Загальна кількість внесених змін до персональних даних виборців склала

831 запис.
Всього  до  відділу  ведення  ДРВ  особисто  звернулося  180 громадян,  які

написали  заяви  щодо  включення  до  ДРВ.  Звернення  були  відпрацьовані
відповідно до вимог діючого законодавства.

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

Протягом І кварталу 2019 року зареєстровано 1088 звернень щодо надання
адміністративних  послуг:  15  -  Чугуївського районного  відділу  Головного
управління Державної міграційної служби України у Харківській області (далі -
ДМС),  626  -  міськрайонного  управління  у  Чугуївському районі  і  м.  Чугуєві
Головного  управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області  (далі  -
Держгеокадастр),  1  -  Головного  територіального  управління  юстиції
у Харківській  області,  445  -  власні  послуги  (відділ  державної  реєстрації
районної державної адміністрації:  нерухоме майно - 324,  бізнес - 116,  відділ
містобудування та архітектури - 5), 1 - документ дозвільного характеру.

Надано  13  витягів  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних,  фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  30  -  інформаційних  довідок
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 2702 результати: 13 - ДМС, 2233 - Держгеокадастру, у т.ч. 1669
витягів  з  нормативно-грошової  оцінки  землі  за  замовленням  он-лайн,
1  -  Головного  територіального  управління  юстиції  у Харківській  області,
453  -  власні  послуги  (відділ  державної  реєстрації районної  державної
адміністрації:  нерухоме майно - 338, бізнес -115), 2 - документи дозвільного
характеру.

Адміністраторами  надано  майже  470  консультацій  щодо  отримання
адміністративних послуг.

Протягом  І  кварталу  2019  року  відділом  державної  реєстрації  районної
державної  адміністрації  прийнято (через  Центр  надання  адміністративних
послуг  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено
державну реєстрацію 619 заяв,  з  яких:  494 заяви  щодо державної  реєстрації
нерухомого  майна  та  125  заяв  щодо  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних осіб-підприємців.
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Задоволено  605  заяв;  відкликано  8  заяв;  відмовлено  у  задоволенні  -
5 заявам; залишок нерозглянутих заяв - 4.

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

Фінансовим  управлінням районної  державної  адміністрації  підготовлено
матеріали  та  проекти  рішень для  розгляду  на  пленарному  засідані  районної
ради  від  06.03.2019  «Про  затвердження  звіту  про  виконання  районного
бюджету за  2018 рік» та  «Про внесення  змін до рішення районної  ради від
20.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього.

26  березня  підготовлено  матеріали,  взято  участь  у  засіданні  колегії
районної державної адміністрації з питання «Про виконання бюджету району за
2018 рік та завдання на 2019 рік» та видано розпорядження голови районної
державної адміністрації з цього питання.

Підготовлено  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення
місцевих  бюджетів  району,  економного  і  раціонального  використання
бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів».

Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення змін до
затверджених  бюджетів  на  2019  рік  та  затверджених  звітів  про  виконання
бюджетів за 2018 рік, помісячні розподіли доходної та видаткової частини на
2019  рік.  Перевірено  їх  відповідність  бюджетному  законодавству.  Прийнято
кошториси бюджетних установ районного бюджету на 2019 рік.

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

Проведено  аналіз  рейтингових  показників  економічного  стану
сільськогосподарських  підприємств  району  за  І  квартал  2019  року.  Індекс
обсягу  сільськогосподарського  виробництва  склав  182,3  %  до  відповідного
періоду попереднього року.

Під  урожай  2019  року  аграріями  району  висіяно  озимих  зернових
на  15582,4  га,  з  них  на  зерно  -  15318,4  га,  що  на  1595,4  га  більше,  ніж
у минулому  році.  Протягом  січня-березня  проводився  постійний  моніторинг
стану посівів озимих зернових культур. У доброму стані - 6517,7 га (41,8 %), у
задовільному - 6712 га (43,1 %), у слабкому та зрідженому - 2352,7 га (15,1 %).
Господарства району провели підживлення озимих зернових культур. Станом
на 31.03.2019 по мерзло-талому ґрунту внесено 1606 тонн азотних добрив на
площу 13380 га озимої пшениці з розрахунку 120 кг фізичної речовини на 1 га.

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

У  галузі  тваринництва  станом  на  01.04.2019  поголів'я  великої  рогатої
худоби склало 8076 голів, у тому числі корів - 3190 голів. Свиней - 48769 голів,
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що більше ніж у минулому році на 29882 голови, птиці - 127103 голів, що на
2467 голів більше показника минулого року.

Виробництво м'яса худоби та птиці (у живій вазі) склало - 2712,6 тонн, що
на 1755,6 тонн або 283 % більше показника минулого року; молока - 6595,7
тонн,  що  на  7,3  % або  на  448,8  тонни  більше,  у  порівнянні  з  аналогічним
періодом минулого року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 2077 кг, що на 14 кг більше
показника минулого року. Середньодобові прирости великої рогатої худоби та
свиней становлять, відповідно 507 та 673 гр. За січень-березень вироблено 3055
тис. шт. яєць, що на 305,5 тис. шт. більше, у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Яйценосність курей-несучок склала 56 шт.

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

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

сільськогосподарськими підприємствами району;
забезпеченості  сільськогосподарських  підприємств  району  паливно-

мастильними  матеріалами,  закупівлі  та  застосування  мінеральних  добрив  та
засобів захисту рослин.

Проведено роботу:
з сільськими, селищними головами щодо забезпечення участі населення,

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

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

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

Начальником  та  спеціалістами  управління  проводились  виїзди  до
сільськогосподарських  підприємств  району  з  питань  зимівлі  худоби,  стану
посівів  озимих  зернових  культур  та  підготовки  господарств  району  до
проведення комплексу весняно-польових робіт у 2019 році.

Підготовлено  матеріали  на  засідання  колегії  районної  державної
адміністрації  з  питання  «Про  підготовку  сільськогосподарських  підприємств
району до весняно-польових робіт у 2019 році».

Відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації  узагальнено  підсумки  економічного  та  соціального  розвитку
району.

За  останніми даними обласної  статистики (за  2018 рік)  підприємствами
Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму 2,58 млрд. грн
та складає 1,4 % до всієї реалізованої продукції Харківської області.

Зростання обсягів  виробництва за  січень-лютий 2019 року досягнуто на
підприємствах:  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  на  279,65  %,
ТОВ «Зооветеринарний центр» на 7,81 %, Новопокровський ЗЗБК на 450,75 %,
КП «Вода Есхара» (водовідведення) на 25 %.
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Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах:
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на 3,34 %, ДП «Новопокровський КХП»
на  43,04  %,  ТОВ  «Бікорм»  на  59,81  %, ТОВ  «ТММ-ЕНЕРГОБУД
МЕНЕДЖМЕНТ»  на  75,92  %,  філія  «Теплоелектроцентраль»
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» на 7,11 %.

Продукція,  яка  вироблена  промисловими  підприємствами  району,
експортувалася  до  країн:  Корея,  Ірак,  Оман,  Вірменія,  Казахстан,  Грузія,
Азербайджан та інші.

Об'єм імпорту за  2018 рік  становить 23,48 млн.  дол.  США,  що складає
1,4 % від імпорту товарів області; об'єм експорту - 11,30 млн. дол. США, що
складає 0,9 % від загального експорту товарів області.

У районі налічується 227 закладів торгівлі: 1 супермаркет, 136 магазинів,
73 торговельних павільйони, 17 кіосків.

Працює  фірмовий  продовольчий  магазин  ДП  «Новопокровський  КХП»,
ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»,  який  реалізує  продукцію  власного
виробництва за цінами товаровиробників.  Також реалізують свою продукцію
11 павільйонів ТОВ «Українсько-словенського підприємства «Хлібопекарський
комплекс  «Кулиничівський»,  1  магазин  торговельної  мережі  «Брусничка»,
5 торговельних  павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  1  фірмовий  кіоск
Роганського м'ясокомбінату.

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

З  метою  виходу  на  ринок  безпосередньо  товаровиробників  району
у вихідні та святкові дні проводяться ярмарки з продажу продовольчих товарів.

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 21 кафе, 1 буфет,
2 кафетерії, 25 їдалень.

На території району функціонують 34 об'єкти побутового обслуговування
населення, які надають 12 видів послуг, а саме: ремонт взуття, ремонт і пошив
одягу, послуги перукарень, послуги лазень, ремонт теле-, радіоапаратури тощо.
За  останніми  даними  обласної  статистики  обсяг  реалізованих  послуг  складає
19,60 млн. грн, у т.ч. населенню 1,37 млн. гривень. Частка послуг, реалізованих
населенню у загальному обсязі - 7,0 %.

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять:  хліб  житньо-пшеничний  -  15,25  грн,  хліб  із  борошна  вищого
ґатунку - 13,80 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку - 9,93 гривень.

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

Розміщено  на  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації
інформації  про:  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку  району;
моніторинг  цін  на  основні  продукти  харчування;  дислокацію  підприємств
побутового  обслуговування  населення,  мережі  ресторанного  господарства та
торговельних точок району.

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

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

На обліку у Чугуївському міському районному центрі зайнятості з початку
року перебувало 343 безробітних,  з  яких 103 особи працевлаштовані.  Рівень
працевлаштування складає 30,0 %.

На  проведення  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру
з бюджетів  сільських та  селищних рад виділено 776,2  тис.  грн,  використано
37,5 тис. грн. У громадських роботах взяли участь 92 особи.

У районі  створено 92 робочих місця,  з  них:  юридичними особами -  24,
фізичними особами - 54, за договорами трудового найму працює 14 осіб.

Станом на 01.04.2019 заборгованості з виплати заробітної плати в районі
немає.

Середньомісячна заробітна плата по району за ІV квартал 2018 року склала
7570,0 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2017 року складає 116,6 %.
Від  прожиткового  мінімуму  вона  перевищує  у  4  рази,  від  обласного  рівня
складає 90,7 %. 

Проведено обстеження 39 підприємств району з питань рівня оплати праці.
Проведено 3 засідання районної комісії з питань погашення заборгованості

із  заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат.

Здійснювались  системні  заходи  щодо  профілактики  травматизму  на
виробництві  та  профзахворювань  у  відповідності  із  Законом  України  «Про
охорону  праці».  Зареєстровано  120  нещасних  випадків  невиробничого
характеру.

Станом  на  01.04.2019  житлові  субсидії  у  районі  призначені
596 домогосподарствам, або 4,8 % від їх загальної кількості. В аналогічному
періоді 2018 року - 610 (4,6 %).

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
12804,3 тис.  грн.  Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги
складає - 1636,56 грн, що на 175,19 грн менше ніж у 2018 році.

Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3576,78 грн.
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За рішенням конфліктної комісії призначено: субсидій - 473 сім'ям (79,4
%).

Головним  державним  соціальним  інспектором  перевірено  800  особових
справ  одержувачів  субсидій  та  94  особові  справи  одержувачів  соціальних
допомог. 

Станом  на  01.04.2019  нарахована  допомога  згідно  із  Законом  України
«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 1628 отримувачам на суму 7518,3
тис.  грн,  заборгованості  немає.  Тимчасова  державна  допомога  дітям,  батьки
яких ухиляються від сплати аліментів нарахована 13 отримувачам на суму 41,3
тис. грн, заборгованості немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  229  сім'ям  на  суму  2284,2  тис.  грн,
заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
52 особам на суму 36,9 тис. грн, заборгованості немає.

Державна соціальна допомога особам,  які  не  мають права  на  пенсію та
особам  з  інвалідністю  нарахована  138  особам  на  суму  644,0  тис.  грн,
заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та пристарілим, нарахована 54 особам на суму
5,3 тис. грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалі-
дністю І чи ІІ груп внаслідок психічного розладу, нарахована 35 отримувачам
на суму 212,3 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 408 отримувачам на суму 2239,1 тис. грн, заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  нарахована  на  суму  687,8  тис.  грн,  з  них:
10 прийомним сім'ям - 206,4 тис. грн, 3 дитячим будинкам сімейного типу -
262,8 тис. грн, заборгованості немає. Соціальна допомога на утримання дитини
в  сім'ї  патронатного  виховання  нараховано  2  сім'ям на  суму 109,3  тис.  грн,
заборгованості немає.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  на  житлово-комунальні
послуги  здійснюється  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету місцевим
бюджетам. Станом на 01.04.2019 призначено пільг на загальну суму 4665,3 тис.
грн, перераховано 5738,4 тис. грн, у тому числі за минулі роки 2772,6 тис. грн.
Заборгованості перед населенням за надані пільгові послуги немає. 

Видано 82 довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
Санаторно-курортне  лікування  отримав  1  учасник  ліквідації  наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС.
Для  забезпечення  осіб  з  інвалідністю  технічними  та  іншими  засобами

реабілітації  укладені  19  договорів  на  суму  400,43  тис.  грн  та  сплачено
10 договорів  на  суму  234,97  тис.  грн,  75  осіб  з інвалідністю  отримали
210 направлень для забезпечення протезними виробами та технічними засобами
реабілітації.
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Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)  районної  державної  адміністрації  надана допомога 561 особі,  у  тому
числі:

відділенням соціальної допомоги вдома - 366 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  -

15 особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

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

пунктом прокату - 36 особам;
переміщеним особам із зони АТО - 4.
На обліку в управлінні перебуває 408 громадян постраждалих внаслідок

Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  -  102  особи,  2  категорія  -  75  осіб,
3 категорія - 146 осіб, вдови - 35 осіб, діти - 50 осіб).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  177  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  на  суму  167,3  тис.  грн.
Безкоштовними ліками забезпечено 22 громадянина на суму 26,3 тис. грн.

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

надана матеріальна допомога 78 чол. на суму 56700 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 473 справи по
субсидіях та 33 справи по допомогах, 15 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 6000 грн;

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

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

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

Відділом  охорони  здоров'я  районної  державної  адміністрації проведені
засідання: координаційної  ради  з  питань  охорони  здоров'я  та  медичної
допомоги  населенню  району;  районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-
інфекції/СНІДу.
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Здійснено організацію медичного обслуговування релігійних свят: Різдво
Христове, свято Богоявлення - Хрещення Господнього (Обряд Водохрещення).

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

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
нараді  в  аудиторії  КЗОЗ  «Обласна  клінічна  лікарня  -  Центр  екстреної

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

ім. М.І.  Кононенка» та КП «Чугуївський районний центр первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  за
підсумками діяльності лікувальних закладів району в 2018 році;

тренінгу  для  медичних працівників  з  Красноградського,  Балаклійського,
Барвінківського,  Харківського  та  Краснокутського  районів  щодо
відпрацювання  навичок  впровадження  телемедицини  для  жителів  сільської
місцевості  на  базі Чугуївського  району,  який  увійшов  до  складу  пілотних
районів;

нараді заступника голови районної державної адміністрації з начальником
відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації, головним лікарем
КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  з представниками  аптечних
закладів, з питання виконання Урядової програми «Доступні ліки» з 1 квітня
2019 року.

Проведено засідання робочої групи на виконання розпорядження голови
районної державної адміністрації від 26.04.2018 № 157 «Про створення комісії
з питань функціонування КП «Чугуївський районний центр медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  в  умовах
реформування первинного рівня надання медико-санітарної допомоги.

На  робочій  нараді  з  керівниками  закладів  охорони  здоров'я  району
обговорено  актуальні  питання  реформування  галузі  медицини,  заходи  щодо
забезпечення  якісного  та  своєчасного  продовження  втілення  реформ,  які
передбачають  побудову  ефективної  системи медичного  обслуговування
населення.

Укладено угоди з  аптечними закладами щодо забезпечення  лікарськими
засобами  за  Урядовою  програмою  «Доступні  ліки»  та  ліками  хворих  на
цукровий діабет.

Відбулося розширене засідання комісії під головуванням голови районної
державної адміністрації з питань функціонування КП «Чугуївський районний
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області»  в  умовах  реформування  первинного  рівня  надання
медико-санітарної допомоги».

З  метою  проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення профілактичних медичних оглядів у організовано виїзди бригади
вузьких  фахівців  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області у населені
пункти району: смт Кочеток, смт Новопокровка, с. Гракове, с. Стара Покровка,
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с.  Волохів  Яр,  с.  Тернова.  У  склад  бригади  увійшли  лікарі-фахівці:
отоларинголог,  гінеколог,  дерматолог,  стоматолог,  онколог,  невропатолог,
хірург, медична сестра вимірювання очного тиску. Лікарями було оглянуті 428
осіб.

Підготовлено  інформацію  на  пленарне  засідання  Чугуївської  районної
ради: Про внесення змін до Програми розвитку лікувальних закладів району на
2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015 року (із
змінами)  та  Про внесення  змін  до  Програми  соціального  захисту  населення
Чугуївського району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 16.09.2016 року.

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 12 виїздів по виявленню бездоглядних та безпритульних дітей,
дітей, які бродяжать та жебракують. (02, 30 січня, 19 березня - с. Базаліївка,
10 січня - с. Стара Покровка, 16 січня, 19 лютого - смт Есхар, 23 січня, 26 люто-
го - смт Кочеток, 12 лютого - с. Леб'яже, 05 березня - с. Волохів Яр, 12 березня -
смт Новопокровка, 26 березня - смт Чкаловське).

Додатково здійснено виїзди у с. Зарожне, смт Введенка, смт Чкаловське,
с. Коробочкине, смт Новопокровка, смт Есхар, с.  Стара Покровка, с. Волохів
Яр.  Всього  обстежено  52  родини,  з  них  у  складних  життєвих  обставинах
перебувають 32 родини.

Взято  участь  у 18 судових  засіданнях у  Чугуївському  міському  суді
Харківської області:  13 - відносно батьків, які не виконують свої батьківські
обов'язки;  2  -  стосовно  захисту  житлових  та  майнових  прав;  1  -  стосовно
визначення місця проживання дітей; 2 - стосовно стягнення аліментів.

За  участю  служби  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації
проведено та взято участь у таких заходах:

02  січня  -  до  родини  патронатного  виховання  з  метою надання  послуг
з патронату над дитиною влаштовано двох малолітніх дітей на час подолання
батьками складних життєвих обставин;

09  січня -  вилучено  малолітню дитину,  01.01.2019  року  народження,  із
біологічної родини в смт Чкаловське через загрозу життю та здоров'ю, дитина
влаштована  до  дитячого  відділення  КНП  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»,  підготовлено  розпорядження  про  влаштування
малюка до Обласного будинку дитини «Зелений Гай»;

17 січня - вилучено двох малолітніх дітей із родини в смт Введенка через
невиконання батьками батьківських обо'вязків,  діти тимчасово влаштовані до
дитячого  відділення  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім.  М.І.  Кононенка»,  готуються  документи  для  влаштування  до  родини
патронатного вихователя;

21  січня -  батьків-вихователів  дитячого  будинку  сімейного  типу
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Трохимченко  (с.  Леб'яже)  привітав  голова  районної  державної  адміністрації.
Батькам вручено подарунки для родини;

25  січня  -  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної адміністрації,  розглянуто 22 питання,  які  стосувались позбавлення
батьківських  прав,  житлових  та  майнових  прав,  інших  питань  соціального
захисту дітей;

15  лютого  -  до  родини  опікуна  повернута  малолітня  дитина,  яка
перебувала в центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей м. Харкова;

20 лютого - до обласного будинку дитини влаштована одна малолітня ди-
тина, батьки якої позбавляються батьківських прав;

22  лютого  -  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної  адміністрації,  розглянуто  19  питань,  які  стосувались  позбавлення
батьківських  прав,  житлових  та  майнових  прав,  інших  питань  соціального
захисту дітей;

26 лютого -  громадянами України усиновлена малолітня дитина,  батьки
якої відмовились від утримання та виховання;

20  березня  -  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної  адміністрації,  розглянуто  5  питань,  які  стосувались  позбавлення
батьківських  прав,  житлових  та  майнових  прав,  інших  питань  соціального
захисту дітей, розглянуто 5 питань;  

22 березня - влаштування малолітньої дитини, позбавленої батьківського
піклування, до дитячого будинку сімейного типу в с. Леб'яже;

22 березня - до дитячого відділення КНП «Чугуївська центральна районна
лікарня ім. М.І.  Кононенка» влаштовано двох малолітніх дітей через складні
життєві обставини опікуна;

29  березня  -  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної  адміністрації,  розглянуто  19  питань,  які  стосувались  позбавлення
батьківських  прав,  житлових  та  майнових  прав,  інших  питань  соціального
захисту дітей, розглянуто 11 питань; 

28 березня - двоє малолітніх дітей з смт Кочеток влаштовані до прийомної
сім'ї в м. Коломак.

Надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2 дітям.  На  облік  дітей,  що  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах
поставлено 17 дітей. 

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить
на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування; упорядкування особових справ на дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах. 

Підготовлено  12  розпоряджень  голови районної  державної  адміністрації
з питань, що стосуються захисту прав дітей.

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

З  метою  контролю  за  цільовим  використанням  коштів  було  здійснено
34 відвідування сімей, яким призначена і виплачена допомога при народженні
дитини. Випадків нецільового використання коштів не виявлено. 

У  рамках  роботи  спеціалізованого  формування  «Соціальна  підтримка
сімей» протягом кварталу було виявлено 37 сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у 17 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
154 соціальних інспектувань сімей, у яких виховується 216 дітей. 

На  базі  спеціалізованого  формування  «Консультаційний  пункт
у пологовому  стаціонарі»  з  породіллями  проведена  робота  щодо  свідомого
батьківства, родинного виховання, профілактики вживання шкідливих речовин,
обов'язків  молодого  подружжя,  методів  виховання  дітей.  Проведено  11
групових інформаційно-просвітницьких заходів.

У  рамках  «Школи  прийомних  батьків»  із  прийомними  батьками  та
батьками-вихователями  були  проведені  супервізійні  зустрічі  з  метою
професійної  підтримки та  профілактики професійного  вигорання  батьків.  До
роботи в супервізійній групі запрошувався кризовий психолог.

У  січні  фахівці  Центру  підводили  підсумки  благодійної  акції  «Щедрий
грудень»,  до  участі  у  якій  залучались  районна  державна  адміністрація  та  її
структурні  підрозділи,  загальноосвітні  заклади  району,  волонтерські
організації,  територіальний  центр  соціального  обслуговування  (надання
соціальних послуг)  та  Чугуївська  районна організація  Товариства  Червоного
Хреста України. Новорічні подарунки отримали діти із різних категорій сімей:
багатодітних  і тих,  в  яких  виховуються  діти-сироти  та  діти,  позбавлені
батьківського  піклування,  діти  з  інвалідністю,  а  також  діти  із  сімей,  які
перебувають у складних життєвих обставинах. Соціальними службами району
проводились  акції  «Подаруй  дитині  іграшку»,  «Повір  у  себе»,  «Дитяча
майстерня»  тощо.  Завдяки  допомозі  волонтерів більше  100  дітей  району  з
сімей,  які  перебувають у складних життєвих обставинах,  отримали новорічні
подарунки у вигляді солодощів, одягу, іграшок тощо. 

06 лютого юрисконсульт відділу соціальної роботи провела інформаційно-
просвітницький  захід  «Підвищення  обізнаності  щодо  безпечної  міграції  та
працевлаштування», учасниками якого стали мешканці Харківського обласного
соціального  гуртожитку  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування.  Метою заходу було  підвищення рівня обізнаності  щодо торгівлі
людьми  та  правил  безпечного  подорожування  в  країні  та  поза  її  межами.
Молодь активно долучилася до обговорення теми, зокрема, питань порушення
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прав  людини  у  разі  роботи  понад  норму,  безпечного  пересування  у межах
країни. 

07  лютого  директор  Центру  взяла  участь  в  обласній  нараді  директорів
центрів  соціальних  служб  та  закладів  соціального  обслуговування  за
підсумками роботи у 2018 році.

08 та 22 лютого спільно з  Чугуївською міськрайонною філією Державної
установи  «Центр  пробації»  із  неповнолітніми  та  молоддю,  які  засуджені  до
покарання без позбавлення волі, проводені інформаційно-просвітницькі заходи
«Твій вибір» та «Твоя відповідальність».

15 лютого з метою забезпечення найкращих інтересів дітей, влаштованих
до патронатних сімей, моніторингу процесу адаптації дітей у сім'ї патронатного
вихователя  Центром проведені  освітньо-виховні  заходи,  присвячені  розвитку
комунікативних навичок та здатності відкрито говорити про свої потреби.

19 лютого Центром спільно із благодійною організацією «Право на захист»
проведений  інформаційно-просвітницький  захід,  учасниками  якого  стали
внутрішньо  переміщені  особи,  які  мешкають  на  території  району.  Захід  був
направлений на безоплатну юридичну допомогу переселенцям та підвищення
рівня обізнаності осіб щодо актуальних питань інтеграції.

21  лютого  фахівець  із  соціальної  роботи  взяла  участь  у  тренінгу  щодо
навичок  неконфліктного  спілкування,  проведеного  на  базі  Харківського
обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Напередодні  Міжнародного  жіночого  дня  фахівці  Центру  провели  захід
для  дівчаток,  які  виховуються  у  прийомних  родинах  та  дитячих  будинках
сімейного типу під назвою «Сучасна мода. Історія виникнення суконь». Була
підготовлена  презентація,  в  якій  розповідалося,  як  змінювалася  мода  в  різні
століття, починаючи з Античності та Середньовіччя та закінчуючи теперішнім
часом.  Проведено  майстер  -  клас  щодо  правильного  догляду  за  шкірою
обличчя,  після  якого  була  проведена  «вікторина  краси».  Тема  зустрічі  була
вибрана  не  випадково.  БФ  «Дорослі:  Волонтери  -  Дітям»  напередодні
Міжнародного жіночого дня привезли до Центру нові сукні. Кожна дівчинка
вибрала на власний смак.

14 березня на базі Центру відбулося засідання міждисциплінарної команди
щодо  роботи  із  сім'ями  патронатних  вихователів  з метою  забезпечення
найкращих інтересів дітей, влаштованих до патронатних сімей.

15  березня  спільно  з  Чугуївською  міськрайонною  філією  Державної
установи  «Центр  пробації»  із  молоддю,  яка  засуджена  до  покарання  без
позбавлення  волі,  проведено  інформаційно-просвітницький  захід
«Відповідальність починається з мене». 

18  березня  фахівцями Центру  проведений інформаційно-просвітницький
захід  «Молодь  за  здоровий  спосіб  життя!»,  учасниками  якого  стали  учні
Кам'яноярузького  навчально-виховного  комплексу.  Захід  був  проведений
з метою профілактики тютюнопаління та  наркоманії  серед  дітей.  Учні  взяли
активну  участь  в  обговоренні  причин  поширення  негативних  звичок  серед
молоді,  переглянули  презентацію,  підготовлену  фахівцями  центру,
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в інтерактивних  вправах,  навчились  розрізняти  міфи  факти  про  шкідливі
звички, які вже досить сильно укорінились в сучасному суспільстві.

Багато подій було у сфері освіти.
У І кварталі учні закладів загальної середньої освіти району взяли участь

у ІІІ  (обласному)  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад,  який  проходив
у м. Харків. У всіх олімпіадах з базових дисциплін взяли участь учні закладів
загальної середньої освіти району.

Переможцями  III  (обласного)  етапу  всеукраїнських  учнівських  олімпіад
стали 14 учнів закладів освіти району з таких предметів: хімія - 1 переможець
III  місце,  економіка  -  1  переможець  III  місце,  інформатика  -  переможець
II місце,  астрономія - 1 переможець III місце, російська мова та література -
3 переможця  III,  II  місця,  з  української  мови  та  літератури  -  2  переможця
II місця,  історія  -  1  переможець  III  місце,  фізика  -  1  переможець  III  місце,
біологія - 2 переможця III місця, з німецької мови - 1 переможець II місце.

Лідерами  за  кількістю  переможців  є  Новопокровський  НВК.  Із
14 переможців 8 підготували педагоги Новопокровського НВК, 4 переможців
підготували педагоги Есхарівської ЗОШ I-III ст., 1 - Волохохово-Ярського НВК,
1 - Великобабчанського НВК.

Тривав другий (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії  наук України. В обласному
етапі  конкурсу  взяли  участь  переможці  районного  етапу  конкурсу:  Алам
Єлизавета,  Ляшенко  Ірина,  Грідіна  Ірина  (Введенський  НВК),  Павлов
Костянтин,  Соловйова  Єлизавета,  Федорченко  Микола  (Новопокровський
НВК),  Пажина  Лілія  (Есхарівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів),  Кашуба  Михайло
(Великобабчанський НВК), Криволапов Олександр (Старопокровська ЗОШ І-ІІІ
ступенів),  Марченко Анна-Марія (Волохово-ярський НВК), Кандубін Максим
(Кочетоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів).

До відділу освіти надходили підручники для 1, 5, 10-х класів, які видані
закладам освіти району.  На даний час  забезпечення підручниками 1,  5,  10-х
класів складає 99 %.

Проведені  засідання  районних  методичних  об'єднань  (далі  -  РМО)
вчителів-предметників, які працюють в 11-х класах. Під час засідань здійснено
ґрунтовний аналіз виконання учнями 11-х класів контрольних робіт, зроблено
детальний  аналіз  виконання  контрольних  тестів.  На  практичних  блоках,  які
провели  керівники  РМО,  вироблені  єдині  підходи  до  виконання  завдань  та
розроблені  програми  роботи  з  кожним  учнем  щодо  усунення  прогалин
у знаннях з предметів.

11 січня відбулася зустріч лідерів учнівського самоврядування з головою
районної державної адміністрації, де діти могли задати будь-які питання голові
та взяти участь у екскурсії по районній державній адміністрації.

Щосуботи, проводилися тренінги по підготовці випускників 11-х класів до
ЗНО-2019. Тренінги проводили керівники РМО.

Пройшли районні змагання з шахів серед учнів до 14 років на приз кубку
«Біла  тура».  У  змаганнях  взяли  участь  11  команд  шахістів  закладів  освіти
району.  В  особистому  заліку  серед  дівчат  І  місце  посіла  Лесяк  Катертина,
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учениця  Великобабчанського  НВК;  ІІ  місце  -  Райлян  Галина,  учениця
Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів;  ІІІ  місце  -  Андрєєва  Анжеліка,  учениця
Зарожненського НВК. Серед юнаків: І місце посів Федун Ярослав, ІІ місце -
Дубинський  Дмитро,  учені  Великобабчанського  НВК;  ІІІ  місце  -  Єременко
В'ячеслав, учень Зарожненського НВК. У командному заліку І місце виборола
команда шахістів Великобабчанського НВК; ІІ місце посіла команда шахістів
Зарожненського  НВК;  ІІІ  місце  -  команда  шахістів  Новопокровського  НВК.
Переможців нагороджено медалями та дипломами відповідних ступенів.

Учні Есхарівської ЗОШ I-III ст.  та Новопокровського НВК взяли участь
в обласних зональних змаганнях з волейболу «Шкільна волейбольна ліга 2016-
2020  роки».  У  змаганнях  взяли  участь  9  команд  юнаків  і  7  команд  дівчат
районів області: м. Чугуїв, м. Куп'янськ, Шевченківський, Чугуївський райони,
Малинівська  об'єднана  територіальна  громада.  У  напруженій  боротьбі
волейболістки Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чугуївського району вибороли
І місце (старша група).

Тривала реєстрація випускників для участі у ЗНО-2019, 16 та 23 березня
було  проведено  пробне  ЗНО  для  випускників  на  базі  пунктів  тестування
м. Чугуєва.

Працівники  відділу  освіти,  учителі  взяли  участь  у  майстер-класах
з підготовки учнів до ЗНО з історії, географії, біології у межах регіонального
освітнього проекту «Модернізація змісту та форм роботи з підготовки до ЗНО».

На  базі  школи  №  8  м.  Чугуєва  та  ДЮСШ  пройшов  зональний  етап
обласних змагань з баскетболу, у яких взяла участь команда району, яка посіла
I місце. 

22 березня команда району, яку представляли учні Есхарівської ЗОШ I-III
ст. взяла участь у фінальних змаганнях, що проходили у м. Первомайську, де
посіла II місце.

19  березня  пройшло  засідання  атестаційної  комісії  II  рівня,  на  якій
атестувалося  10  педагогічних  працівників.  Було  атестовано  відповідно  до
рішення  атестаційної  комісії:  2  -  відповідають  раніше  встановленому
тарифному  розряду,  1  -  присвоєно  кваліфікаційну  категорію  спеціаліст
II категорії,  7  -  відповідають  раніше  присвоєній  кваліфікаційній  категорії
«спеціаліст  вищої  категорії»,  2  -  відповідають  раніше  присвоєному  званню
«старший  учитель»,  1  -  відповідає  раніше  присвоєному  званню  «учитель-
методист»,  2  -  присвоєно  звання  «старший  учитель»,  2  -  присвоєно  звання
«учитель-методист».

22 березня  на  базі  Чугуївського  районного Центру дитячої  та  юнацької
творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області пройшов
інтелектуальний конкурс для учнів 4 класів «Розумники-2019». Переможцями
стали учні Есхарівської ЗОШ I-III ст. (I місце), Старопокровської ЗОШ I-III ст.
та Кам'яноярузького НВК (II місце), Введенського НВК (ІІІ місце).

27  березня  у  відділі  освіти  пройшов  захист  досвіду  вчителів,  які
претендують на звання «Учитель-методист», «Керівник гуртка-методист».

28 березня пройшла школа лідерів учнівського самоврядування.
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Відділом  у  справах  молоді  та  спорту  районної  державної  адміністрації
проведено:

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

2 робочі наради з питань оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році.
Взято участь у:
засіданні  Чугуївської  районної  федерації  футболу  щодо  проведення

першості району з футболу серед аматорських команд спортивного сезону 2019
року;

виїзній  нараді  КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір
«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області, з метою функціону-
вання закладу влітку 2019 року.

Організовано колективний виїзд вболівальників району на матч чемпіонату
України  з  футболу  серед  клубів  першої  ліги  між  ФК  «Металіст-1925»
(м. Харків) і ФК «Дніпро-1» (м. Дніпро).

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

спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області» та  «ДЮСШ
Чугуївської міської ради»; 

турнір з баскетболу серед юнаків, присвячений пам'яті В. Луценка;
фізкультурно-оздоровчий  захід  з  лижних  перегонів,  присвячений

Дню Соборності України, 100-річчю проголошення Акта Злуки УНР і ЗУ НР та
пам'яті воїна-інтернаціоналіста О. Михайлова;

районний  фізкультурно-оздоровчий  захід  «Мама,  тато,  я  -  спортивна
сім'я»;

районний  фізкультурно-оздоровчий  захід  з  волейболу,  присвячений
пам'яті воїна-інтернаціоналіста В. Луговського;

районний  фізкультурно-оздоровчий  захід  із  стрітболу  серед  юнаків
2001-2003, 2004-2006 та дівчат 2002-2004 років народження;

змагання із зимової спортивної рибалки;
відкритий  турнір  з  боксу,  присвячений  пам'яті  тренера-викладача

відділення боксу  КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної
ради Харківської області» «Майстра спорту України» О. Мазура;

фізкультурно-оздоровчий захід з гирьового спорту, шашок та стрільби із
пневматичної  гвинтівки  за  програмою  районної  Спартакіади  2019  року
з масових видів спорту.

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

регіональному чемпіонаті  України з боксу серед юнаків 2004-2005 років
народження;

відкритому командному чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики
у приміщенні серед юнаків та дівчат 2002-2003, 2004-2006 років народження;
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відкритому обласному турнірі з боксу пам'яті майстра спорту СРСР Івана
Токарева серед юнаків;

чемпіонаті України з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та
дівчат;

фінальних змаганнях чемпіонату Харківської області з волейболу «Дитяча
ліга»  серед юнаків  та  дівчат  2002-2007  років народження сезону 2018-2019
років;

відкритому Кубку області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2004
років народження та молодше;

зональних  змаганнях  з  футзалу  (чоловіки)  за  програмою  обласної
Спартакіади 2019 року з  видів спорту серед районів області,  міст обласного
значення, ОТГ 2019 року;

обласному  фестивалі  «Мама,  тато,  я  -  спортивна  сім'я» за  програмою
обласної  Спартакіади  з  масових  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ 2019 року.

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням вимог  та  норм проведення  виховально-оздоровчого  процесу та
діяльності оздоровчих закладів по безкоштовним путівкам за рахунок обласно-
го бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку були направлені діти, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки до  «ДПУ МДЦ  «Артек»
на  I, ІІ тематичні  зміни  2  особи  (Київська  обл.)  та  до  «ДП  УДЦ  «Молода
гвардія» на І, ІІ тематичні зміни - 2 особи (Одеська обл.).

За  І  квартал  2019  року  до  відділу  звернулося  28  осіб  стосовно  безко-
штовного  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,  які  потребують  особливої
соціальної уваги та підтримки.

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

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

участі  колективів  району  в  обласному  фольклорному  фестивалі
«Святовид»;

підготовки  і  проведення  обласного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу
дитячих талантів «Яскраві діти України»;

підготовки  та  проведення  урочистого  районного  заходу  до  відзначення
100-річчя Соборності України;

обговорення  можливості  використання  позабюджетних  джерел
фінансування  для  розвитку  матеріально-технічної  бази  закладів  культури
району;

організації  концертних  звітів  аматорських  колективів  що  носять  звання
«зразковий/народний»  для  підтвердження  звання  відповідно  до  графіку
обласної атестаційної комісії;

 організації участі  аматорів району в обласному етапі конкурсі «Яскраві
діти України»;

участі закладів культури району у грантових проектах;
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питань  охорони  праці  під  час  виконання  службових  обов'язків
працівниками сфери культури;

обговорення  можливості  залучення  власних  надходжень  закладами
культури району для поліпшення матеріально-технічної бази;

участі  аматорів  району  у  спільному  Українсько-американському
благодійному проекті  «Незабутня квітка» під патронатом голови Харківської
обласної державної адміністрації;

врахування  керівниками  гуртків  питань  з  техніки  безпеки  під  час
організації участі дитячих творчих колективів у виїзних заходах;

організації роботи закладів культури району, в яких будуть розміщуватися
виборчі дільниці, у штатному режимі.

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

культури;
04 січня - захід з нагоди новорічних свят та Різдва Христового (районний

Будинок культури);
22 січня - урочистий районний захід до відзначення 100-річчя Соборності

України та Дня пам'яті Героїв Крут (картинна галерея Художньо-меморіального
музею І.Ю. Рєпіна);

04  лютого  -  участь  в  організації  і  проведенні  святково-розважального
заходу до Дня закоханих (Есхарівський селищний Будинок культури);

15  лютого  - урочистий  районний  захід  з  нагоди  вшанування  учасників
бойових дій на території інших держав (смт Малинівка);

20  лютого  -  урочистий  захід  з  нагоди  вшанування  подвигу  учасників
Революції  Гідності  та  увічнення  пам'яті  Героїв  Небесної  Сотні  «Промені
Гідності» (зала засідань районної державної адміністрації);

02  лютого  -  участь  аматорів  району  у  проведенні  свята  Масляної
у населених  пунктах  смт  Малинівка,  с.  Мосьпанове,  с.  Зарожне,
смт Новопокровка; 09 березня - смт Есхар; 

07 березня - урочистий районний захід з нагоди Міжнародного жіночого
дня (районний Будинок культури);

09  березня  -  районний  захід  з  нагоди  205-річчя  з  Дня  народження
Т.Г. Шевченко (смт Малинівка).

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

12 січня - в обласному фольклорному фестивалі «Святовид» (м. Харків);
19 січня -  зразковий колектив індійського та східного танцю «Рамаяна» -

у Міжнародному  конкурсі  виконавців  індійського  танцю  (м.  Харків,
БК Залізничників);

27  січня  -  колектив  бального  танцю  «Сфера»  -  в  обласному  змаганні
з бальних танців «Перша столиця» (м. Харків);

03  лютого  -  колектив  бального  танцю  «Сфера»  та  зразковий  колектив
бально-спортивного  танцю  «Вдохновение»  -  у  відкритому  Всеукраїнському
фестивалі  зі  спортивного  бального  танцю  «Крок  до  зірок.  Другий  крок»
(м. Харків);
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09  лютого  -  колектив  бального  танцю  «Сфера»  -  у  Міжнародному
фестивалі з бально-спортивного танцю (м. Київ);

10  лютого  -  зразковий  колектив  бально-спортивного  танцю
«Вдохновение» - у Чемпіонат ВГО «ЛФСТ»-2019;

16 лютого - театральний гурток «Tour de force» - у ІІІ Обласному фестивалі
малих сценічних форм «Колібрі» (м. Харків);

24 лютого - зразковий аматорський хореографічний колектив «Вікторія» та
народний вокально-естрадний колектив «Мультитрек» - у фестивалі-конкурсі
мистецтв «Starofstage» (м. Харків);

02  березня  -  зразковий  колектив  «Спортивного  клубу  Наталії  Черних
з акробатичного рок-н-ролу» - у І  етапі Чемпіонату України з акробатичного
рок-н-ролу (м. Харків, Палац Студентів ХПІ);

03  березня  -  народний  вокально-естрадний  колектив  «Мультитрек»  -
у І Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Superart -2019» (м. Харків);

05 березня - аматори району шкільного віку - у другому відбірковому турі
обласного етапу конкурсу «Яскраві діти України» (ХАТОБ);

06 березня - аматори району шкільного віку - у прес-конференції та гала-
концерті обласного етапу конкурсу «Яскраві діти України» (м. Харків);

17 березня  - колектив  спортивного  танцю  «Сфера»  -  у  Всеукраїнських
змаганнях з бально-спортивного танцю «Chicago» (м. Харків);

23 березня  - зразковий  колектив  «Спортивного  клубу  Наталії  Черних
з акробатичного рок-н-ролу» - у  ІІ етапі Чемпіонату України з акробатичного
рок-н-ролу (м. Павлоград);

24 березня - зразковий колектив індійського та східного танцю «Рамаяна» -
у Всеукраїнському  конкурсі  індійського  та  циганського  танцю  «Намасте,
досто!» («Здрастуйте, друзі!») (м. Полтава);

29 березня - працівники відділу культури і туризму та аматори району -
у прем'єрному  показі  вистави  «Квітка.  Пісня  на  яву  й  у  снах»,  у  рамках
Українсько-американського  Благодійного  проекту,  метою якого  є  придбання
пересувних момографів «Квітка» (м. Харків);

30  березня  -  зразковий  колектив  «Спортивного  клубу  Наталії  Черних
з акробатичного  рок-н-ролу»  -  у ІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
з акробатичного рок-н-ролу (м. Дніпро).

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

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

Дня пам'яті Героїв Крут;
Дня  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав

«Афганістан - ти біль моєї душі…»;
Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті

Героїв Небесної Сотні «На варті наших душ Небесна Сотня».
16 лютого,  09 березня  -  організовано  проведення  відбіркового туру для

участі у районному етапі обласного конкурсу дитячого читання «Книгоманія -
2019»;
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15 березня - поетичний вернісаж «Поезія й весна - душі висока розкіш» до
Всесвітнього дня поезії;

23  березня -  участь  читців шкільного віку в обласному конкурсі  читців
«Вічне слово Кобзаря» (м. Харків).

Під час шкільних канікул організовано та проведено:
«Мульти-канікули»  з  показом  мультиплікаційних  та  дитячих  художніх

фільмів з наступним виготовленням казкових персонажів;
роботу  гуртка  прикладного  мистецтва,  де  було  виготовлено  казкових

героїв з пап'є-маше для постановки дитячого лялькового театру;
майстер-клас  з  виготовлення  читачами  різного  віку  цікавих  подарунків

«Hand made» до Дня закоханих, для привітання жінок зі святом - Міжнародним
жіночим днем.

У бібліотеках-філіях КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система» організовано книжкові виставки:

до Дня Соборності «Україна суверенна: від витоків до сьогодення»;
з нагоди Шевченківських днів «..В сім'ї вільній новій»;
правові  виставки  щодо виборчого  законодавства  України  та  новин

у підготовці виборчого процесу.
Організовано  перегляд  документальних  стрічок з  підборки  фільмів

«Докудейс»:
до Дня Соборності «Моя країна - Україна»;
до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
до  Дня  увічнення  пам'яті  та  вшанування  подвигу  учасників  революції

гідності та пам'яті Героїв Небесної Сотні «Пам'ять Небесній Сотні»;
з нагоди 205-річниці з дня народження Т.Г. Шевченка;
до Дня українського добровольця.
Відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та

інфраструктури  районної  державної  адміністрації  (далі  -  відділ)
продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації  безперебійного
надання житлово-комунальних та інфраструктурних послуг, підвищення рівня
розрахунків  за  надані  послуги,  подальшого  розвитку  житлово-комунальних,
транспортних  та  автодорожніх  підприємств  району,  контролю  за  роботою
виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих
повноважень  у  житлово-комунальній  сфері  та  інфраструктурі.  Проводився
контроль  за  станом  організації  пасажирських  перевезень  на  приміських
автобусних  маршрутах  загального  користування,  що  не  виходять  за  межі
території району.

У районі продовжувався опалювальний сезон 2018-2019 років. Протягом
звітного періоду житлово-комунальні та інфраструктурні  послуги надавались
своєчасно та в повному обсязі.

На території району розчищення доріг від снігових заметів та своєчасна
обробка доріг від ожеледиці було організовано на належному рівні дорожньо-
транспортними підприємствами та органами місцевого самоврядування.

01  лютого  проведена  нарада  стосовно  реалізації  програми  «Проект
модернізації  та  енергозбереження  для  систем  вуличного  освітлення
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Харківського регіону «Енергія світла» на 2018-2021 роки».  На теперішній час
вуличне освітлення включено по вулицах О. Горбачова, Польова, Абрикосова,
Квіткова  в  смт  Введенка;  вулиці  Харківська  в  с.  Зелений  Колодязь;  вулиці
Комунальна в с. Світанок; вулиці Овражна в с.  Зауддя Введенської селищної
ради;  вулиці  Польова  в  с.  Мосьпанове.  По  іншим  населеним  пунктам  на
завершальній  стадії  оформлення  договорів  на  підключення  вуличного
освітлення  між  сільськими,  селищними  радами  та  Чугуївським  районним
відділенням АТ «Харківобленерго».

Згідно  з  розпорядженням  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації  від  18.02.2019  №  48  «Про  затвердження  переліків  об'єктів
будівництва  та  ремонту  автомобільних  доріг  загального  користування
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
Харківської області у 2019 році» по Чугуївському району заплановано у 2019
році  виконати  ремонт  доріг  загального  користування  місцевого  значення  на
загальну суму 10360,0 тис. грн.

Ситуація на дорогах району залишається такою, що потребує термінового
поліпшення. Це стосується не тільки оптимізації та ремонту дорожньої мережі,
але  й  системної  протидії  правопорушенням  та  злочинам  у  сфері  безпеки
дорожнього  руху.  З  цією  метою  відділом  розроблено  проект  Програми
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху  на  території  Чугуївського  району
Харківської області  на 2019-2020 роки, основним завданням якої є  зниження
рівня  смертності  внаслідок  дорожньо-транспортних  пригод  на  території
Чугуївського району Харківської області, ступеня тяжкості наслідків дорожньо-
транспортних пригод для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-
економічних  втрат  від  дорожньо-транспортного  травматизму,  а  також
запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху на
території району для забезпечення захисту життя та здоров'я населення.

12 березня проведено нараду з автоперевізниками району щодо надання
послуг з перевезення на приміських маршрутах загального користування, що не
виходять за межі району.

На  території  району  організовано  регулярне  транспортне  сполучення
з усіма  сільськими,  селищними  радами.  На  цей  час  діє  12  автобусних
маршрутів, що не виходять за межі території району, які забезпечують потреби
у пасажирських перевезеннях мешканців району. Обслуговування автобусних
маршрутів,  що  не  виходять  за  межі  території  району,  здійснюють
2 автоперевізника:  ФО-П  Ніколаєнко  М.І.  та  ФО-П  Сапелкін  М.М.   На
теперішній  час  районною  державною  адміністрацією  спільно
з автоперевізником  ФО-П  Ніколаєнко  М.І.  вирішено  питання  щодо
забезпечення якісним перевезенням пасажирів та скориговано вартість проїзду
на приміському автобусному маршруті № 1497 «Чугуїв (АС) - Кочеток».

13  березня проведено  нараду  з  секретарем  Есхарівської  селищної  ради
щодо  розробки  документації  для  проекту  «Реконструкція  очисних  споруд
у смт Есхар Чугуївського району Харківської  області».  На теперішній час по
очисним  спорудам  отриманий  витяг  з  Державного  реєстру  речових  прав  на
нерухоме майно про реєстрацію права власності. Отримані технічні паспорта на
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будівлі.  Рішенням  сесії  Есхарівської  селищної  ради  від  20.03.2019  створена
комісія  для  прийому  передачі  очисних  споруд  на  праві  оперативного
управління КП «ВОДА ЕСХАРА», робота комісії запланована до 02.04.2019.

З  метою  забезпечення  утримання  територій  населених  пунктів
у належному стані,  їх  санітарного  очищення,  збереження  об'єктів  загального
користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення,
щороку  з  21  березня  по  30  травня  на  території  Чугуївського  району
проводиться щорічна всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та у рамках акції
- дня благоустрою територій населених пунктів у третю суботу квітня.

З метою належного виконання заходів, керівникам підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності, сільським, селищним радам було
рекомендовано  щороку  організовувати  та  здійснювати  заходи  з  повної
ліквідації  несанкціонованих  сміттєзвалищ  побутових  та  інших  відходів,
прибирання  та  приведення  у  належний  санітарний  стан  прибудинкових
територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків,
кладовищ,  братських  могил,  меморіальних  комплексів  та  місць  почесних
поховань,  вулиць,  доріг,  тротуарів,  зупинок  міського  транспорту,  а  також
забезпечити  очищення  від  сміття  берегів  водойм  у  населених  пунктах,  із
залученням мешканців населених пунктів району,  студентської  та  учнівської
молоді, волонтерів та громадських організацій.

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

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
спожиті  енергоносії  і  отримані  комунальні  послуги  та  погашення
заборгованості минулих періодів.

Заборгованість  з  виплати  заробітної  плати  на  підприємствах  житлово-
комунального господарства району відсутні.

Сектором цивільного захисту районної державної адміністрації проведена
робота  щодо забезпечення  реалізації  державної  політики у  сфері  цивільного
захисту, спрямованого на захист населення, території Чугуївського району від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
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Розроблено проекти та видані розпорядження голови районної державної
адміністрації від:

22.01.2019  №  18  «Про  внесення  змін  до  посадового  складу місцевої
комісії  з  питань техногенно-екологічної  безпеки та  надзвичайних ситуацій
Чугуївського району»;

23.01.2019 № 19  «Про внесення змін до складу робочої групи з питань
формування,  ведення  та  використання  районного  страхового  фонду
документації»;

28.03.2019 № 74  «Про затвердження Плану організаційних і практичних
заходів  щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний
період 2019 року».

Проведено чергове засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС району,
на якому розглянуті питання про: хід підготовки району до пропуску паводків,
льодоходу  і  весняної  повені;  заслуховування  доповіді  заступника  директора
з виробництва комплексу водопідготовки «Донець» ВП КП «Харківводоканал»
стан  безпеки  на  об'єктах  ХНО  та  впровадження  на  них  систем  раннього
виявлення  надзвичайних ситуацій  і  оповіщення людей у разі  їх  виникнення;
стан виконання заходів з недопущення занесення збудника африканської чуми
свиней  на  територію  району;  забезпечення  населення  району  якісним  та
безпечним  децентралізованим  водопостачанням;  затвердження  Відомості
обліку  місць  масового  відпочинку  людей  на  водних  об'єктах  Чугуївського
району  в  2019  році;  затвердження  сигналів  оповіщення  цивільного  захисту
мирного часу та текстів повідомлень про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій.

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

підсумки роботи районної комісії з питань евакуації за 2018 рік та постановка
завдань членам комісії на 2019 рік. Уточнення завдань групам районної комісії
з питань евакуації;

два  засідання  районного  оперативного  штабу  щодо  функціонування
систем  життєзабезпечення  району  та  реагування  на  можливі  надзвичайні
ситуації  протягом  зимового  періоду  2018-2019  років,  на  яких  розглянуто
питання про готовність органів місцевого самоврядування та служб району до
протидії загрозам у зв'язку з ускладненням погодних умов;

нараду  голови  районної  державної  адміністрації  з  керівним  складом
районних  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  та  членами  місцевої
комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій
району,  де  розглянуто  питання  щодо  підведення  підсумків  функціонування
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Чугуївського району у 2018 році та визначення основних завдань цивільного
захисту на 2019 рік;

засідання  робочої  групи  з  питань  формування,  ведення  та  використання
районного  страхового фонду документації,  на  якому  розглянуто питання про
підсумки роботи робочої групи з питань формування, ведення та використання
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районного страхового фонду документації за 2018 рік та постановка завдань на
2019 рік.

Складено проекти рішення районної ради про: виконання місцевої цільової
Програми  розвитку  цивільного  захисту  на  2017-2018  роки,  затвердженої
рішенням  районної  ради  від  13.12.2016  року; затвердження  Програми
поповнення  матеріально-технічними  цінностями  та  засобами  місцевого
матеріального  резерву  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій  на  2019-2020  роки;  затвердження  місцевої  цільової  Програми
розвитку цивільного захисту на 2019-2020 роки. 

У  період  з  11  по  15  березня  співпрацівниками  Головного  управлінням
ДСНС  України  у  Харківський  області  та  Департаменту  цивільного  захисту
Харківської обласної державної адміністрації,  відповідно до Плану основних
заходів цивільного захисту Харківської області на 2019 рік, здійснено планову
цільову  перевірку  діяльності  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,
Введенської  селищної  ради,  підпорядкованих  їм  сил  цивільного  захисту,  їх
органів управління щодо стану готовності  до пропуску льодоходу, повені та
паводків.  Стан  виконання  заходів  цивільного  захисту  районною  державною
адміністрацією оцінюється «Задовільно».  Стан виконання заходів  цивільного
захисту  Введенської  селищної  ради оцінюється  «Обмежено  відповідає
вимогам». Діяльність ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Чугуївського
району  Харківської  області  оцінюється  «Обмежено  відповідає  вимогам».
Загальна оцінка стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових
актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту у районі
оцінюється «Обмежено відповідає вимогам».

Проведено  роботу  з  селищними,  сільськими  головами  щодо  вжиття
заходів із забезпечення безпеки людей під час проведення свята - Водохрещі
19.01.2019 року, а саме створення тимчасових рятувальних постів, організації
чергування  медичних  працівників  для  оперативного  надання  медичної
допомоги потерпілим.

Доведено інформацію до  населення району щодо проведення обласною
державною  адміністрацією  технічної  перевірки  автоматизованої  системи
оповіщення населення Харківської області з включенням електросирен.

Виконавчим  комітетам  сільських,  селищних  рад  для  практичного
використання надано Алгоритм дій сільського,  селищного голови у  випадку
виникнення  на  підпорядкованих  територіях  надзвичайної  події  пов'язаною
з африканською чумою свиней за кодом 20733 - НС, пов'язана з епізоотією.

Сектором уточнено розрахунок сил та засобів району, які залучаються для
ліквідації  наслідків  паводка.  Окремо  уточнена  наявність  плавзасобів  для
проведення  рятувальних  робіт,  можуть  бути  використані  9  веслувальних  та
2 моторних човни.

Сектором  проведено:  організаційні  заходи з  селищними  головами,
керівниками  підприємств  щодо  паперового  обліку  фонду  захисних  споруд
району;  уточнення  бази  даних  районних  спеціалізованих  служб  цивільного
захисту, територіальних та об'єктових формувань цивільного захисту; аналіз та
опрацювання  документів  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,
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установ  і  організацій  району  щодо  готовності  до  безаварійного  пропуску
льодоходу та весняної повені у 2019 році;  організаційні заходи з керівниками
підприємств, установ та організацій, на балансі (у власності, в управлінні) яких
знаходяться  захисні  споруди  цивільного  захисту,  щодо  оновлення  паспортів
і облікових  карток  на  захисні  споруди  відповідно  до  Вимог  з  питань
використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

Сільським,  селищним  головам,  керівникам  підприємств,  установ
і організацій  району  надані  для  використання  у  роботі  роз'яснення  щодо
«Настанови з метеорологічного прогнозування».

Проведена  робота  з  питань  цивільного  захисту  з  населенням  району
через  інформаційну  газету  «Вісник  Чугуївщини»,  а  саме  видана стаття від
02.03.2019  у  №  10 «Дії  населення  у  випадку  загрози  виникнення  повені,
паводка».

Здійснено моніторинг:
плану  організаційних і практичних заходів щодо безаварійного пропуску

осінньо-зимових  дощових  паводків,  льодоходу  і  весняної  повені  в  районі
у 2018-2019 роках, затвердженого розпорядженням голови районної державної
адміністрації;

плану організаційних і практичних заходів Чугуївської районної державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування, організацій та установ щодо
запобігання  загибелі  людей  на  водних об'єктах  у  зимовий період  2018-2019
років;

комплексного плану заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій
техногенного  та  природного  характеру  і  пожежної  безпеки  у  Чугуївському
районі в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Розроблено:
план основних заходів ЦЗ Чугуївського району на 2019 рік;
план роботи місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій Чугуївського району на 2019 рік;
план роботи робочої групи з питань формування, ведення та використання

районного страхового фонду документації на 2019 рік;
план роботи районної комісії з питань евакуації на 2019 рік;
план  пропаганди  знань  у  сфері  цивільного  захисту  серед  населення

Чугуївського району на 2019 рік;
план контролю за направленням на навчання керівного складу та фахівців,

діяльність  яких  пов'язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з  питань
цивільного захисту, підприємств, установ і організацій Чугуївського району на
обласні  та  міста  Харків  курси  удосконалення  керівних  кадрів  І  категорії
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Харківської області у 2019 році;

графік накопичення запасів ММР у 2019 році.
Протягом звітного періоду відділом містобудування та архітектури район-

ної державної адміністрації  було розглянуто та узгоджено 43 проекти земле-
устрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування
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житлових  будинків,  господарських  будинків  і  споруд,  а  також  особистого
селянського господарства.

Забудовникам району було видано 3 будівельних паспорти на будівництво
індивідуальних  житлових  будинків  та  господарчих  будівель  і споруд
у смт Малинівка, с. Тернова, с. Кочеток, смт Новопокровка.

Із п'ятьма забудовниками району була проведена робота стосовно введення
індивідуальних  житлових  будинків  в  експлуатацію  відповідно  до  діючого
законодавства. 

Проведено  3  засідання  районної  робочої  групи  по  введенню  житла
в експлуатацію. Станом на 27.03.2019 введено в експлуатацію 3 індивідуальних
житлових  будинки,  загальною  площею  163,4  м².  Питання  введення  житла
в експлуатацію  перебуває  на  постійному  контролі  районної  державної
адміністрації.

Здійснювався  постійний  контроль  за станом  цільового  використання
коштів та за проведенням  будівництва амбулаторії в с. Кам'яна Яруга по вул.
Польовій, 1-Б та амбулаторії в смт Малинівка по провулку Пушкіна, 2-В.

На  42 % розроблені генеральні плани с. Волохів Яр та с. Мосьпанове, на
23 % - смт Введенка, с. Тернова, на 25 % - с. Зарожне та с. Тетлега.

Проводився моніторинг та готувалися інформації щодо:
активності містобудівної діяльності;
перевірки  надійності  та  безпеки  експлуатації  об'єктів  соціальної

інфраструктури;
проведення  аудиту  доступності  осіб  з  інвалідністю  та  інших

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

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.

Архівним відділом проведено:
наради з керівниками юридичних осіб - джерел формування Національного

архівного  фонду,  що  перебувають  у  зоні  комплектування  архівного  відділу,
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з начальниками відділів освіти районної державної адміністрації, Малинівської
та  Чкаловської  селищними  радами  та  з  керівниками  відділу  державної
реєстрації  районної державної адміністрації,  Малинівською селищною радою
та виконавчим комітетом Чкаловської селищної ради;

комплексні перевірки роботи архівного підрозділу, служби діловодства та
експертної  комісії  Мосьпанівської  сільської  ради,  у  Чугуївському управлінні
Державної  казначейської  служби України Харківської  області;  у  Чугуївській
районній раді;

семінари  для  керівників  служб  діловодства  та  архівних  підрозділів
юридичних  осіб  -  джерел  формування  Національного  архівного  фонду,  що
перебувають у зоні комплектування архівною відділу, для осіб, відповідальних
за роботу з документами трудових архівів у сільських, селищних радах та для
осіб,  відповідальних за  діловодство  та  архів,  членів  експертної  комісії  КНП
«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка».

Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  організації  роботи
з  документами,  включаючи  їх  підготовку,  реєстрацію,  облік  і  контроль  за
виконанням,  з  проведення  експертизи  цінності  документів  та  оформлення
її  результатів  керівникам  служб  діловодства  та  архівних  підрозділів
установ. Допомогу було надано в архівному відділі, за телефоном та з виходом
до установ.

Прийнято на постійне зберігання документи, що внесені до Національного
архівного фонду, в упорядкованому стані за описами справ загальною кількістю
371 од.  зб.:  198 од.  зб.  районної  державної  адміністрації  за  2010-2011 роки,
113 од.  зб.  Новопокровської  селищної  ради  за  1981-2011  роки  та  60  од.  зб.
Есхарівської селищної ради за 2009-2011 роки. 

Організовано роботу та проведено 3 засідання експертної комісії архівного
відділу, на яких розглянуто описи справ, номенклатури справ установ тощо.

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

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 10 запитів
на публічну інформацію.

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  01.04.2019 року  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
11110 документів.

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

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

Продовжувалася  організаційна  робота  щодо  формування  нового  складу
Громадської ради при районній державній адміністрації. Ініціативною групою
було  здійснено  прийом  документів  місцевих  інститутів  громадянського
суспільства для участі в установчих зборах, які відбулися 11 січня 2019 року.

До  складу  громадської  ради  увійшли  представники  10  інститутів
громадянського  суспільства:  6  від  громадських  організацій,  2  -  профспілок
і  2  -  недержавних  засоби  масової  інформації.  Склад  громадської  ради
V скликання  було  затверджено  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 17.01.2019 № 14.

Своє перше засідання громадська рада у новому складі провела 18 січня.
Було затверджено Положення про громадську раду, план роботи на 2019 рік,
розглянуто  організаційні  питання.  Положення  про  Громадську  раду  при
Чугуївській  районній  державній  адміністрації  затверджено  розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 28.01.2019 № 23.

Чергове  засідання  громадської  ради  відбулося  29  березня  з  розглядом
питань  щодо:  виплати  субсидій  в  готівковій  формі;  соціальної  підтримки
учасників АТО та членів їх сімей;  діяльності Чугуївської районної організації
Товариства  Червоного  Хреста  України;  проектів  з  розвитку  житлово-
комунального  господарства  та  інфраструктури,  які  заплановано  реалізувати
у районі  у  2019  році;  підготовки  до  акції  «За  чисте  довкілля»  та  дня
благоустрою.

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:  17 січня - «Всеукраїнська єдність та соборність як ключовий
фактор  успішних  змін  в  Україні»;  21 лютого  - «Про  стратегію  розвитку
Чугуївського  району  на  2019-2021  роки»;  21  березня  -  «Про  соціальну
підтримку  учасників  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей
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  координувалася  робота
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  щодо  наповнення

http://chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/KonsGrom/7skl/45/45%20rr%207.pdf
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веб-сайту  фото-новинами та  обов'язковими  для  оприлюднення  документами,
опрацьовувалися ці матеріали. За І квартал поточного року на офіційному веб-
сайті районної державної адміністрації було розміщено 467 матеріалів, з яких
338 становили новини (72 %).

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.

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

На  підставі  пропозицій  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  основних  завдань  та  повноважень,  покладених  на  районну
державну адміністрацію, Регламенту роботи районної державної адміністрації
сформовано План роботи  районної державної адміністрації на  IІ квартал 2019
року,  якій  затверджений  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 25.03.2019 № 70.

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                             В. ГЕРМАН

Любов Кіянська 40 906
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