
1. Звіт  про виконання плану роботи районної державної  адміністрації  за
II квартал 2019 року направити заступникам голови та керівникам структурних
підрозділів районної державної адміністрації до відома.

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

3. Заступнику  керівника  апарату-начальнику  організаційного  відділу
апарату  районної  державної  адміністрації  забезпечити  висвітлення  звіту  про
виконання  плану  роботи  районної  державної  адміністрації  за  II  квартал
2019  року  на  офіційному  вебсайті  районної  державної  адміністрації  та  в
місцевих засобах масової інформації.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації                                                             Григорій  ТАНКОВ

 
«____»____________2019 р.

               
Першому  заступнику  голови
районної державної адміністрації 

Григорію ТАНКОВУ
                                                       

         З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за II квартал 2019 року

Районною державною адміністрацією у II 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: 04 квітня
вивчено 8 питань; 02 травня - 5 питань; 06 червня - 5 питань.

Проведено  семінар-наради  з  сільськими,  селищними  головами  та
секретарями місцевих рад: 11 квітня розглянуто 3 питання; 16 травня - 5 питань;
13 червня - 7 питань.
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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: 08 квітня - 2 питання; 13 травня -
8 питань; 10 червня - 3 питання.

Проведено телефонні зв'язки керівництва  районної державної адміністрації
з населенням району «Пряма лінія» за темами: 17 квітня - «Зовнішнє незалежне
оцінювання:  запитання  та  відповіді»  за  участю  заступника  голови  районної
державної адміністрації В. Волоцкової;  15 травня -  «Доступність транспортних
послуг  для  всіх  верств  населення»  за  участю  першого  заступника  голови
районної державної адміністрації Г. Танкова; 19 червня - «Право на звернення до
органів державної влади – невід'ємне право громадянина» за участю керівника
апарату районної державної адміністрації В. Герман.

На засіданнях колегії  районної  державної  адміністрації  було розглянуто:
23 квітня -  3 питання;  28  травня -  4 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:  24  квітня  –  відділу  з  питань  надання
адміністративних послуг районної державної адміністрації; 22 травня - відділу
житлово-комунального господарства,  будівництва та інфраструктури районної
державної адміністрації; 26 червня – служби у справах дітей районної державної
адміністрації.

Узагальнено  досвід  роботи 3  виконкомів,  проведено  11  перевірок
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  77  осіб
Почесною  грамотою  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та
Чугуївської  районної  ради,  8  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  повторного  голосування
21  квітня  2019  року  з  чергових  виборів  Президента  України  31  березня
2019 року та Календарного Плану основних організаційних заходів з підготовки
та  проведення  позачергових  виборів  народних  депутатів  України 21  липня
2019 року.

Розпорядженням голови районної державної  адміністрації  від 10.06.2019
№ 135  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
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позачергових виборів народних депутатів 21 липня 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  позачергових  виборів  народних  депутатів  21  липня  2019  року
(далі - відповідальні працівники).

Відповідальними  працівниками  відповідно  до  закріплення,  постійно
надавалася  методична  допомога  виконкомам  сільських,  селищних  рад  у
реалізації  їх  повноважень  на  період  підготовки  і  проведення  позачергових
виборів народних депутатів 21 липня 2019 року.

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

Відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації
(далі  -  відділ)  упродовж  І  кварталу  підготовлено  36  проєкти  розпоряджень
голови районної державної адміністрації з кадрових питань: 23 - з особового
складу,  13  -  про  відпустки.  Окрім  того,  підготовлено  97 проєктів  наказів
керівника апарату районної державної адміністрації з кадрових питань (44 - з
особового складу, 44 - про відпустки, 9 - про відрядження).

Станом  на  01.07.2019  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють  124  особи,  18  посад  вакантні,  з  них  7 строкових,  6  -  на  період
відпустки для  догляду  за  дитиною,  1  -  у  зв'язку  з  проходженням військової
служби за контрактом.

На  посади  державних  службовців  призначено  5  осіб  (з  урахуванням
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  із  статусом
юридичної  особи  публічного  права):  1  -  у  порядку  переведення  з  іншого
державного органу, 1 - за результатами конкурсу з випробуванням строку три
місяці, 3 - за результатами конкурсу без випробування. 

У ІІ  кварталі  звільнилося 3 особи:  1 – за  угодою сторін,  2  -  у  порядку
переведення до іншого органу державної влади.

За результатами 10 засідань комісії з підрахунку стажу роботи працівників
районної державної адміністрації 11 державним службовцям та голові районної
державної  адміністрації  встановлено надбавку  за  вислугу років на  державній
службі  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  службу»  та  постанов
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
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спеціальними  званнями» (із  змінами)  присвоєно  черговий  ранг  дев'ятьом
державним службовцям.

У  червні  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 2 засідання 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 2 переможця.

Щодо  2  осіб  розпочато  перевірку,  передбачену  Законом  України  «Про
очищення влади», 4 особи - її успішно завершили.

Державні  службовці  районної  державної  адміністрації  підвищували
кваліфікацію на навчаннях  працівників  районної  державної  адміністрації,  на
семінарах-нарадах з сільськими, селищними головами та секретарями місцевих
рад.  Двадцять  три  особи  підвищили  кваліфікацію  у  Харківському
регіональному  інституті  державного  управління  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України  за  програмами  загальних
короткострокових  семінарів,  сім  осіб  -  за  загальними  професійними
програмами;  три  особи  пройшли  онлайн  курс  «Єдині  вимоги  (стандарт)  до
якості обслуговування відвідувачів ЦНАП».

Одна особа взяла участь у функціональному навчанні у сфері цивільного
захисту  при  Навчально-методичному  центрі  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності Харківської області.

Окрім  того,  дві  відповідальні  особи  з  питань  запобігання  та  виявлення
корупції розглянули положення чинного законодавства про конфлікт інтересів
в  умовах  державної  служби  на  семінарі-навчанні,  якій  відбувся  на  базі
Харківської обласної державної адміністрації.

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  80  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації
з основної діяльності. Надійшло 28 розпоряджень  голови обласної державної
адміністрації,  2  постанови  Центральної  виборчої  комісії  України,  2  рішення
обласної ради, 452 документи з обласної державної адміністрації та обласних
органів виконавчої влади, 194 - з місцевих організацій, установ, підприємств.

За поточний період зареєстровано 165 письмових звернень громадян, з них
2  колективних  та  1  дублетне.  Повторних  звернень  не  надходило.  Всього
звернулось 302 особи. Проведено 3 засідання постійно діючої комісії районної
державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян.

Проведено  29  (40 осіб)  особистих  прийомів  громадян  керівництвом
районної державної адміністрації, в тому числі 9 виїзних (12 осіб).
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На початок ІІ кварталу 2019 року на контролі перебувало 336 документів.
Взято на контроль 253 документи, з них: 6 розпоряджень голови Харківської
обласної державної адміністрації,  3 доручення першого заступника голови та
2 доручення заступника голови Харківської обласної державної адміністрації,
12  розпоряджень  та  11  доручень  голови  районної  державної  адміністрації,
3 районні  програми,  153  документи  посадових  осіб  Харківської  обласної
державної адміністрації, 63 листи та інших документів територіальних органів,
центральних  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
правоохоронних  та  контролюючих  органів,  у  тому  числі:  11  листів  з
Чугуївської  районної  ради,  1  -  з  Чугуївської  місцевої  прокуратури,  9  -  з
контролюючих  органів,  2  адвокатських  запити  та  6 внутрішніх  документів
районної державної адміністрації.

Загальна  кількість  документів,  що  перебувала  на  контролі  протягом
ІІ кварталу 2019 року, складала 589. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  було  надано  963  інформацій
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах, що в середньому складало по 16 інформацій щоденно.

Було отримано 84 документи з дуже стислими термінами виконання, з них:
24  - з  терміном  виконання  від  1  до  3  днів,  60  - від  4  до  8  днів.  Також
29 документів  з  періодичними  термінами  інформування:  «більше  двох
разів» - 7, «щомісяця» - 8, «щокварталу» - 10, «щороку» - 2, «щотижня» - 2,
«щопівроку» - 2.

Усі  контрольні  документи  були  виконані  без  порушень  термінів,
встановлених авторами документів.

Виконано  в  повному  обсязі  та  знято  з  контролю  228  документів,  що
складає  39%  від  загальної  кількості  контрольних  документів  (589),  з  них:
4 розпорядження голови обласної державної адміністрації; 2 доручення голови
обласної державної адміністрації; 9 розпоряджень голови районної державної
адміністрації;  10  доручень  голови  районної  державної  адміністрації;
138 документів посадових осіб  обласної  державної  адміністрації;  3  районних
програм;  62  інших  документи,  з  них:  13 -  з  Чугуївської  районної  ради;
2 -  з Чугуївської  місцевої  прокуратури;  10 -  з  контролюючих  органів;
2 -  адвокатських  запити;  3 -  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
політики, робота служб DNS та DHCP, щоденна архівація даних, щотижневе
копіювання папок користувачів на зйомний жорсткий диск.
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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  вебсайту  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  проєктів  розпоряджень  голови  районної  державної

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

державної адміністрації чинному законодавству за квітень, травень та червень,
2019 року;

актів  органів  місцевого  самоврядування,  виданих  з  питань  здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади, на відповідність чинному
законодавству за квітень, травень та червень 2019 року.

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

18  червня  2019  року  проведено  засідання  міжвідомчої  координаційно-
методичної ради.

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги районної державної адміністрації звернулось 7 громадян.

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

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

З  питань  мобілізаційної  роботи  проведено  коригування  розділів  плану
мобілізаційної  підготовки,  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.

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

виконання  календарного  плану  основних  організаційних  заходів
з підготовки  проведення  позачергових  виборів  народних  депутатів  України
21 липня 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».

Всього отримано 170 відомістей по  40 населеним пунктам Чугуївського
району,  які  містили  дані  про  1049 виборців.  За  результатами  опрацювання
відомостей періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 748 виборців;
включено до ДРВ - 89;
внесено змін до персональних даних у ДРВ - 662;
включено до звернень до інших відділів ведення ДРВ - 117;
виконано переадресування для прийняття рішення на інші відділи ДРВ -

63;
прийнято переадресувань з інших відділів ДРВ - 47;
відмовлено в змінах в АІТС ДРВ - 109 виборцям.
Загальна кількість внесених змін до персональних даних виборців склала

831 запис.
Всього  до  відділу  ведення  ДРВ особисто  звернулося  197 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.
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Протягом  ІІ  кварталу  2019  року  зареєстровано  1032  звернень  щодо
надання  адміністративних  послуг:  19  -  Чугуївського районного  відділу
Головного  управління  Державної міграційної  служби  України  у  Харківській
області (далі - ДМС), 473 - міськрайонного управління у Чугуївському районі і
м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у Харківській області (далі -
Держгеокадастр),  4  -  Головного  територіального  управління  юстиції
у Харківській  області,  535  -  власні  послуги  (відділ  державної  реєстрації
районної державної адміністрації:  нерухоме майно - 404, бізнес - 126, відділ
містобудування  та  архітектури  районної  державної  адміністрації  -  4),
1 - документ дозвільного характеру.

Надано  12 витягів  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних,  фізичних
осіб-підприємців  та  громадських  формувань;  13  -  інформаційних  довідок
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 1021 результат: 16 - ДМС, 534 - Держгеокадастру, у т.ч. 43 витяги з
нормативно-грошової оцінки землі за замовленням онлайн, 470 - власні послуги
(відділ державної реєстрації районної державної адміністрації: нерухоме майно
- 344, бізнес -126), 1 - документ дозвільного характеру.

Адміністраторами  надано  майже  423  консультації  щодо  отримання
адміністративних послуг.

Протягом ІІ  кварталу 2019 року відділом державної  реєстрації  районної
державної  адміністрації  прийнято  (через  Центр  надання  адміністративних
послуг  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації)  та  здійснено
державну  реєстрацію 654  заяв,  з  яких:  487  заяв  щодо  державної  реєстрації
нерухомого  майна  та  131  заява  щодо  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних осіб-підприємців. На розгляді (з урахуванням залишку не розглянутих
та зупинених заяв у попередньому місяці) у відділі перебувало 759 заяв.

Задоволено 613 заяв; відкликано 9 заяв; залишок нерозглянутих заяв – 36
(у тому числі зупинений розгляд 7 заяв).

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

Фінансовим  управлінням  районної  державної  адміністрації  щомісячно
проводився  аналіз  виконання  бюджету  району  з  наданням  інформації  з  цих
питань голові районної державної адміністрації та голові районної ради.

Протягом кварталу постійно надавалась практична і методична допомога з
питань бюджету сільським та селищним радам. Щомісячно проводився аналіз
та  підведення  підсумків  виконання  місцевих  бюджетів,  надано  офіційні
висновки  про  виконання  або  недовиконання  доходної  частини  місцевих
бюджетів з метою внесення змін.

До Департаменту  фінансів  Харківської  обласної  державної  адміністрації
надано  інформацію  щодо  виконання:  розпорядження  голови  обласної
державної адміністрації від 25.03.2019 № 89 «Про затвердження плану заходів
на  2019  рік  щодо  наповнення  місцевих  бюджетів  області,  економного  і  ра-
ціонального  використання  бюджетних  коштів  у  процесі  виконання  місцевих
бюджетів»; доручення голови ХОДА від 26.04.2019 № 01-30/3357 «Про дотри-
мання вимог бюджетного законодавства»; доповідної записки Північно-східно-
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го офісу Держаудитслужби від 11.04.2019 № 01-67/2879 «Про стан фінансово-
бюджетної дисципліни».

Підготовлена інформація щодо виконання вимог розпоряджень голови ра-
йонної  державної  адміністрації:  від  27.02.2013  №  45  «Про  хід  виконання
Стратегії соціально – економічного розвитку Чугуївського району до 2020 року
за підсумками 2013 року», від 11.03.2014 № 82 «Про заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності районної державної адміністрації», від 27.03.2019 № 72
«Про  виконання  бюджету  району  за  2018  рік  та  завдання  на  2019  рік»,  від
02.07.2012 № 504 «Про систему обліку публічної інформації,  розпорядником
якої є районна державна адміністрація» (зі змінами).

З метою забезпечення права громадськості  на отримання інформації про
діяльність фінансового управління районної державної адміністрації на викона-
ння розпорядження від 12.04.2016 № 151 «Про заходи щодо забезпечення від-
критості у діяльності районної державної адміністрації» щомісячно надавалась
інформація до відділу масових комунікацій районної державної адміністрації
для вебсайту районної державної адміністрації «Про виконання районного бю-
джету».

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

Проведено  аналіз  рейтингових  показників  економічного  стану
сільськогосподарських підприємств району за січень-червень 2019 року. Індекс
обсягу  сільськогосподарського  виробництва  склав  159,6  %  до  відповідного
періоду попереднього року.

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

У  галузі  тваринництва  станом  на  01.07.2019  поголів'я  великої  рогатої
худоби склало 8149 голів, що на 83 голови більше ніж у минулому році, в тому
числі корів - 3170 голів, що на 100 голів більше відповідного періоду минулого
року. Поголів'я свиней - 59031 голова, що більше ніж у минулому році на 28891
голову: птиці - 190827 голів, овець – 119 голів.

Виробництво м'яса худоби та птиці (у живій вазі) склало - 6062,1 тонн, що
на 3207,2 тонни більше показника минулого року; молока - 13963,1 тонна, що
на  7,4  %  або  на  957,3  тонни  більше,  у  порівнянні  з  аналогічним  періодом
минулого року.

Надій молока від однієї середньої корови склав 4393 кг. Середньодобові
прирости великої рогатої худоби та свиней становлять, відповідно 497 та 846
гр. За II квартал 2019 року вироблено 6476,0 тис. шт. яєць, що на 305,5 тис. шт.
більше,  у  порівнянні  з  аналогічним  періодом  минулого  року.  Яйценосність
курей-несучок склала 58 шт.

Проведено моніторинг:
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наявності  та  обсягів  дезінфекційних  засобів  або  складових  для  їхнього
виготовлення, що знешкоджують вірус АЧС;

закупівлі  сільськогосподарської  техніки  та  технологічного  обладнання
сільськогосподарськими підприємствами району (за перше півріччя 2019 року
господарствами району закуплено сільськогосподарської техніки та обладнання
на 53,6 млн.грн);

забезпеченості  сільськогосподарських  підприємств  району  паливно-
мастильними  матеріалами,  закупівлі  та  застосування  мінеральних  добрив  та
засобів захисту рослин;

стану  підготовки  господарств  району  до  збирання  ранніх  зернових  та
зернобобових культур;

рівня  оплати  праці  в  галузі  сільського  господарства  району
(середньомісячна оплата праці по сільськогосподарських підприємствах району
за січень-червень 2019 року становить 6932,3 грн, що більше ніж у минулому
році на 1343,61 грн, або на 24,0 %);

розрахунків господарствами району за орендовані земельні та майнові паї.
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.

З  керівниками  сільськогосподарських  підприємств  постійно  ведеться
робота щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор,
отримання коштів державної підтримки розвитку агропромислового комплексу
району.

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

За  останніми  даними  обласної  статистики  (01.04.2019)  підприємствами
Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму 687661,9 грн
та складає 1,4 % до всієї реалізованої продукції Харківської області.

Зростання обсягів виробництва досягнуто на підприємствах: ТОВ «Лікеро-
горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  на  137,53  %,  ПрАТ Новопокровський  ЗЗБК  на
474,09 %, ТОВ «Слобожанський продкомбінат» на 73,86%, ТОВ «Малинівський
склозавод» на 20,38%, КП «Вода Есхара» (водовідведення) на 13,33%.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах:
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» на 39,18%, ДП «Новопокровський КХП»
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на 43,31%, ТОВ «Бікорм» на 66,49%, ТОВ «Зооветеринарний центр» на 16,80%,
ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» на 33,22%.

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

Об'єм імпорту на 01.05.2019 становить 5,39 млн. дол. США, що складає
1,0 % від імпорту товарів області;  об'єм експорту - 4,41 млн. дол. США, що
складає 1,1 % від загального експорту товарів області.

Станом  на  01.07.2019  у  районі  налічується  227  закладів  торгівлі:
1 супермаркет, 137 магазинів, 73 торговельних павільйони, 16 кіосків.

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

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 22 кафе, 1 буфет,
1 кафетерій, 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
19,40 млн.  грн,  у  т.ч.  населенню  0,81  млн.  грн.  Частка  послуг,  реалізованих
населенню у загальному обсязі - 4,2 %.

Ціни  на  основні  продукти  харчування  знаходяться  на  рівні  середньо-
обласних.

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять:  хліб  житньо-пшеничний  -  15,75  грн,  хліб  із  борошна  вищого
ґатунку - 16,60 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку - 9,88 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.

17.04.2019, 17.05.2019 взято участь у спільних засідання районної комісії з
питань забезпечення своєчасності  сплати податків, внесення інших обов'язкових
платежів та ефективного використання бюджетних коштів.

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

адміністрації здійснювало конкретні заходи, спрямовані на забезпечення права
кожного  громадянина  на  достатній  життєвий  рівень,  надання  адресної
підтримки  незахищеним  верствам  населення,  забезпечення  підтримки  сім'ям
з дітьми,  соціально-правової,  трудової  і  медичної  реабілітації  інвалідів,
підвищення якості соціального обслуговування.
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На  обліку  у  Чугуївській  міськрайонній  філії  Харківського  обласного
центру зайнятості з початку року перебувало 525 безробітних, з яких 242 особи
працевлаштовані. Рівень працевлаштування складає 46,0 %.

На  проведення  громадських  та  інших  робіт  тимчасового  характеру
з бюджетів  сільських та  селищних рад  виділено 806,9  тис.  грн,  використано
292,5 тис. грн. У громадських роботах взяли участь 148 осіб.

У районі  створено 89 робочих місць,  з  них:  юридичними особами -  18,
фізичними особами - 47, за договорами трудового найму працює 24 особи.

Станом на 01.07.2019 заборгованості з виплати заробітної плати в районі
немає.

Середньомісячна заробітна плата по району у ІІ кварталі 2019 року склала
8120,0  грн,  що  у  порівнянні  з  відповідним  періодом  2018  року  складає
128,9 %. Прожитковий мінімум вона перевищує у 4,2 рази, від обласного рівня
складає 97,6 %. 

Проведено  обстеження  31  підприємства  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 95 нещасних випадків невиробничого характеру.

Станом  на  01.07.2019  житлові  субсидії  у  районі  призначені
596 домогосподарствам, або 4,8 % від їх загальної кількості.  В аналогічному
періоді 2018 року - 4342 (32,7 %).

Субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  нараховані  на  суму
13562,806 тис. грн.  Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги
складає - 47,05 грн, що на 2,81 грн більше ніж у 2018 році.

Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 2805,83 грн.
За  рішенням  конфліктної  комісії  призначено:  субсидій  -  882  сім'ям

(18,4 %).
Головним державним соціальним інспектором перевірено 1216 особових

справ  одержувачів  субсидій  та  28  особових  справ  одержувачів  соціальних
допомог. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну допомогу
сім'ям з  дітьми» 1631 отримувачам на суму 14834,1 тис.  грн, заборгованості
немає. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів  нарахована  16  отримувачам  на  суму  95,4  тис.  грн,  заборгованості
немає. 

Нарахована допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім'ям»  242  сім'ям  на  суму  4642,0  тис.  грн,
заборгованості немає.

Компенсація  фізичній  особі,  яка  надає  соціальні  послуги  нарахована
56 особам на суму 74,9 тис. грн, заборгованості немає.
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Державна соціальна допомога особам,  які  не мають права на пенсію та
особам з інвалідністю нарахована 143 особам на суму 1325,8 тис. грн, заборго-
ваності немає.  Соціальна допомога дітям померлого годувальника нарахована
45 отримувачам на суму 415,1 тис. грн, заборгованості немає.

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла
загального  пенсійного  віку,  але  не  набула  права  на  пенсійну  виплату
нарахована 31 особі на суму 210,5 тис. грн, заборгованості немає.

Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі,  яка  здійснює  догляд  за
особою з інвалідністю І групи та пристарілим, нарахована 55 особам на суму
10,7 тис. грн, заборгованості немає.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалі-
дністю І чи ІІ груп внаслідок психічного розладу, нарахована                        30
отримувачам на суму 408,0 тис. грн, заборгованості немає.

Допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нарахована 412 отримувачам на суму 4499,6 тис. грн, заборгованості немає.

Державна  соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  нарахована  на  суму  1196,3  тис.  грн,  з  них:
9 прийомним сім'ям -  381,8  тис.  грн,  3  дитячим будинкам сімейного типу -
573,5 тис. грн, заборгованості немає. Соціальна допомога на утримання дитини
в сім'ї  патронатного  виховання  нараховано  2  сім'ям  на  суму 241,0  тис.  грн,
заборгованості немає.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  на  житлово-комунальні
послуги  здійснюється  за  рахунок субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам. Станом на 01.07.2019 призначено пільг на загальну суму 6958,0 тис.
грн,  у  тому  числі  за  минулі  роки  2772,7  тис.  грн.  Заборгованості  перед
населенням за надані пільгові послуги немає. 

Видано 69 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
Санаторно-курортне лікування отримали 5 учасників ліквідації  наслідків

аварії на Чорнобильській АЕС та 8 осіб загального захворювання.
Для  забезпечення  осіб  з  інвалідністю  технічними  та  іншими  засобами

реабілітації  укладені  56  договорів  на  суму  849,0  тис.  грн  та  сплачено
37 договорів  на  суму  600,3  тис.  грн,  113  осіб  з інвалідністю  отримали
355 направлень для забезпечення протезними виробами та технічними засобами
реабілітації.  Особами  з  інвалідністю  отримано  207  одиниць  протезно-
ортопедичних засобів.

Видано 43 талони на пільговий проїзд інвалідам війни.
Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних

послуг) районної державної адміністрації надана допомога 620 особам, у тому
числі:

відділенням соціальної допомоги вдома - 382 особам;
відділенням  стаціонарного  догляду  для  постійного  проживання  -

18 особам;
відділенням  організації  надання  адресної  натуральної  та  грошової

допомоги (до складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) -
176 особам;
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пунктом прокату - 40 особам;
переміщеним особам із зони АТО - 4 особам.
На обліку в управлінні перебуває 405 громадян постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи (1 категорія - 102 особи,  2 категорія -  74 особи,
3 категорія - 146 осіб, вдови - 34 особи, діти - 47 осіб).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  176  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  на  суму  332,6  тис.  грн.
Безкоштовними  ліками  забезпечено  72  громадянина  на  суму  81,2  тис.  грн.,
безкоштовним зубопротезуванням 7 осіб на суму 14,4 тис. грн.

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

надана матеріальна допомога 56 чол. на суму 25500 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 409 справ по
субсидіях та 26 справи по допомогах, 14 справ по пільгах;

3  -  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання  деяких
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася
поховати померлого. Розглянуто 8 заяв, надана допомога в сумі 6400 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.

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

Здійснено  організацію  медичного  обслуговування  релігійних  свят  та
урочистих  заходів:  свята  Великодня, 74-ї  річниці  перемоги  над  нацизмом у
Другій світовій війні в смт Малинівка.

Взято участь у:
відкритому Регіональному чемпіонаті Слобожанщини 2019 року з надання

невідкладної  допомоги  за  участю 18-ми районів  Харківської  області  на  базі
Чугуївського відділення екстреної невідкладної медичної допомоги;

Дні головного лікаря в аудиторії КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»;
засіданнях місцевої комісії з питань ТЕБ та НС;
медичній  нараді  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня

ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області.
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Проведено  робочу  зустріч  з  начальником  Чугуївського  міськрайонного
відділу  філії  Державної  установи  «Центр  пробації»  в  Харківській  області,
директором КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М. І. Кононенка»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області,  у  ході  якої  узгодили  та
підписали  план  –  графік  реалізації  заходів  співпраці  в  межах  протидії
розповсюдження  захворювань  на  туберкульоз,  ВІЛ  –  інфекцію/СНІД  та
пропаганди здорового способу життя на 2019 рік.

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

Проведено  нараду  під  головуванням  заступника  голови  районної
державної  адміністрації  з  представниками  аптечних  закладів,  з  питання
виконання Урядової програми «Доступні ліки».

З  метою проведення  профілактичної  роботи  та  залучення  населення  до
проведення  профілактичних  медичних  оглядів  організовано  виїзди  бригади
вузьких  фахівців  КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області у населені
пункти району: смт Чкаловське, с. Нова Гнилиця, с. Кам'яна Яруга, с. Іванівка,
с. Степове, с. Зарожне,   с. Велика Бабка, с. Піщане, с. Мосьпанове, с. Леб'яже,
смт Введенка, с. Коробочкине, с. Михайлівка. У склад бригади увійшли лікарі-
фахівці:  отоларинголог,  гінеколог,  дерматолог,  стоматолог,  онколог,
невропатолог,  хірург,  медична  сестра  вимірювання  очного  тиску.  Лікарями
було оглянуто 618 осіб.

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

Проведено 14 виїздів по виявленню бездоглядних та безпритульних дітей,
дітей,  які  бродяжать та  жебракують  02.04.2019 -  с.  Волохів Яр,  09.04.2019 -
с.  Стара  Покровка,  16.04.2019  -  смт  Кочеток,  23.04.2019  -  смт  Введенка,
30.04.2019  -  смт  Есхар,  03.05.2019  -  с.  Волохів  Яр,  10.05.2019  -  с.  Стара
Покровка,  15.05.2019 -  смт Кочеток,  22.05.2019 -  смт Введенка,  29.05.2019 -
смт Есхар, 04.06.2019 - с.  Мосьпанове,  11.06.2019 -  с.  Іванівка,  18.06.2019 -
смт Чкаловське, 25.06.2019 - смт Кочеток.

Додатково  здійснено  виїзди  у  с.  Волохів  Яр,  смт  Введенка,  с.  Тернова,
смт  Есхар,  с.  Стара  Покровка,  смт  Кочеток,  с.  Зарожне,  смт  Чкаловське,
с.  Кам`яна  Яруга. Всього  обстежено  59  родин,  з  них  у  складних  життєвих
обставинах перебувають 45 родин.

Взято  участь  у  17  судових  засіданнях у  Чугуївському  міському  суді
Харківської області:  10 - відносно батьків,  які не виконують свої батьківські
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обов'язки;  2  -  стосовно  захисту  житлових  та  майнових  прав;  2  -  стосовно
визначення місця проживання дітей; 3 - стосовно стягнення аліментів.

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

16.04.2019 - влаштовано двох малолітніх дітей до прийомної родини; 
22.04.2019 - взято участь у конференції з питань попередження правопору-

шень серед неповнолітніх, з освітлення та обговорення кращих практик запобі-
гання злочинам в м. Харків;

15.05.2019 - проведено виїзний захід до еко-парку Фельдмана, приурочено-
го Міжнародному дню сім`ї. Участь у  заході взяли понад 50 осіб;

27.05.2019  -  1  малолітня  дитина  влаштована  до  дитячого  відділення
КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» через те, що
перебувала без догляду батьків, ведеться робота із пошуку батьків;

14.06.2019  -  1  малолітня  дитина  влаштована  до  Дергачівської  районної
лікарні через те, що перебувала без догляду батьків;

24.06.2019 - 2 малолітні дитини, які перебували в Обласному спеціалізова-
ному будинку дитини «Зелений Гай», влаштовані під опіку         (смт Малинів-
ка);

18, 26.06.2019 - проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини,
розглянуто 12 питань;

26.06.2019  -  працівниками  поліції  вилучено  3  малолітніх  дітей
(с. Зарожне), які перебували без догляду батьків та влаштовано до дитячого від-
ділення КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»;

Надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
8 дітям.  На  облік  дітей,  що  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах
поставлено 5 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  13  проєктів  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей.

Чугуївським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(далі  -  Центр)  продовжувалась  робота  за  основними напрямками діяльності,
зокрема  виявлення  та  обліку  сімей,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах;  соціального  супроводження прийомних сімей,  дитячих  будинків
сімейного типу та сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського  піклування;  соціальної  підтримки  незахищених  категорій
населення,  зокрема  сімей  внутрішньо  переміщених  осіб  та  учасників
антитерористичної  операції;  профілактика  негативних  явищ  у  молодіжному
середовищі  та  соціальної  роботи  із  сім'ями,  де  були  зафіксовані  випадки
вчинення насильства.
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З  метою  контролю  за  цільовим  використанням  коштів  було  здійснено
47 відвідувань сімей, яким призначена і  виплачена допомога при народженні
дитини. Випадків нецільового використання коштів не виявлено. 

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
167 соціальних інспектувань сімей, у яких виховується 286 дітей. 

Протягом  кварталу  завдяки  взаємодії  із  соціальними  партнерами  було
виявлено  30  сімей,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  та
потребують сторонньої допомоги. Загальна кількість сімей, які були охоплені
соціальним  супроводом  у  звітному  періоді  –  42  сім'ї,  в  яких  виховується
90 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
10 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. 

У звітному періоді працівниками центру було проведено ряд заходів:
01  квітня  фахівці  центру  здійснили  виїзд  до  смт  Кочеток  з  метою

підтвердження  факту  здійснення  догляду  за  хворою  дитиною  особою,  якій
призначено державну допомогу;

11 квітня на базі центру відбулося засідання міждисциплінарної команди
щодо роботи з сім'ями патронатних вихователів. У засіданні приймали участь
представники  служби  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації,
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації. 

 10  травня  на  базі  центру  відбулася  чергова  супервізійна  зустріч  для
прийомних батьків,  батьків – вихователів та опікунів над дітьми – сиротами та
дітьми, позбавленими  батьківського піклування;

27 травня фахівці центру здійснили виїзд до смт Кочеток з метою вивчення
потреб  внутрішньо  переміщених  родин  та  надання  статусу  дітям,  які
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

31 травня фахівці центру провели  захід до Всесвітнього дня боротьби з
тютюнопалінням  з  мешканцями  Харківського  обласного  соціального
гуртожитку для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

11 червня на базі центру відбулося засідання Координаційної ради з питань
запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на території
Чугуївського  району  на  якому  було  відпрацьовано  алгоритм  дій  щодо
профілактики та протидії  домашньому насильству, розглянуто питання щодо
роботи з сім'ями, де є випадки повторного вчинення насильства. 
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27 червня дитина з інвалідністю, яка мешкає в смт Новопокровка отримала
від  волонтерів  центру  електронну  книгу   для  використання  у  навчанні  та
повсякденному житті;   

27  червня  фахівці  центру  провідали  дітей  у  дитячому  відділенні
КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», яких було
вилучено  під  час  виїзду  до  с.  Зарожне  з   родини,  де  мати  зловживає
алкогольними напоями.  Від   волонтерів  центру  дітям  було передано  одяг,
взуття, іграшки. 

Також, спільно з іншими організаціями центром було проведено:
10  квітня  –  зустріч  з  представниками  Міжнародної  Антинаркотичної

Асоціації  на  якій  обговорені  шляхи  подальшої  співпраці  з  метою
попередження  розповсюдження  шкідливих  звичок,  проявів  негативних
соціальних явищ, соціально небезпечних хвороб, формування  відповідального
ставлення молоді до власного здоров'я;

12  квітня  -  з  Чугуївським  міськрайонним  відділом   філії  Державної
установи  «Центр  пробації»  для  молоді,  яка  засуджена  до  покарання  без
позбавлення волі - інформаційно-просвітницький захід  «Мистецтво, як одна із
форм  суспільної  діяльності»  з  метою  знайомлення  молоді  з  поняттям
мистецтво,  розширення  кругозору,  морального  росту  та  культурного
збагачення;

18  квітня  до  центру  завітали  учасники  проєкту  Школи  «Інженери
Порозуміння»,  які  провели  воркшоп  для  батьків  -  вихователів,  прийомних
батьків, патронатних вихователів,  представників соціальної сфери під назвою -
«Мистецтво діалогу через ненасильницьке спілкування»;

17  травня  -  з  Чугуївським  міськрайонним  відділом   філії  Державної
установи  «Центр  пробації»  для  молоді,  яка  засуджена  до  покарання  без
позбавлення  волі,  проводився  інформаційно-просвітницький  захід
«Агресивність  та  її  прояви»  з  метою  навчити  молодь  усвідомлювати  та
проявляти  особисте  відношення  до  проблеми агресивної  поведінки,  вивчити
мотиви особистої агресивної поведінки;

23  травня  до  центру  завітали  учасники  проєкту  «Школа  Інженерів
Порозуміння». Для прийомних батьків та батьків – вихователів, патронатних
вихователів, працівників соціальної сфери було проведено воркшоп під назвою
– «Мистецтво діалогу через ненасильницьке спілкування, який організовано в
рамках  програми  Громадська  служба  миру  від  Deutsche Gesellschaft fur
international Zusammenarbeit,  яка  імплементується  ГО  «Український  центр
Ненасильницького спілкування і примирення «Простір гідності» за фінансової
підтримки  Федерального  міністерства   економічного  співробітництва  та
розвитку Німеччини. 

14  червня  -  з  Чугуївським  міськрайонним  відділом  філії  Державної
установи  «Центр  пробації»  із  молоддю,   яка  засуджена  до  покарання  без
позбавлення  волі,  проведено  інформаційно-просвітницький  захід  щодо
відповідального  ставлення  до  власних  вчинків,  усвідомлення  зроблених
помилок, ведення здорового способу життя.
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13  червня  на  базі  центру  почала  працювати  Літня  школа  лідерства  для
дівчаток.  У  роботі  школи   приймали  участь  дівчатка  із  прийомних  та
патронатних родин, дитячих будинків сімейного типу. 20 червня відбулося її
друге  заняття:   метою заняття було змалювати портрет  лідера  ХХІ століття,
показати шляхи, які ведуть до формування лідерських якостей.

Багато подій було у сфері освіти.
Протягом  ІІ  кварталу  2019  року  відбувались  моніторингові  виїзди  до

закладів  освіти  з  метою  вивчення  питання  підготовки  учнів  до  ЗНО-2019.
У травні-червні 2019 року тривало ЗНО на базі пунктів тестування міст Чугуєва
та Харкова. Всі зареєстровані учасники взяли участь у випробуваннях. На базі
Введенського,  Новопокровського  НВК  та  Чугуївського  районного  центру
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради
Харківської  області  щосуботи  проводилися  тренінги  з  географії,  біології  та
фізики для бажаючих випускників 11-х класів з метою підготовки до ЗНО-2019.

У звітному періоді 2019 року проведено:
на  базі  Чугуївського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості

семінар  –  консультативний  майданчик  за  темою  «Методи  роботи  з
профілактики  стресів  і  негативних  емоцій  учасників  освітнього  процесу,  як
профілактика  булінгу,  мобінгу,  харазменту».  Учасники  семінару  ділилися
досвідом роботи з даного питання;

на базі Тернівського НВК – засідання дискусійно-практичної платформи з
питань  інклюзії  в  закладах  освіти  району,  заняття  дискусійно-практичної
платформи «STEM-освіта: формування ключових компетентностей для життя»;

на базі  Кам'яноярузького НВК – семінар для вчителів,  які викладають у
1-х класах за темою «Науково-методичний супровід, упровадження державного
стандарту початкової загальної освіти», де вчителі розглянули напрацювання за
рік та підвели підсумки упровадження державного стандарту початкової освіти;

на   базі  Кочетоцької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  проведено  І  етап  районного
Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних (ДЮП). У фестивалі взяли
участь 10 команд дружин юних пожежних закладів загальної середньої освіти.
За підсумками чотирьох конкурсів: І місце - ДЮП Введенського НВК, ІІ місце
поділили  команди  ДЮП  Зарожненського  НВК  та  Кочетоцької  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів, ІІІ місце - Новопокровський НВК;

на базі Есхарівського ліцею з посиленою підготовкою «Патріот» пройшов
районний  етап  військово-патріотичної  гри  «Сокіл»  («Джура»).  Перемогу
отримала команда учнів Старопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

свято-вшанування переможців обласних, Всеукраїнських та Міжнародних
інтелектуальних, художньо-естетичних конкурсів, туристичних та спортивних
змагань.  Вчителі  та  учні  отримали  грамоти,   подяки  та  були  нагороджені
грошовими заохоченнями за ті перемоги, які вони принесли району у 2019 році
на  олімпіадах,  конкурсах  різних  рівнів.  У  цьому  році  найбільше  перемог
здобули учні та вчителі Новопокровського НВК (8 перемог із 14);

туристичний  зліт  учнів  закладів  освіти  району,  присвячений
Міжнародному  дню  захисту  дітей  за  участю  голови  районної  державної
адміністрації Миколи Шошина. Змагалися 11 учнівських команд. Переможцями
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стали:  Кам'яноярузький  НВК  –  І  місце;  Зарожненський  НВК  –  ІІ  місце;
Введенський НВК – ІІІ місце.

Взято участь у:
зональному  етапі  Всеукраїнського  фестивалю  дружин  юних  пожежних,

команда Введенського НВК посіла ІІ місце;
зональному  змаганні  з  футболу  (футболісти  2006  р.н.)  на  призи  клубу

«Шкіряний  м'яч»  на  базі  стадіону  «Олімп»  міста  Чугуєва.  Збірна  команда
футболістів Чугуївського району  виборола ІІІ місце;

обласних змаганнях «Старти надій», ІV загальнокомандне місце  в учнів
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

обласних змаганнях «Козацький гарт», ІІІ загальнокомандне місце в учнів
району;

обласних  змаганнях  «Спорт  протягом  життя».  Серед  учнів  закладів
загальної середньої освіти області Чугуївський район посів ІІІ місце;

ознайомчій  програмі  «Український  патріот».  Учні  закладів  освіти
відвідали  92  військову  бригаду  в  Клугино-Башкирівці,  ознайомилися  з
умовами, в яких живуть і працюють військовослужбовці. 

24  та  31  травня  2019  року  у  закладах  освіти  району  проходило  свято
«Останнього дзвоника». 

У  травні-червні  у  закладах  освіти  району  працювали  дитячі  заклади
відпочинку з денним перебуванням, у яких відпочили 713 учнів.

Вчителі  початкових  класів  закладів  загальної  середньої  освіти  пройшли
спецкурс з реалізації концепції Нової української школи.

З 20 червня  поточного року розпочало своє функціонування Комунальне
підприємство  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»
Чугуївської  районної  ради.  Для  підготовки  закладу  до  оздоровчої  кампанії
залучені  кошти  Малинівської  громади,  приватних  підприємців  району,
депутатів,  благодійників.  На  І  оздоровчій  зміні  оздоровилася  101  дитина,
працює 16 педагогічних працівників та 24 особи технічного персоналу.

26 та 27 червня у закладах освіти району пройшли урочистості з нагоди
вручення  документів  про  повну  загальну  середню  освіту  випускникам
11-х  класів  за  участю  представників  батьківської  громадськості,  органів
виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування,  відділу  освіти,  ветеранів
педагогічної праці, керівників сільгосппідприємств, спонсорів.

З  24  по  27  червня  у  закладах  освіти  пройшли  заходи,  присвячені
23-й річниці Конституції України. 

16 квітня та 22 травня проведено наради керівників закладів освіти району.
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»;

робочу нараду з питань оздоровлення та відпочинку дітей у 2019 році.
Взято участь у:
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виїзді районної комісії з питань перевірки готовності до своєчасного від-
криття  та  належного  функціонування  дитячих  закладів  оздоровлення  та  від-
починку дітей (18.06.2019, КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий та-
бір «Орлятко»).

засіданні  Чугуївської  районної  федерації  футболу  щодо  проведення
першості  району  з  футболу  серед  аматорських  команд  спортивного  сезону
2019 року;

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

На території району проведено:
фізкультурно-оздоровчий  захід  волейболу  (чоловіки)  за  програмою

районної  Спартакіади  2019  року  з  масових  видів  спорту  (06.04.2019,
смт Кочеток, Есхар);

фізкультурно-оздоровчий  захід  з  дворового  футболу  серед  юнаків
2005-2006 р.н. (24.04.2019, селищний стадіон смт Есхар);

районну матчеву зустріч між командами ветеранів та юнаків з волейболу,
присвячену  74-й  річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні
(04.05.2019, спортивна зала Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ст., смт Есхар);

районний турнір з волейболу серед ветеранів (11.05.2019,  спортивна  зала
Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу, смт Кочеток);

Всеукраїнський  відкритий  турнір  з  боксу  «Олімпійські  надії»  серед
юнаків  дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл  (17-18.05.2019,  спортивна  зала
КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської
області», м. Чугуїв);

фізкультурно-оздоровчий захід з волейболу пляжного (чоловіки, жінки) за
програмою  районної  Спартакіади  2019  року  з  масових  видів  спорту
(25.05.2019, акваторія р. Сіверський Донець, смт Есхар);

фізкультурно-оздоровчі  заходи  з  нагоди  Дня  захисту  дітей  в  закладах
відпочинку  з  денним  перебуванням,  що  знаходяться  на  території  району
(30.05.2019, Великобабчанський, Зарожненський, Кам'яноярузький НВК);

фізкультурно-оздоровчі  заходи  з  нагоди  Дня  захисту  дітей  в  закладах
відпочинку  з  денним  перебуванням,  що  знаходяться  на  території  району
(05.06.2019, Введенський, Тернівський НВК);

фізкультурно-оздоровчі  заходи  в  рамках  Всеукраїнської  акції
«Олімпійське  літо»  серед  відпочиваючих дитячих  закладів  оздоровлення  та
відпочинку у Чугуївському районі (13.06.2019, Мосьпанівський НВК);

фізкультурно-оздоровчі  заходи,  присвячені  Дню  Конституції  України,
Дню молоді України (28.06.2019, акваторія р. Сіверський Донець, смт Есхар);

Також спортсмени району брали участь у:
тренувальних  зборах  вихованців  відділення  боксу  КЗ  «ДЮСШ

Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  (з  03.06  по  09.06.2019,
смт Мартове, Печенізький район);

фінальних  змаганнях  з  волейболу  пляжного  (жінки)  за  програмою
обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст  обласного
значення та ОТГ 2019 року (02.06.2019, смт Пісочин);
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чемпіонаті України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат середнього
віку  (02.06.2019,  спортивний  клуб  «Шураві»,  с.  Кароліно-Бугаз,  Одеська
область);

фінальних  змаганнях  «Козацькі  розваги»  за  програмою  обласної
Спартакіади з масового спорту серед районів області, міст обласного значення
та ОТГ 2019 року (14.06.2019, стадіон «Колос», м. Валки);

обласній  Спартакіаді  2019  року  серед  фізкультурних  працівників
(26.06.2019, спортивний комплекс «ХНУПС» імені Івана Кожедуба, м. Харків).

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

відкритому чемпіонаті Харківської області з легкої атлетики серед юнаків
та дівчат 2002-2006 р.н. (12-14.04.2019, стадіон ХОО ФСТ «Динамо» України);

фінальних  змаганнях  з  волейболу  (чоловіки)  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ 2019 року (ІІ група) (13.04.2019, м. Харків, ХОВУФКС);

Спартакіаді серед допризовної молоді за програмою обласної Спартакіади
з масових видів спорту серед районів області, міст обласного значення та ОТГ
(17-19.04.2019, м. Харків, СК «ХНУПС»);

фінальних  змаганнях  з  волейболу  (жінки)  за  програмою  обласної
Спартакіади з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
ОТГ 2019 року (ІІ група) (26.04.2019, м. Харків, ХОВУФК);

фінальних змаганнях з шашок за програмою обласної Спартакіади з видів
спорту  серед  районів  області,  міст  обласного  значення  та  ОТГ  2019  року
(ІІ група) (20.04.2019, м. Харків, клуб «Гагарінець»);

фінальних  змаганнях  з  гирьового  спорту  за  програмою  обласної
Спартакіади  з  видів  спорту   серед   районів  області,   міст  обласного  
значення   та   ОТГ  2019   року  (26.05.2019,  спорткомплекс  Харківської
державної зооветеринарної академії, Дергачівський район);

фінальних  змаганнях  з  волейболу  пляжного  (чоловіки,  жінки)  за
програмою обласної Спартакіади з  видів спорту серед районів області,  міст
обласного значення та ОТГ 2019 року (31.05.2019, 02.06.2019, смт Пісочин,
Харківський район).

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  ІІІ,  IV,  V,  VІ  тематичні  зміни  -  13  осіб
(13.04.2019, 25.04.2019, 08.05.2019, 30.05.2019, 22.06.2019, м. Київ);

ДП «УДЦ «Молода гвардія» на ІІІ, IV, V, VІ тематичні зміни - 10 осіб
(14.04.2019, 26.04.2019, 06.05.2019, 29.05.2019, 21.06.2019, Одеська область);

ДЗСТ «Патрія» ДП «Південь - Курорт - Сервіс» - 4 особи на І тематичну
зміну (01.06.2019, Одеська область);
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ДП «Курорт Березівські мінеральні води» - 4 особи на І тематичну зміну
 (02.06.2019, Харківська обл.);

ДОТВ «Зелена гірка» - 5 осіб на І тематичну зміну (02.06.2019, Харківська
обл.);

ПЗТОВ «Ромашка» - 4 особи на І тематичну зміну (07.06.2019, Харківська
обл.);

ДОТ «Біле озеро» - 2 особи на І тематичну зміну (09.06.2019, Харківська
обл.);

ДЗОВ  «Лісова  галявина»  -  3  особи  на  І  тематичну  зміну  (14.06.2019,
Харківська область)

ДЗСТ «Факел» - 7 осіб на І тематичну зміну (03.06.2019, Запорізька обл.);
ПЗОВ «Лісовичок» - 4 особи на І тематичну зміну (09.06.2019, Харківська

область);
ПЗОВ  «Связист»  та  «Рассвет»  ТОВ  «Курортне  об'єднання  «Перлина

Чорномор'я» - 15 осіб І, ІІ тематичну зміну (01.06.2019, 23.06.2019, Одеська
область);

ДЛОТ ГО ЛОО ФСТ «Динамо» України - 3 особи на ІІ тематичну зміну
(23.06.2019, Львівська область);

ДОЗСТ  «Лісова  пісня»  -  13  осіб  на  І,  ІІ  тематичну  зміну  (01.06.2019,
24.06.2019, Запорізька область).

У  ІІ  кварталі  2019  року  до  відділу  звернулося  75  осіб  стосовно  безко-
штовного  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,  які  потребують  особливої
соціальної уваги та підтримки.

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

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

стану  роботи  комунальної  установи  «Чугуївський  районний  Будинок
культури» (далі – КУ ЧРБК) у сфері платних послуг та власних надходжень;

проведення  заходів  з  відзначення  175-річчя  від  дня  народження
І.Ю. Рєпіна,  за  результатами  засідання  робочої  групи  на  базі  Управління
культури і туризму обласної державної адміністрації;

розгляду  діяльності  комунальної  установи  «Чугуївський  районний
Будинок  культури»  з  питань  розвитку  матеріально-технічної  бази  закладу
культури, проведення необхідних ремонтних робіт та власних надходжень для
наповнення спецрахунку;

підготовки  до  проведення  урочистостей  з  нагоди  Дня  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні;

організації проходження навчання з підвищення професійної кваліфікації
працівниками закладів культури району;

стану підготовки колективів, які мають звання «зразковий»/«народний» до
проведення звітних концертів для підтвердження звання;

функціонування  дитячих  самодіяльних  колективів  закладів  культури
району у період літніх канікул;
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проведення поточних ремонтів у закладах культури району у літній період;
підготовки грантових проєктів закладами культури району;
організації  і  проведення  у  закладах  культури  району  заходів  до  Дня

Конституції України;
підготовки  закладів  культури  до  роботи  в  осінньо  -  зимовий  період

2019-2020 років тощо.
Протягом звітного періоду працівниками відділу велась науково - дослід-

ницька робота з питання розвитку культурної спадщини в районі:  
10.04.2019 - працівники КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотеч-

на система» ( далі – КЗ «ЧРЦБС») взяли участь у короткотерміновому навчаль-
ному тематичному семінарі з підвищення кваліфікації (Харківська обласна нау-
кова бібліотека);

 22.05.2019 -  проведено  робочу  нараду  з  бібліотечними  працівниками
КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»;

29.05.2019 - проведено робочу нараду з керівниками танцювальних колек-
тивів, що беруть участь у Міжнародному конкурсі танцю «Зіркова хвиля»;

 06.06.2019 -  проведено  семінар  для  працівників  бібліотек  -  філій
КЗ «ЧРЦБС» за участю фахівців з Харківської обласної наукової бібліотеки.

Організовано та проведено такі культурно-масові заходи:
19.04.2019  звітний концерт Зразкового  хореографічного  колективу «Вік-

торія» щодо підтвердження звання «зразковий» (КУ «ЧРБК»);
23.04.2019 -  урочистий захід з нагоди святкування 5-ї річниці створення

22-го окремого мотопіхотного батальону військової частини (КУ «ЧРБК»);
24.04.2019 -  бесіда  «Храми Чугуївщини в  історії  і  сьогоденні»  до свята

Великодня; (Художня галерея музею І.Ю. Рєпіна)
08.05.2019 -  урочисте  покладання  квітів  до  Братських  могил  загиблих

воїнів  в  часи  Другої  Світової  війни  з  нагоди  Дня  пам'яті  та  примирення 
(населені пункти району);

09.05.2019 -  проведення  районних  урочистих  заходів  з  нагоди  Дня
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (смт Малинівка);

25.05.2019 –  звітний  концерт  народного  аматорського  вокального
колективу «Студія Мультитрек» (м. Харків);

25, 26.05, 16.06.2019 -  концерт для курсантів Національного університету
цивільного захисту України (Фігуровка);

14.06.2019 -  урочистий  захід  з  нагоди  Дня  медичного  працівника
(КУ «ЧРБК»); 

21.06.2019  -  урочистий  захід  з  нагоди  Дня  державної  служби  (районна
державна адміністрація);

22.06.2019 -  урочиста зустріч з Міністром культури України Є. Нищуком;
27.06.2019 - урочистий захід до Дня Конституції України (КУ «ЧРБК»).
Аматори  району  виступили  в  обласних,  Всеукраїнських,  Міжнародних,

регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:
07.04.2019 - колектив спортивного танцю «Сфера» у  Відкритих Всеукраї-

нських змаганнях зі спортивних бальних танців «Sport&DanceCup»          (м. Ха-
рків, Палац спорту «Локомотив»);
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13.04.2019 - зразковий дитячий вокально-хореографічний ансамбль «Візе-
рунок» у Харківському благодійному фестивалі Шоу талантів «Лотос Надії» (м.
Харків);

14.04.2019 - зразковий колектив «Спортивний клуб Наталії Черних з акро-
батичного рок-н-ролу» у Всеукраїнському чемпіонаті Східної України з акроба-
тичного рок-н-ролу «Globalfest» 2019 (м. Харків);

14.04.2019 - народний вокально-естрадний колектив «Мультитрек» у Між-
народному форумі мистецтв «…О Весне…» (м. Харків);

14.04.2019 -  зразковий  дитячий  колектив  бально-спортивного  танцю
«Вдохновение»  у  Всеукраїнських  змаганнях  з  бальних  танців  «Кубок  феде-
рацій» (м. Харків);

20.04.2019 - зразковий колектив «Спортивний клуб Наталії Черних з акро-
батичного рок-н-ролу» у ІІІ етапі Чемпіонату України з акробатичного      рок-
н-ролу (м. Харків);

20.04.2019 - колектив спортивного танцю «Сфера» у Всеукраїнському фе-
стивалі з бального танцю (м. Святогорськ);

20.04.2019 - зразковий колектив індійського та східного танцю «Рамаяна»
у  Міжнародному  фестивалі  сучасного  мистецтва  «Artprimafest»  (м.  Харків,
БК «Поліції»);

21.04.2019 -  зразковий  колектив  бально-спортивного  танцю  «Вдохнове-
ние» у Відкритому Всеукраїнському фестивалі зі спортивного бального танцю
«Крок до зірок» , «Супер-фінал» (м. Харків);

23-24.04.2019 - колектив спортивного танцю «Сфера» у Гран-Прі Слобо-
жанщини «Viennese-waltzcup 2018-2019» (смт Слобожанське);

01-04.05.2019 - колектив спортивного танцю «Сфера» у Міжнародному фе-
стивалі бального танцю «Зеркальная струя» (м. Харків);

02-05.05.2019 - театральний колектив «Tourdeforce» у  Міжнародному фе-
стивалі-конкурсі «Bukovel– Fest» (м. Буковель);

02-05.05.2019 - зразковий хореографічний колектив «Вікторія» у  Міжна-
родному фестивалі-конкурсі «BukovelFest» (м. Буковель);

07.05.2019 - зразковий дитячий вокально-хореографічний коллектив «Візе-
рунок» у ХIII молодіжному фестивалі-конкурсі пісень Великої Вітчизняної вій-
ни «Синий платочек» ( м. Харків);

10.05.2019 -  зразковий  хореографічний  колектив  «Вікторія»  у
ХІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Толока»
(м. Харків);

11.05.2019  -  зразковий  дитячий  колектив  бально-спортивного  танцю
«Вдохновение»  у  Всеукраїнських  змаганнях  по  бальним  тан-
цям «FestUkrainianCap -2019» (м. Харків);

16.05.2019 -  народний  вокально - хореографічний  ансамбль  «Бояничі»,
зразкового хореографічного колективу «Вікторія» у обласному заході до Дня
вишиванки (м. Харків);

17-19.05.2019 - зразковий колектив «Спортивний клуб Наталії Черних з ак-
робатичного  рок-н-ролу»  у  Кубку  України  з  акробатичного  рок-н-ролу
(м. Павлоград);
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26.05.2019 - колектив спортивного танцю «Сфера» у фінальному турі гран-
прі Слобожанщини (м. Харків);

25-26.05.2019 - зразковий колектив індійського та східного танцю «Рамая-
на» у Всеукраїнському фестивалі весни та фарб «Холі» (м. Харків, парк Фельд-
мана);

09.06.2019 -  зразковий  хореографічний  колектив  «Вікторія»  у  фести-
валі - конкурсі багатожанрового мистецтва «Квіти Зимцерли» (м. Харків);

09.06.2019 - колектив спортивного танцю «Сфера» у Міжнародному фести-
валі конкурсі по бальним танцям «EliteDanceFestival-2019» (м. Одеса);

09.06.2019 - колектив спортивного танцю «Сфера» у V Фестивалі по баль-
ним танцям «Харківський вальс - 2019» (м. Харків);

27.06.2019 - зразковий дитячий вокально-хореографічний коллектив «Візе-
рунок» у обласному заході до Дня Конституції України (м. Харків).

У бібліотеках-філіях КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система»  організовано  та  проведено  тематичні  книжкові  виставки,  години
спілкування,  бесіди,  виховні  години,  майстер  класи  конкурси  дитячих
малюнків, відеопокази, відеопрезентації з нагоди Дня пам'яті жертв політичних
репресій, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародного
дня  сім'ї,  Дня  матері,   Всеукраїнського  дня  вишиванки,  Дня  Європи,  Дня
скорботи  та  вшанування  пам'яті  жертв  війни  в  Україні,  Дня  Конституції
України.

Також, було проведено наступні заходи:
02.04.2019 - засідання книжкового клубу з читачами шкільного віку до Дня

гумору «Пожартуймо з книгою» (Центральна районна бібліотека КЗ «ЧРЦБС»);
16.04.2019 - участь читців району у обласному етапі конкурсі дитячого чи-

тання «Книгоманія - 2019» (м. Харків,  КЗ «Харківська обласна бібліотека для
дітей»);

05.04.2019 -  безкоштовну  юридичну  скайпконсультацію для  мешканців
району.

Під  час  шкільних  канікул  організовано  мульткалейдоскоп  «Весела
мандрівка  по  казках»,  конкурс  малюнків  «Майбутнє  очами  дітей»,   літній
бібліотечний  кінозал  для  дітей  «Мультяшне  літо»  (Центральна  районна
бібліотека КЗ «ЧРЦБС»).

Організовано  показ  документальних  фільмів  з  підборки  кіноклубу
«Докудейс»  з  нагоди річниці  Чорнобильської  трагедії,  до  Міжнародного дня
визволення в'язнів фашистських концтаборів, Дня Конституції України та Дня
Соборності України. 

Бібліотеки-філії  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централі-
зована бібліотечна система» взяли участь в обласному огляді-конкурсі сторінок
публічних бібліотек Харківської області в соціальній мережі Фейсбук «Публі-
чна бібліотека в Фейсбук. Бути там, де читач».

Відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації  (далі  -  відділ)
продовжувалось  здійснення  ряду  заходів  щодо  організації  безперебійного
надання житлово-комунальних та інфраструктурних послуг, підвищення рівня
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розрахунків  за  надані  послуги,  подальшого  розвитку  житлово-комунальних,
транспортних  та  автодорожніх  підприємств  району,  контролю  за  роботою
виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих
повноважень  у  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 було завершено опалювальний сезон 2018-2019 років. 
Протягом кварталу було виконано значний об'єм дорожніх робіт, а саме:
протягом  квітня  філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський

облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» по дорогам загального
користування  місцевого  та  державного  значення  в  межах  району  виконано
аварійний поточний ремонт дорожнього покриття з укладанням 60 тонн асфа-
льтобетону на сумарній площі близько 700 кв.м;

на  автомобільній  дорозі  загального  користування  державного  значення
/Н-26/  «Чугуїв  -  Мілове»  виконано  поточний  ремонт  на  площі  250  кв.м  з
укладанням 31 тони асфальтобетону.

З  метою забезпечення  утримання територій  населених пунктів у належ-
ному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користува-
ння та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення з 21 бере-
зня  по  30  травня  на  території  Чугуївського  району  проводилася  щорічна
всеукраїнської акції «За чисте довкілля». 

Станом на 31.05.2019 на території населених пунктів району було упоряд-
ковано 1821тис.м2 прибудинкових територій, 12 парків, 6 скверів,                  72
дитячих та 42 спортивних майданчиків. Приведено до належного санітарно-еко-
логічного стану 37 кладовищ, 24 братських могили. Проведено роботу щодо
упорядкування узбіч вздовж автомобільних доріг, прибирання території берегів
водойм.  Протягом  дії  акції  було  ліквідовано  146  сміттєзвалищ,  висаджено
930 дерев та 510 кущів. До участі в проведенні заходів в межах даної акції було
залучено 10500 осіб.

03.05.2019 відбулась нарада першого заступника голови районної держав-
ної адміністрації щодо стану реалізації проєкту будівництва фізкультурно-оздо-
ровчого комплексу в смт Новопокровка Чугуївського району. 

З метою підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери
Чугуївського  району  до  сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період
2019-2020  років  було  підготовлено  проєкт  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації щодо утворення районного штабу, який буде здійсню-
вати контроль за ходом підготовки. Відбулось 5 засідань штабу за участю кері-
вників  підприємств,  установ,  організацій,  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації, сільських, селищних голів.

У рамках проведення підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020
років у населених пунктах було проведено ряд заходів.

Підготовка теплового господарства (готовність - до 50%): 
 котельні: план 16, готові 8 котелень (виконано планові заходи на 50 %);
 теплові мережі: план - 15,9 км, підготовлено - 7 км, (44 %).
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Із  загальної  суми,  запланованої  на  підготовку  теплового  господарства  -
620,0 тис. грн, використано 280,0 тис. грн (45 %).

Підготовка  водопровідно-каналізаційного  господарств  (готовність  -  до
68%): 

ремонт (заміна) водопровідних мереж: план - 0,5 км, виконано планові за-
ходи на 0,39 км (78 %);

ремонт (заміна) каналізаційних мереж: план - 0,06 км, виконано планові за-
ходи на 0,3 км (50%);

підготовка каналізаційних насосних станцій: заплановано 7 од., виконано
планові заходи на 3 станціях (виконано заходів на 43%);

підготовка каналізаційних очисних споруд: план - 3 од., готові - 2; викона-
но планові заходи на 66 %;

підготовка свердловин: план - 20 од., підготовлено 12 од. (60%).
Із  загальної  суми на  підготовку  водопровідно-каналізаційного  господар-

ства – 480,03 тис. грн, використано 326,4 тис. грн (68 %).
Підготовка житлового фонду (готовність - 44 %): 
план:  302  житлових  будинки,  з  них:  176  -  комунальної  власності,

10 - ОСББ та ЖБК, 10 - відомчі. 
Виконано заплановані заходи на 80 будинках (45 %), з них: виконано захо-

ди на: 64 будинках комунальної власності (41%), 6 – ОСББ та ЖБК (60%), та 10
відомчих будинків (100 %);

план: ремонт 3 покрівель будинків, відремонтовано 2 (66 %);
план:  ремонт  7  будинкових  систем  опалення,  виконано  заходи  на

4-х системах (57 %);
план: промивання 7 опалювальних систем, виконано - 3 (40%);
план:  ремонт  12  будинкових  водопровідних  систем,  відремонтовано

6 (виконано 60% від запланованого);
план: ремонт енергозабезпечення 6 будинків (електрощитових), виконано -

3 (50%).
Із загальної суми на підготовку житлового фонду - 715,0 тис. грн, викори-

стано 390,0 тис. грн (55 %).
Протягом місяця виконано наступні роботи у житловому фонді:
виконано  ремонт  покрівель  на  2  будинках,  залишилося  ще  5,  на

10 будинках відремонтовано цоколь, проведено поточне обслуговування та ре-
монт внутрішньо будинкових систем тепло та водопостачання,  поточний ре-
монт димових та вентиляційних каналів на 3 житлових будинках, замінено вхід-
ні двері, встановлено 3 ліхтарі на сонячних батареях (смт Есхар);

Проведені наступні роботи у водопровідно-каналізаційному господарстві:
заміна глибинного насосу на артезіанській свердловині, заміна та ремонт

двох каналізаційних насосів та приймальних решіток, прокладено 55 п.м. тру-
бопроводу на очисних спорудах. Виконано опресування теплових мереж смт
Кочеток (КП «ВОДА ЕСХАРА»);

з місцевого бюджету виділено кошти для розробки проєктно-кошторисної
документації на  реконструкцію  системи  водопостачання  правосторонньої  ча-
стини смт Кочеток: замінено теплову мережу від котельні до житлового будин-
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ку по вул. Миру, 2-а на Ø 76 мм. Встановлено тепловий лічильник на житлово-
му будинку по вул. Гагаріна, 7-а та заплановано ще на двох;

заміна 300 п.м трубопроводу в рамках реалізації обласного конкурсу міні-
проєктів  розвитку  територіальних  громад  «Разом  в  майбутнє»,  замінено  та
придбано 2 насоси на суму 68,0 тис. грн. (смт Новопокровка);

ремонт об'єктів  водопостачання  та  заміна  15 п.м трубопроводу  на  суму
64,0 тис. грн, придбано 4 нових артезіанських насосів, проведено аналіз води на
території Зарожненської сільської ради;

ремонт башти Рожновського на суму 47,0 тис. грн та системи водопоста-
чання 30 п.м в с. Велика Бабка.

Значний об'єм робіт проведено у сфері до дорожнього господарства:
у смт Новопокровка - ремонт дороги комунальної власності по вул. Цен-

тральна на суму 168,0 тис. грн.;
на території Введенської селищної ради - ремонт автомобільної дороги за-

гального  користування  С212602  Кам'яна  Яруга-Введенка-Тернова,  яка
суміщається  із  вул.  Центральна  в  с. Тернова,  виділено  з  місцевого  бюджету
200,00 тис. грн, роботи продовжуються. Також, ремонт автомобільної дороги
загального користування: під'їзд до с. Зелений Колодязь, який суміщається із
вул. Харківська, виділено з місцевого бюджету 100,00 тис. грн;

у  с.  Волохів  Яр  -  поточний  ремонт  дороги  по  вул.  Дружби  на  суму
190,0 тис. грн. 

На 6 дорогах району, а саме: «Стара Гнилиця – Лиман – Нижній Бишкин»,
«Чугуїв – Есхар», «Кам'яна Яруга – Введенка – Тернова», «Під'їзд до села Стара
Покровка»,  «Чкаловське  –  Нова  Гнилиця»  та  «Зарожне  –  Велика  Бабка  –
Молодове»  було виконано ремонтні роботи. 

Питання  щодо  належного  утримання  доріг  по  Чугуївському  району
тримається на особливому контролі районної державної адміністрації.

Одним  із  пріоритетних  напрямів  у  роботі  відділу  було  здійснення
моніторингу за ходом будівництва амбулаторії загальної практики – сімейної
медицини у с. Кам'яна Яруга та смт Малинівка. Щонеділі здійснювався виїзд на
об'єкти.

На  об'єкті  у  смт Малинівка  100% виконано облаштування  зовнішніх та
внутрішніх стін,  перекриття даху,  на завершальній стадії  оздоблення стін та
підлоги  плиткою,  армстронга  на  стелі,  внутрішнього  освітлення,  та  ін.  Не
виконано облицювання металопарофілем зовнішніх стін, благоустрій. Відсоток
виконання становить 90%.

У  с.  Кам'яна  Яруга на  об'єкті  100%  виконані  роботи  з  будівництва
огороджувальних  конструкцій,  їх  утеплення,  виконано  стяжку  всередині
будівлі,  встановлено  вікна,  міжкімнатні  і  зовнішні  двері.  На  теперішній  час
завершуються роботи з улаштування стропильної системи даху, встановлення
міжкімнатних  перегородок  та  їх  облицювання  (фотоматеріали  додаються).
Відсоток виконання становить 60%.

Мешканці населених пунктів району користуються поштовими послугами
через  19  відділень  поштового  зв'язку,  які  входять  до  складу  Харківської
дирекції АТ «Укрпошта» Чугуївського району. 
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На  території  таких  населених  пунктів  району,  як  смт  Чкаловське,
смт  Малинівка,  смт  Новопокровка,  с.  Кам'яна  Яруга,  с.  Зарожне,  є
представництво компанії «Нова пошта», що забезпечує сервіс експрес-доставки
документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. 

Телефонний  зв'язок  забезпечує  Харківська  філія  АТ  «Укртелеком»
Чугуївського району та оператори мобільного зв'язку.

На території Чугуївського району розвинена мережа інтернет, послуги для
мешканців  району  надають  наступні  інтернет-провайдери:  Харківська  філія
ПАТ  «Укртелеком»,  «MESH»;  «Чугуївські  комп'ютерні  мережі»  (ЧКС),
«Інтертелеком»,  «Регіон-лінк»,  «ACTIVE NET»,  «PEOPLEnet»,  «Triolan»,
«ONet», «Kronos».

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.

Розроблено проєкти та видані розпорядження голови районної державної
адміністрації від:

02.04.2019  № 78  «Про  ліквідацію  місцевої  інвентаризаційної  комісії  з
організації  заходів,  пов'язаних  з  проведенням  технічної  інвентаризації
захисних  споруд  цивільної  оборони  (цивільного  захисту)  Чугуївського
району»;

08.04.2019  №  89  «Про  утворення  районних  спеціалізованих  служб
цивільного захисту»;

12.04.2019 № 96 «Про затвердження Плану організаційних і практичних
заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об'єктах
району на 2019 рік»;

19.04.2019  №  103  «Про  внесення  змін  до  складу  районної  комісії  з
організації та проведення інвентаризації і перевірки технічного стану фонду
захисних споруд цивільного захисту Чугуївського району»;

19.04.2019 № 104 «Про внесення змін до персонального складу районної
комісії  з  питань евакуації,  затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 12.04.2017 № 136 (із змінами)»;

11.05.2019 № 119 «Про утворення районної інвентаризаційної комісії  з
проведення  7-ї  державної  інвентаризації  радіоактивних відходів  у
Чугуївському районі».

Підготовлено  та  проведено  три  чергових  засідання  місцевої  комісії  з
питань ТЕБ та НС Чугуївського району, на яких розглянуто питання: про стан
готовності служб району та лісокористувачів до пожежонебезпечного періоду
в лісових насадженнях району; заслуховування доповіді командира військової
частини  А2467  про  стан  безпеки  на  об'єкті  засобів  ураження;  про
затвердження  місця  знищення  вибухонебезпечних  предметів  на  території
Чугуївського  району  на  2019  рік; про  заходи  щодо  захисту  населення  і
територій  смт  Кочеток  від  зсувних  процесів;  про  стан  готовності  дитячих
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оздоровчих таборів до літнього оздоровчого сезону;  про виконання в районі
«Типових  правил  охорони  життя  людей  на  водних  об'єктах  України»;  про
підготовку  місць  масового  відпочинку  населення;  про  затвердження
Комплексу  заходів  щодо  відновлення  функціонування  захисних  споруд
цивільного захисту за призначенням та їх  доукомплектування  необхідними
засобами  цивільного  захисту  і  майном; про  стан  забезпечення
протипожежного захисту місць збирання, переробки та зберігання продуктів
врожаю  2019  року;  про  стан  систем  зовнішнього  та  внутрішнього
протипожежного  водопостачання  на  об'єктах  підприємств,  установ  та
організацій  району;  про  комплекс  заходів  щодо  забезпечення  санітарної
очистки населених пунктів району.

З  метою  підвищення  рівня  готовності  територіальної/місцевої
автоматизованої  системи  централізованого  оповіщення  складено  та
затверджено  Порядок  організації  інформаційної  взаємодії  Чугуївської
районної державної  адміністрації  з  Чугуївським відділом поліції  Головного
управління  Національної  поліції  в  Харківській  області  щодо  доведення
черговим відділу поліції сигналів, команд, розпоряджень до керівника ланки
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чугуївського району Харківської області, отриманих по апаратурі П-160, від
10.06.2019.

15-17  квітня  організовано  доведення  інформації  до  населення  району
щодо проведення обласною державною адміністрацією технічної  перевірки
автоматизованої  системи  оповіщення  населення  Харківської  області  з
включенням електросирен.

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

15  травня  взято  участь  у  роботі  обласної  комісії,  яка  створена  з
співпрацівників  Департаменту  цивільного  захисту  Харківської  обласної
державної адміністрації, Головного управлінням ДСНС України у Харківській
області  та  Харківського  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства  відповідно  до  Плану  основних  заходів  цивільного  захисту
Харківської області на 2019 рік. Обласна комісія перевірила стан готовності
ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного
захисту  Чугуївського  району Харківської  області,  ДП «Чугуєво-Бабчанське
лісове господарство» до реагування у випадку виникнення великих пожеж в
лісових  насадженнях  району  протягом  пожежонебезпечного  періоду  2019
року. За результатами роботи комісії складено Акт.

23  травня  проведена  нарада  першого  заступника  голови  районної
державної адміністрації з адміністрацією пляжу загального користування бази
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відпочинку  «Будівельник»  та  керівниками  установ  району.  На  нараді  було
порушено питання щодо виконання першочергових завдань з підготовки місць
масового відпочинку до купального сезону 2019 року.

25  червня  взято  участь  у  командно-штабному  навчанні  координаційної
групи  антитерористичного  центру  управління  СБУ  в  Харківській  області  з
питань  проведення ремонтно-відновлювальних робіт та  заходів  за основними
видами  забезпечення  евакуаційних  заходів  у  разі  виникнення  у  військовій
частині  А2467  надзвичайної ситуації  соціального   характеру  (код  30100)
місцевого рівня.

У міськрайонній інформаційній газеті «Вісник Чугуївщини» опубліковано
статті:  «Чому  не  можна  палити  бур'ян  і  до  чого  це  призводить?»;  «Не
провокувати  пожежі  в  екосистемах»;  «Звернення  до  мешканців  району»;
«Купальний сезон починається».

Завідувачем  сектору надано  інтерв'ю  телерадіокомпанії Чугуївщини
«Слобожанка»  за  темою «Про  правила  поведінки  при  виявлення
вибухонебезпечних предметів».

Згідно з вимогами розпорядження першого заступника голови Харківської
обласної  державної  адміністрації  від  11.04.2019  №  200  «Про  заборону
відвідування населенням хвойних лісів і в'їзду до лісів області транспортних
засобів  у  період  високої  пожежної  небезпеки  протягом  2019  року»,
зареєстрованого  у  Головному  територіальному  управлінні  юстиції  у
Харківській області 07 травня 2019 року за № 37/1744, сектором розроблена
листівка, яка надана сільським, селищним радам для проведення інформування
населення  підлеглих  населених  пунктів  про  заборону  відвідування  у  період
високої пожежної небезпеки (при встановленні ІV класу пожежної небезпеки за
умовами погоди) хвойних лісів протягом травня-жовтня поточного року.

Сільським, селищним радам сектором підготовлено «Пам'ятку населенню
щодо  попередження  пожеж  в  природних  екологічних  системах»  для
наповнення інформаційно-довідкових кутків з питань цивільного захисту. 

Здійснено моніторинг:
плану  першочергових  заходів  з  профілактики  травматизму

невиробничого характеру у Харківській області на 2019 рік;
плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню

лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2019 року;
плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним

випадкам з людьми на водних об'єктах району на 2019 рік;
комплексу  заходів  щодо  відновлення  функціонування  захисних  споруд

цивільного  захисту  за  призначенням  та  їх  доукомплектування  необхідними
засобами цивільного захисту і майном;

виконання  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від
05.12.2002    № 326 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів
України     від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення
населення  і  особового  складу  невоєнізованих  формувань  засобами
радіаційного та хімічного захисту»;
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виконання  розпорядження  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації  від 19.02.2019 № 50 «Про затвердження Плану комплектування
Навчально-методичного  центру  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності Харківської області з навчання керівного складу та фахівців,
діяльність  яких  пов'язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з  питань
цивільного захисту,  на 2019 рік».  У ІІ кварталі пройшло навчання керівних
кадрів, фахівців у сфері цивільного захисту підприємств, установ і організації
Чугуївського району – 15 осіб.

Відповідно  до  вимог  наказу  начальника  цивільного  захисту  (цивільної
оборони) Харківській області від 16.03.2013 № 2 «Про введення в дію Табелю
термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту» сектором були
підготовлені  донесення  за  формами:  ВРФ,  1ОП,  1/ЗЗЛ 1/ЛП,  2/АРС,  2/ЗЗЛ,
ВПР, 1МР, 1ОР.

Протягом звітного періоду відділом містобудування та архітектури район-
ної державної адміністрації  було розглянуто та узгоджено 47 проєктів земле-
устрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування
житлових будинків, господарських будинків і споруд, а також особистого селя-
нського господарства.

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

Із  8  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 22.05.2019 введено в експлуатацію 6 індивідуальних
житлових  будинки,  загальною  площею  163,4  м².  Питання  введення  житла
в експлуатацію  перебуває  на  постійному  контролі  районної  державної
адміністрації.

На  100  %  розроблені  генеральні  плани  смт  Новопокровка.  На  42  %  -
с. Волохів Яр та с. Мосьпанове, на 35 % - смт Введенка, с. Тернова, с. Зауддя,
с. Зелений Колодязь, с. Світанок, 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 проєктів будівництва медичних амбулаторій;
містобудівного кадастру та містобудівної документації;
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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.

Було взято участь у 2-х засіданнях архітектурно-містобудівної  ради при
Департаменті  містобудування та  архітектури Харківської  обласної  державної
адміністрації.

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

Проведено  комплексні  перевірки  роботи  архівного  підрозділу,  служби
діловодства та експертної комісії 11.04.2019 у Новопокровській селищній раді,
18.04.2019 у Есхарівській селищній раді,  14.05.2019 у Кочетоцькій селищній
раді,  28.05.2019  у  Старопокровській  сільській  раді,  06.06.2019
у Кам'яноярузькій сільській раді та 12.06.2019 у Введенській селищній раді.  

Надано  організаційно-методичну  допомогу  з  питань  організації  роботи
з  документами,  включаючи  їх  підготовку,  реєстрацію,  облік  і  контроль
за виконанням,  з  проведення експертизи цінності  документів та оформлення
її  результатів  тощо  керівникам  служб  діловодства  та  архівних  підрозділів
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
536 од. зб.: 12 од. зб. від Новопокровської селищної ради за 1962-1978 роки,
20  од.  зб.  від  Волохово-Ярської  сільської  ради  за  2011  рік,  104  од.  зб.
від  Чугуївського  об'єднаного  управління  Пенсійного  фонду  України
Харківської області за 2011-2018 роки, 83 од. зб. від Зарожненської сільської
ради  за  2007-2011  роки,  65  од.  зб.  від  Кам'яноярузької  сільської  ради
за  2010-2011  роки,  73  од.  зб.  від  Окружної  виборчої  комісії  з  виборів
Президента  України  територіального  виборчого  округу  №  176  за  2019  рік,
1  од.  зб.  від  Введенської  селищної  ради  Чугуївського  району  Харківської
області,  92  од.  зб.  від  Кочетоцької  селищної  ради  Чугуївського  району
Харківської області за 2008-2011 роки, 16 од. зб. від Чугуївського управління
Державної  казначейської  служби  України  Харківської  області  за  2011  рік,
9  од.  зб.  від  Малинівської  селищної  ради  Чугуївського  району  Харківської
області за 2018 рік. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  вибори  Президента  України»
на  зберігання  до  архівного  відділу  від  Окружної  виборчої  комісії  з  виборів
Президента  України  територіального  виборчого  округу  №  176  за  2019  рік
надійшли справи тимчасового зберігання у кількості 92 од. зб. та 361 коробки.
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Відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеві  вибори»  на  зберігання
до  архівного  відділу  надійшли  справи  тимчасового  зберігання  у  кількості
2  коробків  від  Малинівської  селищної  виборчої  комісії  Чугуївського  району
Харківської  області  за  2018  рік  та  6  од.  зб.  від  Старогнилицької  сільської
виборчої комісії Чугуївського району Харківської області за 2010, 2015 роки.    

Організовано  роботу  зі  збирання  документів  та  забезпечено  ініціативне
документування подій, пов'язаних із виборами Президента України у 2019 році.
Сформовано  Колекцію  документів  виборчої  кампанії  Президента  України
31 березня 2019 року, до складу якої внесено 61 од. зб.

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

З  метою  організації  користування  документами  забезпечено
функціонування  читального  залу.  У  звітному  періоді  у  читальному  залі
працював 1 користувач, видано 9 справ.  

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

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 22 запити
на публічну інформацію. Всі запити отримані електронною поштою: 7 запитів
надійшло від фізичних осіб, 15 - від юридичних.

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,
15  з  яких  задоволено,  6  -  направлено  належним  розпорядникам  запитуваної
інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції  інформації  у  визначений
законодавством  термін.  По  1  запиту  у  наданні  інформації  було  відмовлено  у
відповідності  до  положень чинного законодавства  у сфері  доступу до публічної
інформації. Відповіді на 16 запитів було надано з випередженням терміну виконання.

Протягом звітного періоду оскаржень рішень, дій чи бездіяльності  районної
державної адміністрації як розпорядника публічної інформації з боку запитувачів не
було.

Щотижнево на офіційному вебсайті поновлялася інформація про кількість
запитів  на  публічну  інформацію,  що  надійшли  до  районної  державної
адміністрації.

Станом  на  01.07.2019  року  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
11127 документів.

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

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

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:  18  квітня  -  «Діяльність  Чугуївської  районної  організації
Червоного Хреста України – утвердження співчуття та милосердя»; 16 травня -
«Ветеранський  рух  у  районі:  на  засадах  активної  позиції  та  у  співпраці  з
владою»; 20 червня - «Конституційний процес в Україні сьогодні. Конституція
національного розвитку». 

Забезпечувалося інформаційне наповнення офіційного вебсайту 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
вебсайту  фотоновинами  та  обов'язковими  для  оприлюднення  документами,
опрацьовувалися  ці  матеріали.  За  ІІ квартал  поточного  року  на  офіційному
вебсайті районної державної адміністрації було розміщено 431 матеріал, з яких
308 становили новини (71%).

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  ІIІ квартал
2019  року,  якій  затверджений  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 25.06.2019 № 153.

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                             Вікторія ГЕРМАН

Любов Кіянська 40 906
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