
1. Звіт  про  виконання  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації  Перспективного  плану  (основних  напрямів)  діяльності
Чугуївської районної державної адміністрації на 2019 рік направити заступнику
голови районної державної адміністрації до відома.

2. Заступнику голови, керівнику апарату районної державної адміністрації
розглянути  на  галузевих  нарадах  звіт  про  виконання  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  Перспективного  плану
(основних напрямів)  діяльності  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
на 2019 рік.

3. Заступнику  керівника  апарату-начальнику  організаційного  відділу
апарату районної державної адміністрації (Любов Кіянська) розмістити звіт про
виконання  структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації
Перспективного  плану  (основних  напрямів)  діяльності  Чугуївської  районної
державної адміністрації на 2019 рік на офіційному вебсайті районної державної
адміністрації.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації                                                             Григорій  ТАНКОВ
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Першому заступнику голови 
районної державної адміністрації 

Григорію ТАНКОВУ
                                                   

З В І Т
про виконання Перспективного плану (основних напрямів) 

діяльності Чугуївської районної державної адміністрації на 2019 рік

Чугуївською районною державною адміністрацією у 2019 році вживались
заходи  щодо  реалізації,  визначених  актами  Президента  України  та  Уряду
України,  завдань  державної  політики,  здійснення  повноважень,  визначених
Законом України «Про місцеві державні адміністрації», направлено діяльність
на виконання пріоритетних напрямів роботи районної державної адміністрації
та  Перспективного плану на 2019 рік, затвердженого розпорядженням голови
районної державної адміністрації від 20.12.2018 № 485.

Завдяки  постійній  координації  роботи  структурних  підрозділів
райдержадміністрації  та  територіальних  підрозділів  виконавчої  влади
вирішувались найважливіші питання життєдіяльності району. Особлива увага
приділялася покращанню соціально-економічних показників району, розвитку
малого  бізнесу,  розв’язанню соціальних проблем інвалідів,  ветеранів  війни і
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праці  забезпеченню  функціонування  житлово-комунального  господарства
району, поліпшенню санітарного стану населених пунктів району.

Найбільш  важливі  питання  життєдіяльності  району  розглядались  на
засіданнях  колегії  районної  державної  адміністрації,  пленарних  засіданнях
районної ради, апаратних нарадах, засіданнях консультативно-дорадчих органів
тощо.

Робота районної державної адміністрації у 2019 році була спрямована на
виконання  завдань  Стратегії  соціально-економічного  розвитку  району
до 2020 року,  затвердженої  рішенням районної  ради від  10.12.2010 року,  та
Програми  економічного  і  соціального  розвитку  району  на  2019  рік,
затвердженої рішенням районної ради від 25.04.2019 року, проводився аналіз
стану реалізації їх завдань.

Відділом економічного розвитку і  торгівлі  проведено аналізи показників
рейтингового  становища  району  серед  районів  області,  фінансово-
господарської  діяльності  промислових  підприємств  району,  фактичних  та
очікуваних  показників  промислового  виробництва,  зовнішньоекономічної
діяльності підприємств,  надано інвестиційні пропозиції району. Протягом року
здійснювався  контроль  за  збереженням  (зростанням)  обсягів  промислового
виробництва району.  

Щомісяця проводились засідання районної комісії з питань забезпечення
своєчасності  сплати  податків,  інших  обов’язкових  платежів  та  ефективного
використання  бюджетних  коштів,  на  яких  вирішувались  питання  погашення
підприємствами-боржниками  заборгованості  до  бюджетів  усіх  рівнів
Заступником голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу
обов’язків)  проводились  наради  з  керівниками  промислових  підприємств
району.

Відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної
адміністрації  здійснювались  повноваження  згідно  із  Законом  України  «Про
адміністративні  послуги»,  забезпечено  роботу  Центру  надання
адміністративних послуг при районній державній адміністрації, яким постійно
надаються 31 послуга районної державної адміністрації та 41 – територіальних
органів  виконавчої  влади,  загалом  72  послуги.  З  метою  удосконалення  та
розширення спектру адміністративних послуг проводився їх моніторинг.

Центром  надання  адміністративних  послуг  при  районній  державній
адміністрації протягом 2019 року зареєстровано 4969 звернень щодо надання
адміністративних  послуг:  61  –  Чугуївського  районного  відділу  ГУ  ДМС
України в Харківській області (далі – ДМС), 2462 – Міськрайонного управління
у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у
Харківській області (далі – Держгеокадастр), 14 – Східного міжрегіонального
управління  Міністерства  юстиції,  2429  –  власних  послуг  (відділ  державної
реєстрації районної державної адміністрації: нерухоме майно – 1917, бізнес –
487, відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації –
24,  відділ  освіти  районної  державної  адміністрації  –  1),  3  –  документи
дозвільного характеру. 
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Надано 51 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців  та  громадських  формувань,  121  інформаційна  довідка  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видано 6330 результатів: 55 – ДМС, 3952 – Держгеокадастр, 5 – Східного
міжрегіонального  управління  Міністрества  юстиції,  2314  –  власних  послуг
(відділ  реєстрації  районної  державної  адміністрації:  бізнес  –  486,  нерухоме
майно – 1828), 4 – документи дозвільного характеру. 

Надано 2363 консультації щодо отримання адміністративних послуг.
Відділом  державної  реєстрації  районної  державної  адміністрації

здійснювались  повноваження  згідно  із  Законами  України  «Про  державну
реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань».
Протягом  року  розглянуто  2938  заяв,  з  них  щодо  державної  реєстрації
нерухомого  майна  –  2405  та  щодо  державної  реєстрації  юридичних  осіб,
фізичних осіб-підприємців – 533. 

Фінансовим управлінням районної державної адміністрації  на виконання
Бюджетного  кодексу  України  та  Закону  України  «Про  Державний  бюджет
України на 2019 рік» підготовлено пропозиції про внесення змін до районного
бюджету  на  2019  рік  та  подано  необхідні  матеріали  для  розгляду  на  сесіях
Чугуївської  районної  ради.  Проект  рішення  районної  ради «Про  районний
бюджет на 2020 рік» затверджено на сесії районної ради від 23.12.2019 року.

Протягом року проведено аналізи виконання бюджету району за 2018 рік,
фінансування  заробітної  плати  та  соціальних  виплат  із  місцевих  бюджетів,
забезпеченості видатків на заробітну плату та енергоносії бюджетних установ
району, бюджетів територіальних громад району.

Перевірено рішення місцевих рад,  рад об’єднаних територіальних громад
щодо  затвердження  бюджету  на  відповідність  бюджетному  законодавству,
проведено перевірки відповідності змісту паспортів бюджетних програм рішенню
про районний бюджет на 2019 рік, бюджетному розпису, порядкам використання
бюджетних коштів.

Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації
розроблено  Зведений план розвитку  агропромислового  комплексу  району на
2019 рік, щомісяця проводився аналіз його виконання.

Протягом  року  проведено  моніторинг  щодо  забезпеченості
сільськогосподарських підприємств району паливно-мастильними матеріалами
з метою визначення потреби у них для виконання комплексу весняно-польових
робіт, закупівлі та застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин,
придбання високоякісного насіння, ремонту сільськогосподарської техніки. 

Проаналізовано  стан  підготовки  господарств  району  до  проведення
комплексу  весняно-польових  робіт,  до  збирання  врожаю  ранніх  зернових,
пізніх зернових та технічних культур, кукурудзи на силос.

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

Також проведено моніторинг наявності та обсягів дезінфекційних засобів
або  складових  для  їхнього  виготовлення,  що  знешкоджують  вірус  АЧС.
Реалізовувались  заходи  по  боротьбі  з  хворобами  та  шкідниками  у
господарствах району.

На  постійному  контролі  є  рівень  оплати  праці  у  галузі  сільського
господарства  району.  За  даними  моніторингу  заборгованість  із  виплати
заробітної  плати  відсутня.  Середньомісячна  оплата  праці  по
сільськогосподарських  підприємствах  району  станом  на  кінець  2019  року
становить 7859.8 грн, що більше ніж у 2017 році на 1343,60 грн або на 20,6 %.

Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації
проводилась  постійна  робота  по  інформуванню  сільськогосподарських
підприємств  району  щодо  діючих  програм  державної  підтримки
агропромислового комплексу, своєчасно надавались роз’яснення та методичні
матеріали.  Як  результат,  сільськогосподарськими  підприємствами  та
фермерськими господарствами району  отримано: допомогу на розвиток галузі
тваринництва, на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, часткову
компенсацію  вартості  сільськогосподарської  техніки  та  обладнання
вітчизняного  виробництва,  фінансової  підтримки  розвитку  фермерських
господарств,  фінансової  підтримки  заходів  в  агропромисловому  комплексі
шляхом  здешевлення  кредитів,3  за  утримання  молодняку  великої  рогатої
худоби  фізичними  особами  тощо.  Загальна  сума  державної  підтримки
аграрного комплексу району у 2019 році склала 8,7 млн. грн.

Заступником  голови  районної  державної  адміністрації  (відповідно  до
розподілу обов’язків) проведено наради з керівниками сільськогосподарських
підприємств району, засідання районної робочої групи з питань раціонального
та  ефективного  використання  земель,  запобігання  порушенням  земельного
законодавства та роз’яснювальної роботи щодо земельної реформи. Проведено
наради з головними галузевими спеціалістами, «Дні спеціаліста». Чугуївським
районним  управлінням  ГУ  Держпродспоживслужби  у  Харківській  області
організовувались  та  проводились  засідання  державної  надзвичайної
протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації. 

Забезпечено  участь  сільськогосподарських  підприємств  району  у
IX  Міжнародній  виставці  та  форумі  з  підтримки  фермерства  «AGROPORT
EAST KHARKIV 2019», ХХХІ Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО
– 2019».

З  метою  забезпечення  функціонування  житлово-комунального
господарства,  розвитку  будівельного  комплексу,  транспорту,  зв’язку,
побутового,  торговельного  обслуговування  населення  у  2019 році  проведено
такі заходи.

Відділом  житлово-комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури  районної  державної  адміністрації  підбито  підсумки
опалювального  сезону  2018-2019 років  у  районі  та  розроблено  заходи  щодо
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підготовки  житлово-комунального  господарства  району  до  сталого
функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2019-2020  років.  На  початок
опалювального  періоду  в  районі  запущено  та  працюють  всі  16  котелень
районного підпорядкування, опалюється 100 % об’єктів соціально-побутового
призначення,  вжито  всіх  дієвих  заходів  щодо  виділення  коштів  з  місцевих
бюджетів  та  залучення  позабюджетних  коштів  для  оснащення  об’єктів
теплоенергетики резервними джерелами електропостачання. У разі виникнення
позаштатних  ситуацій  під  час  проходження  опалювального  сезону  2019-
2020  років  у  районі  у  наявності  резервні  джерела  енергопостачання
(укомплектовано 6 котелень). 

Філією  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» заготовлено 556,52 м3 піску та 69,0 т
солі,  підготовлено  6  одиниць  спецтехніки. Філією  «Чугуївське  ДЕП»
ДП  «Харківський  облавтодор»  ПАТ  ДАК  «Автомобільні  дороги  України»
заготовлено 350 т  технічної  заготовлено 2410 м3 піску,  350 т технічної  солі,
2422 м3 протиожеледної суміші, підготовлено 12 одиниць спецтехніки.

Протягом  звітного  періоду  проводилась  робота  по  впровадженню
енергоефективних  та  енергозберігаючих  заходів.  На  виконання  «Програми
стимулювання  об’єднань  співвласників  багатоповерхових  будинків
Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів на 2016-2020
роки»  та  «Програми  відшкодування  відсотків  за  кредитами,  отриманими
населенням Чугуївського району на впровадження енергоефективних заходів на
2016-2020 роки» згідно з  інформацією, наданою ТВБВ № 10020/0449 філією
Харківського  обласного  управління  АТ  «Ощадбанк»  та  Чугуївським
відділенням ПД «Експертно-імпортного банку» протягом року по Чугуївському
району було видано 18 кредити на загальну суму 288,9 тис. грн.

Проаналізовано  стан  житлово-комунального  господарства  району  та
надано пропозиції щодо удосконалення їх роботи. Проведено моніторинг стану
фінансово-господарської  діяльності  житлово-комунальних  підприємств  у
селищах  Малинівка,  Кочеток,  Есхар,  Чкаловське, тарифів  на  житлово-
комунальні  послуги  та  моніторинг  погашення  реструктуризованої
заборгованості.

Обстежено  та  проаналізовано  стан  діяльності  підприємств  зв’язку  та
транспортних  підприємств  району,  а  також  проведено  моніторинг  стану
транспортного обслуговування та надання послуг зв’язку населенню району.

Організовано  перевезення  пільгового  контингенту  пасажирів  згідно  з
чинним законодавством усіма перевізниками незалежно від форми власності,
проведено  обстеження  пасажиропотоків  на  маршрутах  району  з  метою
визначення  необхідної  кількості  автобусів  на  кожному  з  них.  Проведено
перевірку пасажирського транспорту, обсягів перевезень пасажирів у зв’язку з
початком нового навчального року,  перевірку автотранспортних підприємств
усіх форм власності та підприємців, які здійснюють пасажирські перевезення,
на  відповідність  вимогам  Правил  надання  послуг  пасажирського
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автомобільного  транспорту  та  обґрунтованість  тарифів,  що  ними
застосовуються.

Здійснено контроль за реалізацією заходів, спрямованих на забезпечення
сталої роботи водопровідно-каналізаційного та теплового господарства під час
несприятливих  погодних  умов  осінньо-зимового  періоду,  запобігання
виникненню  надзвичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру,
безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і повені.

Організовано  та  проведено  двомісячник  весняних  робіт  із  благоустрою
території населених пунктів району.

Підготовлено  інформацію  щодо  якості  питної  води  та  стану  питного
водопостачання у Чугуївському районі.

Проведено моніторинг розширення та удосконалення мережі громадського
харчування, побутового, торговельного обслуговування населення. Проводився
моніторинг  цін  на  основні  продукти  харчування,  соціальні  сорти  хліба  та
хлібобулочні вироби, нафтопродукти.

Створювались необхідні умови для доступу до об’єктів соціальної сфери,
інженерно-транспортної  інфраструктури,  житлових  будинків  для  осіб  з
обмеженими  фізичними  можливостями.  Проконтрольовано  забезпечення
об’єктів  будівництва  (реконструкції)  засобами безперешкодного  доступу  для
людей  з обмеженими фізичними можливостями.

Здійснено  моніторинг  стану  будівництва  та  реконструкції  об’єктів,
включених до плану будівництва на 2019 рік.

Відділом містобудування та архітектури районної державної адміністрації
проведено  роботу  з  надання  забудовникам,  юридичним та  фізичним особам
містобудівних  умов  і  обмежень  забудови  земельних  ділянок.  Так,  протягом
року  було видано  1  містобудівну  умову  і  обмеження на  забудову  земельної
ділянки,  забудовникам  видано  16  будівельних  паспортів  на  будівництво
індивідуальних житлових будинків, садових будинків та господарчих будівель і
споруд  у  населених  пунктах  району,  розглянуто  та  узгоджено  170  проектів
землеустрою  щодо  відведення   земельних  ділянок  для  будівництва  та
обслуговування житлових будинків, господарських будинків і споруд, а також
особистого селянського господарства. 

Проведено  моніторинг  стану  об’єктів  індивідуального  житлового
будівництва  на  території  району  та  введення  в  експлуатацію  об’єктів
незавершеного  будівництва. Здійснювався  збір  та  узагальнення  інформації
щодо  розроблення,  оновлення,  коригування,  експертизи  та  моніторингу
містобудівної  документації,  прийняття  в  експлуатацію  індивідуальних
житлових будинків.

На  постійному  контролі  перебувало  питання  введення  житла  в
експлуатацію. У 2019 році в експлуатацію введено 18 індивідуальних житлових
будинків загальною площею 1900,0 м2.  Плановий показник введення житла в
експлуатацію у районі виконано у повному обсязі на 100 %.  

У  2019  році  завершено  розроблення  генерального  плану
смт Новопокровка, смт Есхар, смт Введенка, с. Тернова, с. Зауддя, с. Зелений
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колодязь,  с.  Світанок.  На  42%  розроблені  генеральні  плани  с.  Волохів  Яр
та с. Мосьпанове, на  30 % – с. Зарожне, с. Тетлега.

Першим заступником голови районної державної  адміністрації  протягом
року  проводились  наради  з  керівниками  житлово-комунальних  підприємств
району,  підприємств-автоперевізників  щодо  вирішення  нагальних  питань.
З метою забезпечення якісної підготовки господарств району до опалювального
сезону  2019-2020  років  проводились  засідання  районного  штабу.  Робочою
групою по введенню житла в експлуатацію було проведено 24 засідання, з яких
10 виїзних у населених пунктах району.

З  метою  забезпечення  соціального  захисту  населення  у  2019  році
управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації  забезпечено виконання Програми соціального захисту населення
Чугуївського району на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради
від 16.09.2016 року.

Проведно роботу з призначення житлових субсидій населенню на оплату
житлово-комунальних  послуг,  у  тому  числі  на  опалювальний  період  2019-
2020 років, придбання скрапленого газу та твердого палива. У 2019 році за при-
значенням субсидії звернулось 2581 домогосподарство. Призначено субсидій –
10003  домогосподарствам  на  загальну  суму  3693,3  тис.грн  (на  житлово-
комунальні  послуги  –  4624  та  на  тверде  паливо  –  284  домогосподарствам).
Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становив 598,31 грн,
на тверде паливо – 2588,95 грн.

Протягом  2019  року  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету
профінансовано пільг на житлово-комунальні послуги на суму 10703,7 тис. грн,
за  рахунок  місцевого  бюджету  на  проїзд  та  послуги  зв’язку  на  суму
2172,9  тис.  грн,  заборгованість  перед  підприємствами  та  організаціями-
надавачами комунальних послуг склала 0,2 тис. грн.

Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота  з питань призначення
різних видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.

Спільно з Територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) районної державної адміністрації  проведено заходи щодо
виявлення  самотніх  громадян  похилого  віку,  проведено  обстеження
матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю, надано практичну
допомогу у вирішенні нагальних проблем цієї категорії громадян, забезпечено
роботу центру  у  осінньо-зимовий  період  2019  року.  До  будинків-інтернатів
району  і  області  протягом  року  влаштовано  9  самотніх  громадян,  які
потребували стороннього догляду.

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації  щомісяця проводився моніторинг рівня оплати праці  та  стан її
виплати  на  підприємствах  району.  Рівень  середньомісячної  заробітної  плати
одного штатного працівника у ІІІ кварталі 2019 року становив 8985,0 грн. 

Проведено  двомісячник  з  укладання  колективних  договорів
підприємствами  різних  форм  власності  та  господарювання.  В  укладених
колективних  договорах  визначені  умови  формування  фондів  оплати  праці,
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мінімальні розміри заробітної плати (не нижче рівня, встановленого державою).

Здійснювались  системні  заходи  щодо  профілактики  травматизму  на
виробництві та профзахворювань, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого  середовища  у  відповідності  з  Законом  України  «Про  охорону
праці». На підприємствах району протягом року зареєстровано 746 нещасних
випадків невиробничого характеру.

Проведені засідання консультативно-дорадчих органів районної державної
адміністрації з питань соціального захисту:

12 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати
(грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших соціальних виплат,  на
яких щомісяця звітували керівники підприємств-боржників;

8 – районної ради з питань надання матеріальної допомоги малозабезпече-
ним верствам населення. Отримали матеріальну допомогу 244 особи на зага-
льну суму 149000 грн;

52 – районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з призначенням жи-
тлових  субсидій,  пільг  та  державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим
сім’ям. Прийнято рішення щодо призначення 2067 сім’ям субсидії, 117 сім’ям –
державної соціальної допомоги, 55 особам – призначено пільги за фактичним
місцем проживання;

12  –  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання  деяких
категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язала-
ся поховати померлого. Виплачена допомога 32 особам на загальну суму 21000
грн;

4 – районної тристоронньої соціально-економічної ради;
4 – Координаційного комітету сприяння зайнятості населення;
12 – комісії з легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості;
4 – районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших мало-

мобільних  груп  населення  до  об’єктів  соціальної  та  інженерно-транспортної
інфраструктури;

48 – районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних ви-
плат внутрішньо переміщеним особам.

У  сфері  охорони  здоров’я  у  2019  році  забезпечено  виконання  заходів
районної Програми розвитку лікувальних закладів району на 2015-2023 роки,
затвердженої рішенням районної ради від 14.07.2015 року. 

Проведено  організаційні  заходи  щодо  зміцнення  матеріально-технічної
бази закладів  охорони здоров’я  району.  У 2019 році  завершено будівництво
амбулаторії  загальної  практики  –  сімейної  медицини  у  смт  Малинівка  та
продовжувалось будівництво у с. Кам’яна Яруга.

З метою реалізації Плану заходів  щодо реформування первинного рівня
надання медико-санітарної допомоги на території району у 2019 році проведено
роботу із забезпечення населення району медичними препаратами за Урядовою
програмою «Доступні ліки» та укладання декларацій між сімейними лікарями і
 мешканцями  району.  Організовано  роботу  комісії  з  питань  функціонування
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КП «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  в
умовах реформування первинного рівня надання медико-санітарної допомоги.

Здійснено  контроль  за  формуванням  реєстру  хворих  для  своєчасного
забезпечення населення району пільгової категорії окремими видами медичної
допомоги, у тому числі за оновленням електронного реєстру хворих з метою
забезпечення інсуліном інсулінозалежних хворих на цукровий діабет у повному
обсязі.  Організовано  транспортування  хворих  на  процедуру  гемодіалізу  до
м. Харкова.

Протягом  року  організовувались  виїзди  бригади  вузьких  фахівців
КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  до
населених  пунктів  району  з  метою  проведення  профілактичного  медичного
огляду населення, у тому числі серед соціально незахищених верств населення.
Всього  здійснено  39  виїздів,  оглянуто  2242  особи,  під  час  оглядів  виявлено
онкологічну  патологію  у  25  осіб.  Проведено  профілактичні  медичні  огляди
учнів  закладів  освіти  району,  державних  службовців,  забезпечено  медичне
обслуговування  внутрішньо  переміщених  осіб,  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей.

Під  час  оздоровчої  кампанії  2019  року  організовано  медичне
обслуговування дітей у КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
«Орлятко»,  медичними  працівниками  здійснювався  контроль  за  якістю
харчування дітей у пришкільних таборах.

Організовано виїзди до закладів  освіти району спільно із  зацікавленими
службами  з  метою  виконання  районного  комплексного  плану  заходів  із
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, СНІДу серед учнівської молоді.

Проведено  заходи  із  забезпечення  сталої  роботи  лікувальних  закладів
району  та  пунктів  обігріву,  створених  на  базі  лікувальних  закладів  району,
під час осінньо-зимового періоду 2019 року.

Протягом  року  заступником  голови  районної  державної  адміністрації
(відповідно  до  розподілу  обов’язків)  проводились  наради  з  керівниками
медичних  закладів  району.  Проведені  засідання  районної  ради  протидії
туберкульозу  та  ВІЛ-інфекції/СНІДу,  Координаційної  ради  з  питань
профілактики і боротьби з поширенням алкоголізму, токсикоманії, наркоманії,
ВІЛ-інфекції  та  СНІДу,  Координаційної  ради  з  питань  охорони  здоров’я  та
медичної допомоги населенню.

У  червні  2019  року  Комунальному  некомерційному  підприємству
«Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  Чугуївської
районної  ради  Харківської  області  з  обласного  бюджету  виділено  кошти на
проведення  робіт  по  об’єкту:  «Капітальний  ремонт  приміщень  патолого-
анатомічного  відділення  КНП  «Чугуївська  ЦРЛ  ім.  М.І.  Кононенка»,  за
адресою: Харківська обл.,  м.  Чугуїв,  вул.  Гагаріна,  буд. 12 (коригування)» у
сумі 3859,1 тис. грн.

За  рахунок  районного  бюджету  виготовлено  проектно-кошторисну
документацію по реконструкції відділення екстреної невідкладної допомоги на
суму 245,0 тис. грн та патолого-анатомічного відділення в сумі 120,0 тис. грн;
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виділено  на  корегування  та  оплату  проектно-кошторисної  документації,
проведення  експертизи,  авторського  нагляду  та  експертної  оцінки  патолого-
анатомічного відділення кошти в сумі 108,3 тис.грн.

Проводились організаційні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної
бази  закладів  охорони  здоров’я  району:  замінено  50  вікон  та  7  дверей  на
металопластикові;  проведено  капітальний  ремонт  санвузлів  на  1,  3  та  4
поверхах із заміною сантехніки; у  підвалі замінено рамки розподілу холодної
води;  встановлено  пластикові  каналізаційні  та  водопровідні  труби;
офтальмологічний  кабінет  отримав  новий  периметр  настільний  та
офтальмоскоп  з  прямим  освітленням;  придбано  високовартісне  медичне
обладнання;  відсмоктувачі;  насоси  шприцеві;  електрокардіограф;  фетальний
монітор; пристрій для покриття підошв плівкою (хірургія); електрохірургічний
апарат «ZEUS -150»; апарат підводного витягування хребта вертикального типу
«Альціона»;  комп’ютерний  діагностичний  комплекс  для  амбулаторного  ЕКГ
моніторингу,  який  дає  можливість  цілодобово  відстежувати  роботу  серця
людини;  для  забезпечення  електричним  освітленням  стаціонару  лікарні,  у
випадку  відключення   від  електропостачання,  придбана  та  запущена  в
експлуатацію  дизельна  електростанція  АДЗІП   типу  ДГФ  -82-46V2;
комп’ютерної техніки – 31 одиницю.

Одним  з  пріоритетних  завдань  районної  державної  адміністрації  у
2019  році  була  організація  роботи  закладів  освіти  району  в  умовах  Нової
української  школи.  За  новим  Державним  стандартом  початкової  загальної
середньої  освіти  з  01.09.2019  року  у  11  закладах  загальної  середньої  освіти
району розпочала навчання 241  дитина. Усі ці заклади забезпечено новітніми
засобами  навчання в початковій школі та створено нове освітнє середовище
(закуплено мобільні меблі для учнів, інтерактивне обладнання з доступом до
мережі  Інтернет,  облаштовано  навчальні  осередки  для  читання  та  письма,
природознавства, математики, мистецтва, ігрові зони з мистецьким осередком,
спортивні зали та майданчики). Для потреб Нової української школи з виділено
740,4  тис.  грн,  на  поліпшення  матеріально-технічної  бази  та  на  оснащення
ресурсної  кімнати  –  1,1  млн.  грн, на  придбання  матеріалів  та  обладнання  –
1,2 млн. грн.,  на підтримку осіб з особливими освітніми потребами залучено
близько  500,0  тис.  грн.  та  інші  заходи.  Усього  на  зміцнення  матеріально-
технічної бази закладів освіти району залучено з різних джерел фінансування
89 млн. грн.  

Здійснено  капітальний  ремонт  покрівлі  Новопокровського  НВК.  Кошти
виділені  з  обласного  бюджету  на  виконання  Програми  економічного  і
соціального розвитку Харківської області на загальну суму 1113,520 тис.грн.

Відділом освіти районної державної адміністрації здійснювався контроль
за  підготовкою,  ходом  проведення  та  результатами  проведення  зовнішнього
незалежного  оцінювання  навчальних  досягнень  випускників  закладів  освіти
району.  З  метою  вивчення  питання  підготовки  учнів  та  вчителів  до
проходження ЗНО-2019 здійснювались виїзди до населених пунктів району.
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Учні  закладів  загальної  середньої  освіти  району  брали  участь  у  ІІІ

(обласному)  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад,  який  проходив  у  м.
Харкові.  Переможцями стали 14 учнів закладів освіти району. Район посів ІІ
місце серед сільських районів області. У обласних змаганнях «Козацький гарт»,
учні  району  посіли  ІІІ  загальнокомандне  місце.  За  результатами  обласних
змагань  «Спорт  протягом  життя»  серед  учнів  закладів  загальної  середньої
освіти області наш район посів ІІІ місце. У червні проведено туристичний зліт
учнів закладів освіти району, присвячений Міжнародному Дню захисту дітей.
Змагалися 11 учнівських команд. Переможцями стали: Кам’яноярузький НВК –
І місце; Зарожненський НВК – ІІ місце; Введенський НВК – ІІІ місце. 

Протягом ІІІ  кварталу  відділом освіти  районної  державної  адміністрації
здійснено організаційні заходи щодо проведення ремонтних робіт у закладах
освіти району з метою підготовки до нового 2019/2020 навчального року.

Для першокласників придбані та завезені шкільні меблі (одномісні парти
та стільці), дидактичні матеріали, комп’ютери, багатофункціональні пристрої. 

30 серпня 2019 року у районному Будинку культури відбувся ІІІ районний
освітній форум на якому було презентовано досвіди роботи всіх педагогічних
колективів.

Протягом  ІV кварталу  2019  року  тривав  районний етап  Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. Визначені переможці, які візьмуть
участь у обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Проведено  конкурс-захист  учнів-членів  Малої  Академії  Наук.
Переможцями  районного  етапу  конкурсу  визнані:  Корнейко  Вікторія
(Есхарівська  ЗОШ І-ІІІ  ст.),  Байдужна Маргарита  (Введенський НВК),  Чірва
Софія (Новопокровський НВК), Кашуба Михайло (Великобабчанський НВК),
Марченко  Анна-Марія  (Волохово-ярський  НВК).  Вони  візьмуть  участь  у
обласному етапі конкурсу-захисту учнів-членів МАН. 

У листопаді 2019 року два вчителі району взяли участь у зональному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» (номінація «Історія»), одна з
яких  –  Жукова  О.В.,  учитель  Тернівського  НВК,  стала  дипломантом,  а  три
вчителі  району  взяли  участь  у  зональному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
«Учитель року – 2020» (номінація «Початкові  класи»),  одна з яких – Губіна
О.Є., учитель Новопокровського НВК, стала дипломантом.

Проведено  І  (районний) етап  Всеукраїнського  фестивалю дружин  юних
пожежних та забезпечено участь  команди Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ІІ
(обласному) етапі.

З  метою  підготовки  закладів  освіти  району  до  нового  2019-
2020 навчального року проведено районний огляд-конкурс. 

У всіх закладах освіти району були організовані заходи з нагоди вручення
документів  про освіту  випускникам 11-х  класів,  свята  Останнього  дзвоника,
Дня знань.

Організовано та проведено Новорічні та різдвяні свята у закладах освіти
району, для обдарованих дітей та дітей пільгових категорій проведено районне
театралізоване свято  «Новорічні пригоди Маші та Віті у країні Мульті-Туті».
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Організовано традиційну святкову різдвяну зустріч голови районної державної
адміністрації з лідерами учнівського самоврядування закладів освіти району.

Протягом 2019 року було проведено 50 виїзних рейдів по виявленню без-
доглядних та безпритульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують. Виявле-
но 65 дітей, які знаходились без догляду батьків, повернуто батькам             51
дитину.  Обстежено  умови проживання дітей  у  163  сім’ях  пільгового  конти-
нгенту, попереджено батьків про адміністративну відповідальність, з них 45 сі-
мей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Взято участь у 89 судових засіданнях щодо захисту житлових та майнових
прав дітей, щодо батьків,  які  не виконують свої батьківські обов’язки,  щодо
усиновлення дитини, призначення та виплати аліментів,  відібрання дітей без
позбавлення батьківських прав, щодо злочинів, вчинених неповнолітніми або за
їх участі. Подано 1 позовну заяву про позбавлення батьківських прав батьків,
які не виконують батьківські обов’язки.

Протягом року проведено 19 засідань комісії з питань захисту прав дитини
районної державної адміністрації, на яких розглянуто 123 питання, підготовле-
но 54 проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у тому
числі  щодо захисту житлових та майнових прав та надання статусу дитини-
сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. З числа дітей, яким
надано статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
(34  особи),  8  –  сироти,  26  –  позбавлені  батьківського  піклування.  25  з  них
влаштовані до сімейних форм виховання, 8 –  усиновлені громадянами України,
1  –  влаштована  до  державного  закладу  за  станом  здоров’я.  До  центрів
соціально-психологічної реабілітації для дітей м. Харкова влаштовано 7 дітей.
До дитячого будинку сімейного типу та прийомної сім’ї, які знаходяться на те-
риторії району, влаштовано загалом 5 дітей.

До родини патронатних вихователів, з метою надання комплексу послуг з
патронату над дитиною, влаштувано 7 дітей. До сімейних форм виховання – 4
дитини. На базі родини Семененко у смт Малинівка створено прийомну сім’ю,
до якої влаштовано двох малолітніх дитей, позбавлених батьківського піклува-
ння. 

У 2019 році для дітей-сиріт за рахунок субвенції з державного бюджету бу-
ло придбано 3 квартири.

Проведено заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить
на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського  піклування;  вносились  зміни  до  данних Єдиної  інформаційно-
аналітичної системи «ДІТИ»; упорядкувано особові справи дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, знятих з обліку по досягненню повнолі-
ття. 

Організовано  та  проведено  Спартакіаду  з  масових  видів  спорту  серед
сільських та  селищних рад,  об’єднаних територіальних громад,  підприємств,
установ, організацій, сільськогосподарських підприємств, агрофірм, закладів та
спортивних  клубів,  присвяченої  75-річниці  визволення  України  від
фашистських загарбників. За програмою районної Спартакіади з масових видів
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спорту проведені змагання з баскетболу, шахів, тенісу настільного, армспорту,
пляжного  волейболу.  Забезпечено  участь  представників  району  у  обласній
Спартакіаді з видів спорту серед районів області, міст обласного значення та
об’єднаних територіальних громад (з  футзалу у смт Шевченкове,  обласному
фестивалі «Мама,  тато,  я  -  спортивна сім’я» у м.  Харків, з  футзалу,  шашок,
баскетболу  та  волейболу  у  смт  Пісочин,  з  гирьового  спорту  у  смт  Мала
Данилівка, з пляжного волейболу у смт Дергачі,  з важкої та легкої атлетики,
шахів  та  настільного  тенісу  у  м.  Харків),  обласній  Спартакіаді  серед
допризовної молоді та обласній Спартакіаді  серед фізкультурних працівників
(у Харківському  національному  університеті  Повітряних  Сил  імені  Івана
Кожедуба, м. Харків).

У  закладах  освіти  району  протягом  року  були  проведені:  турнір  з
баскетболу серед юнаків, присвячений пам’яті вчителя В. Луценка у Волохово-
Ярському  навчально-виховному  комплексі,  відкритий  турнір  з  боксу,
присвячений пам’яті тренера-викладача відділення боксу КЗ «Дитячо-юнацька
спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  «Майстра
спорту  України»  О.  Мазура  у  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»,  фізкультурно-спортивний
захід з волейболу, присвячений пам’яті воїна-інтернаціоналіста В. Луговського
у  КЗ  «Малинівський ліцей  № 1»,  фізкультурно-спортивний захід  з  лижних
перегонів, присвячений Дню Соборності України, 100 – річчю проголошення
Акта Злуки УНР і ЗУ НР та пам’яті воїна-інтернаціоналіста О. Михайлова у
Кам’яноярузькому  навчально-виховному  комплексі.  Також,  у  населених
пунктах  району  проведені  районні  змагання  зі  спортивної  рибалки  та
фізкультурно-оздоровчий захід «Мамо, тато, я – спортивна сім’я» (с. Кам’яна
Яруга),  районний  турнір  з  дворового  футболу  на  Кубок  КЗ  «Харківський
обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (смт Есхар),
районі змагання з футболу на Кубок Чугуївської районної федерації футболу
(с. Базаліївка), районний турнір з волейболу пляжного (смт Есхар), відкритий
Всеукраїнський  турнір  з  боксу  ім.  козака  І.  Сірка,  присвячений  героям
АТО/ООС та до Дня захисника України (м. Чугуїв).

У всіх населених пунктах району проведені Всеукраїнський Олімпійський
тиждень  та  Всеукраїнський  Олімпійський  урок,  присвячений  Дню  фізичної
культури і спорту в Україні. 

Х  ювілейний  спортивно-масовий  захід  з  багатоборства
«Богатир Чугуївщини-2019»,  присвячений Дню фізичної  культури і  спорту в
Україні  (смт  Малинівка). На  території  району  пройшов  ІІІ  етап  чемпіонату
України з трофі-рейдів «Слобожанщина-2019» (Малинівська, Чкаловська ОТГ)

Забезпечено участь вихованців відділень КЗ «Дитячо-юнацька спортивна
школа Чугуївської районної ради Харківської області» у змаганнях, турнірах,
чемпіонатах та спартакіадах з різних видів спорту.

Протягом  2019  року  забезпечено  участь  збірних  команд  району,
спортсменів-аматорів  та  вихованців  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївської  районної  ради Харківської  області»  у спортивних змаганнях,  які
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проводились у м. Херсон (чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів,
юніорок, юнаків та дівчат),  у с.  Кароліно-Бугазі  Одеської області  (чемпіонат
України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат середнього віку), у м. Свалява
Закарпатської області (відкритий міжнародний турнір з боксу серед юнаків та
дівчат 2007-2009 р.р.н.), у м. Ташкент (чемпіонат світу з боротьби самбо серед
юнаків та дівчат старшого віку, юніорів та юніорок), у м. Славунський Брод
Республіки Хорватія (кубок світу з акробатичного рок-н-ролу серед юніорів),
у м. Бровари (чемпіонат України з боксу серед молоді до 22 років), у м. Харків
(кубок Світу з акробатичного рок-н-ролу серед юнаків, дівчат та дорослих).

Здійснено контроль за дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-
виховного  процесу,  діяльністю  закладів  оздоровлення  та  відпочинку,  що
знаходяться на території району.

З метою підвищення соціального захисту сімей та забезпечення сприятли-
вих умов для повної реалізації сім’єю своїх функцій, підвищення її життєвого
рівня,  207 дитей,  які  мешкають на  території  району і  потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, направлені за безкоштовними путівками за ко-
шти обласного бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку, що знаходя-
ться на території Харківської області та за її межами. За кошти районного бю-
джету 14 дітей вищезазначеної категорії направлені до КП «Чугуївський район-
ний дитячий оздоровчий табір «Орлятко».

Чугуївським  районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді у рамках реалізації  заходів районної Програми «Соціальна підтримка
сімей,  дітей  та  молоді  на  2017-2021  роки»  проведено  інформаційно-
просвітницьку роботу серед населення району до Всесвітнього дня боротьби з
тютюнопалінням,  Міжнародного  дня  сім’ї,  Міжнародного  дня  захисту  дітей,
Дня знань, Дня захисника України, Міжнародного дня боротьби з ВІЛ/СНІД,
Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня Святого Миколая, Новорічних та
Різдвяних  свят,  проведено  семінари  та  круглі  столи  з  питань  попередження
соціального  сирітства,  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству,
пропаганди здорового способу життя. У 2019 році Програмою охоплено понад
200 дітей незахищених категорій населення, серед яких діти із сімей у складних
життєвих  обставинах,  діти  з  інвалідністю,  діти  з  сімей  учасників
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб тощо. Створеним
при  Чугуївському  районному  центрі  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді,  спеціалізованим формуванням «Служба  соціальної  підтримки сімей»
протягом року було виявлено 103 сім’ї, які потребували сторонньої допомоги та
соціальної  підтримки,  проведено  500  соціальних  інспектувань  сімей,  у  яких
виховується 698 дітей. Загалом протягом 2019 року соціальною роботою було
охоплено  2197  осіб  найуразливіших  категорій  населення,  яким  надано  4069
соціальних послуг відповідно до Державних стандартів соціальних послуг. У
рамках  цього  формування  проведено  акції  «Молодь  Чугуївщини  обирає
здоровий  спосіб  життя»,  «Повір  у  себе»,  «З  Україною  в  серці»,  «Щедрий
грудень». 
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Спеціалізованим формуванням «Консультаційного пункту при пологовому

стаціонарі»  проведено  заходи,  спрямовані  запобігання  раннього  соціального
сирітства, зміцнення інституту сім’ї шляхом формування засад відповідального,
усвідомленого батьківства. Як результат цієї роботи 2 жінки були влаштовані
до Харківського обласного центру матері та дитини.

З  метою підвищення  рівня  виховного  потенціалу  прийомних  батьків  та
батьків-вихователів забезпечено  роботу «Школи прийомних батьків»,  надано
інформаційну,  юридичну  та  соціально-психологічну  підтримку,  щомісяця
організовувались  батьківські  збори  з  метою  обговорення  питань  з  адаптації
дітей  у  прийомній  родині,  щодо проблем,  які  виникають  під  час  виховання
прийомних дітей, з фінансової грамотності батьків і дітей, безпечної поведінки,
налагодження взаємовідносин між прийомними та  рідними дітьми тощо.  До
таких  зустрічей  долучено  соціальних  партнерів,  у  тому  числі  кризових
психологів. Всього проведено 12 зустрічей. 

З  метою  розвитку  творчих  здібностей  дітей,  вдосконалення  і
відпрацьовуння навичок,  ознайомлення  із  основами ораторського  мистецтва,
навичок чітко формулювати свої думки, деталізувати, ставити цілі на майбутнє
почала  працювати  «Літня  школа  лідерства»  для  дівчаток  та  хлопчиків   із
прийомних, патронатних родин та дитячих будинків сімейного типу. 

У Місцевому  банку  даних  сімей,  які  опинились  у  складних  життєвих
обставинах, перебуває 217 сімей, у яких виховується 425 дітей. Протягом року
виявлено 55 сімей, де виховується 136 дітей та у яких існує ризик соціального
сирітства. Усі родини взято під соціальний супровід. Загалом під соціальним
супроводом  перебувало  59  сімей  та  19  осіб  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування. 

У процесі соціальної роботи сім’ям надавались консультації із формування
навичок  відповідального  батьківства,  забезпечення  належних  умов  для
проживання та виховання дітей, проводилась робота з профілактики, соціальної
адаптації,  інтеграції,  ресоціалізації,  кризового  та  екстреного  втручання,
представництва інтересів, медіації.

Протягом року учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та
сім’ям  внутрішньо  переміщених  осіб  надавалась  соціальні  послуги  із
психологічної  та  юридичної  допомоги,  працевлаштування,  організації
оздоровлення  та  лікування,  щодо  вирішення  житлово-побутових  проблем  та
налагодження  зв’язків  із  членами  родини,  громадою.  До  Чугуївського
районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  звернулась
46 сімей внутрішньо переміщених осіб, у яких виховується 67 дітей, на обліку
перебувають  340  учасників  антитерористичної  операції,  з  них  9  осіб,  які
отримали   інвалідність,  165  дітей  учасників  антитерористичної  операції,
8 родин загиблих та 5 родин померлих учасників антитерористичної операції.
До  роботи  із  зазначеною  категорією  громадян  залучено  міськрайонну
громадську  організацію «Ветерани антитерористичної  операції»,  Чугуївський
осередок громадської організації  «Спілка ветеранів АТО», благодійний фонд
«Карітас», громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання рідних зниклих
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безвісти  та  загиблих  захисників  України»  та  психологів  Кризової  Служби
«Української  асоціації  фахівців  з  подолання  наслідків  психотравмуючих
подій».

У  районі  розроблено  «Спільний  план  дій  щодо  профілактики  вчинення
насильства в сім’ї,  протидії  торгівлі  людьми та забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і  чоловіків на 2019 рік».  Протягом року до Чугуївського
районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  надійшло
86  повідомлень  про  вчинення  насильства  у  сім’ї,  з  них  6  щодо  повторного
насильства  та  1  щодо  насильства  по  відношенню  до  дітей.  Під  соціальним
супроводом  перебуває  3  родини,  де  були  зафіксовані  випадки  вчинення
насильства  та  у  яких  виховується  5  неповнолітніх  дітей.  Профілактичною
роботою  щодо  недопущення  домашнього  насильства  охоплено  більше
1500 осіб. З метою налагодження взаємодії з організаціями та установами, до
повноважень  яких  належить  попередження  насильства  в  сім’ї,  проводяться
наради,  «круглі  столи»,  освітньо-виховні  та  інформаційно-просвітницькі
заходи,  до  яких  залучаються  соціальні  партнери,  виконкоми  сільських  та
селищних  рад,  заклади  освіти  району,  Харківський  обласний  соціальний
гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У рамках «Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії
злочинності  на  території  Чугуївського  району  Харківської  області  на  2018-
2019  роки»  спільно  з  Чугуївським  міськрайонним  відділом  філії  Державної
установи  «Центр  пробацій»  в  Харківській  області  та  пробації  Міністерства
юстиції  проведено  інформаційно-просвітницькі  заходи  для  неповнолітніх  та
молоді,  засудженої  до  покарань без  позбавлення  волі,  з  таких  тем:  «Визнач
свою  позицію»,  «Твій  вибір»,  «Як  навчитися  вирішувати  конфлікти,  що
назрівають»,  «Мистецтво  як  одна  із  форм  суспільної  свідомості»,
«Агресивність та її прояви», «Твоя відповідальність», «Емоції в нашому житті»,
«Ризикована поведінка»,  «Протипожежна безпека»,  «Моє майбутнє»,  «Скажи
наркотикам – НІ!», «Профілактика ВІЛ/СНІДу». 

У  2019  році  було  проведено  114  інформаційно-просвітницьких  заходів,
присвячених здоровому способу життя, якими охоплено 1397 осіб. 

У  КП  «Дитячий  оздоровчий  табір  «Орлятко»  протягом  оздоровчого
періоду  проводились  інформаційно-просвітницькі  заходи,  лекційні  та
тренінгові  заняття  щодо  недопущення  негативних  явищ  у  дитячому  та
молодіжному середовищі. 

У рамках районних акцій  «Молодь  Чугуївщини обирає  здоровий спосіб
життя» та «Безпечна поведінка дітей» проведено заходи у 7-ми закладах освіти
району.   Організовано  проведення  ігр,  конкурсу,  розважальних  вікторин,
виставок дитячих робіт тощо.

Відділом культури і туризму районної державної адміністрації у 2019 році
проведено роботу щодо забезпечення реалізації на території району державної
політики у сфері культури з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної
та  клубної  справи і  туризму,  реалізації  заходів  районної  Програми розвитку
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культури  і  туризму  на  2019-2022  роки  в  Чугуївському  районі  та  Програми
розвитку бібліотечної справи Чугуївського району на 2019-2022 роки. 

З  метою  запобігання  закриття  або  об’єднання  клубних  та  бібліотечних
закладів району комп’ютеризовано 11 бібліотек для надання послуг з вільного
та  безкоштовного  доступу  до  мережі  Інтернет,  відкрито  безкоштовні  курси
комп’ютерної  грамотності  для  населення;  започатковано  проект  з  надання
безкоштовних  скап-консультацій  населенню  з  юридичних  питань.  На  базі
Чугуївської  центральної  районної  бібліотеки  започатковано  щорічне
проведення Всеукраїнського фестивалю Європейського кіно на базі кіноклубу
«Докудейс», проведено нараду щодо розгляду схеми функціонування клубних
закладів в умовах об’єднання територіальних громад, передбаченої  проектом
постанови Кабінету Міністрів України «Про нормативи забезпечення населення
клубними закладами». 

За рахунок грантових перемог у Новопокровському селищному Будинку
культури  відновлено  опалення,  побудована  котельня  на  твердому  паливі,
замінено  115  батарей,  відремонтовано  спортивний  зал,  придбано  спортивне
обладнання та інвентар,  оснащено звуковою та світловою апаратурою сцену,
встановлено  22  енергозберігаючі  склопакети,  капітально  відремонтовано
6  гурткових  кімнат,  замінена  електропроводка,  проведено  ремонт  санвузлів,
фасаду;  у  Есхарівському  селищному  Будинку  культури  проведено  поточний
ремонт  приміщень  та  замінено  36  вікон  і  2  дверей  на  енергозберігаючі.
20.12.2019  року  відбулось  урочисте  відкриття  проєкту-переможця  обласного
конкурсу  міні-проєктів  розвитку  територіальних громад «Разом  в  майбутнє»
соціально-культурного  простору  «Бібліотека  –  Дім,  де  зігріваються  серця»
(смт Есхар).

Протягом року здійснювались заходи щодо моніторингу і  популяризації
туристичної  привабливості  району.  Визначено  найпривабливіші  об’єкти
культурної  спадщини  Чугуївського  району,  які  є  приорітетними  для
відвідування  туристами.  Розроблено  карту  туристичних  маршрутів,  зібрано
загальні  відомості  про  Чугуївський  район,  розроблено  науково-довідковий
матеріал про селища Кочеток, Малинівка, підготовлено історичну довідку про
діяльність  і  розвиток  усіх  галузей  району.  Аналіз  туристичного  потенціалу
району  дозволяє  виділити  подієвий  туризм,  а  саме  заходи  включені  до
«Календаря  подієвого  туризму  Харківщини».  Чугуївський  район  було
представлено  в  обласній  туристичній  виставці  «Харківщина:  туристичні
відкриття» у Сковородинівці, у рамках якої проведено презентацію екосадиби
«Прополіс». Для створення цієї презентації було надано допомогу у розробці
рекламного  матеріалу,  веб-сторінки  у  мережі  Інтернет,  реєстрації  садиби  в
обласному реєстрі екосадиб.

Спільно  з  Харківським  обласним  центром  туризму  розроблено  новий
маршрут  у  напрямку  промислового  туризму,  враховуючи  що  на  території
району знаходяться такі потужні та цікаві об’єкти, як ТОВ «Лікеро-горілчаний
завод  «ПРАЙМ»,  ДП  «Новопокровський  КХП»,  ПАТ  «Агрокомбінат
«Слобожанський», ТОВ «Харківська фруктова компанія». 
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Також у співпраці з Харківським обласним центром туризму взято участь у

проекті  «Цифрове перетворення регіонів України» на території  Харківського
регіону за підтримки google. 

У 2019 році творчі колективи району взяли участь у 176 заходах обласного
та  Всеукраїнського  рівнів.  Закладами  культури  району  організовано  та
проведено 876 заходів. 

Солісти  молодшого  складу  народного  естрадно-вокального  колективу
«Санта-Лючія»  перемогли  в  першому  етапі   конкурсу  дитячої  творчості
«Яскраві  діти  України»,  який  проходив  під  патронатом Харківської  обласної
державної адміністрації.

Архівним відділом районної державної адміністрації  проведено роботу з
комплектування  документами  Національного  архівного  фонду,  прийнято  на
постійне зберігання 2275 од. зб. управлінської документації. 

Організовано  роботу  з  формування  Національного  архівного  фонду.
Упродовж  року  проведено  11  засідань  експертної  комісії  архівного  відділу
районної  державної  адміністрації,  за  результатами  розгляду  схвалено
27  номенклатур  справ,  30  положень  про  експертні  комісії,  11  інструкцій  з
діловодства,  описи  справ  постійного  зберігання  на  1027  од.  зб.,  з  кадрових
питань (особового складу) на 438 од. зб.

Проведено нараду з керівниками установ, семінари для керівників служб
діловодства  та  архівних підрозділів  установ,  у  діяльності  яких  утворюються
та  не  утворюються  документи  Національного  архівного  фонду,  з  питань
ведення архівної справи і діловодства.

Керівникам служб діловодства та архівних підрозділів в установах району
надано  методичну  та  практичну  допомогу  з  питань  організації  роботи  з
документами  (їх  підготовка,  реєстрація,  облік  і  контроль  за  виконанням),
складання  положень  про  експертні  комісії,  архівні  підрозділи,  інструкції  з
діловодства, номенклатури справ, проведення експертизи цінності документів
та оформлення її результатів, діяльності трудових архівів тощо. 

Проводився централізований державний облік документів Національного
архівного фонду.

З  метою  забезпечення  збереженості  документів  закартановано
434 од. зб.,  проведено перевіряння наявності та стану документів у кількості
3948 од. зб.  

Вжито  заходи  щодо  всебічного  використання  Національного  архівного
фонду. 

Організовано виставки архівних документів (їх копій) до 96-ї річниці з Дня
утворення Чугуївського району «Населені пункти Чугуївського району», до 28-ї
річниці незалежності України «Незалежність України».

З  метою  організації  користування  документами  забезпечено
функціонування  читального  залу  архівного  відділу  районної  державної
адміністрації. 

Проведено  моніторинг  висвітлення  діяльності  районної  державної
адміністрації  телерадіокомпанією  Чугуївщини  «Слобожанка»  та  інформа-
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ційною газетою «Вісник Чугуївщини», узагальнено практику проведення «Пря-
мих ліній» телефонного зв’язку керівників районної державної адміністрації з
населенням та їх оприлюднення, проаналізовано проведення Днів зустрічей в
трудових колективах та з активом населених пунктів району.

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.  При цьому увага
зверталась  на  налагодження  діалогу  органів  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування  з  громадськістю.  За  результатами  проведеної  роботи
підготовлено 50 щотижневих та  12 щомісячних інформацій щодо суспільно-
політичної ситуації у районі. 

Здійснювався моніторинг щодо резонансних подій, акцій протесту, фактів
підбурювання  населення  до  масових  заходів  та  інших  провокаційних  дій;
діяльності на території району політичних партій і громадських об’єднань. У
зв’язку  з  проведенням  виборів  Президента  України,  позачергових
парламентських  виборів  та  активізацією  у  зв’язку  з  цим  політичних  сил
відділом протягом січня-березня та травня-липня відстежувався процес роботи
виборчих  штабів  політичних  сил,  кандидатів:  розповсюдження  агітаційних
матеріалів, виставлення наметів, участь у заходах, виступи у місцевих ЗМІ.

З  метою  максимальної  відкритості  та  прозорості  протягом  року
забезпечувалося  організація  висвітлення  діяльності  районної  державної
адміністрації  на  офіційному  вебсайті,  в  інформаційній  газеті  «Вісник
Чугуївщини» та ефірі ТРК «Слобожанка».

Для інформаційного наповнення офіційного вебсайту районної державної
адміністрації та оприлюднення на ньому інформації про суспільно-політичний,
соціально-економічний,  культурний,  науково-технічний  розвиток  району
координувалася  робота  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації щодо наповнення вебсайту фото-новинами  та опрацьовувалися
надані матеріали. За рік на вебсайті було розміщено 1776 матеріалів, з них 1327
становили новини (75%). 

Велася  також сторінка  у  соціальній  мережі  Facebook,  де  розміщувалася
інформація  про  найважливіші  події  в  житті  мешканців  населених  пунктів
району та про заходи за участю керівництва районної державної адміністрації. 

Вживалися  заходи  щодо  безперешкодної  діяльності  журналістів,  їх
вільного доступу до інформації та фінансової підтримки ЗМІ.

У 52 номерах газети «Вісник Чугуївщини» було надруковано близько 190
матеріалів стосовно діяльності районної державної адміністрації, серед яких –
понад 50 авторських статей. ТРК «Слобожанка» у минулому році підготувала
70  випусків  новин  «Вісті  Чугуївщини».  У  них  щонайменше  190  сюжетів
торкалися діяльності районної державної адміністрації. Проводився щоденний
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моніторинг центральних, обласних та районних засобів масової інформації, а
також огляд новин мережі «Інтернет». 

Надавалася  організаційна  підтримка  та  допомога  інститутам
громадянського суспільства у процесі реалізації їх ініціатив та здійснення ними
статутних завдань.  З  метою сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та
реалізації  державної  політики  і  здійсненні  громадського  контролю  за
діяльністю  районної  державної  адміністрації  забезпечувалося  систематичне
проведення  консультацій  з  громадськістю  у  процесі  прийняття  рішень,
формування і реалізації державної та регіональної політики, насамперед щодо
проектів регуляторних актів,  місцевих програм економічного,  соціального та
культурного розвитку. 

Для  громадського  обговорення  у  2019  році  на  офіційному  вебсайті
районної  державної  адміністрації  було  оприлюднено  34  проекти  рішень
районної  ради,  внесених  на  розгляд  керівництвом  районної  державної
адміністрації. 

Здійснювався  аналіз  ситуації  в  інформаційному  просторі  шляхом
моніторингу інтернет-ресурсів, засобів масової інформації.

Проводилась  робота  з  висвітлення  ходу  реформи  місцевого
самоврядування та  децентралізації  повноважень органів  виконавчої  влади.  У
2019  році  у  створеному  на  офіційному  веб-сайті  розділі  «Децентралізація»
опубліковано  Закон  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про
добровільне об’єднання  територіальних громад» щодо спрощення процедури
затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної
Республіки  Крим,  областей»  та  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
«Про  затвердження  плану  заходів  з  реалізації  нового  етапу  реформування
місцевого  самоврядування  та  територіальної  організації  влади  в  Україні  на
2019-2021 роки». 15 травня та 02 серпня відбулися засідання Робочої групи з
підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних
громад, на яких розглянуто питання внесення змін до Перспективного плану
формування  територій  громад  Харківської  області  щодо  виведення
Кам’яноярузької,  Зарожненської  сільських  та  Есхарівської  селищної  рад  зі
складу  Новопокровської  ОТГ  з  метою  приєднання  їх  до  Чугуївської  ОТГ;
приєднання  Великобабчанської  сільської  ради  до  Чугуївської  ОТГ.  За  їх
результатами  оформлено  протоколи  та  направлено  до  обласної  державної
адміністрації.

У 2019 році громадська рада при районній державній адміністрації провела
3 засідання, перше з яких було організаційним. Крім того, нею розглянуто такі
актуальні  питання  як  залучення  коштів  різних  рівнів  для  розвитку  ЖКГ  та
інфраструктури району, соціальна підтримка учасників АТО/ООС та членів їх
сімей, виплата субсидій у готівковій формі тощо.

Сектором з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації  протягом  2019  року  організовано  заходи  щодо  забезпечення
охорони  державної  таємниці  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну
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таємницю»,  проведено  аналіз  стану  виконання  заходів  щодо  профілактики
злочинності у районі, криміногенної ситуації, стану правопорядку.

Організовано  спільні  прийоми  громадян  головою  районної  державної
адміністрації  та  начальником  відділу  поліції  Головного  управління
Національної  поліції  в  Харківській  області  з  метою  вивчення  проблемних
питань щодо публічної безпеки на території району та визначення заходів щодо
їх  розв’язання,  а  також спільні  робочі  зустрічі  у  населених  пунктах  району
щодо вирішення проблемних питань життєдіяльності національних меншин на
території району.

Здійснювався  контроль  за  станом  відбору  кандидатів  на  строкову
військову  службу  та  військову  службу  за  контрактом,  який  здійснювався
Чугуївськийм  об’єднаним  районним  військовим  комісаріатом.  Проведенні
засідання районної призовної комісії.

Проводився  аналіз  стану  виконання  заходів  щодо  профілактики
злочинності  та  криміногенної  ситуації,  стану  правопорядку  у  районі;
проводились заходи з організації посилення заходів безпеки напередодні та під
час проведення масових заходів

Відповідно  до  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»
забезпечено  організацію обов’язкової  реєстрації  у  системі  обліку документів
районної  державної  адміністрації,  що  містять  публічну  інформацію,
проаналізовано стан надходження запитів на інформацію.

Упродовж  2019  року  до  районної  державної  адміністрації  надійшло
67 запитів на публічну інформацію. 25 запити надійшло від фізичних осіб, 42 –
від юридичних.

Запити  на  інформацію  стосувалися  різних  сфер:  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  у  межах  встановлених  законодавством
термінів,  45  з  яких задовільнено,  19  – направлено належним розпорядникам
запитуваної  інформації  для  підготовки  у  визначений законодавством  термін,
3 запитам було відмовлено у відповідності до положень чинного законодавства.
Протягом  2019  року  оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  районної
державної  адміністрації  як  розпорядника  публічної  інформації  з  боку
запитувачів  не  було.  До  системи  обліку  документів  районної  державної
адміністрації, що містять публічну інформацію, внесено 11427 документів.

Протягом  року  здійснювався  контроль  за  додержанням  вимог  Закону
України  «Про  звернення  громадян».  Організовано  проведення  особистих  та
виїзних  прийомів  громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації.
За  2019  рік  проведено  103  особистих  прийоми  (з  них  32  виїзних),  на  яких
прийнято  175 громадян (на  виїзних – 61,  на місці  –  114).   Усі  питання,  що
порушувались  мешканцями  на  особистих  прийомах,  як  в  усних,  так  і  в
письмових зверненнях, підлягали розгляду та контролю.  
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За  2019  рік  на  адресу  районної  державної  адміністрації  надійшло  816

звернень громадян (у 2018 – 745): через обласну державну адміністрацію –  462
звернення  (у  2018  –  292),  від  інших  організацій,  установ  –  1  (у  2018  –  1),
поштою – 22 (у 2018 – 23). Безпосередньо від громадян надійшло 327 звернень
(у  2018 –  420):  у  тому числі  особисто – 171 (у  2018 –  197),  на особистому
прийомі  –  156  (у  2018  –  223).  Також  надійшло  4  електронних  звернення
(у 2018 – 9). 

За звітний період надійшло 10 дублетних звернень (у 2018 – 8). Питання,
порушені  у  зверненнях,  стосувалися  оплати  послуг  газопостачання,  ремонту
покрівлі, отримання висновку для оформлення земельної ділянки під забудову,
порушень  технічних  норм  (на  думку  заявника)  при  врізці  газопроводу,
пільгового проїзду, пожежі на полігоні військової частини А0501, проведення
ремонту автомобільної дороги до смт Есхар.

Також  за  2019  рік  надійшло  33  колективних  звернення  (у  2018  –  38),
повторних звернень не надходило.

З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації
звернулось 3166 громадян (у 2018 – 2527). Вони порушили 842 різноманітних
питання (у 2018 – 776). 

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були
питання  комунального  господарства  –  445.  На  другому  місці  знаходяться
питання  соціальної  політики  та  соціального  захисту  –  256,  з  яких  значна
кількість звернень стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування –
213,  на  проведення  процедури  гемодіалізу  –  10  та  надання  матеріальної
допомоги у зв’язку із пожежею – 8. Слід зазначити, що у районній державній
адміністрації  налагоджено систему надання  матеріальної  допомоги  найбільш
вразливим категоріям населення. Районною радою з питань надання допомоги
малозабезпеченим  верстам  населення,  мешканцям  району,  які  опинились  у
скрутних  життєвих  обставинах,  за  звітний  період  було  надано  матеріальну
допомогу на загальну суму близько 122 тис.грн. Комісією з питання надання
адресної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність для отримання
процедури гемодіалізу в Харківському обласному клінічному центрі урології і
нефрології ім. В.І. Шаповалова, з метою вирішення питання їх транспортування
за 2019 рік було виділено близько 26 тис.грн.

Також  мешканців  району  турбують  проблемні  питання  щодо  аграрної
політики  і  земельних  відносин  –  31;  транспорту  та  зв’язку  –  22;   освіти,
наукової,  науково-технічної,  інноваційної  діяльності  та  інтелектуальної
власності – 16, житлової політики – 12, забезпечення дотримання законності та
охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 10; інші питання – 9,
охорони здоров’я,  культури та  культурної  спадщини –  по  7,  економічної  та
цінової  політики,  діяльності  органів  місцевого  самоврядування,  екології  та
природних ресурсів – по 6; молоді, фізичної культури і спорту – 4,  сімейної та
гендерної  політики,  захисту  прав  дітей  –  3,  праці  і  заробітної  плати,
промислової політики – по 1.
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Протягом звітного періоду  із загальної кількості звернень, що надійшли до

районної державної адміністрації, 92 – вирішено позитивно, на 213 – надано
матеріальну  допомогу,  на  463  –  надані  роз’яснення  згідно  з  чинним
законодавством, 23 – відправлено за належністю, також надійшла 1 подяка та
2 звернення,  що не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і  17 Закону
України «Про звернення громадян». 

Юридичним  відділом  апарату  районної  державної  адміністрації
організовано виконання Указу Президента України від 18.10.2001 № 992 «Про
Національну програму правової освіти населення». 

Відповідно до Указу Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008 «Про
Всеукраїнський тиждень права», розпорядження  Кабінету Міністрів України
від 24.07.2019 № 568-р «Про затвердження Плану заходів з проведення у 2019
році  Всеукраїнського  тижня  права»  розроблено  План  заходів  щодо  участі
Чугуївського району у проведенні у 2019 році Всеукраїнського тижня права,
який затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації
від 10.10.2019 № 250.

З  метою  забезпечення  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України від 13.09.2017 № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту
«Я  маю  право!»  у  2017-2019  роках»,  у  рамках  реалізації  Плану  заходів
Міністерства  юстиції  України  з  реалізації  правопросвітницького  проекту
«Я  маю  право!»  у  2017-2019  роках,   затвердженого  наказом   Міністерства
юстиції  України  від  09.10.2017  №  3743/7,  сільським,  селищним  радам
розповсюджено  інформаційні  паперові  матеріали,  підготовлені  Юридичним
департаментом  обласної  державної  адміністрації,  для  розміщення   на
інформаційних  стендах  у  приміщеннях  сільських,  селищних  рад  та  у
підпорядкованих підприємствах,  установах та організаціях.

Забезпечено  роботу  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної
первинної  правової  допомоги  районною  державною  адміністрацією.
Протягом  2019 року  до  громадської  приймальні  звернулося  27  мешканців
району. Усім громадянам надані роз’яснення згідно з чинним законодавством
України. Прийом громадян здійснювався двічі на місяць. 

У 2019 році проведено 2 засідання міжвідомчої координаційно-методичної
ради  з  правової  освіти  населення  районної  державної  адміністрації,  на  яких
розглянуті  питання  щодо  проведення  інформаційно-просвітницького  заходу
«Стоп-булінг»  у  навчальних  закладах  району,  стану  реалізації  державної
політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству відповідно
до  Закону України  «Про  запобігання  та  протидію домашньому насильству»,
стану  національно-патріотичного  виховання  у  закладах  освіти  Чугуївського
району  за  2018-2019  навчальний  рік,  щодо  організації  роботи  з  надання
безоплатної  первинної  правової  освіти  тощо.  За  результатами  роботи
міжвідомчої  координаційно-методичної  ради  з  правової   освіти   населення
підготовлено відповідні  рекомендації.
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Проведено 4 засідання комісії по перегляду розпоряджень голови районної

державної  адміністрації.  За  2019 рік  переглянуто 340 розпорядження голови
районної державної адміністрації з основної діяльності. 

Було здійснено перевірку  340 проєктів розпоряджень  голови районної
державної адміністрації з основної діяльності,  383 проєктів наказів керівника
апарату  районної  державної  адміністрації  з  кадрових  питань,  185  проєктів
розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  з  кадрових  питань,
наказів керівника апарату, 50 проєктів рішень районної ради, що виносяться на
розгляд  пленарних  засідань  районної  ради  головою  районної  державної
адміністрації,  наказів  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації, рішень виконавчих комітетів сільських, селищних рад, прийнятих
з  питань   здійснення  делегованих   повноважень  органів   виконавчої  влади,
проектів  договорів/угод – 23.

Протягом  року  здійснювалось  представництво  інтересів  районної
державної  адміністрації  у  Чугуївському  міському  суді  Харківської  області,
Харківському окружному адміністративному суді, Харківському апеляційному
адміністративному суді Харківської області, Господарському суді Харківської
області,  Харківському  господарському  апеляційному  суді,  Вищому
господарському  суді України (у середньому 5-7 судових засідань на місяць).

Протягом  року  забезпечено  виконання  Плану  захисту  інформації  в
автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі Державного реєстру
виборців. Проводилось щомісячне періодичне поновлення персональних даних
Реєстру у відповідності до статті 22 Закону України «Про Державний реєстр
виборців».  Загалом  протягом  року  до  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців апарату районної державної адміністрації  надійшло 743 відомостей,
які містили дані про 4470 виборців. За результатами опрацювання відомостей
періодичного  поновлення  прийняті  наступні  рішення:  включити  до  наказів
2756 виборця, включити до Державного реєстру виборців 324 виборців, внести
зміни до Державного реєстру виборців 2436 виборця, включити до звернень до
інших відділів ведення Державного реєстру виборців 797 виборців, виконати
переадресування для прийняття рішення на інші відділи Державного реєстру
виборців 150 виборця, прийняти переадресування з інших відділів Державного
реєстру  виборців  173  виборців,  відмовити  у  змінах  до  АІТС  Державного
реєстру виборців 805 виборцям.

Забезпечено  виконання  Календарного  Плану  основних  організаційних
заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31
березня  2019  року,  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.

Сектором цивільного захисту районної державної адміністрації  спільно з
Чугуївським  районним  відділом  Головного  управління  Державної  служби
України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області здійснювався
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моніторинг заходів,  виконаних  підприємствами,  установами  і  організаціями
району  щодо  безаварійного  пропуску  осінньо-зимових  дощових  паводків,
льодоходу  і  весняної  повені,  проведені  відповідні  перевірки,  у  тому  числі
проведено огляд гідротехнічної споруди водного об’єкту на каскаді ставків на
річці  Чуговка,  розташованого на  землях Кочетоцької  селищної  ради.  У разі
необхідності  для  проведення  рятувальних  робіт  під  час  паводка,  пропуску
льодоходу та повені можуть бути задіяні 9 веслувальних та 2 моторних човни.

Проведено  перевірку  готовності  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств,  організацій,  установ  до  протипожежного  захисту  лісових
насаджень та готовності до реагування у випадку виникнення великих пожеж в
екосистемах району у весняно-літній період 2019 року.

Питання готовності місць масового відпочинку (пляжів) громадян на водних
об’єктах району розглянуто на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-
екологічної  безпеки  та надзвичайних ситуацій  Чугуївського  району.  Комісією
вивчені  документи  щодо  готовності  пляжу  загального  користування  «База
відпочинку «Будівельник» (смт Есхар) до функціонування у купальному сезоні
2019 року (облаштовано інфраструктуру пляжу, обстежено підводну  частину
акваторії водолазами Харківської обласної комунальної аварійно-рятувальної
водолазної  служби,  створено сезонний  рятувальний  пост,  який  забезпечено
рятувальними засобами). 

Згідно з Графіком перевірок захисних споруд цивільного захисту району
на 2018 рік перевірено 18 протирадіаційних укриттів та одне сховище.  Згідно
наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань
використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» проведено
оцінку  стану  готовності  36 захисних споруд цивільного  захисту  до  укриття
населення.  У  2019  році  визначено  такий  технічний  стан  захисних  споруд:
«готове» – 2 укриття, «обмежено готове» – 21, «не готове» – 13.

Щокварталу  здійснювався  моніторинг  накопичення,  зберігання  та
використання  об’єктових  матеріальних  резервів.  На  підприємствах  району
створено об’єктові  резерви обсягом  412,4  тис.  грн.  Проводився  моніторинг
наявності  та  придбання  засобів  індивідуального  захисту  для  персоналу
підприємств і організацій району. Протягом року проведено закупівлю засобів
індивідуального захисту на суму 8449,0 грн ДП «Новопокровський КХП» –
8618,00 грн.

Розроблено  заходи  щодо  попередження надзвичайних  ситуацій
техногенного  та  природного  характеру.  Взято  під  контроль  роботу  пунктів
обігріву населення, підготовку протиожеледних матеріалів. Уточнено порядок
інформаційної  взаємодії  відповідальних  посадових  осіб  рад  з  черговими  та
диспетчерськими службами на випадок несприятливих погодних умов згідно зі
Схемою  доведення  сигналу  оповіщення  цивільного  захисту  «Штормове
попередження» на території району.

Проведені  заходи з  підготовки органів управління ланки територіальної
підсистеми  єдиної  системи  цивільного  захисту  Чугуївського  району,
організовані та проведені штабні тренування.
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37  осіб  з  числа  керівних  кадрів,  фахівців  у  сфері  цивільного  захисту

підприємств,  установ і  організації Чугуївського району пройшли навчання у
навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Харківської області, що становить 97 % від плану комплектування.

Протягом  2019  року  проведено:  9  засідань  місцевої  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  Чугуївського
району,  на  яких  розглянуто  29  питань у  сфері  цивільного  захисту,
попередження  та  запобігання  виникненню надзвичайних  ситуацій, засідання
районної  комісії  з  організації  та  проведення  інвентаризації  і  перевірки
технічного  стану  фонду  захисних  споруд  цивільного  захисту  Чугуївського
району, засідання робочої групи з питань формування, ведення та використання
районного страхового фонду документації, засідання районної з питань евакуації.

Проведено  заходи  з  інвентаризації  та  моніторингу  функціонування
існуючих природно-екологічних заказників, зон та вивчення питань, пов’язаних
зі  створенням  нових  екологічних  заповідників.  Здійснено  контроль  за
виконанням  заходів,  передбачених  районними  програмами  щодо  питного
водопостачання,  охорони  природи  та  екологічних  питань.  Проведено
організаційні заходи щодо проведення у районі щорічної Всеукраїнської акції
«За  чисте  довкілля»,  здійснювався  контроль  за  її  реалізацією.  Організовано
виїзні засідання робочої групи з питань перевірки санітарного стану населених
пунктів  району  та  забезпечено  участь  у  засіданнях  виконкомів  сільських  та
селищних  рад  з  питань  підтримання  належного  санітарного  стану  та
благоустрою у населених пунктах району.

Районною державною адміністрацією у 2019 році реалізовувались заходи
щодо  взаємодії  з  органами  місцевого  самоврядування.  Забезпечено  участь
керівництва  та  керівників  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації  у  пленарних  засіданнях  районної,  сільських  та  селищних  рад,
засіданнях  виконкомів  сільських,  селищних  рад,  зборах  громадян  за  місцем
проживання,  проведено  відповідний  аналіз.  Організовано  зустрічі  голови
районної державної адміністрації з депутатами місцевих та районної рад. 

Забезпечено  здійснення  районною  державною  адміністрацією
повноважень,  делегованих  районною  радою.  Узагальнено  та  підготовлено
інформації  про виконання  районною державною адміністрацією делегованих
районною радою повноважень за І півріччя 2019 року та за 2019 рік.

Організовано  зустрічі  голови  районної  державної  адміністрації  з
сільськими,  селищними  головами,  у  трудових  колективах  та  з  активом
населених пунктів району, загалом 13 зустрічей.

Щомісяця  організовувались  семінари-наради  з  сільськими,  селищними
головами, секретарями місцевих рад.

Протягом  року  виконкомам  сільських,  селищних  рад  надано
консультативну  та  практичну  допомогу  щодо  планування  регуляторної
діяльності  на  2019  рік,  розробки  та  публікації  проектів  регуляторних  актів,
розробки програм економічного і соціального розвитку територіальних громад
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на 2019 рік. Здійснювався контроль за діяльністю комісій з питань захисту прав
споживачів, створених при виконкомах сільських, селищних рад.

Протягом року надавалась практична і методична допомога сільським та
селищним  радам  з  питань  складання,  затвердження  та  виконання  місцевих
бюджетів, проведено відповідні навчання з головними бухгалтерами сільських,
селищних рад та бюджетних установ з питань виконання, уточнення місцевих
бюджетів на 2019 рік, складання бюджетів на 2020 рік. Проводились перевірки
бюджетних  установ,  сільських  та  селищних  рад  з  питань  дотримання
бюджетного  законодавства,  за  виконанням  Бюджетного  кодексу  України,  у
тому числі статті 77 щодо забезпечення у повному обсязі видатків на оплату
праці та енергоносії.

Спільно  з  органами  місцевого  самоврядування  реалізовувались  заходи
щодо  підготовки  житлово-комунального  господарства  населених  пунктів
району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, а
також щодо організованого  початку  та  сталого  проходження опалювального
сезону 2019-2020 років.

З метою дотримання законодавства про державну службу проведені такі
заходи.

Організовано  роботу  щодо  своєчасного  подання  усіма  державними
службовцями  районної  державної  адміністрації  декларації  особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Так,  за  2018  рік  подали  150  державних  службовців  адміністрації  (фактично
працюючих та звільнених упродовж 2018 року). Ці декларації наявні в Єдиному
державному  реєстрі  декларацій  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій
держави або місцевого самоврядування.

На  2  державних  службовців,  які  не  подали  декларацію,  направлені
відповідні  повідомлення  до  Національного  агентства  з  питань  запобігання
корупції відповідно до вимог чинного законодавства.

Також  вчасно  подають  декларацію  особи,  уповноваженої  на  виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, кандидати на зайняття посад
державної служби та особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до Положення про здійснення моніторингу працевлаштування
та  перебування  на  державній  службі  або  службі  в  органах  місцевого
самоврядування  магістрів  за  спеціальностями  галузі  знань  «Державне
управління» за державним замовленням, затвердженого наказом Національного
агентства  України  з  питань  державної  служби  від  24.01.2014  №  10,  відділ
здійснює  облік  працевлаштування  та  перебування  на  державній  службі
випускників.  У  районній  державній  адміністрації  працюють  7  магістрів
державного управління, 8 магістрів державної служби і 6 магістрів публічного
управління  та  адміністрування.  Наразі  8  працівників  районної  державної
адміністрації є слухачами Академії для здобуття вищої освіти за спеціальністю
галузі знань «Публічне управління та адміністрування»: 5 – за заочною формою
навчання, 1 – за заочно-дистанційною, 2 – за денною (дуальною).
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Упродовж 2019 року в Академії підвищила кваліфікацію 91 особа (77% від

кількості  працюючих),  з  них:  1  заступник  голови  районної  державної
адміністрації, 26 державних службовців категорії «Б», 64 – категорії «В».

З  метою  визначення  якості  виконання  державними  службовцями,  які
займають посади державної служби категорій «Б» і «В», поставлених завдань, а
також прийняття рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри,
визначення  потреби  у  професійному  навчанні  у  жовтні-листопаді  2019  року
проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
структурних підрозділів районної державної адміністрації.

У  районній  державній  адміністрації  оцінювалися  результати  службової
діяльності  110 державних службовців;  не підлягали оцінюванню 4 особи (на
дату  написання  відповідних  актів  про  визначення  результатів  виконання
завдань державними службовцями).

Згідно  з  висновками щодо оцінювання результатів  службової  діяльності
державних  службовців,  затвердженими  головою,  керівником  апарату  та
керівниками  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  із
статусом  юридичної  особи  публічного  права  відмінну  оцінку  отримало
22 особи, позитивну – 86, негативну – жодна особа. Щодо двох осіб процедура
оцінювання за посадою державної служби, яку вони займали, була припинена у
зв’язку із звільненням із державного органу та переведенням на іншу посаду.

Проведено  роботу  на  виконання  вимог  Законів  України  «Про  захист
персональних  даних»  та  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України  щодо  посилення  відповідальності  за  порушення  законодавства  про
захист  персональних  даних». Щодо  5  новопризначених  осіб  організовано
перевірку на виконання вимог Закону України «Про очищення влади»,  які її
успішно пройшли.

За звітний період проведено:
4 засідання Ради по роботі з кадрами районної державної адміністрації, на

яких розглянуто 10 питань; 
22  засідання  конкурсної  комісії  Чугуївської  районної  державної

адміністрації на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і
«В» в апараті Чугуївської районної державної адміністрації та її структурних
підрозділах (крім юридичних осіб публічного права), за рекомендаціями якої
визначено 12 переможців;

7  засідань  комісії  з  підрахунку  стажу  державної  служби  працівників
районної  державної  адміністрації,  результатом  яких  стало
встановлення/підвищення надбавки за вислугу років 8 особам;

25  засідань  комісії  з  підрахунку  стажу  роботи  працівників  районної
державної  адміністрації,  результатом  яких  стало  встановлення/підвищення
надбавки за вислугу років 34 особам.

Районною державною адміністрацією у 2019 році забезпечено виконання
законів  України,  актів  Президента  України,  постанов  Кабінету  Міністрів
України,  розпоряджень  голови  Харківської  обласної  та  районної  державної
адміністрації.
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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. 

Постійно  проводилось  адміністрування  роботи  EsetEndpointAntivirus:
оновлення  баз  даних  та  компонентів  програми  на  серверах  та  клієнтських
комп’ютерах, моніторинг перевірок критичних областей тощо. 

Проведено  роботу  по  впровадженню  електронної  реєстрації  вхідних,
вихідних,  внутрішніх  документів  у  самостійних  структурних  підрозділах
районної  державної  адміністрації  з  використанням  програми  електронного
документообігу FossDoc.

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

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

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

З  метою  надання  методичної  і  практичної  допомоги  структурним
підрозділам  районної  державної  адміністрації,  вивчення  стану  справ
організовано  комплексне  вивчення  стилю  і  методів  роботи  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  апаратом,  відділом  масових
комунікацій  та  архівним  відділом  районної  державної  адміністрації,  яке
проводилось  щомісяця  згідно  з  графіком,  затвердженим  головою  районної
державної адміністрації.

Перевірка  діяльності  органів  місцевого  самоврядування  з  питань
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснювалась
шляхом  виконання  Плану  контролю  за  здійсненням  органами  місцевого
самоврядування  Чугуївського  району  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади на 2019 рік, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 20.12.2018 № 484. До плану включено 5 перевірок
виконкомів  місцевих  рад  комісією  з  проведення  перевірки  здійснення
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  (за  результатами виїздів
яких  складені  відповідні  акти),  узагальнено  структурними  підрозділами
районної державної адміністрації 10 досвідів роботи виконкомів місцевих рад
щодо  здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади,
проведено 32 аналізи  виконання органами місцевого самоврядування району
делегованих повноважень органів виконавчої  влади з  окремих статей Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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Відзначення професійних свят та ювілейних дат здійснювалось згідно із,

затвердженими  головою  районної  державної адміністрації,  квартальними
планами роботи.

Організовано  та  проведено  районні  заходи  з  нагоди:  новорічних   і
Різдвяних свят, Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Героїв
Небесної  сотні,  Дня  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території  інших
держав,  205-ої  річниці  з  Дня  народження  Т.Г.  Шевченка,  до  Міжнародного
жіночого дня, Великодня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,
Дня вишиванки,  Дня Незалежності  України,  Дня ветерана, Дня українського
козацтва, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів тощо.

Організовано  районні  урочистості  з  нагоди  професійних  свят:  Дня
працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування
населення, Дня медичного працівника, Дня працівника соціальної сфери, Дня
державної  служби,  Дня працівників освіти,  Дня Збройних Сил України,  Дня
захисника  України,  Дня  місцевого  самоврядування  та  Дня  працівників
сільського господарства тощо.

Протягом року керівництво району брало у часть в урочистостях з нагоди
Днів визволення сіл та селищ району від фашистських загарбників у населених
пунктах району, Днів села. 

За сумлінну працю, вагомі досягнення у різних сферах діяльності з нагоди
державних  і  професійних  свят,  днів  народження  Почесною  грамотою
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  Чугуївської  районної  ради
було  заохочено  290  осіб  та  11  колективів,  оголошено  Подяку  голови
Чугуївської районної державної адміністрації  та  голови Чугуївської районної
ради 74 особам та 6 колективам.

Районною  державною  адміністрацією  протягом  2019  року  вживались
заходи  щодо  безумовного  виконання  затверджених  планів  роботи,  завдань,
визначених  актами  Президента  України  та  Уряду,  державними  програмами
щодо розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України
«Про місцеві державні адміністрації». 

Усі заходи за основними напрями роботи, зазначеними у Перспективному
плані  (основних  напрямів)  діяльності  районної  державної  адміністрації  на
2019 рік, виконані. 

Заступник керівника апарату-
начальник організаційного відділу 
апарату районної державної адміністрації                      Любов КІЯНСЬКА
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