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

2. Попередити  керівників  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації  про  персональну  відповідальність  за  якість  та  зміст  звітів  про
виконання  планів  роботи  районної  державної  адміністрації,  суворо
дотримуватися  термінів  надання  інформації  та  їх  погодження  з  першим
заступником, 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  IV квартал
2019  року  на  офіційному  вебсайті  районної  державної  адміністрації  та  в
місцевих засобах масової інформації.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації                                                             Григорій  ТАНКОВ

 
«15» січня 2020 року

               

Першому  заступнику  голови
районної державної адміністрації 

Григорію ТАНКОВУ
                                                       

З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за IV квартал 2019 року

Районною державною адміністрацією у IV кварталі 2019 року вживались
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.

На  постійному  контролі  фінансового  управління  районної  державної
адміністрації  знаходилось  виконання  Бюджетного  кодексу  України,  у  тому
числі  ст.  77,  а  також Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на
2019 рік» щодо забезпечення виконання бюджету району у 2019 році.

Підготовлено  матеріали  та  проєкти  рішень  для  розгляду  на  пленарних
засіданнях  районної  ради:  «Про  внесення  змін  до  рішення  районної  ради
від 20 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» (від 29.10.2019,
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від  28.11.2019,  від  12.12.2019,  від  23.12.2019),  «Про  районний  бюджет
Чугуївського району на 2020 рік» (від 23.12.2019).

Підготовлено  проєкти  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації:  «Про  заходи  щодо  складання  проєктів  районного  та  інших
місцевих бюджетів району на 2020 рік»,  «Про схвалення проєкту районного
бюджету Чугуївського району на 2020 рік та прогнозу районного бюджету на
2021-2022 роки».

Проведено  семінар-нараду  з  головними  бухгалтерами  сільських  та
селищних рад з питань складання та затвердження бюджетів на 2020 рік.

Протягом кварталу сільським та селищним радам надавалась практична і
методична допомога з питань бюджету. Прийнято матеріали від сільських та
селищних  рад  щодо  внесення  змін  до  бюджетів  на  2019  рік,  перевірено  їх
відповідність бюджетному законодавству.          

Щомісячно проводився аналіз та підведення підсумків виконання місцевих
бюджетів,  надано  офіційні  висновки  про  виконання  або  недовиконання
доходної частини місцевих бюджетів з метою внесення змін.

Протягом  кварталу  проводилась  робота  з  Чугуївським  управлінням
Державної  казначейської  служби  України  Харківської  області  щодо
відповідності планів місцевих бюджетів та проведення фінансування видатків з
районного та інших місцевих бюджетів району.

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

Підприємствами району (станом на 01.11.2019)  реалізовано промислової
продукції  на  суму  2085,9  млн.грн  та  складає  1,4%  до  всієї  реалізованої
продукції Харківської області.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  на  підприємствах:
ПрАТ  «Новопокровський  завод  ЗЗБК»  (на  69,0%),  ТОВ  «Слобожанський
продкомбінат»  (на  35,0%),  ТОВ  «Малинівський  склозавод»  (на  10,0%),
КП «Вода Есхара» (водовідведення) (на 10,8%), ТОВ «Лікеро-горілчаний завод
«ПРАЙМ» (на 57,8%).

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємствах:
ПрАТ «Чугуївський молочний завод» (на 45,1%), ДП «Новопокровський КХП»
(на  54,3%),  ТОВ  «Бікорм»  (на  137,0%),  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»
(на 30,3%),  ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» (на 157,5%).

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

Об’єм  імпорту  промислової  продукції  (станом  на  01.11.2019)  становить
17,2 млн.дол. США, що складає 1,2% від імпорту товарів Харківської області;
об’єм експорту – 10,01 млн.дол. США, що складає 0,9% від загального експорту
товарів Харківської області.

Ціни  на  основні  продукти  харчування  знаходяться  на  рівні
середньо-обласних,  а  саме:  вартість  хліба  житньо-пшеничного  становить
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15,75  грн,  хліба  із  борошна  вищого  ґатунку  –  16,60  грн,  хліба  із  борошна
пшеничного І ґатунку – 9,88 гривень.

Протягом кварталу 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.

Пороведені засідання районної комісії з питань забезпечення своєчасності
сплати  податків,  внесення  інших  обов’язкових  платежів  та  ефективного
використання  бюджетних  коштів  щодо  погашення  підприємствами  району
заборгованостей до Пенсійного фонду України (29.10.2019 та 05.12.2019).

28.11.2019 проведено нараду з питання активізації роботи щодо участі у
проєктах  з  метою  залучення  коштів  з  бюджетів  всіх  рівнів  для  соціально-
економічного розвитку Чугуївського району. 

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

Зареєстровано  1601  звернення  щодо  надання  адміністративних  послуг:
12  –  від  Чугуївського  районного  відділу  Головного  управління  Державної
міграційної служби України в Харківській області,  795 – від міськрайонного
управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного  управління
Держгеокадастру  у  Харківській  області,  7  –  від  Східного  міжрегіонального
управління Міністрества юстиції, 787 – власних послуг (від відділу державної
реєстрації  районної  державної  адміністрації  644 звернення  щодо нерухомого
майна та 135 звернень щодо бізнесу, а також 8 – від відділу містобудування та
архітектури районної державної адміністрації). 

Видано 1513 результатів: 9 – Чугуївському районному відділу Головного
управління Державної міграційної служби України в Харківській області, 685 –
міськрайонному управлінню у  Чугуївському районі  та  м.  Чугуєві  Головного
управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області,  815  –  відділу  державної
реєстрації  районної державної  адміністрації,  4  – Східному міжрегіональному
управлінню Міністрества юстиції. 

Підготовлено  14  витягів  з  Єдиного  державного  реєстру  юридичних,
фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань  та  49  інформаційних
довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Надано 880 консультацій щодо отримання адміністративних послуг.
Відділом  державної  реєстрації  районної  державної  адміністрації

розглянуто  873  заяви,  з  яких:  726  –  щодо  державної  реєстрації  нерухомого
майна  та  147  –  щодо  державної  реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців. 

У  агропромисловому  комплексі  району  реалізовувались  заходи  з
впровадження  інтенсивних  методів  господарювання,  створення  сприятливих
умов  для  стабільного  розвитку  підприємств  агропромислового  комплексу,
підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій у сільське
господарство.
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З  метою  організації  контролю  за  станом  посівів  сільськогосподарських
культур,  станом  зимівлі  худоби  тощо  регулярно  здійснювались  виїзди  до
сільськогосподарських підприємств району.

Сільськогосподарськими  підприємствами  району  зібрано  зернових  та
зернобобових  культур  121,3  тис.  тонн,  у  тому  числі  озимої  пшениці  –
62,3  тис.  тонн,  кукурудзи  на  зерно  –  44,9  тис.  тонн;  технічних  культур  –
45,8  тис.  тонн,  у  тому  числі  соняшнику  44,6  тис.  тонн;  овочевих  –
11,4 тис. тонн; кормових – 84,1 тис. тонн; фруктових – 1,0 тис. тонн. Валове
виробництво продукції рослинництва становило 311,4 млн. грн.

Під урожай 2020 року висіяно 15575 га озимих культур:  озимих на зерно –
14601 га (у тому числі озимої пшениці – 14367 га) та  озимого ріпаку – 326 га.

На контролі знаходилось питання продуктивності галузі тваринництва та
ефективного використання кормів. Загальна кількість поголів’я великої рогатої
худоби у районі становить 8418 голів (у тому числі корів – 3227 голів), свиней –
59370  голів,  птиці  –  192999  голів.  Підприємствами  агропромислового
комплексу району вироблено 12224,9 тонн м’яса худоби та птиці (у живій вазі),
28427 тонн молока.

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

Надано  методичну  допомогу  сільськогосподарським  підприємствам
району  щодо  існуючих  програм  державної  підтримки  агропромислового
комплексу.  Так,  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від  07.02.2018  №  107  «Про  затвердження  Порядку  використання  коштів,
передбачених  у  державному  бюджеті  для  підтримки  галузі  тваринництва»
сільськогосподарськими  підприємствами  району  отримано  5150,7  тис.грн
бюджетної  дотації  за  утримання  корів,  відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  15.07.2005  №  587  «Про  затвердження  Порядку
використання  коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  розвитку
виноградарства,  садівництва  і  хмелярства»  подано  документи  на  отримання
підтримки у розмірі  91,20 тис.  грн. Фізичними особами сільських, селищних
рад,  об’єднаних територіальних громад отримано 759,40 тис.  грн бюджетної
дотації  за  утримання  молодняку  великої  рогатої  худоби.  Відшкодування
відсоткової  ставки  за  залученими  кредитами  становить  2695,13  тис.  грн.
Загальна  сума  державної  підтримки  аграрного  комплексу  району  становила
6,0 млн. грн.

Здійснювався  контроль  за  виконанням  листа  Департаменту
агропромислового  розвитку  Харківської  обласної  державної  адміністрації
від 16.11.2009 № 08-27-325 щодо своєчасного виявлення негативних тенденцій
та  забезпечення  оперативного  прийняття  управлінських  рішень  з  питання
погашення  боргів  із  виплати  заробітної  плати  по  сільськогосподарських
підприємствах  району.  За  даними   моніторингу  заборгованість  із  виплати
заробітної  плати  на  сільськогосподарських  підприємствах  відсутня,  а
середньомісячна оплата праці становить 7859,8 грн.

Сільськогосподарські  підприємства  району  повністю  розрахувались  з
орендодавцями за оренду земельних часток (паїв), сплачено 106731,9 тис. грн.
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Постійно  проводився  моніторинг  забезпеченості  сільськогосподарських
підприємств  району  паливно-мастильними  матеріалами,  закупівлі  та
застосування  мінеральних  добрив  та  засобів  захисту  рослин.  З  метою
оновлення  і  переоснащення  технічного  парку  та  обладнання
сільськогосподарськими  підприємствами  району  закуплено  нової
сільськогосподарської техніки на суму 146,8 млн. грн.

Згідно  з  розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації
від 09.10.2019 № 248 «Про початок опалювального сезону» вжито відповідних
заходів  щодо  першочергового  початку  опалювального  сезону  у  закладах
соціальної сфери.

До зимового періоду 2019-2020 років підготовлено теплове господарство
району,  а  саме  16  котелень  та  15,9  км  теплової  мережі, водопровідно-
каналізаційне господарство (проведено   ремонт (заміну) 0,5 км водопровідних
мереж, 0,6 км каналізаційних мереж, підготовлено 7 каналізаційних насосних
станцій,  3  каналізаційні  очисні  споруди  та  20  свердловин).  Житловий  фонд
району повністю підготовлено до опалювального періоду 2019-2020 років. 

Унаслідок  виникнення  заборгованості  за  спожите  тепло  населенням,  у
новому  опалювальному  періоді,  у  комунального  підприємства  «Обласний
інформаційно-технічний  центр»,  яке  забезпечувало  теплопостачанням
смт  Кочеток,  виникла  заборгованість  перед  НАК  «Нафтогаз  Україна»  за
спожитий  газ.  Кочетоцькою  селищною  радою  за  підтримки  Департаменту
житлово-комунального господарства  та  розвитку інфраструктури Харківської
обласної державної адміністрації, вирішено питання щодо отримання місцевим
комунальним  підприємством  Кочетоцьким  виробничим  комунальним
підприємством водопровідно-каналізаційного господарства (далі – Кочетоцьке
ВКП  ВКГ)  ліцензії  на  теплопостачання,  а  також  укладено  договір  між
Кочетоцьким ВКП ВКГ та НАК «Нафтогаз Україна» (м. Київ)  на отримання
лімітів на природній газ. З метою здійснення контролю за станом проходження
опалювального  періоду  2019-2020  років  проведено  виїзні  наради  у
смт Кочеток (25.11.2019) та смт Есхар (16.12.2019).

З  метою  забезпечення  сталого  проходження  осінньо-зимового  періоду
2019-2020  років  філіями  «Чугуївське  ДЕП»  та  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»  ПАТ  ДАК  «Автомобільні  дороги  України»
здійснено підготовку автомобільних доріг загального користування державного
та місцевого значення, а також інженерних споруд, заготовлено протиожеледні
та  паливно-мастильні  матеріали,  а  саме заготовлено 2410 м.куб піску,  350 т
технічної солі, 2422 м.куб. протиожеледної суміші, перевірено спеціалізовану
техніку. Розроблено план захисту доріг від снігових заметів і ожеледиці згідно з
технічними  правилами  ремонту  та  утримання  доріг.  Встановлено
117 додаткових інформаційних знаків на аварійно-небезпечних ділянках доріг,
а саме:  1.13 «Слизька дорога» та 1.39 «Аварійно небезпечна ділянка».

 Призначено  відповідальних  осіб,  які,  при  одержанні  штормового
попередження, будуть забезпечувати своєчасну організацію роботи механізмів
на закріплених ділянках доріг.
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Відповідно  до  розпорядження  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації  від  18.02.2019  №  48  «Про  затвердження  переліків  об’єктів
будівництва  та  ремонту  автомобільних  доріг  загального  значення,  вулиць  і
доріг  комунальної  власності  у  населених  пунктах  Харківської  області
у 2019 році»,  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
у 2019 році було виділено 6123,9 тис. грн для проведення поточного ремонту
вулиць та доріг.

З метою забезпечення якісного надання послуг з перевезення пасажирів на
приміських маршрутах, що не виходять за межі району 18.11.2019 проведено
нараду з автоперевізниками району. 

Обсяг  вантажних  перевезень  склав  43,6  тис.тонн,  вантажообігу  –
8,9 млн.тонн/км. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням обсягів
фізичних  осіб-підприємців)  скористалися  2,1  млн.  пасажирів,  виконано
36,2 млн.пас.км пасажирообігу.

Згідно з даними підприємств житлово-комунального господарства району,
заборгованість  становить:  за  послуги  водопостачання  та  водовідведення  –
4722,5  тис.грн,  з  них  заборгованість  населення  –  3148,2  тис.грн;  за  послуги
теплопостачання  –  12039,6  тис.  грн,  з  них  заборгованість  населення  –
11901,9 тис. грн. На підприємствах житлово-комунального господарства району
заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня. 

Сектором цивільного захисту районної державної адміністрації проведено
роботу  щодо забезпечення  реалізації  державної  політики у  сфері  цивільного
захисту,  запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій,  сталого
функціювання  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи
цивільного захисту Чугуївського району. 

Розроблено  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації від 01.11.2019 № 275 «Про заходи щодо безаварійного пропуску
осінньо-зимових  дощових  паводків,  льодоходу  і  весняної  повені  в  районі  у
2019-2020  роках»,  план  організаційних  і  практичних  заходів  Чугуївської
районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,
організацій та установ щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах у
зимовий  період  2019-2020  років  (від  01.11.2019)  та  положення  про  місцеву
автоматизовану  систему  централізованого  оповіщення  району  Чугуївського
району Харківської області (від 16.12.2019).

Проведені  засідання  місцевої  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  Чугуївського  району  (протоколи
від 28.11.2019 № 08 та від 09.12.2019 № 09) щодо  технічного стану захисних
споруд  цивільного  захисту  району,  стану  готовності  лікувальних  закладів
району до роботи в період підвищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ,
проведення  позапланових  заходів  державного  нагляду  (контролю)  за
додержанням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у місцях масового
перебування людей тощо.

Проведено  засідання  районної  комісії  з  організації  та  проведення
інвентаризації і перевірки технічного стану фонду захисних споруд цивільного
захисту Чугуївського району (протокол від 31.10.2019 № 01).  Перевірено стан
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готовності 36 захисних споруд цивільного захисту до укриття населення, оцінку
«готово» отримали 2 од., «обмежено готово» – 21 од, «не готово» – 13 од.

З метою реалізації повноважень районної державної адміністрації у сфері
лісових  відносин  та  питань  організації  охорони  і  захисту  лісів
лісогосподарськими  підприємствами,  виконання  вимог  Лісового  кодексу
України проведено  робочу  нараду  з  керівним  складом  лісогосподарських
підприємств:  ДП  «Чугуєво-Бабчанське  лісове  господарство»,
ДП  «Новомосковський  військовий  лісгосп»,  ДП  «Жовтневе  лісове
господарство»,  ДП  «Вовчанське  лісове  господарство»,  ДП  «Зміївське  лісове
господарство»,  ДП  «Скрипаївське  навчально-дослідне  лісове  господарство
ХНАУ ім.  В.В.  Докучаєва»,   ДП «Куп’янське  лісове  господарство»,  на  якій
були доведені результати виникнення лісових пожеж на території Чугуївського
району протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року, у тому числі щодо
ліквідації  пожежі  на  торфяниках-болотах  бригадного  полігону  військової
частини А0501. 

Комісією  з  питань  евакуації  Чугуївського  району  у  грудні  2019  року
узгоджено  питання щодо  розміщення  до  100  осіб  евакуйованого  населення
Вовчанського району, у разі відключення газопостачання у населених пунктах
району  та  порушення  нормальних  умов  життя  та  діяльності  людей,  на  базі
гуртожитку  Чугуєво-Бабчанського  лісного  коледжу,  у  якому  на  сьогодні  є
відповідні комунально-побутові умови. 

Проведено роботу з  підприємствами, установами і  організаціями району
щодо  визначення  нової  Номенклатури  та  обсягів  об’єктового  матеріального
резерву, згідно з Порядком створення та використання матеріальних резервів
для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775, з урахуванням
прогнозованих  для  конкретного  об’єкту  (ОПН,  ПНО)  підприємства  видів  та
рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з здійснення запобіжних заходів у
разі  загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  ліквідації  наслідків
надзвичайних  ситуацій,  проведення  невідкладних  відновлювальних  робіт  і
заходів. Районною  державною  адміністрацією  за  рахунок  коштів  районного
бюджету  придбано  матеріально-технічних  засобів  в  місцевий  матеріальний
резерв на суму – 155,551 тис. грн (63% від потреби).

На курсах Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності  Харківської  області  пройшли  навчання 37  осіб  або  97%
керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту підприємств, установ і
організацій району. 

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації
узгоджено 50 проектів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок для
будівництва  та  обслуговування  житлових будинків,  господарських  будинків  і
споруд,  а  також  ведення  особистого  селянського  господарства, видано
7  будівельних  паспортів  на  забудову  земельних  ділянок  для   будівництва
індивідуальних  житлових  будинків,  господарчих  будівель   та  споруд.
Містобудівні  умови  та  обмеження  забудови  земельних  ділянок  для
проектування та будівництва забудовникам не надавались.
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Проведено  роботу  з  9-ма  забудовниками  району  щодо  введення
індивідуальних  житлових  будинків  в  експлуатацію  відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів України № 461 від 13.04.2011 року  та у відповідності до
наказу  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-
комунального господарства України від 03.07.2018 № 158 «Про затвердження
Порядку  проведення  технічного  обстеження  і  прийняття  в  експлуатацію
індивідуальних  (садибних)  житлових  будинків,  садових,  дачних  будинків,
господарських  (присадибних)  будівель  і  споруд  сільського-сподарського
призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з
незначними  наслідками  (СС1),  збудовані  на  земельній  ділянці  відповідного
цільового  призначення  без  дозвільного  документа  на  виконання  будівельних
робіт».

Проведено  3  засідання  районної  робочої  групи  по  введенню  житла  в
експлуатацію  в  Чугуївському  районі  (25.10.2019,  26.11.2019,  26.12.2019).
Введено  в  експлуатацію  18  індивідуальних  житлових  будинків,  загальною
площею 1900м². 

На  виконання  доручення  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації  від  09.11.2018  №  01-28/9333  з  метою  повного  та  своєчасного
освоєння  коштів  на  будівництво  амбулаторій  загальної  практики  –  сімейної
медицини,  що  фінансується  у  поточному  році  за  рахунок  субвенцій  з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих
на  розвиток  системи  охорони  здоров’я  у  сільській  місцевості  та  листа
Департаменту  капітального  будівництва  Харківської  обласної  державної
адміністрації від 18.02.2019 № 01-34/4-10 на постійному контролі знаходилось
питання  щодо  ходу  будівництва  амбулаторії  загальної  практики  –  сімейної
медицини у с. Кам’яна Яруга. 

Взято  участь  у  3-х  засіданнях  архітектурно-містобудівної  ради  при
Департаменті  містобудування  та  архітектури  Харківської  обласної  державної
адміністрації.  Повністю  розроблено  генеральні  плани  населених  пунктів
смт  Новопокровка,  смт  Есхар,  Введенка,  с.  Тернова,  с.  Зауддя,  с.  Зелений
Колодязь, с. Світанок, на 42% – с. Волохів Яр та с. Мосьпанове, на   30% –
с. Зарожне та с. Тетлега.

З  метою  реалізації  державної  політики  з  питань  соціального  захисту
населення, організації надання соціальних послуг (соціального обслуговування
населення)  управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації забезпечено призначення та виплату таких соціальних
пільг.

Станом  на  01.01.2019  житлову  субсидію  призначено
10003 домогосподарствам або 75,3 % від загальної кількості домогосподарств
району  на  суму  3693,3  тис.  грн.  Середній  розмір  субсидії  на  житлово-
комунальні  послуги  складає  598,31  грн.  Середній  розмір  субсидії  на  тверде
паливо складає 2588,95 грн.

За рішенням районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з призначен-
ням житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпече-
ним сім’ям призначено субсидію 2067 сім’ям.
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Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми»
нараховано допомогу 1518 отримувачам на суму 29797,9 тис. грн, яку повністю
профінансовано  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету.  Тимчасову
державну  допомогу  дітям,  батьки  яких  ухиляються  від  сплати  аліментів,
нараховано 14-ти отримувачам на суму 178,8 тис.грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабез-
печеним сім’ям» нараховано допомогу 208 сім’ям на суму                        8730,2
тис. грн.

Державну  соціальну  допомогу  нараховано:  193-м  особам,  які  не  мають
права на пенсію, особам з інвалідністю на суму 3614,0 тис. грн, на дітей-сиріт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  –  на  суму  2449,4  тис.  грн,
з яких: 10-ти прийомним сім’ям нараховано 813,5 тис. грн, 3-м дитячим буди-
нкам сімейного типу – 1199,8 тис. грн.

Допомогу  на  дітей,  які  виховуються  у  багатодітних  сім’ях,  нараховано
184-м отримувачам на суму 3245,7 тис. грн.

Допомогу  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю
нараховано 416-ти особам на суму 9365,4 тис. грн.

Тимчасову державну соціальну допомогу нараховано 35-ти непрацюючим
особам,  які  досягли  загального  пенсійного  віку,  але  не  набули  права  на
пенсійну виплату на суму 462,7 тис. грн.

Також нараховано компенсацію 45-ти непрацюючим працездатним особам,
які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи, престарілим на суму
20,7 тис. грн та 65-ти фізичним особам, які надають соціальні послуги, на суму
151,1 тис. грн.

Щомісячну грошову допомогу нараховано 32-м особам, які  проживають
разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на
суму 883,3 тис. грн.

Соціальну допомогу на утримання дитини у сім’ї патронатного вихователя
нараховано 2-м сім’ям на суму 436,1 тис. грн.

Місячну  компенсаційну виплату задля відшкодування вартості послуг по
догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» нараховано 1-й особі
на суму 1,6 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 призначено пільг на загальну суму 7930,9 тис. грн.,
перераховано 10703,1 тис.  грн, у тому числі за минулі роки 2772,7 тис.  грн.
Заборгованості перед населенням за надані пільгові послуги немає. 

Головним  державним  соціальним  інспектором  перевірено  5021  особову
справу  одержувачів  субсидій  та  292  особові  справи  одержувачів  соціальних
допомог. 

Видано 53 довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.
На  обліку  у  Чугуївській  міськрайонній  філії  Харківського  обласного

центру  зайнятості  перебувало  946  безробітних,  з  яких  549  осіб
працевлаштовані. Рівень працевлаштування складає 58,0 %. 

З  початку  2019  року  на  проведення  громадських  та  інших  роботах
тимчасового  характеру з  бюджетів  сільських  та  селищних  рад  виділено
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775,3 тис. грн, використано 765,8 тис. грн. У громадських роботах прийняли
участь 432 особи. 

У районі створено 91 нове робоче місце. З них: юридичними особами – 16,
фізичними особами – 52, за договорами трудового найму працює – 23 особи.

Заборгованості з виплати заробітної плати у районі немає. Середньоміся-
чна заробітна плата по району становила 8985,0 грн.

Проведено 4 засідання районної комісії з питань погашення заборгованості
із  заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат (обстежено 13 підприємств району з  питань рівня оплати
праці).

Здійснювались  системні  заходи  щодо  профілактики  травматизму  на
виробництві  та  профзахворювань  у  відповідності  із  Законом  України  «Про
охорону  праці».  Зареєстровано  201  нещасний  випадок  невиробничого
характеру.

Для  забезпечення  осіб  з  інвалідністю  технічними  та  іншими  засобами
реабілітації укладені 132 договори на суму 2178,69 тис. грн, 193 особи з інвалі-
дністю отримали  656  направлень  для  забезпечення  протезно-ортопедичними
виробами та технічними засобами реабілітації.  Особами з інвалідністю отри-
мано 441 одиницю протезно-ортопедичних засобів.

Санаторно-курортне лікування отримали 36 учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС та 60 осіб з інвалідністю від загального захворю-
вання. Видано 55 талонів на пільговий проїзд інвалідам війни.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) районної державної адміністрації надано допомогу 828 особам, у тому
числі: відділенням соціальної допомоги вдома – 420 особам, відділенням ста-
ціонарного догляду для постійного проживання – 20 особам, відділенням орга-
нізації  надання адресної натуральної та грошової  допомоги (до складу якого
входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 336 особам, переміщеним
особам із зони АТО/ООС – 4 особам. 

На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації перебуває 400 осіб постраждалих внаслідок Чорноби-
льської катастрофи (100 осіб 1-ї категорії, 74 особи 2-ї категорії,              146
осіб  3-ї  категорії,  35  вдів  ліквідаторів  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,
44  дитини  ліквідаторів  аварії  на  Чорнобильській  АЕС).  Компенсацію  на
продукти харчування отримали 175 осіб, які постраждали внаслідок Чорноби-
льської катастрофи на суму 660,1 тис.грн. Безкоштовними ліками забезпечено
68 осіб на суму 181,6 тис. грн, безкоштовне зубопротезування проведено 7-м
особам на суму 14,4 тис. грн. Одноразовою щорічною допомогою на оздоровле-
ння забезпечено 215 учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС на суму
21,2 тис. грн. Одноразову  компенсацію отримала 1 родина померлого внаслі-
док захворювання учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС на суму
7,6 тис. грн.

Проведені засідання: районної тристоронньої соціально-економічної ради,
ради  з  питань  надання  допомоги  малозабезпеченим  верствам  населення
(призначено матеріальну допомогу 43-м особам на суму 23000 грн), районної
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комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, районної комісії з
легалізації робочих місць та подолання тіньової зайнятості, районної комісії з
вирішення  питань,  пов’язаних  з  призначенням  житлових  субсидій,  пільг  та
державної  соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім’ям  (розглянуто
1029  справ  по  субсидіях,  17  справ  по  допомогах  та  15  справ  по  пільгах),
районної комісії з питань надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка  зобов’язалась  поховати
померлого  (розглянуто  5  заяв,  надано  допомогу  в  сумі  4000  грн),
Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, районного комітету
забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення.

Відділом  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
здійснювались заходи по забезпеченню хворих на інсуліновий тип цукрового
діабету препаратами інсуліну та по відшкодуванню вартості інсулінів аптечним
закладам.

Протягом  кварталу  проводились  робочі  наради  з  керівниками
КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  та
КП  «Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  з  питання  функціонування  закладів  охорони
здоров’я.

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, а також
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.

Взято участь у зустрічі голови обласної державної адміністрації Олексія
КУЧЕРА  з  медичним  активом  області  у  Харківському  національному
медичному університет та у Дні головного лікаря.

З  метою соціального  захисту  дітей,  запобіганню соціальному сирітству,
профілактики злочинності  та правопорушень серед неповнолітніх службою у
справах дітей районної  державної  адміністрації  відповідно до затвердженого
графіку на 2019 рік здійснювались виїзди до населених пунктів району, а саме:
смт  Кочеток,  смт  Чкаловське,  смт  Введенка,  смт  Есхар,  смт  Новопокровка,
с.  Стара Гнилиця,  с.  Мосьпанове,  с.  Стара Покровка,  с.  Волохів  Яр.  Усього
обстежено  40  родин,  з  них  у  складних  життєвих  обставинах  перебувають
27 родин.  Виявлено 15 дітей, які  знаходились без догляду батьків,  4 дитини
тимчасово  влаштовано  до  дитячого  відділення  КНП «Чугуївська  центральна
районна лікарня ім. М.І.  Кононенка»,  3 – до родин патронатного вихователя
інші – повернуто батькам. Виявлено також мешканку смт Есхар, яка опинилась
у  складних  життєвих  обставинах,  її  влаштовано  до  Харківського  обласного
центру матері та дитини.

Протягом  кварталу  до  родини  патронатного  вихователя  влаштовано
малолітню дитину, батьки якої перебувають у складних життєвих обставинах.
Двох малолітніх дітей,  позбавлених батьківського піклування,  влаштовано до
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дитячого  будинку  сімейного  типу  у  с.  Леб’яже,  ще  двох  –  на  виховання  та
спільне  проживання  до  дитячого  будинку  сімейного  типу,   двох  малолітніх
дітей,  мати яких перебуває  у складних життєвих обставинах,  влаштовано до
родини  патронатного  вихователя,  одну  малолітню  дитину  влаштовано  до
сімейних форм виховання.

Протягом  кварталу  взято  участь  у  24  судових  засіданнях Чугуївського
міського  суду  щодо батьків,  які  не  виконують  свої  батьківські  обов’язки,
захисту  житлових  та  майнових  прав,  визначення  місця  проживання  дітей,
стягнення аліментів,  кримінальних справ,  вчинених неповнолітніми або за їх
участю.  Підготовлено  2  висновка  про  доцільність  позбавлення  батьківських
прав батьків, які не виконують батьківські обов’язки.

Проведені  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної адміністрації (16, 25.10.2019, 29.11.2019, 27.12.2019).

Надано  статус  дитини-сироти  та  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування 14-м особам, 16 осіб поставлено на облік дітей, що перебувають у
складних життєвих обставинах.

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить
на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування.

Чугуївським  районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді у рамках спеціалізованого формування «Соціальна підтримка сімей» із
сім’ями  та  особами,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,
проводилась  профілактична  робота  щодо  недопущення  дитячої
безпритульності,  бездоглядності,  формування  навичок  відповідального
батьківства та недопущення порушення прав дітей. До цієї роботи залучались
благодійні («Право на захист», «Волонтери: Дорослі – Дітям», «Дон Калабрія
Україна»), громадські («Простір гідності») організації, волонтери та меценати. 

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,  здійснено  111  соціальних
інспектувань сімей, у яких виховується 197 неповнолітніх дітей. 

Протягом  кварталу  виявлено  22  сім’ї,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Загальна кількість
сімей, які були охоплені соціальним супроводом у звітному періоді – 59 сімей,
у  них виховується 133 неповнолітніх дитини.

З  метою  контролю  за  цільовим  використанням  коштів  здійснено
відвідування 41-ї сім’ї, якій призначено і виплачено допомогу при народженні
дитини. Виявлено 3 факти нецільового використання коштів. 

На  базі  спеціалізованого  формування  «Консультаційний  пункт  у
пологовому  стаціонарі»  з  породіллями  та  вагітними  жінками  проводилась
робота,  спрямована на  встановлення  причин кризи та  вжиття заходів  для  їх
усунення,  збереження родинних стосунків, свідомого батьківства, родинного
виховання, профілактики вживання шкідливих речовин.  
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У рамках роботи «Школи прийомних батьків» із прийомними батьками та
батьками-вихователями проведені  супервізійні  зустрічі  з  метою  професійної
підтримки та профілактики професійного вигорання батьків. 

Проведено  супервізійну  зустріч  з  прийомними  батькамв,   батьками-
вихователями  та  патронатними  вихователями  з  метою  профілактики
професійного вигорання та надання їм кваліфікованої підтримки. 

Відбулось  засідання  міждисциплінарної  команди  щодо  роботи  з  сім’єю
патронатного вихователя. 

Представниками громадської організації «Пласт» проведено інформаційно-
просвітницький  захід  для  учнівської  молоді  Тернівського  НВК  з  метою
патріотичного виховання молодого покоління. 

Проведено інформаційно-просвітницький захід для дітей, які виховуються
у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу за темою «Толерантна
особистість».

Організовано роботу групи взаємодопомоги та взаємопідтримки учасників
АТО/ООС,  бійцям надано професійну підтримку щодо адаптації  до мирного
життя, подолання кризового стану.

Спільно з  Чугуївським міськрайонним відділом філії Державної установи
«Центр  пробації»  в  Харківській  області  проводились  інформаційно-
просвітницькі заходи із молоддю,  яка засуджена до покарання без позбавлення
волі:«Скажи наркотикам – Ні», «ВІЛ/СНІД – чума ХХІ століття». 

Організовано  проведення  на  території  району  з  нагоди  Всеукраїнського
дня добрих справ та Міжнародного дня людей з інвалідністю, акції «Щедрий
Вівторок», проведено акцію «Щедрий грудень». 

Взято участь у тренінгу в рамках проєкту «Розбудова послуги раннього
втручання  в  Харківській  області»,  тренінгу  «Допомога  у  реінтеграції  та
реабілітації  населення,  що  постраждало  внаслідок  конфлікту»  (м.  Полтава),
тренінгу щодо надання психосоціальної допомоги сім’ям учасників АТО/ООС,
конференції з психологічної допомоги населенню, що постраждало внаслідок
конфлікту: український та зарубіжний досвід у рамках проєкту «Допомога у
реінтеграції  та  населення,  що  постраждало  внаслідок  конфлікту»  (м.  Київ),
лекції  «Соціопатія  як  феномен  сучасності»  на  базі  Харківського  обласного
соціального  гуртожитку  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування.

Протягом  кварталу  здійснювався  контроль  за  реалізацією  державної
політики у сфері освіти.

Проводились наради з керівниками закладів освіти району, у тому числі за
участю  керівників  Чугуївського  районного  відділу  Головного  управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій України  у Харківській області та
Чугуївського  районного  управління  Головного  управління
Держпродспоживслужби  в Харківській області щодо дотримання санітарного
законодавства  та пожежної безпеки у закладах освіти.

Проведені районні етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
дисциплін та конкурсу-захисту учнів-членів Малої Академії Наук. 
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Учителі району брали участь у зональному етапі Всеукраїнського конкурсу
«Учитель  року  –  2020»  (номінація  «Історія»)  та  зональному  етапі
Всеукраїнського  конкурсу  «Учитель  року  –  2020»  (номінація  «Початкові
класи»).

Проведені  тренінги  для  учителів  початкової  школи  за  темою
«Використання гри в освітньому процесі першого циклу початкової освіти» та
тренінги для учителів-предметників, які працюють у класах з мовою навчання
національних меншин «Навчання, спілкування державною мовою».

Для  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  району  проведено  захід
військово-професійного  спрямування  щодо  вступу  до  Національної  академії
ім. гетьмана Петра Сагайдачного. 

На  виконання  угоди  про  співробітництво  між  відділом  освіти  районної
державної адміністрації та КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» учні
району взяли участь у тренінгах з географії.

Протягом  кварталу  у  закладах  освіти  району  тривала  інформаційно-
роз’яснювальна  робота  з  питань  проведення  ЗНО-2020  та  формування  бази
даних на випускників 2020 року. У листопаді 2019 року у закладах загальної
середньої освіти проведені контрольні роботи з української мови та літератури,
математики у форматі ЗНО з метою підготовки випускників до ЗНО-2020.

На  базі  КУ  «Чугуївський  районний  інклюзивно-ресурсний  центр»
Чугуївської районної ради проведено свято з нагоди річниці відкриття закладу
для дітей з особливими освітніми потребами, а благодійним фондом «Дій на
благо для дітей району з особливими освітніми потребами» проведено майстер-
клас з написання картин на полотні.

Закладам  освіти  району  видані  підручники  для  1,  5,  10-х  класів.
Забезпечення підручниками 1, 5, 10-х класів складає 99%.

У грудні на базі Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та
екскурсій  учнівської  молоді  проведено  районний  захід  до  Дня  української
хустки «Українська хустка. Від витоків до сьогодення».

Вихованці  Чугуївського  районного  Будинку  дитячої  творчості  брали
участь  у  Всеукраїнському конкурсі  «Зимовий вернісаж» та у  Всеукраїнській
акції «Замість ялинки – святковий букет». 

На  базі  Чугуївського  районного  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
проведено  чергове  засідання  школи  лідерів  учнівського  самоврядування  та
працювала лабораторія Новорічних свят за підтримки благодійного фонду «Дій
на благо». 

19  грудня  2019  року  у  всіх  закладах  освіти  району проведені  заходи з
нагоди дня святого Миколая, а 27 грудня 2019 року відбувся районний новорі-
чний захід для обдарованих дітей та дітей пільгових категорій:  музична ви-
става «Різдвяні історії».

Протягом кварталу проведені спортивні заходи, а саме: районні змагання з
футболу на приз кубку «Шкіряний м’яч» у смт Есхар (І місце посіла команда
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  ІІ  місце – команда Новопокровського НВК,
ІІІ місце – збірна команда учнів Кам’яноярузького  та Зарожненського НВК),
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районні змагання з волейболу на базі Новопокровського НВК, взято участь у
зональному етапі змагань з волейболу (м. Чугуїв).

З метою реалізації у районі державної політики у сфері фізичної культури
та  спорту,  національно-патріотичного  виховання  молоді  проведені  наступні
спортивні  заходи: відкритий  Всеукраїнський  турнір  з  боксу  імені  козака
І.  Сірка,  присвячений героям АТО/ООС та  з  нагоди Дня захисника України,
районний  фізкультурно-оздоровчий  захід  із  дворового  футболу  (смт  Есхар),
районний  спортивний  конкурс  «Мама,  тато,  я  —  спортивна  сім’я»
(Кам’яноярузький НВК), фізкультурно-оздоровчі  та спортивні заходи з нагоди
дня Святого Миколая.

За  програмою  районної  Спартакіади  з  масових  видів  спорту  на  базі
Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу проведені змагання з шахів, настільного
тенісу, стрітболу.

На  території  Малинівської  та  Чкаловської  селищних  об’єднаних
територіальних громад проводився ІІІ етап чемпіонату України з трофі-рейдів
«Слобожанщина – 2019».

Збірні  команди  району,  спортсмени-аматори взяли  участь  у  фінальних
змаганнях  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед  районів  області,  міст
обласного значення та ОТГ з легкої  атлетики,  шахів,  тенісу  настільного,
баскетболу, важкої атлетики.

Вихованці  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа Чугуївської  районної
ради Харківської області» взяли участь у Чемпіонаті  світу  з  боротьби  самбо
серед  юнаків  та  дівчат  старшого  віку,  юніорів  та  юніорок  (м.  Ташкент,
Республіка  Укбекістан),  Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу серед юніорів
(м. Славунський Брод, Республіка Хорватія),  Відкритому обласному турнірі з
боксу серед юнаків пам’яті В.В. Світличного (м. Харків), Чемпіонаті України з
боксу серед молоді до 22 років (м. Бровари).

Проведені  наради  з  керівниками  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області» та  КП  –  районний  центр
фізичного  здоров’я  населення  «Спорт  для  всіх»  Чугуївської  районної  ради,
засідання  Координаційної  ради  з  національно-патріотичного  виховання  при
Чугуївській районній державній адміністарції (26.12.2019).

Взято  участь  у  нараді  з  тренерсько-викладацьким складом  КЗ  «Дитячо-
юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області».

З метою проведення заходів, спрямованих на координацію та контроль за
дотриманням  вимог  та  норм  проведення  оздоровчо-виховного  процесу  та
діяльності  оздоровчих  закладів  по  безкоштовним  путівкам  за  рахунок
обласного бюджету до закладів оздоровлення та відпочинку були направлені
діти,  які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та  підтримки:  5  осіб  –  до
ДПУ  «МДЦ  «Артек»  (м.  Київ),  2  особи  –  до  ДП  «УДЦ  «Молода  гвардія»
(Одеська  область),  4  особи  –  до  ДЛОТ  ГО  ЛООФСТ  «Динамо»  «України»
(Львівська область). За звітний період стосовно безкоштовного оздоровлення та
відпочинку  дітей,  які  потребують  особливої  соціальної  уваги  та  підтримки,
звернулось 15 осіб.
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На  засіданнях  ради  відділу  культури  і  туризму  розглянуті  питання
проведення у закладах культури району заходів до Дня захисника України, Дня
Гідності  та  Свободи,  сталого  проходження  опалювального  періоду
2019-2020  років,  організації  дозвілля  дітей  шкільного  віку  під  час  зимових
канікул,  проведення  районного  урочистого  заходу  з  нагоди  Дня працівників
сільського господарства тощо. 

Організовані  та  проведенні  культурно-масові  заходи: урочистий  захід  з
нагоди  Дня  працівників  соціальної  сфери,  Дня  працівників  культури  та
аматорів народного мистецтва, Дня працівників сільського господарства, Дня
Гідності та Свободи, Дня Збройних Сил України.

У бібліотеках-філіях КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система»  (за  окремим  планом)  організовано  та  проведено  низку  виховних
заходів, а саме:

до  Дня  визволення  Харківської  області  від  нацистських  загарбників:
краєзнавча  відео-подорож «Краю  рідний  –  життя  мого  основа»  (Центральна
районна  бібліотека);  героїко-патріотичний  репортаж  «Тільки  тим  історія
належить,  хто  за  неї  бореться  й  живе»  (Кам’яноярузька  бібліотека-філія),
«Пам’яті  жити  в  віках»  (Тернівська  та  Введенська  бібліотеки-філії);  година
історії  «Уклін  живим-загиблим  слава  (Кочетоцька  бібліотека-філія  №1);
інформаційна  година  «Шляхами  бою  і  перемоги»  (Есхарівська  бібліотека  –
філія);

до  Дня  пам’яті  жертв  голодоморів:  підготовлено  меморіальну  викладку
«Чорні  сторінки  історії  України»  (Великобабчанська  бібліотека-філія);
організовано  презентацію  збірок  спогадів  очевидців  «Свіча  пам’яті»
(Зарожненська бібліотека-філія); вечір пам’яті «Страшні роки», перегляд книги
на  тему:  «Голод  в  Україні:  сторінки  історії»  (Тернівська  бібліотека-філія);
вечір-реквієм «Пам’ять людська не забуде повік» (Старопокровська бібліотека-
філія);  вечір  пам’яті  «Страшні  роки» та  перегляд  книги за  темою:  «Голод в
Україні: сторінки історії» (Кам’яноярузька бібліотека-філія);

а  також  до  Дня  вшанування  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській АЕС, Дня Українського козацтва, Дня Захисника України.

Організовані  книжкові  виставки:  до  Дня  захисників  України  «Вкраїно
рідна  пам’яттю  людською  ти  збережеш  героїв  імена»,  «Українці  –  нація
героїв»;  до  Дня  українського  козацтва  «Хай  живе  козацька  воля!  Хай  живе
козацький  дух!»;  до  Дня  визволення  України  від  нацистських  загарбників
«Допоки пам’ять в серці не згасає»; Дня Гідності та Свободи «Українці – нація
героїв», «Україна  –  територія  гідності  та  свободи»; Дня  пам’яті  жертв
голодоморів:  «Голодомор  –  наша  печаль  і  скорбота»,  «І  свічка  плакала  в
скорботі…».

Організовано  показ  документальних  фільмів  з  підборки  кіноклубу
«Докудейс»  до  Дня  захисника  України,  Дня  Українського  козацтва,  Дня
Гідності та Свободи України, Дня пам’яті жертв голодоморів.

До Різдвяних та новорічних свят організовано проведення майстер-класу з
виготовлення поробок до Нового року; роботу тематичного куточку  «Пошта
Діда Мороза»; майстер-класу з виготовлення поробок до Дня Святого Миколая.
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У  рамках  Міжнародного  дня  людей  з  інвалідністю  організовано
проведення  Дня  добра  «Турбота  має  адресу»  (відвідування  працівниками
бібліотек-філій району осіб з інвалідністю).

20.12.2019  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).

Бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система» брали  участь  у  обласному  конкурсі  серед  публічних  бібліотек
Харківщини  на  кращу  статтю  та  фотокартку  з  краєзнавчої  тематики  в
українській Вікіпедії  «ВікіХарківщина 2019».

За окремим планом у рамках «Тижня права» проведено  скап-консультацію
безкоштовної  правової  допомоги  населенню  району,  показ  тематичних
документальних фільмів з пібірки «Докудейс» (13.12.2019 у Кам’яноярузькій
бібліотеціа-філії відбувся показ фільму «Дівчина проти гравітації»).

Забезпечено  участь  кращих  читачів  шкільного  віку  у  V  обласному
ювілейному  патриотичному  Форумі,  присвяченому  100-річчю  Воз’єднання
України «Діти єднають Україну» (м. Харків).

З  метою  удосконалення  стилю,  форм  і  методів  роботи  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації проведені  навчання  працівників
районної державної адміністрації (17.10.2019, 07.11.2019). Окрім поточних питань
діяльності, розглянутих на навчанні, також відбулась лекція за темою «Голодомор
1932-1933 років. Україна пам’ятає»,  проведено  інструктаж з охорони праці з
прийманням заліку, практичні заняття щодо складання індивідуальної програми
підвищення  рівня  професійної  компетентності  та  визначення  завдань  і
ключових показників державних службовців.

Згідно з графіком комплексного вивчення стилю і методів роботи, надання
практичної  і  методичної  допомоги  структурним  підрозділам  районної
державної  адміністрації  у  2019  році проведено  перевірки  щодо  стану
планування  діяльності,  правової  роботи,  ведення  діловодства  та  кадрової
справи, забезпечення доступу до публічної інформації та інших питань відділу
економічного  розвитку  і  торгівлі  (23.10.2019)  та  фінансового  управління
районної державної адміністрації (27.11.2019).

З  метою  забезпечення  ефективної  взаємодії  з  органами  місцевого
самоврядування та службами району організовано та провено розширені наради
першого  заступника  голови  районної  державної  адміністрації  з  заступником
голови,  керівником  апарату,  керівниками  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації та служб району за участю сільських, селищних голів
(11.11.2019 та 16.12.2019), на яких розглянуті нагальні питання (щодо сталого
проходження опалювального переіоду 2019-2020 років, стану призову громадян
на  строкову  військову  службу,  забезпечення  безпеки  під  час  новорічних  та
різдвяних свят тощо).

Також організовані та проведені семінари-наради з сільськими, селищними
головами та секретарями місцевих рад.
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З  метою  організації  контролю  за  здійсненням  органами  місцевого
самоврядування  району  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади,
відповідно  до  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  організовано  роботу  комісії  з
проведення перевірки здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади,  яка  здійснила  виїзд  до  виконкому  Новопокровської  селищної  ради
27.11.2019.  Окрім  того,  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації узагальнено досвід роботи  виконкому Зарожненської,  Волохово-
Ярської,  Великобабчанської  сільських,  Новопокровської  селищної  рад,
проаналізовано  виконання  Введенською  селищною,  Зарожненською,
Кам’яноярузькою,  Волохово-Ярською,  Старопокровською  сільськими  радами
делегованих повноважень органів виконавчої  влади з  окремих статей Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Проведено спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
районної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення
інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів
(22.10.2019), засідання колегії районної державної адміністрації (24.12.2019),
на яких загалом розглянуто 5 питань.

Проведено 2 телефонних зв’язки з  населенням «Пряма лінія»  за  темами
«Гідна  заробітна  плата  –  шлях  до  підвищення  рівня  життя  населення»
(16.10.2019)  та  «Безпека  людини і  навколишнього природного середовища –
запорука повноцінного життя» (20.11.2019).

Організовано нагородження працівників району різних сфер та галузей з
нагоди державних та професійних свят. Проведено 11 засідань комісії з питань
нагородження  районної  державної  адміністрації  та  районної  ради.  Почесною
грамотою Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської районної
ради  нагороджено  130  осіб  та  8  колективів,  оголошено  Подяку  голови
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  голови Чугуївської  районної
ради 59-ти особам та 8-м колективам.

Відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації
підготовлено  55  проєктів розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації з кадрових питань (35 – з особового складу, 15 –  про відпустки,
5 – про відрядження). Окрім того, підготовлено 130 проєктів наказів керівника
апарату районної державної адміністрації з кадрових питань (68 – з особового
складу, 58 – про відпустки, 4 – про відрядження).

Станом на 01.01.2020 у районній державній адміністрації фактично працює
113 осіб,  6  посад  вакантних,  з  них  2  строкові:  1 – на  період  відпустки  для
догляду  за  дитиною,  1 – у  зв’язку  з  проходженням  військової  служби  за
контрактом.

У звітному періоді  на  посади призначено  5  працівників  (з  урахуванням
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  із  статусом
юридичної  особи  публічного  права):  1 – за  результатами  конкурсу  без
випробування, 4 – у порядку переведення з іншого державного органу.
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У ІV кварталі звільнились 12 осіб: 2 – за угодою сторін, 2 – за власним
бажанням у зв’язку із виходом на пенсію, 1 – у порядку переведення до органів
місцевого самоврядування, 4 – у порядку переведення до іншого державного
органу,  2 – у  зв’язку  з  ліквідацією  державного  органу,  1 – у  зв’язку  із
закінченням строку призначення на посаду державної служби.

За результатами 10 засідань комісії з підрахунку стажу роботи працівників
районної  державної  адміністрації  15 державним  службовцям  встановлено
надбавку за вислугу років на державній службі, відповідно до Закону України
«Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016
№ 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби». 

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

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

Упродовж кварталу державні службовці районної державної адміністрації
підвищували  кваліфікацію  на  навчаннях  працівників  районної  державної
адміністрації,  на  семінарах-нарадах  з  сільськими,  селищними  голами  та
секретарями місцевих рад.  51 особа підвищила кваліфікацію у Харківському
регіональному  інституті  державного  управління  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України  за  програмами  загальних
короткострокових семінарів і 6 осіб – за загальною професійною програмою.

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

Одна  особа  брала  участь  у  тренінгу  для  уповноважених  осіб  з  питань
запобігання  та  виявлення  корупції  органів  державної  влади  за  темою
«Запобігання та виявлення корупції» – практика застосування» та очній сесії за
загальною професійною (сертифікатною) програмою «Запобігання та виявлення
корупції».

Координувалась  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. За звітний період з означеного питання вивчено роботу фінансового
управління,  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації, про що складено довідки.

Упродовж  кварталу  до  Харківської  обласної  державної  адміністрації,
Міжрегіонального  управління  Національного  агентства  України  з  питань
державної  служби  у  Харківській  та  Сумській  областях,  Чугуївської
міськрайонної  філії  Харківського  обласного  центру  зайнятості,  Чугуївського
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об’єднаного районного військового комісаріату надавалися інформації та звіти
щодо  роботи  з  персоналом  з  дотримання  вимог  чинного  трудового
законодавства,  законодавства  про  державну  службу,  запобігання  корупції,
обліку військовозобов’язаних.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  та  Указу
Президента  України  від  07.02.2008  №  109/2008  «Про  першочергові  заходи
щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування» за окремим графіком
проведені  особисті  прийоми  громадян  керівництвом  районної  державної
адміністрації. Всього проведено 18 особистих прийомів громадян керівництвом
районної державної адміністрації  (прийнято 22 особи), у тому числі 5 виїзних
(прийнято  5  осіб). Проведено  3  засідання  постійно  діючої  комісії  районної
державної  адміністрації  з  питань розгляду  звернень громадян.  Зареєстровано
174  письмових  звернення  громадян,  з  них  11  колективних  та  2  дублетних.
Повторних звернень не надходило. Усього звернулось 1557 осіб.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до
районної державної адміністрації надійшло 23 запити на публічну інформацію
(8  –  від  фізичних  осіб,  15  –  від  юридичних).  По  одному  запиту  у  наданні
інформації  було  відмовлено  у  відповідності  до  положень  чинного
законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Відповіді на усі запити
надано у встановлені законодаством терміни. Станом на 01.01.2020 до системи
обліку (реєстру) внесено 11427 документів.

Видано  103  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  з
основної  діяльності.  Надійшла  постанова  Центральної  виборчої  комісії,
14  розпоряджень  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації,
4  рішення обласної  ради,  390  документів  із  Харківської  обласної  державної
адміністрації  та  органів  виконавчої  влади  вищого  рівня,  175  –  від  місцевих
організацій, установ, підприємств.

На початок ІV кварталу 2019 року на контролі перебувало 358 документів. 
У звітному періоді районною державною адміністрацією взято на контроль

252 документи, з них: 4 розпорядження голови Харківської обласної державної
адміністрації,  доручення голови та доручення заступника голови Харківської
обласної  державної  адміністрації,  5  розпоряджень  голови  та   14  доручень
першого заступника голови районної державної адміністрації,   161 документ
посадових  осіб  Харківської  обласної  державної  адміністрації,  районна
програма, 65 листів та інших документів територіальних органів, центральних
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних
та контролюючих органів, у тому числі: 9 листів від Чугуївської районної ради,
7  –  від  Чугуївської  місцевої  прокуратури,  10  –  від   контролюючих органів,
1  адвокатський  запит,  1  депутатське  звернення  та  4  внутрішні  документи
районної державної адміністрації.

Протягом кварталу загалом на контролі перебувало 610 документів. 
Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами в

районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами районної державної адміністрації підготовлено 1100 інформацій.
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Виконано у повному обсязі та знято з контролю 281 документ.
З  метою забезпечення  функціонування  інформаційно-телекомунікаційної

системи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації
постійно проводилось адміністрування роботи локальної комп’ютерної мережі.

Здійснено періодичне поновлення операційних систем файлового серверу
та серверу електронного документообігу. Постійно проводилась перевірка квот
у папках користувачів, групові політики, робота служб DNS та DHCP, щоденна
архівація  даних,  щотижневе  копіювання  папок  користувачів  на  зйомний
жорсткий диск.

Для  адміністрування  роботи  серверу  FosDoc  здійснювалось  щоденне
резервне  копіювання  бази  даних.  Організовувалось  технічне  обслуговування
оргтехніки.

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

Постійно проводилась методична підтримка роботи користувачів програми
FossDoc у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

На  виконання  законодавства  та  Програми  інформатизації  Чугуївського
району  на  2018-2020  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради
від  28.11.2017  року,  для  програми  FosDoc  придбано  та  впроваджено  на
тестовому майданчику модуль «Інтеграція з СЕВ ОВВ» з використанням ЕЦП.

Юридичним  відділом  апарату  районної  державної  адміністрації
проводилась  перевірка  та  правова  експертиза  проєктів  розпоряджень  голови
районної  державної  адміністрації,  рішень  колегії  районної  державної
адміністрації, рішень районної ради. Щомісячно перевірялись накази керівників
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  на  відповідність
чинному законодавству. 

Проводилась робота по перевірці актів органів місцевого самоврядування,
виданих  з  питань  здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади, на відповідність чинному законодавству.

У  встановленому  законом  порядку  представлено  інтереси  районної
державної адміністрації у судах та інших органах при розгляді правових питань
та спорів. 

Проведено  засідання  міжвідомчої  координаційно-методичної  ради  з
правової освіти населення районної державної адміністрації.

Забезпечено  виконання  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  «Про  затвердження  Плану  заходів  щодо  участі  Чугуївського
району у проведенні  в 2019 році Всеукраїнського  тижня права». 

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

Сектором з питань оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи
та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації здійснювались заходи щодо реалізації державної політики у сфері
оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та  взаємодії
з правоохоронними органами.
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Проведено  роботу  з  реалізації  вимог  керівних  документів  з  питань
режимно-секретної  роботи.  Відпрацьовано  документи  відповідно  до  вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 (для службового
користування).  Проведено  коригування  розділів  Плану  мобілізаційної
підготовки.

Здійснювався контроль за ходом відбору кандидатів на військову службу
за  контрактом  та  призову  на  військову  службу  на  території  району.  План
призову на контрактну службу виконаний на 136 %. План призову громадян на
строкову  військову  службу  виконано  на  100  %.  Чугуївський  об’єднаний
районний військовий комісаріат за підсумками роботи у 2019 році посів друге
місце в області з призову на військову службу.

Надано  допомогу  посадовим  особам,  які  відповідають  за  військово-
облікову роботу на підприємствах району, у сільських, селищних радах.

Проведено уточнення документів територіальної оборони району.
Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату  районної

державної  адміністрації  виконувались  основні  завдання  згідно  з  вимогами
Закону  України  «Про  Держаний  реєстр  виборців».  Проводилось  щомісячне
періодичне  поновлення  персональних  даних  Реєстру  у  відповідності  до
статті  22  Закону  України  «Про  Державний  реєстр  виборців»,  за  допомогою
перевірочної  форми  CheckForm проводилась  перевірка  завантажень  до
Автоматизованої інформаційно-телекомунікаціної системи Державного реєстру
виборців. Усього отримано  149  відомостей по усім населеним пунктам району,
що містили дані про 1053 виборця. За результатами опрацювання відомостей
періодичного  поновлення  прийняті  рішення  щодо  включення  до  наказів  –
581  виборця,  включення  до  Державного  реєстру  виборців  –  69  виборців,
внесення  змін  до  персональних  даних  у  Державного  реєстру  виборців  –
513 виборців,  включення до звернень до інших відділів ведення Державного
реєстру виборців – 248 виборців, переадресування для прийняття рішення на
інші  відділи  Державного  реєстру  виборців  –  29  виборців,  прийняття
переадресувань з інших відділів Державного реєстру виборців – 33 виборців,
відмовлено  у  змінах  в  Автоматизованій  інформаційно-телекомунікаціній
системі Державного реєстру виборців – 237 виборцю.

Видано  44 накази  начальника  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців  апарату  районної  державної  адміністрації  про  внесення  змін  до
персональних даних виборця, включеного до Державного реєстру виборців та
29 наказів  про  знищення  запису  Державного  реєстру  виборців.  Загальна
кількість внесених змін до персональних даних виборців склала 581 запис.

На виконання постанови Центральної виборчої комісії від 24.11.2012 № 11
«Про  порядок  утворення  звичайних,  закордонних  та  спеціальних  виборчих
дільниць на постійній основі» відділом ведення Державного реєстру виборців
за поданням сільських, селищних голів внесено зміни до меж постійнодіючих
виборчих дільниць  на  території  району:  с.Тернова  (дільниця  630886)  та  смт
Новопокровка (дільниця 630895).

Діяльність Архівного відділу районної державної адміністрації направлена
на  взаємодію  з  юридичними  особами,  у  діяльності  яких  утворюються
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та не утворюються документи Національного архівного фонду, комплектування
архівного відділу документами Національного архівного фонду та державний
облік документів Національного архівного фонду.

Проведено  4  засідання  експертної  комісії  Архівного  відділу,  на  яких
розглянуто номенклатури справ, описи справ постійного зберігання, з кадрових
питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду тощо.

Проведено  паспортизацію  архівів  юридичних  осіб,  що  є  джерелами
формування  Національного  архівного  фонду.  Проводилось  перевіряння
наявності та стану справ.

На постійне зберігання прийнято документи, що внесені до Національного
архівного фонду, в упорядкованому стані за описами справ загальною кількістю
832  од.  зб.:  фінансового  управління  Чугуївської  районної  державної
адміністрації  Харківської  області  за  2007-2011  роки  у  кількості  74  од.  зб.,
відділу соціального забезпечення Виконавчого комітету Чугуївської районної
Ради народних депутатів за 1962-1979 роки у кількості 18 од. зб., Чугуївської
районної  ради  за  1995  рік  у  кількості  3  од.  зб.,  Чкаловської  селищної  ради
Чугуївського  району  Харківської  області  за  1994-2016  роки  у  кількості
558  од.  зб.,  виконавчого  комітету  Малинівської  селищної  Ради  народних
депутатів  у  кількості  17  од.  зб.,  Великобабчанської  сільської  ради
за  2007-2011  роки  у  кількості  110  од.  зб.  та  агропромислового  комбінату
«Чугуївський» за 1986-1993 роки у кількості 52 од. зб.

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
юридичних осіб. 

З  метою  організації  користування  документами  забезпечено
функціонування читального залу.  

Відділом масових комунікацій районної державної адміністрації проведено
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,
громадських  організацій,  конфліктоутворюючі  ситуації та  проблеми  району,
масові  акції,  резонансні  події тощо.  Підготовлено  13  щотижневих  та
3 щомісячні інформації щодо суспільно-політичної ситуації у районі. 

Забезпечено  інформаційне  наповнення  офіційного  вебсайту  районної
державної  адміністрації  (розміщено  440  матеріалів,  з  яких  349  становили
новини). 

Проведені  Дні  інформування  за  темами  «Про  стан  реалізації  державної
політики у сфері культури» (17.10.2019), «Про підтримку обдарованої молоді»
(21.11.2019),  «Про  розвиток  фізичної  культури  і  спорту  та  формування
здорового способу життя» (19.12.2019).

З метою належного відзначення державних свят на території району орга-
нізовано проведення мітингів, покладання квітів до пам’ятників загиблим вої-
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нам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, жертвам голодомору 1932-
1933 років до 75-ї річниці вигнання нацистів з України, Дня Гідності і Свобо-
ди, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня вшанування учасників ліквідації наслі-
дків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  100-річчя  подій  Української  революції
1917-1921 років.

Вжито  організаційних заходів  щодо передплати  на  інформаційну  газету
«Вісник Чугуївщини» на 2020 рік.

На  підставі  Регламенту  роботи  районної  державної  адміністрації
Харківської  області  сформовано  Перспективний  план  (основних  напрямів)
діяльності  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  на  2020  рік,
затверджений  розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації
від  21.12.2019  №  331,  План  роботи  районної  державної  адміністрації  на
І квартал 2020 року, затверджений розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 24.12.2019 № 334, план засідань колегії Чугуївської районної
державної адміністрації (від 10.12.2019).

 

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

Оксана Семенова 23 270
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