
 

ЗВІТ 

про виконання плану роботи районної державної адміністрації  

на I квартал 2020 року 
 

Районною державною адміністрацією у I кварталі 2020 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 відділу фінансів районної державної адміністрації 

знаходилось виконання Бюджетного кодексу України, у тому числі статті 77,               

а також Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо 

забезпечення виконання районного бюджету у 2020 році. Щомісячно 

проводився  аналіз  виконання  районного  бюджету на 2020 рік. 

Постійно надавалась практична і методична допомога усім сільським та 

селищним радам з питань уточнення місцевих бюджетів.  

Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо затверджених 

бюджетів на 2020 рік та затверджених звітів про виконання місцевих бюджетів 

за 2019 рік, помісячні розподіли доходної та видаткової частини на 2020 рік. 

Перевірено їх відповідність бюджетному законодавству. Прийнято кошториси 

бюджетних установ районного бюджету на 2020 рік. 

Підготовлено інформацію щодо виконання вимог розпоряджень голови 

районної державної адміністрації від 27.02.2013 № 45 «Про хід виконання 

Стратегії соціально-економічного розвитку Чугуївського району до 2020 року», 

від 18.03.2020 № 87 «Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо 

наповнення місцевих бюджетів району, економного і раціонального 

використання бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів». 

Щопонеділка проводились наради з фінансово-бюджетних питань. 

Проводився  щоденний моніторинг виконання доходної частини районного 

бюджету та стан виплат захищених статей видатків, проведено роботу з 

Чугуївським управлінням Державної казначейської служби України 

Харківської області щодо стану проведення видатків та інших бюджетних 

питань. 

Відділом з питань надання адміністративних послуг та державної 

реєстрації районної державної адміністрації забезпечено ефективну діяльність 

Центру надання адміністративних послуг при районній державній 

адміністрації. 

Зареєстровано 2173 звернення щодо надання адміністративних послуг:                 

16 – від Чугуївського районного відділу Головного управління Державної 

міграційної служби України в Харківській області, 1179 – від міськрайонного 

управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області, 7 – від Східного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції, 977 – власних послуг (від відділу державної 

реєстрації районної державної адміністрації 894 звернення щодо нерухомого 
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майна та 74 звернень щодо бізнесу, а також 9 – від сектору містобудування та 

архітектури районної державної адміністрації), 1 документ дозвільного 

характеру.  

Видано 2133 результати: 16 – Чугуївському районному відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                    

1282 – міськрайонному управлінню у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 835 – власних 

послуг, 1 документ дозвільного характеру.  

Підготовлено 7 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 33 інформаційні 

довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Надано 950 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

На постійному контролі відділу енергетики та захисту довкілля районної 

державної адміністрації знаходились питання нарощування поголів’я великої 

рогатої худоби, продуктивності галузі тваринництва та ефективного 

використання кормів. Постійно проводився моніторинг закупівельних цін на 

молоко, м’ясо та продовольчі продукти тваринницького походження. 

У галузі тваринництва станом на 01.04.2020 року поголів’я великої рогатої 

худоби налічує 8521 голову, свиней – 64082 голови. Виробництво м’яса худоби 

та птиці (у живій вазі) становило 127,1 тонн, молока – 6929,19 тонн. Надій 

молока у середньому від однієї корови склав 10612,0 кг, середньодобові 

прирости великої рогатої худоби становили 2021,8 гр. 

Проведено роботу по інформуванню сільськогосподарських підприємств 

району щодо існуючих програм державної підтримки агропромислового 

комплексу. Своєчасно надавались роз’яснення та методичні матеріали.  

Проведено моніторинг розрахунків за оренду земельних часток (паїв) у 

2020 році по сільськогосподарських підприємствах району. Станом на 

01.04.2020 року сільськогосподарські підприємства району повністю 

розрахувались з орендодавцями за оренду земельних часток (паїв). Всього 

сплачено 106731,9 тис. грн.  

Постійно проводився моніторинг забезпеченості сільськогосподарських 

підприємств району паливно-мастильними матеріалами, закупівлі та 

застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин, а також потреби 

підприємств агропромислового комплексу у залученні кредитних коштів для 

виконання сільськогосподарських робіт у 2020 році. 

Станом на 01.04.2020 року у районі налічується 227 закладів торгівлі:                     

1 супермаркет, 137 магазинів, 73 торговельних павільйонів, 16 кіосків. 

У районі реалізують свою продукцію 11 павільйонів ТОВ «Українсько-

словенського підприємства «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський»,                 

1 магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних павільйонів                   

ТОВ Фірма «ПОСАД» та 1 фірмовий кіоск Роганського м’ясокомбінату. 

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 22 кафе, 1 буфет, 

1 кафетерій, 25 їдалень.  

На території району функціонує 34 об’єкти побутового обслуговування 

населення, які надають 12 видів послуг з ремонту взуття, телерадіоапаратури, 
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пошиву одягу, послуг перукарні, лазні тощо. Ціни на основні продукти 

харчування знаходяться на рівні середньо-обласних.  

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби у торговельній мережі району 

становлять: хліб житньо-пшеничний – 19 грн, хліб із борошна вищого ґатунку – 

17,73 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 14 гривень. 

Проведено моніторинги цін на основні продукти харчування та ринкових 

цін на сільськогосподарську продукцію, щотижнево проводився моніторинг цін 

на хліб, хлібобулочні вироби та нафтопродукти. Також у період карантинних 

заходів з 18.03.2020 року проводився щоденний моніторинг цін та наявності 

продуктів харчування першої необхідності, проводилась профілактична робота 

з підприємствами аграрно-промислового комплексу, харчової промисловості та 

торгівлі з метою протидії розповсюдження короновірусу COVID-19. 

З керівниками сільськогосподарських підприємств району постійно 

проводилось робота щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів в 

аграрний сектор. 

Здійснювався контроль за ходом реєстрації заявок на участь Чугуївського 

району у обласному конкурсі міні-проєктів розвитку територіальних громад  

«Разом в майбутнє» у 2020 році.  

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації здійснювався  контроль за 

станом проходження опалювального періоду 2019-2020 років у населених 

пунктах району. Проведено нараду з Кочетоцьким селищним головою щодо 

налагодження стабільної роботи об’єктів теплоенергетики. 

Філіями «Чугуївське ДЕП», «Куп’янське 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 до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та належне 

утримання у зимовий період 2020 року. Під час ожеледі, яка виникала у січні 

поточного року, дорожніми підприємствами було використано 30 т 

протиожеледної суміші та оброблено найбільш потенційно небезпечні спуски – 

підйоми, повороти.  

На виконання розпорядженням голови районної державної адміністрації 

від 01.11.2019 № 275 «Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо-

зимових дощових паводків, льодоходу і весняної повені в району у 2019-               

2020 роках» уточнено розрахунок сил та засобів комунально-технічних 

спеціалізованих та інженерних спеціалізованих служб цивільного захисту для 

проведення робіт з ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені                                    

у 2019-2020 роках; уточнено порядок інформаційної взаємодії на відповідній 

території між черговими комунальних підприємств, сільськими, селищними 

радами, районною державною адміністрацією на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій під час паводку, льодоходу і весняної повені; 

підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства проведено заходи 

з підготовки до роботи водозаборів господарсько-питного призначення, 

водопровідно-каналізаційних споруд і мереж та інших об’єктів комунального 
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господарства у період весняної повені; створено на підприємствах житлово-

комунального господарства резерв будівельних та пально-мастильних 

матеріалів, наявність і готовність до дій за призначенням техніки та 

спеціального обладнання (у тому числі засобів відкачування, насосів великої 

потужності, машин для підвозу питної води, автономних джерел 

електропостачання), необхідного для оперативного реагування на надзвичайні 

ситуації під час повені; визначено об’єкти життєзабезпечення населення, 

транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть 

зазнати негативного впливу природних явищ, та розроблено заходи щодо 

забезпечення їх сталого функціонування під час паводків та пропуску 

льодоходу і повені.  

У березні виникла напружена ситуація щодо погашення заборгованості 

Філією «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» за 

послуги водовідведення перед КП «ВОДА ЕСХАРА». Дане питання 

знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації. 

Неодноразово розглядалось на районному та обласному рівнях під час 

особистого прийому керівниками структурних підрозділів Харківської обласної 

державної адміністрації, засідання місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району, наради за 

участю заступника начальника управління паливно-енергетичного комплексу 

Харківської обласної державної адміністрації Дмитра Тараненка, директора 

Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної адміністрації Сергія Магдисюка.  

Представниками районної державної адміністрації, Малинівської селищної 

ради та військової частини А 2467 було здійснено виїзд до смт Малинівка з 

метою огляду під’їзної дороги для забезпечення безперешкодного доступу до 

житлових будинків мешканцями військового містечка А 2467. 

Підготовлено перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту комунальної власності відповідних територіальних громад, а саме 

заплановано реалізацію проєкту «Капітальний ремонт вулиці Матерієнко від 

буд. № 44 до кінцевої зупинки маршрутного автобусу в с. Мосьпаново» на суму 

1499,18 тис. грн. 

Погоджено перелік об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення по Чугуївському району, а 

саме проведення ремонтних робіт на дорогах загального користування 

місцевого значення «Кам’яна Яруга-Введенка-Тернова» (С212602) та «Стара 

Гнилиця-Лиман-Нижній Бишкин» (О212634). 

Філією «Чугуївський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор»                 

ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ліквідовано аварійну ямковість та 

укладено на дорозі загального користування місцевого значення С212602 

«Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова» 19,5 т асфальтобетону, роботи 

продовжуються. Згідно з укладеним договором з Малинівською селищною 

радою проводилось грейдерування доріг комунальної власності у                             

смт Малинівка. 
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Службою автомобільних доріг у Харківській області, як замовником,  та 

підрядною організацією «Автомагістраль – Південь» проведено відновлення 

дорожнього полотна на дорозі загального користування державного значення 

Н-26 «Чугуїв – Мілове» від вул. Берегова до мосту через р. Сіверський Донець 

та до перехрестя з автомобільною дорогою державного значення М03 «Київ – 

Харків – Довжанський».  

Сільським, селищним радам доведено алгоритм надання субвенцій з 

місцевого бюджету обласному бюджету на співфінансування проведення 

поточного середнього ремонту доріг загального користування місцевого 

значення. 

Взято участь у регіональному семінарі за темою «Підвищення 

енергоефективності в територіальних громадах».  

Здійснено виїзд до смт Кочеток з метою огляду житлового будинку, 

розташованого за адресою: смт Кочеток, вул. Горянська, буд. 2А (об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «ГОРЯНСЬКА 2А») для участі у 

обласному конкурсі міні-проєктів розвитку територіальних громад «Разом у 

майбутнє» (ремонт покрівлі на загальну суму 299,0 тис. грн). 

Спільно з Мосьпанівським сільським головою взято участь у нараді               

ДП «Дороги Харківщини», на якій розглянуто  питання щодо порядку освоєння 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення 

капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах. Згідно з переліком об’єктів, затвердженим розпорядженням голови 

Харківської обласної державної адміністрації від 20.02.2020 № 83, заплановано 

реалізувати проєкт «Капітальний ремонт вулиці Матерієнко від будинку № 44 

до кінцевої зупинки маршрутного автобуса в с. Мосьпанове Чугуївського 

району Харківської області» на суму  1977,00 тис. грн. 

Підготовлено проєкт розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 19.03.2020 № 88 «Про проведення в районі щорічної 

всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою», згідно з яким  

керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 

сільським, селищним радам із залученням мешканців населених пунктів 

району, учнівської молоді, волонтерів та громадських організацій 

рекомендовано організувати та здійснити заходи з повної ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, прибирання та 

приведення до належного санітарного стану прибудинкових територій, парків, 

скверів, дитячих, спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, 

братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, 

вулиць, доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, а також 

забезпечити  очищення від сміття берегів водойм у населених пунктах. Акція 

проводиться щороку з 21 березня по 30 травня на території Чугуївського 

району та у рамках проведення дня благоустрою територій населених пунктів у 

третю суботу квітня. У рамках підготовки до проведення на території 

Чугуївського району акції «Посадимо 1 000 000 дерев за 24 години» 

проводились наради, організовано консультації з відповідних питань.  Проте 
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проведення заходів у зв’язку з карантином, запровадженим на території 

України, відтерміновано.  

Проведено зустріч з автоперевізниками району щодо припинення 

транспортного сполучення з 12.00 18.03.2020 року у зв’язку із запровадженням 

карантину на території Чугуївського району.  

Здійснювались заходи щодо підготовки до проведення конкурсу з 

визначення автомобільних перевізників на приміському автобусному маршруті 

№ 1475 «Чугуїв (АС) – В. Бабка через Тетлегу» та маршруті № 1476 «Чугуїв 

(АС) – Мосьпанове». Умови проведення конкурсу викладені у інформаційній 

газеті «Вісник Чугуївщини» (номер від 21.03.2020 № 13). 

Питання щодо фінансово-економічного стану житлово-комунальних 

підприємств району, їх платоспроможності і надалі знаходяться на постійному 

контролі. Заборгованість по виплаті заробітної плати на підприємствах 

житлово-комунального господарства району відсутні. 

Проведено нараду з питання погашення заборгованості споживачів 

Чугуївського району за отримані послуги тепло-, водопостачання та 

водовідведення за підсумками 2019 року, та особливості призначення житлових 

субсидій та пільг на послугу з управління будинком.  

Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення становить                         

4312,3 тис. грн, з них заборгованість населення – 2847,0 тис. грн, 

заборгованість за послуги теплопостачання – 15814,86 тис. грн. Районною 

міжвідомчою комісією з питань проведення розрахунків за спожиті енергоносії 

розглянуто питання своєчасної оплати за використані енергоносії з боку 

споживачів району та проведено аналіз стану погашення заборгованості.  

Відділом оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами районної державної адміністрації здійснювались 

заходи з реалізації державної політики у галузях оборонної роботи, цивільного 

захисту, законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян.  

Розроблені проєкти розпоряджень голови районної державної 

адміністрації від 11.01.2020 № 08 «Про перевірку ведення військового обліку 

на території Чугуївського району у 2020 році», від 21.03.2020 № 90 «Про 

переведення органів управління та сил цивільного захисту Чугуївського району 

для виконання завдань в режимі надзвичайної ситуації», від 27.03.2020 № 96 

«Про призначення керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації»,                           

від 30.03.2020 № 98 «Про відпуск матеріальних цінностей з місцевого 

матеріального резерву». 

Підготовлено та проведено 6 засідань місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського 

району (5 позачергових, протоколи № 1-5 та 1 чергове, протокол № 6), на яких 

розглянуті питання: про підсумки проведення позапланових заходів 

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері 

пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей, які розташовані 

на території Чугуївського району; заслуховування доповідей директорів 

Зарожненського, Тернівського навчально-виховних комплексів Чугуївської 

районної ради Харківської області щодо забезпечення комплексу заходів із 
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запобігання пожежам на підпорядкованих об’єктах та створення умов для їх 

гасіння; про ситуацію, що склалася на території Есхарівської селищної ради; 

про попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) та 

введення обмежувальних заходів на території Чугуївського району; про 

посилення карантинних заходів, з запобіганням поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території Чугуївського району; про 

виконання завдань органами управління та силами цивільного захисту 

Чугуївського району в режимі надзвичайної ситуації; щодо введення 

додаткових заходів боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19 на 

території Чугуївського району; про хід підготовки району до пропуску паводків 

і весняної повені; затвердження Відомості обліку місць масового відпочинку 

людей на водних об’єктах Чугуївського району в 2020 році. 

Підготовлені та проведені засідання: робочої групи з питань формування, 

ведення та використання районного страхового фонду документації                            

(23.01.2020 року), на якому розглянуто питання щодо підсумків роботи робочої 

групи з питань формування, ведення та використання районного страхового 

фонду документації за 2019 рік та постановки завдань на 2020 рік; районної 

комісії з питань евакуації (04.02.2020 року), на якому підбито підсумки роботи 

комісії за 2019 рік та визначено завдання на 2020 рік.  

Організовано нараду заступника голови районної державної   

адміністрації – заступника голови місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району з керівним 

складом органів управління, районних спеціалізованих служб цивільного 

захисту, на якій підбито підсумки функціонування ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району 

у 2019 році та визначено основні завдання цивільного захисту на 2020 рік.  

Уточнено розрахунок сил та засобів району, які залучаються для ліквідації 

наслідків паводка. Окремо уточнена наявність плавзасобів для проведення 

рятувальних робіт, можуть бути задіяні 9 веслувальних та 2 моторних човна. 

 Проведено роботу з селищними, сільськими головами щодо вжиття 

заходів з забезпечення безпеки людей під час проведення свята Богоявлення – 

Хрещення Господнього 19 січня 2020 року, а саме створення тимчасових 

рятувальних постів, організації чергування медичних працівників для 

оперативного надання медичної допомоги потерпілим на водоймах Волохово-

Ярської сільської,  Кочетоцької та Чкаловської селищних рад. 

13-15 січня 2020 року організовано доведення інформації до населення 

району щодо проведення обласною державною адміністрацією технічної 

перевірки автоматизованої системи оповіщення населення Харківської області з 

включенням електросирен. 

Здійснено аналізи: щодобової діяльності Чугуївського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Харківській області щодо 

виконання завдань і функцій з охорони та захисту прав і свобод людини, 

протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку;  відбору 

кандидатів (8 осіб) на військову службу за контрактом у лютому 2020 року; 
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приписки юнаків до приписної дільниці Чугуївського об’єднаного районного 

військового комісаріату. 

Здійснено моніторинг: плану організаційних і практичних заходів 

Чугуївської районної державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування, організацій та установ щодо запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах у зимовий період 2019-2020 років; комплексного плану 

заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру і пожежної безпеки у Чугуївському районі в осінньо-

зимовий період 2019-2020 років; наявності систем відеоспостереження, які 

плануються для інтеграції до існуючої системи центру обробки даних 

Головного управління Національної поліції в Харківській області. 

Взято участь у проведенні на Чугуївському військовому полігоні 

організаційно-методичних зборів для командирів бригад територіальної 

оборони із 5-ти сусідніх областей України, керівників районних військових 

комісаріатів. 

Місцевою комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Чугуївського району 15.01.2020 року обстежено 

автомобільну дорогу С212617 «Під’їзд до села Зауддя», а також нагірні та 

водовідвідні канави, кювети вздовж дороги, з метою визначення запобіжних 

заходів проти затоплення автомобільної дороги.   

Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту Харківської 

області на 2020 рік Головним управлінням Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Харківський області та Департаментом цивільного 

захисту обласної державної адміністрації здійснено планову цільову перевірку 

діяльності Чугуївської районної державної адміністрації щодо стану 

готовності до пропуску льодоходу, повені та паводків. 

Спільно з Чугуївським районним відділом Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області 

узагальнено інформацію про стан готовності фонду захисних споруд 

цивільного захисту району за І квартал 2020 року. Балансоутримувачами 

проведено оцінку стану готовності 13 захисних споруд цивільного захисту.  

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. 

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

розглянуто та узгоджено 27 проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будинків і споруд, а також особистого селянського господарства. 

Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок для 

проєктування та будівництва забудовникам не надавались. 

Забудовникам Чугуївського району видано 9 будівельних паспортів на 

забудову земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових 

будинків, господарчих будівель та споруд. 
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Із 6-ма забудовниками району була проведена робота щодо введення 

індивідуальних житлових будинків в експлуатацію відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 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 сільськогосподарського 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». 

На постійному контролі знаходиться питання введення житла в 

експлуатацію. Проведено 2 засідання районної робочої групи по введенню 

житла в експлуатацію в Чугуївському районі. Станом на 30.03.2020 року в 

експлуатацію введено 4 індивідуальних житлових будинків, загальною            

площею 643 м². 

Проводилась робота щодо розроблення генеральних планів населених 

пунктів с. Волохів Яр та с. Мосьпанове (виконано 42 % робіт), с. Зарожне та             

с. Тетлега (виконано 30 % робіт). 

Взято участь у 2-х засіданнях архітектурно-містобудівної ради при 

Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної 

адміністрації. 

Проведено моніторинги активності містобудівної діяльності, надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури, кількості інвалідів війни, учасників 

бойових дій та учасників війни, які перебувають на квартирному обліку за 

місцем реєстрації, збереження пам’яток архітектури, забезпечення житлом 

сімей загиблих внаслідок бойових дій у зоні  антитерористичної операції 

військовослужбовців, які обліковуються як такі, що потребують поліпшення 

житлових умов. 

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 фінансуються у поточному році за рахунок субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам, 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 здійснювався контроль за  станом 

цільового використання коштів, спрямованих на реалізацію проєкту 

будівництва амбулаторії загальної практики – сімейної медицини у с. Кам’яна 

Яруга, по вул. Польовій, 1-Б. 

З метою реалізації державної політики з питань соціального захисту 

населення, організації надання соціальних послуг (соціального обслуговування 
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населення) управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації забезпечено призначення таких соціальних виплат. 

У І кварталі 2020 року у районі житлову субсидію призначено                                  

984 домогосподарствам, що становить 7,4 % від загальної кількості 

домогосподарств. Для порівняння у аналогічному періоді минулого року таку 

допомогу отримали 596 домогосподарств (4,4 %). 

Субсидії на житлово-комунальні послуги у грошовій формі нараховані на 

загальну суму 6001,66 тис. грн. Середній розмір субсидії на житлово-

комунальні послуги складає – 1158,10  грн, що на 478,46 грн менше ніж у              

2019 році. 

Середній розмір субсидії на тверде паливо становить 3247,31 грн. 

За рішенням районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям комісії 178 сім’ям призначено субсидію (18,1 %). 

Головним державним соціальним інспектором відділу контролю та 

соціальних інспекторів управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації перевірено 149 особових справ одержувачів субсидій та 

18 особових справ одержувачів соціальних допомог.  

Станом на 01.04.2020 року згідно із Законом України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» нараховано допомогу 1399 отримувачам на загальну 

суму 7066,8 тис. грн, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, нараховано 11 отримувачам на суму                         

35,2 тис. грн.  

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нараховано допомогу 175 сім’ям на загальну суму              

1977,2 тис. грн.  

Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги, нарахована             

63 особам на суму 47,6 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю нараховано 196 особам на суму 1024,3 тис. грн, 

профінансовано 1024,3 тис. грн. 

Компенсацію послуги «Муніципальна няня» нараховано 1 особі на суму 

3,6 тис. грн. 

Допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, нараховано               

187 отримувачам на суму 1159,5 тис. грн. 

Тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 

нараховано 36 особам на суму 138,5 тис. грн. 

Компенсація непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І групи та престарілим нарахована 41 особі на суму                   

4,4 тис. грн. 

Щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, нарахована 40 особам 

на суму 275,1 тис. грн. 
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Допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

нарахована 416 особам на суму 2569,8 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, нараховано на загальну суму 862,6 тис. грн, з них:                             

нараховано 306,4 тис. грн 10-ти прийомним сім’ям, 423,0 тис. грн 3-м дитячим 

будинкам сімейного типу. Соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї 

патронатного виховання нараховано 2-м сім’ям на суму 133,2 тис. грн. 

Станом на 01.04.2020 року призначено пільги на житлово-комунальні 

послуги у грошовій формі на загальну суму 4998,6 тис. грн.  

Видано 185 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

Для забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації укладено 19 договорів на суму 205,034 тис. грн, 33 особи з 

інвалідністю отримали 99 направлень для забезпечення протезно-

ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації. Особами з 

інвалідністю отримано 68 одиниць протезно-ортопедичних засобів. 

Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» проводиться робота щодо видачі листів талонів на 

пільговий проїзд. Станом на 01.04.2020 року 1 громадянин отримав лист 

талонів. Статус «Ветеран праці» встановлено 20 пенсіонерам. 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Чугуївської районної державної адміністрації надано допомогу                    

503 особам, у тому числі: відділенням соціальної допомоги вдома – 381 особі; 

відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 19 особам; 

відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (до 

складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 92 особам; 

внутрішньо переміщеним особам – 2 особам; пункт прокату – 39 особам. 

На обліку в управлінні соціального захисту районної державної 

адміністрації перебуває 396 осіб, постраждалих внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС (1 категорії – 100 осіб, 2 категорії – 73 особи, 3 категорії – 

144 особи, вдів – 35 осіб, дітей – 44 особи). 

Компенсацію на продукти харчування отримали 172 особи, які 

постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, на суму 160,2 тис. грн.  

Проведені засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради, 

районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інженерно-транспортної 

інфраструктури та Координаційного комітету сприяння зайнятості населення,              

3 засідання районної комісії з легалізації робочих місць та подолання тіньової 

зайнятості, 12 засідань районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, розглянуто 178 справ по субсидіях, 15 справ по 

допомогах та 9 справ по пільгах. 

Проведено 3 засідання районної комісії з питань погашення заборгованості 

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

соціальних виплат. Середньомісячна заробітна плата по району становила              

9241 грн. Станом на 01.04.2020 року існує заборгованість з виплати заробітної 
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плати на ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» 831,1 тис. грн. 

Обстежено 35 підприємств району щодо рівня оплати праці.  

У районі здійснювались системні заходи щодо профілактики травматизму 

на виробництві та профзахворювань у відповідності до Закону України «Про 

охорону праці». Зареєстровано 189 нещасних випадків невиробничого 

характеру. 

На обліку в Чугуївській міськрайонній філії Харківського обласного 

центру зайнятості перебувало 492 безробітних, з яких 98 осіб працевлаштовані. 

Рівень працевлаштування складає 20,0 %. У І кварталі 2020 року на 

проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру з бюджетів 

сільських та селищних рад виділено  913,5 тис. грн, використано 29,9 тис. грн. 

У громадських роботах задіяно 56 осіб. У районі створено 54 нових робочих 

місця. З них: юридичними особами – 21, фізичними особами – 11, за 

договорами трудового найму працює – 22 особи. 

У сфері охорони здоров’я 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. 

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 2020 рік здійснено 13 виїздів до населених пунктів району, а саме: 

до селищ Кочеток, Есхар, Введенка, Чкаловське, сіл Гракове, Базаліївка,  

Волохiв Яр, Мосьпанове. 

Додатково здійснено виїзди до селищ Есхар, Чкаловське, сіл Кам’яна 

Яруга, Іванівка, Зарожне, Коробочкино. Усього обстежено 29 родин, з них у 

складних життєвих обставинах перебувають 19 родин. Дітей, які залишились 

без догляду батьків, не виявлено.    

Окрім того, представниками соціальних служб району здійснено виїзд до  

с. Кам’яна Яруга з метою екстреного втручання у стан справ багатодітної 

родини, де стало відомо, що мати ухиляється від виконання батьківських 

обов’язків, до роботи з родиною долучено представників Кам’яноярузького 

навчально-виховного комплексу та дільничного офіцера поліції. 4 дитини було 

тимчасово влаштовано до дитячого відділення  КНП «Чугуївська центральна 
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районна лікарня ім. М.І. Кононенка» з метою лікування та проходження 

медичного обстеження. Родину взято під соціальний супровід.  

Проведені 5 засідань комісії з питань захисту прав дитини районної 

державної адміністрації (у тому числі – 2 позапланових), на яких розглянуто                 

32 питання щодо позбавлення батьківських прав, житлових та майнових прав 

дітей, функціонування дитячих будинків сімейного типу, подовження строку 

перебування малолітньої дитини у родині патронатного вихователя, інших 

питань соціального захисту дітей. Протягом І кварталу 2020 року підготовлено 

12 проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, 

що стосуються захисту прав дітей. 

 

Взято участь у виїзній нараді із представниками Благодійного Фонду 

«Подих України» щодо заселення вихованців дитячого будинку сімейного типу 

у будинок в смт Малинівка. 

3-х малолітніх дітей, батьки яких перебувають у складних життєвих 

обставинах, влаштовано до Харківського обласного центру соціально-

психологічної реабілітації «Гармонія»; 2-х малолітніх дітей, які залишилась без 

батьківського піклування, усиновлено та влаштовано під опіку громадянами 

України. Одну дитину, на час перебування матері у лікарні, влаштовано до 

педіатричного відділення КНП «Чугуївська центральна районна лікарня                          

ім. М.І. Кононенка». 

Протягом звітного періоду 13-м дітям надано статус дитини-сироти та 

дітини, позбавленої батьківського піклування; 22 дитини, що перебувають у 

складних життєвиї обставинах, поставлено на облік. 

Проведено заходи щодо оновлення даних у Реєстрі житла, яке належить на 

праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування. 

Проведено роботу по упорядкуванню особових справ на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

Взято участь у 23 судових засіданнях: 18-ти засіданнях відносно батьків, 

які не виконують свої батьківські обов’язки; 4-х засіданнях стосовно стягнення 

аліментів; 1-му засіданні стосовно визначення місця проживання дітей. 

Чугуївським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді з метою контролю за цільовим використанням коштів було здійснено 

27 відвідувань сімей, яким призначена і виплачена допомога при народженні 

дитини. Фактів нецільового використання коштів не виявлено. 

У рамках роботи спеціалізованого формування «Соціальна підтримка 

сімей» протягом кварталу було виявлено 39 сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у 14-ти з яких існує ризик виникнення соціального 

сирітства.  

З метою проведення соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та сім’ями, у яких виховуються діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, здійснено 89 соціальних 

інспектувань сімей, у яких виховується 136 дітей.  
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На базі спеціалізованого формування «Консультаційний пункт у 

пологовому стаціонарі» з породіллями проводилась робота щодо свідомого 

батьківства, родинного виховання, профілактики вживання шкідливих речовин, 

обов’язків молодого подружжя, методів виховання дітей. Протягом кварталу 

було проведено 11 групових інформаційно-просвітницьких заходів.   

       У рамках спеціалізованого формування «Школа прийомних батьків» із 

прийомними батьками та батьками-вихователями були проведені супервізійні 

зустрічі з метою забезпечення професійної підтримки та профілактики 

професійного вигорання батьків.   

Проводились профілактичні заняття з молоддю, яка засуджена до покарань 

без позбавлення волі, на базі Чугуївського міськрайонного відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Харківській області з метою 

формування у молоді відповідального ставлення до власних вчинків, ведення 

здорового способу життя. Надані індивідуальні консультації зазначеній 

категорії. 

Проведено засідання міждисциплінарної команди щодо роботи з сім’ями 

патронатних вихователів, якою обговорені питання стану здоров’я дітей та 

подальше їх обстеження у Національній дитячий спеціалізованій лікарні 
«Охматдит», порядку оплати послуг патронатного вихователя,  результатів 

соціального супроводу біологічної сім’ї та доцільність повернення дітей до 

родини. 

Проведено робочу нараду щодо співпраці у соціальній сфері з 

Малинівською та Чкаловською селищними об’єднаними територіальними 

громадами та реалізації Закону України «Про соціальні послуги». 

На постійному контролі знаходилось питання забезпечення учасників 

АТО/ООС та їх родин соціальним супроводом. Здійснювались заходи щодо 

надання соціальної підтримки родинам загиблих учасників АТО/ООС.  

Проведено інформаційно-просвітницький захід для дітей, які виховуються 

у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, за участю лікаря-

нарколога Шаровкіної Вікторії Юріївни з метою профілактики вживання 

підлітками наркотичних речовин.  

Проведено семінар з відповідальними працівниками сільських і селищних 

рад з питання взаємодії суб’єктів соціальної роботи та з проблемних питань, що 

виникають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

Взято участь у тренінгу Харківського обласного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді за участі громадської організації «Центр 

психологічного розвитку «Разом» за темою «Дорослі – діти: налагодження 

ефективної взаємодії та взаєморозуміння». 

Взято участь у семінарі за темою «Домашнє насильство: попередження та 

протидія» щодо обміну досвідом працівниками правоохоронних органів, 

місцевих органів влади, служб та організацій, який проводився за підтримки 

Консультативної місії Європейського Союзу.  

За сприянням соціальних служб району, для багатодітної родини, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, місцевим підприємцем  придбано 

пральну машинку та 10 кг порошку. 
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SAR-CoV2», наказу 

Чугуївської районної державної адміністрації від 17.03.2020 № 03-0 «Про 

додаткові заходи з протидії поширенню коронавірусу COVID-19 у Чугуївській 

районній державній адміністрації Харківської області» соціальні послуги 

різним категоріям населення надавались у телефонному режимі. 

До голів сільських та селищних рад було надіслано листи щодо 

необхідності на час запровадження карантину/надзвичайної ситуації в Україні, 

тримати на контролі сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги.  

Протягом кварталу до Чугуївського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді за соціальною підтримкою звернулись 59 сімей з 

дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та 2 особи з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі отримали комплекс 

соціальних послуг та гуманітарну допомогу, надану мешканцями району та  

благодійним фондом «Волонтери: Дорослі – Дітям».  

Протягом кварталу здійснювався контроль за реалізацією державної 

політики у сфері освіти. 

Проведені наради з керівниками закладів освіти району за участю 

сільських, селищних голів, а також проведені співбесіди керівництва районної 

державної адміністрації з керівниками закладів загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти щодо функціонування та перспектив розвитку освітньої 

галузі району, ефективного використання бюджетних коштів, участі у освітніх 

проєктах.  

Організовано та проведено зустріч лідерів учнівського самоврядування з 

керівництвом району. 

Проведено районні змагання з шахів на приз кубку «Біла тура», у яких 

взяли участь 11 команд та 32 учасника (І місце – Есхарівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, ІІ місце – Великобабчанський навчально-виховний 

комплекс, ІІІ місце – Новопокровський навчально-виховний комплекс). 

Забезпечено участь учнів Великобабчанського, Новопокровського 

навчально-виховних комплексів, Есхарівської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів у фінальному турнірі «Слобожанська сова» гри «Що? Де? Коли?». 

Забезпечено участь учнів закладів загальної середньої освіти району у                   

ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

(переможцями стали 6 учнів Есхарівської загальноосвітньої школи                            

І-ІІІ ступників та 2 учні Введенського навчально-виховного комплексу).  

Тривала реєстрація випускників на пробне ЗНО-2020. Зареєструвалось                 

89 випускників з 99. 

Проведенні засідання районних методичних об’єднань вчителів-

предметників, які працюють у 11-х класах. 

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів з 18.03.2020 року 

заклади освіти району переведено на дистанційну форму навчання. Проведено 
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наради з відповідних питань. У закладах освіти району розроблені програми 

навчання у дистанційному режимі з використанням електронних засобів. 

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. 

Закладам освіти району видані підручники для 3-х, 7-х класів. 

Забезпечення підручниками закладів освіти складає 99 %. 

На засіданнях ради відділу культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації розглянуті питання стану оплати за енергоносії у закладах 

культури району, організації участі фольклорних колективів району в обласних 

фестивалях до циклу різдвяних заходів, оздоровлення дітей та учнівської 

молоді, участі команди з футзалу в обласних зональних змаганнях, організації 

та проведення районних урочистих заходів, проведення заходів у закладах 

культури та спорту району з профілактики розповсюдження коронавірусу. 

Організовані та проведенні культурно-масові заходи: святковий 

новорічний захід «Різдвяні зустрічі», з нагоди Дня Соборності України 

«Соборна. Вільна. Неподільна. Моя Україна», Міжнародного жіночого дня,                

5-ї річниці з дня створення 46-го окремого штурмового батальйону «Донбас» 

54-ї окремої механізованої бригади.   

Протягом кварталу здійснювалась науково-дослідницька робота з питання 

розвитку культурної спадщини в районі.   

Організовувались наради, семінари, навчання з клубними, бібліотечними 

працівниками з вирішення поточних питань.  

З метою організації заходів з оздоровлення дітей улітку 2020 року 

проведені робочі наради керівництва районної державної адміністрації,  

засідання Координаційної ради з питань організації літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей і учнівської молоді, у тому числі щодо  стану підготовки до 

функціонування КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко» у літній період 2020 року. 

Проведені робочі наради з директорами та головними бухгалтерами 

спортивних закладів району. 

Забезпечено участь керівників фольклорних колективів району у 

обласному семінарі-практикумі «Свята та обряди календарного циклу», 

фольклорних колективів району – у обласному фольклорному заході 

«Святовид», Зразкового колективу індійського та східного танцю «Рамаяна»                                 

КУ «Чугуївський районний Будинок культури» – у ХІ Відкритому 

міжнародному фестивалі-конкурсі індійського танцю «BoleChudiyan» («Під 

дзвін браслетів»), колективу бального танцю «Сфера» – у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі зі спортивних танців та танцювальних шоу 

«ІV OpenKharkivBall», колективів КУ «Чугуївський районний Будинок 

культури» – у ІІІ Всеукраїнському конкурсі дитячої та юнацької творчості 

«Starofstage», зразкового колективу «Спортивного клубу Наталії Черних з 

акробатичного рок-н-ролу» – у Всеукраїнських змаганнях Першого 

рейтингового туру «GrandPrix-2020». 
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Взято участь у засіданні конкурсної комісії з обрання керівника                         

КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» Харківської обласної ради. 

Проводились безкоштовні юридичні скайп-консультації для населення 

району, організовані спільно з Чугуївською правозахисною групою.  

Організовані та проведені спортивні заходи на території району, а саме: 

відкритий турнір з волейболу, присвячений  Дню вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав; районний фізкультурно-оздоровчий 

захід з волейболу, присвячений пам’яті воїна-інтернаціоналіста                                  

В. Луговського; товариська зустріч з баскетболу між вихованцями відділення 

баскетболу КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради 

Харківської області». 

Забезпечено участь збірних команд району, спортсменів-аматорів, 

вихованців відділень з видів спорту КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа 

Чугуївської районної ради Харківської області» у чемпіонаті Харківської 

області з боротьби самбо серед кадетів, жінок та чоловіків. 

У бібліотеках-філіях КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система» проведені: районний етап обласного конкурсу «Читач року», перший 

(місцевий) етап слухань читців в рамках Всеукраїнського конкурсу 

«Книгоманія 2020», культурно-пізнавальні акції «Хвилинки-цікавинки»:  

«Маленьким про величних», «Кобзар у сучасності» у рамках  Шевченківських 

дні, виховні заходи до Дня Соборності України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв 

 Небесної Сотні. 

Оформлені книжкові виставки: «Соборність України – від ідеї до 

сьогодення», «День Соборності України – свято єднання і державності», до 

Шевченківських днів «...В сім’ї вольній новій», правові виставки щодо 

виборчого законодавства України та новин у підготовці виборчого процесу, до 

Дня українського добровольця «Вони для нас виборюють життя». 

У бібліотеках-філіях, які є інтернет-центрами, організовано показ 

відеофільмів  з підборки кіноклубу «Докудейс»: «День Соборності України», 

«Афганістан – наша пам’ять», «Рейд. Сила нескорених», відео-роликів: «Моя 

країна – Україна», «День Соборності – новини», пісні «Не стидайся, то твоя 

земля», «Активісти про соборність», «Дай нам, Боже».  

Для учнів закладів освіти району організовано показ мультиплікаційних та 

дитячих художніх фільмів «Мульти-канікули», роботу гуртка прикладного 

мистецтва, проведено конкурс щедрівок. 

У центральній районній бібліотеці КЗ «Чугуївська районна централізована 

бібліотечна система» організовано та проведено майстер-класи до 

Міжнародного жіночого дня з виготовлення сувенірів «ХендМейд». 

Організовано проведення «Інформативних хвилинок» у режимі онлайн для 

відвідувачів бібліотек району з використанням наочного та відеоматеріалу 

щодо дотримання застережних заходів у повсякденному житті  

для профілактики розповсюдженню коронавірусу. 

З метою удосконалення стилю, форм і методів роботи структурних 

підрозділів районної державної адміністрації проведені навчання працівників 
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районної державної адміністрації (09.01.2020, 06.02.2020, 05.03.2020). Окрім 

поточних питань діяльності, розглянуті нагальні питання, зокрема щодо змін до 

порядку заповнення на офіційному вебсайті Національного агенства з питань 

запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання                  

функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік відповідно до 

статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», проведено бесіду: 

«Невідомий І.Ю. Рєпін. Жінки у житті та творчості великого митця».  

Згідно з графіком комплексного вивчення стилю і методів роботи, надання 

практичної і методичної допомоги структурним підрозділам районної 

державної адміністрації у 2020 році проведено перевірку щодо стану 

планування діяльності, правової роботи, ведення діловодства та кадрової 

справи, забезпечення доступу до публічної інформації та інших питань 

Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(26.02.2020).  

З метою забезпечення ефективної взаємодії з органами місцевого 

самоврядування та службами району організовано розширені наради 

керівництва районної державної адміністрації з керівниками структурних 

підрозділів районної державної адміністрації та служб району за участю 

сільських, селищних голів (13.01.2020 та 24.02.2020), щомісяця проводились 

семінари-наради з сільськими, селищними головами та секретарями місцевих 

рад, на яких були розглянуті такі питання: публічний звіт районної державної 

адміністрації про підсумки роботи у 2019 році, підсумки проведення призову 

громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших 

військових формувань у Чугуївському районі у жовтні-грудні 2019 року, стан 

проходження опалювального періоду 2019-2020 років у Чугуївському районі 

інші. 

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 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 09.12.2019 № 315, організовано роботу комісії з 

проведення перевірки здійснення делегованих повноважень органів виконавчої 

влади, яка здійснила виїзд до виконкому Введенської селищної ради 13.01.2020 

та Волохово-Ярської сільської ради 11.03.2020.  

Окрім того, структурними підрозділами районної державної адміністрації 

узагальнено досвід роботи виконкому Малинівської селищної ради, 

проаналізовано виконання виконкомом Кочетоцької, Новопокровської 

селищних, Зарожненської сільської рад делегованих повноважень органів 

виконавчої влади з окремих статей Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

Проведено спільне засідання колегії районної державної адміністрації та 

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян (28.01.2020), 

засідання колегії районної державної адміністрації (25.02.2020), на яких 

загалом розглянуто 4 питання. 
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Проведено 2 телефонних зв’язки з населенням «Пряма лінія» заступника 

голови районної державної адміністрації за темами «Ефективне 

функціонування бібліотечних установ у сучасному інформаційному 

середовищі» (19.02.2020), «Всеукраїнська акція «За чисте довкілля» –  

запрошуємо долучитися!» (18.03.2020). 

Організовано нагородження працівників району різних сфер та галузей з 

нагоди державних та професійних свят. Проведено 6 засідань комісії з питань 

нагородження Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської 

районної ради. Розглянуті клопотання щодо відзначення працівників з нагоди 

ювілеїв з дня народження, Міжнародного дня стоматолога, 30-річчя з дня 

заснування Кочетоцького ДНЗ (ясла-садок), річниці створення окремого 

штурмового батальйону «Донбас», повернення військової частини А0501 із зони 

проведення операції Об’єднаних сил, Дня працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення, Міжнародного жіночого 

дня. Усього відзначено 52 особи та 1 колектив: Почесною грамотою районної 

державної адміністрації та районної ради нагороджено 39 осіб та 1 колектив, 

Подякою голови районної державної адміністрації та голови районної ради –                

13 осіб. 

Спільно з Чугуївським відділом поліції Головного управління 

Національної поліції в Харківській області здійснено організаційні заходи щодо 

посилення охорони публічної безпеки і порядку в населених пунктах району 

напередодні та під час відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав (15.02.2020), Дня Героїв Небесної Сотні (20.02.2020).  

Відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації 

підготовлено 32 проєкта розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з кадрових питань (19 – з особового складу, 12 – про відпустки,              

1 – про відрядження). Окрім того, підготовлено 123 проєкта наказів керівника 

апарату районної державної адміністрації з кадрових питань (84 – з особового 

складу, 39 – про відпустки). 

Станом на 01.04.2020 у районній державній адміністрації фактично працює      

91 особа, 8 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 11 працівників (з урахуванням 

структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом 

юридичної особи публічного права): 10 – у порядку переведення з іншого 

державного органу, 1 – у порядку призначення на нижчу посаду державної 

служби протягом 6 місяців з дня звільнення на підставі пункту 1 частини 

першої статті 87 Закону України «Про державну службу» у тому ж державному 

органі, у якому вже призначалась за результатами конкурсу. 

У І кварталі звільнились 37 осіб: 4 – за угодою сторін, 12 – у порядку 

переведення до іншого державного органу, 5 – у зв’язку з ліквідацією 

державного органу, 12 – у зв’язку із скороченням чисельності державних 

службовців,  1 – у зв’язку із скороченням посади державної служби внаслідок 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n904
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зміни структури державного органу, 3 – у порядку переведення до іншої 

організації. 

Встановлено надбавку за вислугу років на державній службі 6 державним 

службовцям відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 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 4 державним 

службовцям. 

Проведено 3 засідання конкурсної комісії Чугуївської районної державної 

адміністрації на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті 

Чугуївської районної державної адміністрації та її структурних підрозділах 

(крім юридичних осіб публічного права), за результатами яких визначено двох 

переможців. 

У березні проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній 

державній адміністрації, на якому розглянуто 3 питання. 

5 державних службовців районної державної адміністрації закінчили 

навчання у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України за 

державним замовленням за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» та здобули кваліфікацію магістра публічного управління та 

адміністрування. 

Координувалась діяльність структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, виконкомів місцевих рад, надавались інформації та звіти 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 об’єднаного районного військового 

комісаріату щодо роботи з персоналом з дотримання вимог чинного трудового 

законодавства, законодавства про державну службу і запобігання корупції. 

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 

керівництвом районної державної адміністрації проведені особисті прийоми 

громадян. Усього відбулось 3 особистих прийоми (з них 1 виїзний), на яких 

прийнято 6 громадян (на виїзних – 3, на місці – 3).   

Протягом звітного періоду зареєстровано 91 письмове звернення громадян, 

із них 3 колективних. Повторних та дублетних звернень не надходило. 

При районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з 

питань розгляду звернень громадян. За звітний період було проведено                         

3 засідання комісії, у тому числі 1 виїзне в смт Есхар, на якому розглянуто 
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питання, що викликає соціальну напругу та потребує мобілізації ресурсів та 

зусиль органів виконавчої влади різного рівня і органів місцевого 

самоврядування.  

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» до 

районної державної адміністрації надійшло 20 запитів на публічну інформацію 

які отримано за допомогою засобів електронної пошти, 8 від юридичної особи, 

12 від фізичних. Усі запити було опрацьовано у межах встановлених 

законодавством термінів. Спектр запитуваних документів стосувався надання 

інформації з питань соціального захисту, фінансового управління, земельних 

питань, освіти, субвенцій з Державного бюджету, розвитку інфраструктури, 

житлових, стосовно обліку внутрішньо переміщених осіб із Донецької і 

Луганської областей, галузі охорони здоров’я, переліку техніки із уточненням 

населених пунктів та повної назви підприємств де техніка використовується, 

житлового фонду та житлових приміщень комунальної та державної форм 

власності тощо.  

Щотижнево на офіційному вебсайті поновлювалася інформація про 

надходження запитів на публічну інформацію. 

Було зареєстровано і внесено до бази даних публічної інформації районної 

державної адміністрації 254 документи, всього станом на 01.04.2020 внесено до 

системи обліку 11634 документи. 

Видано 98 розпорядження голови районної державної адміністрації з 

основної діяльності.  

До районної державної адміністрації надійшло всього 697 документів, з 

них: 5 постанов Кабінету Міністрів України, 37 розпоряджень голови обласної 

державної адміністрації, 4 рішення обласної ради, 444 доручення голови 

обласної державної адміністрації, листи та доповідні записки від органів 

вищого рівня, 32 листи від підприємств і організацій області, 126 листів від 

організацій та підприємств району, 32 листи Чугуївської районної ради,                     

11 рішень Чугуївської районної ради. 

У звітному періоді районною державною адміністрацією взято на контроль 

327 документів, з них: 7 розпоряджень голови Харківської обласної державної 

адміністрації, 2 доручення голови Харківської обласної державної 

адміністрації, 8 розпоряджень та 12 доручень заступника голови районної 

державної адміністрації, 192 документи посадових осіб Харківської обласної 

державної адміністрації, 1 районна програма, 105 листів та інших документів 

територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, у тому 

числі: 15 листів Чугуївської районної ради, 4 – Чугуївської місцевої 

прокуратури, 13 – контролюючих органів, 2 адвокатських запити,                            

4 депутатських звернення та 4 внутрішніх документи районної державної 

адміністрації. Загальна кількість документів, що перебувала на контролі 

протягом І кварталу 2020 року, складала 656.  

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами в 

районній державній адміністрації у звітному періоді структурними 

підрозділами районної державної адміністрації було надано 1009 інформацій 
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(проміжні та остаточні) про виконання завдань, зазначених у контрольних 

документах, що в середньому складало по 16 інформацій щоденно. 

Протягом І кварталу 2020 року отримано 157 документів з дуже стислими 

термінами виконання, з них: 74 – з терміном виконання від 1 до 3 днів, 83 – від 

4 до 8 днів. Також отримано 206 документів з періодичними термінами 

інформування: «щоденно» – 3, «щотижня» – 6, «щомісяця» – 10, «більше двох 

разів» – 13, «щокварталу» – 14, «щопівроку» – 2, «щороку» – 1, з іншими 

строками інформування –  121 документ.  

Усі контрольні документи були виконані без порушень термінів, 

встановлених авторами документів.  

За звітний період у районній державній адміністрації було виконано в 

повному обсязі та знято з контролю 361 документ, що складає 55% від 

загальної кількості контрольних документів (656). 

Перенесено терміни інформування 3 доручень заступника голови районної 

державної адміністрації та 1 довідки про результати вивчення стилю та методів 

роботи відділу культури, молоді та спорту районної державної адміністрації. 

З метою забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної 

системи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації 

постійно проводилось адміністрування роботи локальної комп’ютерної мережі. 

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. 

Постійно проводилась методична підтримка роботи користувачів програми 

FossDoc у структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

Здійснювався технічний супровід системи відеоконференцзв’язку під час 

проведення селекторних нарад Харківською обласною державною 

адміністрацією. 

Головним спеціалістом з юридичних питань 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.  



23 

Проведено засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з 

правової освіти населення районної державної адміністрації. 

До громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової 

допомоги районної державної адміністрації звернулось 5 громадян. 

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-телекомунікаційної системи Державного 

реєстру виборців. Усього отримано  173  відомості по усім населеним пунктам 

району, що містили дані про 1145 виборців. За результатами опрацювання 

відомостей періодичного поновлення прийняті рішення щодо: включення до 

наказів 640 виборців, включення до Державного реєстру виборців                       

75 виборців, внесення змін до персональних даних у Державного реєстру 

виборців 528 виборців, відмови у змінах в Автоматизованій інформаційно-

телекомунікаційній системі Державного реєстру виборців 226 виборцям; 

відпрацьовано з іншими відділами ведення Державного реєстру виборців дані 

по 297 виборцям.  

Окрім того, підготовлено запити до військової частини А2467 щодо даних 

по 17 виборцям для уточнення місця строкової служби. 

Також надіслано 12 повідомлень виборцям, виборча адреса яких належить 

до території Луганської області, а фактичне місце проживання у Чугуївському 

районі щодо змісту його персональних даних у Державному реєстрі виборців у 

встановленому частинами 1 або 2 статті 21 Закону України «Про Державний 

реєстр виборців». 

Видано 38 наказів начальника відділу ведення Державного реєстру 

виборців апарату районної державної адміністрації про внесення змін до 

персональних даних виборців, включених до Державного реєстру виборців, та 

25 наказів про знищення запису Державного реєстру виборців. Загальна 

кількість внесених змін до персональних даних виборців склала 662 записи. 

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 запропоновано внести зміни до меж 

постійнодіючих виборчих дільниць на території району: с. Кам’яна Яруга 

(дільниця 630907) та с. Юрченкове (дільниця 630914). 

Архівним відділом районної державної адміністрації проведено семінари 

для керівників служб діловодства та архівних підрозділів юридичних осіб – 

джерел формування національного архівного фонду, що перебувають у зоні 

комплектування архівного фонду. 

Проведено комплексну перевірку роботи архівного підрозділу, служби 

діловодства та експертної комісії у Малинівській селищній раді. 
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Прийнято на постійне зберігання документи Національного архівного 

фонду від Управління агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації за 1995-2020 роки у кількості 153 од. зб., Відділу у справах молоді 

та спорту районної державної адміністрації за 2006-2012 роки у кількості                 

43 од. зб. та Комунальної установи «Чугуївський районний Будинок культури»                 

за 1950-1980 роки у кількості 29 од. зб. 

Організовано роботу та проведено 3 засідання експертної комісії архівного 

відділу районної державної адміністрації. На засіданнях розглянуто 

номенклатури справ, акти про вилучення для знищення документів, не 

внесених до Національного архівного фонду, номенклатури справ, інструкція з 

діловодства, описи справ постійного зберігання, з кадрових питань (особового 

складу) тощо.  

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 архівних підрозділів та служб діловодства                

у Відділі освіти районної державної адміністрації, Відділі культури, молоді та 

спорту районної державної адміністрації, Територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації, 

Чугуївському управлінні Державної казначейської служби України Харківської 

області, Чугуївському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей            

та молоді, Відділу освіти, культури і спорту Чкаловської селищної ради,                   

КП «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради Харківської області, КНП «Чугуївська центральна 

районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської 

області, КП «Архітектурне бюро Чугуївського району», КП «Чугуївське 

міжміське бюро технічної інвентаризації», головам та членам комісій                       

з ліквідації Управління агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації, Відділу містобудування та архітектури районної державної 

адміністрації, Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації               

та Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

Допомогу було надано в архівному відділі, за телефоном та з виходом до 

установ. 

Укладено відомості про зміни у складі та обсязі фондів станом                          

на 01.01.2020 та картки фондів. 

Організовано онлайн-виставку архівних документів до Дня утворення 

Чугуївського району «Населені пункти Чугуївщини». 

Вжито заходів щодо забезпечення збереженості архівних документів 

шляхом проведення перевіряння наявності та стану справ. 

Проводилось ведення облікових документів, наглядових справ 

підприємств, установ та організацій, які є джерелами формування 

Національного архівного фонду та передають документи до архівного відділу. 

Проводилось ведення облікових документів, наглядових справ 

підприємств, установ та організацій, які є джерелами формування 

Національного архівного фонду. 
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Відділом інформаційної діяльності та забезпечення цифрового розвитку 

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 435 матеріалів, з яких 239 становили 

новини (76% від загальної кількості), створено розділ «Виставка до дня 

утворення Чугуївського району». 

З метою належного відзначення державних свят на території району 

підготовлені привітання керівництва та інформації з нагоди 77-ї річниці 

визволення населених пунктів району від фашистських загарбників, Дня 

Соборності України, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Міжнародного жіночого дня, Дня 

українського добровольця, Дня працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення, Дня працівника 

податкової та митної справи України. 

Для забезпечення постійного об’єктивного інформування населення 

району з актуальних питань державного будівництва, політичного та соціально-

економічного життя Чугуївщини щомісяця у районі проводились Дні 

інформування за темами: «Про розвиток у районі сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (16.01.2020), «Про 

підсумки роботи із зверненнями громадян у Чугуївській районній державній 

адміністрації» (20.02.2020), «Про підсумки економічного і соціального 

розвитку Чугуївського району за 2019 рік» (19.03.2020). 

З метою виконання пріоритетних завдань та діяльності районної державної 

адміністрації на підставі Регламенту роботи районної державної адміністрації 

Харківської області сформовано План роботи районної державної адміністрації 

на ІІ квартал 2020 року, затверджений розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 25.03.2020 № 39. 

  

 

Керівник апарату районної  

державної адміністрації                                                        Вікторія ГЕРМАН 
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