
 

З В І Т 

про виконання плану роботи районної державної адміністрації  

на ІI квартал 2020 року 
 

Районною державною адміністрацією у IІ 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. 

Підготовлено проєкти рішень для розгляду на пленарних засіданнях 

районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня   

2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього»                          

(від 30.04.2020 року та від 04.06.2020 року). 

Підготовлено проєкт розпорядження голови районної державної 

адміністрації «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення підтримки окремим закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я» (від 23.04.2020 № 108). 

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.  

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

18.02.2020 № 78 «Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо наповнення 

місцевих бюджетів області, економного і раціонального використання 

бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів», проводився 

щоденний моніторинг виконання доходної частини районного бюджету та стан 

виплат захищених статей видатків. Здійснювалась робота 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. 

Здійснювались заходи щодо налагодження взаємодії Центру надання 

адміністративних послуг при районній державній адміністрації та органів 

місцевого самоврядування, а також щодо запровадження послуги «єМалятко». 

Зареєстровано 1279 звернень щодо надання адміністративних послуг:                 

5 – від Чугуївського районного відділу Головного управління Державної 

міграційної служби України в Харківській області, 316 – від міськрайонного 

управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області, 959 – власних послуг (919 звернень 
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щодо нерухомого майна та 37 звернень щодо бізнесу, 2 – сектору 

містобудування та архітектури, 1 – відділу освіти районної державної 

адміністрації). 

Видано 1267 результатів: 6 – Чугуївському районному відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                    

279 – міськрайонному управлінню у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 982 – власних 

послуг.  

Підготовлено 10 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 15 інформаційних 

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

Надано 800 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 01.07.2020 року поголів’я великої рогатої 

худоби налічує 7691 голову, виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) 

становило 465,5 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.  

Здійснювався моніторинг забезпеченості сільськогосподарських 

підприємств району паливно-мастильними матеріалами, закупівлі та 

застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин, потреби 

підприємств агропромислового комплексу у залученні кредитних коштів для 

виконання сільськогосподарських робіт у 2020 році, зернозбиральної техніки та 

технічних засобів, задіяної під час збирання ранніх зернових та зернобобових 

культур, стану збирання ранніх зернових сільськогосподарськими 

підприємствами району, надходження зерна урожаю 2020 року на зернові 

склади. 

Проведено моніторинги цін на основні продукти харчування та ринкових 

цін на сільськогосподарську продукцію, щотижнево проводився моніторинг цін 

на хліб, хлібобулочні вироби та нафтопродукти. Середні ціни на хліб та 

хлібобулочні вироби у торговельній мережі району становлять: хліб житньо-

пшеничний – 21,38 грн, хліб із борошна вищого ґатунку – 20,23 грн, хліб із 

борошна пшеничного І ґатунку – 16,90 грн. 

Також на час карантинних заходів проводився щоденний моніторинг цін та 

наявності продуктів харчування першої необхідності, здійснювалась 

профілактична робота з підприємствами агропромислового комплексу, харчової 

промисловості та торгівлі з метою протидії розповсюдження короновірусу. 
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Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації згідно з розпорядженням 

голови районної державної адміністрації від 08.04.2020 № 104 «Про закінчення 

опалювального сезону» вжито заходів щодо завершення в районі 

опалювального періоду 2019-2020 років. Розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 11.06.2020  № 162 «Про організаційну роботу з 

підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до 

сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» 

затверджено заходи та створено районний штаб з організації підготовки, який 

забезпечуватиме контроль та координацію при виконанні запланованих заходів. 

Проведено 4 засідання районного штабу, з яких 3 виїзних (смт Есхар,                    

смт Кочеток та смт Новопокровка).  

Станом на 01.07.2020 року готовність теплового господарства району 

склала 50%:  підготовлено 11 котелень (виконано планових заходів на 68,7%) та 

8,7 км теплової мережі (54,7%); готовність водопровідно-каналізаційного 

господарства – 67%: відремонтовано (замінено) 0,3 км водопровідних мереж 

(50%) та 0,3 км каналізаційних мереж (43%); підготовлено 4 каналізаційні 

насосні станції, 2 каналізаційні очисні споруди (66%); підготовлено                          

10 свердловин (50%).  

Готовність житлового фонду району складає 40%: виконано заходи на                 

54 будинках комунальної власності (35%), 6 – об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельних комплексів (60%),                   

10 відомчих будинках (100%), виконано ремонт 3 будинкових систем опалення 

(43%), проведено промивання 340 пог.м опалювальних систем (31%), 

відремонтовано 5 будинкових водопровідних систем (42%), електрощитові по 3 

будинкам (50%). 

На постійному контролі знаходилось питання реконструкції очисних 

споруд у смт Есхар, вирішувалось питання щодо розробки технічної 

документації. Для підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, 

Есхарівською селищною радою за рахунок коштів фонду охорони 

навколишнього середовища на очисних спорудах проводяться заплановані 

роботи з ремонту технологічного обладнання, очищення контактних камер, 

мулових майданчиків, первинних відстійників та відновлення роботи 

біоставків, що дасть можливість поліпшити екологічний стан території. 

Вирішувалось питання погашення заборгованості Філією 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» за послуги 

водовідведення перед КП «ВОДА ЕСХАРА», яке неодноразово розглядалось на 

районному та обласному рівнях, під час особистого прийому керівниками 

структурних підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, 

мешканцями смт Есхар, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району.  

Заборгованість споживачів за послуги водопостачання та водовідведення 

становить 4784,5 тис. грн, з них заборгованість населення – 3001,9 тис.грн, 

заборгованість за послуги теплопостачання – 11986,33 тис.грн, з них 

заборгованість населення – 11905,43 тис.грн. 
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Здійснювався контроль за ходом проведення ремонтних робіт на дорогах 

загального користування. Проведено ремонт дороги «Кам’яна Яруга –           

Введенка – Тернова» окремими ділянками,  поточний ремонт дороги «Київ – 

Харків – Довжанський» у межах району, відновлено дорожнє полотно на дорозі                        

«Чугуїв – Мілове» та у межах смт Малинівка. 

У с. Мосьпанове заплановано проведення капітального ремонту вулиці 

Матерієнко від будинку № 44 до кінцевої зупинки маршрутного автобуса за 

рахунок коштів субвенції з обласного бюджету районним бюджетам 

Харківської області на суму 1977,0 тис.грн. 

На території району організовано регулярне транспортне сполучення з 

усіма населеними пунктами. Обслуговуванням автобусних маршрутів, що не 

виходять за межі території району, здійснюють 3 автоперевізника:                        

ФО-П Ніколаєнко М.І., ФО-П Бережний В.І. та ФО-П Сапелкін М.М. На 

теперішній час діє 12 автобусних маршрутів, які не виходять за межі території 

району, та 8 автобусних маршрутів загального користування, що мають 

сполучення з обласним центром, які повністю забезпечують потреби у 

пасажирських перевезеннях мешканців району. На обслуговування автобусних 

маршрутів задіяні 40 одиниць транспортних засобів. 

З метою організації перевезень пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування на приміському автобусному маршруті № 1475 

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

(АС) – Мосьпанове» проведено засідання комітету для визначення на 

конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій 

робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для 

проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, 

які не виходять за межі території району. За результатами наданих документів 

згідно з чинним законодавством та одноголосним голосуванням переможцем 

визнано Філію «Харківавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», з яким в 

подальшому буде укладено договір про виконання функції робочого органу. 

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.  

Розроблено проєкти розпоряджень голови районної державної 

адміністрації від 01.04.2020 № 99 «Про затвердження Плану організаційних і 

практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з людьми на водних 

об’єктах району на 2020 рік»; від 01.04.2020 № 100 «Про затвердження Плану 

організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню лісових 

пожеж у пожежонебезпечний період 2020 року»; від 04.05.2020 № 114 «Про 

затвердження нового Переліку районних спеціалізованих служб цивільного 

захисту»; від 04.05.2020 № 115 «Про затвердження нового посадового складу 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Чугуївського району»; від 04.06.2020 № 154 «Про створення 

комісії для проведення перевірки ведення обліку в сільських, селищних 
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радах, на підприємствах, в установах та організаціях Чугуївського району»;  

від 17.06.2020 № 175 «Про створення спостережної комісії при районній 

державної адміністрації»; від 25.06.2020 № 181 «Про утворення комісії для 

здійснення перевірок з дотримання карантинних вимог суб’єктами 

господарювання на території Чугуївського району». 

Підготовлено та проведено 8 позачергових та 2 засідання місцевої комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Чугуївського району, на яких розглянуті питання щодо введення нових 

обмежувальних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби, додаткових заходів боротьби з поширенням 

коронавірусу, готовності служб району та лісокористувачів до 

пожежонебезпечного періоду в лісових насадженнях району, продовження 

карантину та зняття деяких обмежувальних заходів на території району, 

захисту населення і територій смт Кочеток від зсувних процесів, стану 

готовності дитячих оздоровчих таборів до літнього оздоровчого сезону. 

Розроблено проєкти розпоряджень керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації щодо облаштування на території Чугуївського району 

обсерватора на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), перевірки місць обсервації громадян на території 

Чугуївського району, організації, обладнання тимчасового сортувального 

пункту прийому хворих, осіб з підозрою на COVID-19 тощо. 

Підготовлено та проведено 5 службових (робочих) нарад голови районної 

державної адміністрації з питань забезпечення публічного порядку та безпеки 

в Чугуївському районі напередодні та під час проведення святкування Дня 

пам’яті та примирення, 75-ої річниці перемоги у Другій світовій війні;                      

з секретарем Есхарівської селищної ради, керівниками установ, баз відпочинку 

району з питань: підготовки місць масового відпочинку (пляжів) до 

купального сезону 2020 року; з керівниками районних спеціалізованих служб 

цивільного захисту з питань проведення штабного тренування установ та 

організацій району; забезпечення публічного порядку та безпеки в 

Чугуївському районі напередодні та під час проведення державних свят у 

червні 2020 року; весняного призову громадян району на строкову військову 

службу. 

Проведено штабне тренування з органами управління ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Чугуївського району Харківської області за темою «Дії органів управління 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Чугуївського  району Харківської області у разі виникнення НС, 

пов’язаних з пожежею  районної комісії з питань евакуації під час загрози 

виникнення НС, пов’язаної з пожежею (вибухом) на території військової 

частини А2467, із теоретичним відпрацюванням питань з ліквідації НС та 

організації евакуації населення смт Малинівка». Керівниками районних 

спеціалізованих служб цивільного захисту відпрацьовані планувальні 

документи штабного тренування реально згідно зі Задумом штабного 

тренування, затвердженим 30.04.2020 року головою районної державної 
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адміністрації – керівником ланки ТП ЄДС ЦЗ Чугуївського району та 

погодженим 03.05.2020 року заступником начальника Головного управління з 

реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у 

Харківській області. 

Взято участь у роботі комісії Департаменту цивільного захисту 

Харківської обласної державної адміністрації, Головного управлінням ДСНС 

України у Харківський області та Харківського обласного управління лісового 

та мисливського господарства відповідно до Плану основних заходів 

цивільного захисту Харківської області на 2020 рік. Комісією перевірено стан 

готовності ланки ТП ЄДС ЦЗ Чугуївського району, ДП «Чугуєво-Бабчанське 

лісове господарство» до реагування у випадку виникнення великих пожеж в 

лісових насадженнях району протягом пожежонебезпечного періоду                    

2020 року.  

Здійснено моніторинг 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; виконання 

заходів виконкомами сільських, селищних рад, пов’язаних з оповіщенням 

призовників про їх виклик до Чугуївського об’єднаного районного військового 

комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття на призовну дільницю. 

Проведено контроль за станом роботи Харківської обласної комунальної 

аварійно-рятувальної водолазної служби щодо обстеження водолазами 

підводної частини акваторії пляжу загального користування «База відпочинку 

«Будівельник». 

Виконкомам сільських, селищних рад для наповнення інформаційно-

довідкових кутків з питань цивільного захисту надано: листівку з вимогами 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.05.2020 № 293 

«Про заборону відвідування населенням хвойних лісів і в’їзду до лісів області 

транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки протягом                   

2020 року»; листівки для проведення інформаційної роботи з населенням, 

особливо з дітьми, щодо правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних; 

пам’ятку населенню  Чугуївського району щодо попередження пожеж в 

природних екологічних системах. 

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

розглянуто та узгоджено 41 проєкт 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 надано 1 забудовнику. 

Видано 2 будівельних паспорти на забудову земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних житлових будинків, господарчих будівель та 

споруд. 

Із 6 забудовниками району проведено роботу стосовно введення 

індивідуальних житлових будинків в експлуатацію відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 та у відповідності до наказу 
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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». 

Питання введення житла в експлуатацію перебуває на постійному контролі. 

Станом на 29.05.2020 року по району було введено в експлуатацію                                

4 індивідуальних житлових будинків, загальною площею 643 м.кв.  

У рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво» у 

Чугуївському районі виконуються роботи по проєктам «Нове будівництво 

будівлі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Польовій, 

1-Б в селі Кам’яна Яруга Чугуївського району Харківської області» та 

«Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Новопокровка 

Чугуївського району, Харківської області по вул. В. Вішталя, 9-А 

(коригування)», які знаходяться на постійному контролі районної державної 

адміністрації. 

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 4 засіданнях архітектурно-містобудівної ради при 

Департаменті містобудування та архітектури 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. 

З метою реалізації державної політики з питань соціального захисту 

населення, організації надання соціальних послуг (соціального обслуговування 

населення) управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації забезпечено призначення таких соціальних виплат. 

Станом на 01.07.2020 року житлові субсидії в районі призначені                          

5739 домогосподарствам або 43,2% від загальної кількості домогосподарств 

району на суму 26003,97 тис.грн, у тому числі за рішенням районної комісії з 

вирішення питань, пов’язаних з призначенням житлових субсидій, пільг та 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям призначено                

субсидій – 323 сім’ям (5,7%).  

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає                 

109,13 грн, на тверде паливо – 2929,74 грн. 
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Головним державним соціальним інспектором перевірено 56 особових 

справ одержувачів субсидій та 9 особових справ одержувачів соціальних 

допомог.  

У ІІ кварталі 2020 року нараховано допомогу згідно із Законом України 

«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 1461 отримувачу на суму                   

7440,7 тис.грн, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються 

від сплати аліментів – 8 отримувачам на суму 29,1 тис.грн.  

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нараховано допомогу 213 сім’ям на суму                     

2197,0 тис.грн.  

Компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги, нараховано        

59 особам на суму 42,3 тис.грн. 

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

особам з інвалідністю нараховано 211 особам на суму 1082,3 тис.грн. 

Щомісячну компенсаційну виплату задля відшкодування вартості послуг 

по догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» нараховано                     

3 особам на суму 9,3 тис.грн. 

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

180 отримувачам на суму 1142,5 тис.грн. 

Тимчасову  державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла 

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

нараховано 41 особі на суму 115,1 тис. грн. 

Компенсацію непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І групи та престарілим, нараховано 36 особам на суму       

3,7 тис.грн. 

Щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, нараховано 43 особам 

на суму 268,5 тис.грн. 

Допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

нараховано 429 особам на суму 2571,8 тис.грн. 

Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, нараховано на суму 1207,3 тис.грн, з них:                           

10 прийомним сім’ям – 297,1 тис.грн, 3 дитячим будинкам сімейного типу – 

773,7 тис.грн.  

Соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного                

виховання – 2 сім’ям на суму 136,5 тис.грн. 

Допомогу на дітей фізичних осіб-підприємців виплачено 11 отримувачам 

на суму 49,8 тис.грн. 

За ІІ квартал 2020 року призначено пільг на житлово-комунальні послуги у 

грошовій формі на загальну суму 1448,1 тис.грн.  

Усі види соціальних допомог профінансовано, заборгованості з виплат 

немає.  

Видано 14 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

Станом на 01.07.2020 року для забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними та іншими засобами реабілітації укладено 29 договорів на суму 
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352,76 тис.грн, 51 особі з інвалідністю видано 187 направлень для забезпечення 

протезно-ортопедичними виробами, технічними засобами реабілітації.  

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

соціального захисту» проводилась робота щодо видачі листів талонів на 

пільговий проїзд. Станом на 01.07.2020 року 6 громадян отримали листи 

талонів. Статус «Ветеран праці» встановлено 30 пенсіонерам. 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) районної державної адміністрації охоплено соціальною допомогою               

818 осіб, у тому числі: відділенням соціальної допомоги вдома – 368 осіб; 

відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання – 16 осіб; 

відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (до 

складу якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 391 особу; 

пунктом прокату – 40 особі. 

На обліку в управлінні перебувають 394 особи, які постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (1 категорія – 99 осіб, 2 категорія 

– 72 особи,               3 категорія – 144 особи, вдови – 35 осіб, діти – 44 

особи). 

Компенсацію на продукти харчування отримала 171 особа, яка 

постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на суму 161,4 

тис.грн. Безкоштовними ліками забезпечено 38 осіб цієї категорії на суму                          

93,5 тис.грн. 

Одноразову компенсацію сім’ям померлих від захворювання 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС виплачено одній особі на суму 7,6 

тис.грн. 

Проведені засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради, 

районної 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, 

Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, районного комітету 

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної інженерно-транспортної інфраструктури.  

На засіданнях районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям (13 засідань) розглянуто 145 справ по субсидіях,                 

14 справ по допомогах та 4 справи по пільгах. 

На обліку в Чугуївській міськрайонній філії Харківського обласного 

центру зайнятості перебувало 878 безробітних, з яких 174 особи 

працевлаштовані. Рівень працевлаштування складає 19,8%.  

У ІІ кварталі 2020 року на проведення громадських та інших роботах 

тимчасового характеру з бюджетів сільських та селищних рад виділено         

919,4 тис. грн, використано 235,9 тис.грн. У громадських роботах взяли участь 

155 осіб.  

У районі створено 38 нових робочих місць. 

Проведено засідання районної комісії з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
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соціальних виплат. Середньомісячна заробітна плата по району у ІІ кварталі 

2020 року становила 9241 грн. Проведено обстеження 10 підприємств району з 

питань рівня оплати праці. Станом на 01.07.2020 року заборгованість із виплати 

заробітної плати на ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» склала  

921,8 тис.грн. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року в районі здійснювались системні заходи 

щодо профілактики травматизму на виробництві та профзахворювань у 

відповідності із Законом України «Про охорону праці». Зареєстровано                       

189 нещасних випадків невиробничого характеру. 

У сфері охорони здоров’я вжиті заходи щодо покращення медичного 

обслуговування населення району. 

Проведено моніторинг забезпечення громадян, які страждають на рідкі 

(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими 

продуктами для спеціального дієтичного споживання та формування реєстрів 

хворих для забезпечення пільгового контингенту окремими видами медичної 

допомоги, готовності закладів охорони здоров’я для надання допомоги хворим 

на коронавірусну хворобу (COVID-19), проведення календарних щеплень з 

метою належного охоплення населення вакцинацією. 

Проведені медичні наради з керівництвом КНП «Чугуївська центральна 

районна лікарня ім. М.І. Кононенка» та КП «Чугуївський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської 

області.  

Проводився аналіз забезпечення медичних працівників засобами 

індивідуального захисту відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.02.2020 № 366 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту, необхідних для 

забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із 

невизначеними шляхами передавання та інфікування». 

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 25 виїздів  до населених пунктів району, а саме 

до: смт Новопокровка, смт Есхар, с. Зарожне, с. Кам’яна Яруга, смт Чкаловське, 

смт Кочеток,  смт Есхар, с. Леб’яже та смт Малинівка.  Обстежено умови 

проживання 83 родин, у яких виховується 154 дитини. 

Додаткові здійснено виїзди у смт Есхар, смт Чкаловське, с. Кам’яна Яруга,             

с. Іванівка, с. Зарожне, с. Коробочкино,  смт Чкаловське, смт Малинівка. 

Всього обстежено 35 родин, з них в складних життєвих обставинах 

перебувають 16 родин.  Виявлено 9 дітей,  які знаходились без догляду батьків. 

Усіх дітей влаштовано до центру реабілітації для дітей та патронатних родин,              

3 дитини повернуто до біологічної родини.                                                           

Підготовлено 9 проєктів  розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей. 

Проведені 3 чергових засідання  комісії з питань захисту                                    

прав дитини районної державної адміністрації, що стосувались                         
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позбавлення батьківських прав,  подовження строку перебування                          

 дитини в родині патронатного вихователя, інших питань соціального                                

захисту дітей (загалом розглянуто 34 питання), та 2 позачергових                          

засідання, на яких розглянуто 6 питань щодо подовження                                      

строку перебування дитини в родині патронатного вихователя, 

влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу. 

Протягом ІІ кварталу 2020 року 1 новонароджену дитину-сироту 

влаштовано під опіку до родини родичів, 1 новонароджену дитину, яка 

залишилась без батьківського піклування, влаштовано до родини патронатного 

вихователя з м. Первомайськ, 2 малолітні дитини повернуто до біологічної 

родини з родини патронатного вихователя, 2 малолітні дитини влаштовано до 

родини патронатного вихователя, 1 малолітню дитину влаштовано на 

виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу у 

смт Чкаловське, 7  дітей, які залишились без батьківського піклування,  

влаштовано до дитячих будинків сімейного типу у с. Леб’яже та                                 

с. Коробочкине. До родини патронатного вихователя влаштовано 2 малолітніх 

дітей, батьки яких перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги. 

Статус дітини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 

присвоєно 13 дітям. На облік дітей, що перебувають у складних 

життєвих обставинах, поставлено 10 дітей.  

Протягом кварталу взято участь у 13 судових засіданнях Чугуївського 

міського суду щодо батьків, які не виконують свої батьківські обов’язки                    

(10 засідань), визначення місця проживання дітей (1 засідання), 

стягнення аліментів (2 засідання). 

Здійснювались заходи щодо оновлення даних по Реєстру 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.  

Діяльність Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді спрямована на проведення соціальної роботи з сім’ями, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, сім’ями, в яких виховуються 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.  

Перевірено умови проживання родин, діти яких перебували у закладах 

інституційного догляду та виховання і повернулися до своїх родин після 

запровадження карантину. Дві сім’ї взято під соціальний супровід як такі, що 

потребують сторонньої допомоги та підтримки.  

З метою контролю за цільовим використанням коштів було здійснено                   

16 відвідувань сімей, яким призначена і виплачена допомога при народженні 

дитини. Фактів  нецільового використання коштів не виявлено. 

Постійно проводилась робота щодо надання соціальних послуг  учасникам 

АТО/ООС, їх сім’ям, внутрішньо переміщеним особам.  
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Взято участь у вебінарах за темами: «Забезпечення захисту дітей в умовах 

карантину» (організований Міністерством соціальної політики спільно з 

Уповноваженим Президента України з прав дитини, Міжнародною 

благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині» та Міжнародною 

громадською організацією «Міжнародний центр розвитку і лідерства»), 

«Емпатичне слухання та основні принципи ненасильницького спілкування» та 

«Підходи щодо вирішення конфліктних ситуацій» (організовані Харківським 

обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки              

ГО «ПРОСТІР ГІДНОСТІ» в рамках реалізації проєкту «Діалог задля 

вирішення конфлікту»). 

Організовано та проведено засідання міждисциплінарної команди у 

найкращих інтересах дітей, які перебувають у родині патронатного вихователя          

Лизогубової Н.О., під час якого обговорено результати соціального супроводу 

біологічної сім’ї, доцільність повернення дітей до біологічної родини, 

необхідність підготовки дітей до вибуття з родини патронатного вихователя і 

повернення їх до батьків.  

Спільно з дільничним офіцером поліції та виконкомом Малинівської 

селищної ради було здійснено виїзд до смт Малинівка з метою відвідування 

двох прийомних родин, двох  дитячих будинків сімейного типу та  сім’ї 

патронатного   вихователя,  які функціонують на території населеного пункту.  

Напередодні Дня захисту дітей головою районної державної адміністрації 

відвідано 4 дитячі будинки сімейного типу, яким вручено подарунки. З нагоди 

Дня матері, Міжнародного дня сім’ї привітали прийомних батьків та батьків-

вихователів.  

Під час карантинних заходів особливу увагу зосереджено на наданні 

допомоги та підтримки людям вразливих верств населення.  За сприянням               

БФ «Допомога – це я» Алли Ройтблат продукти харчування отримали 

багатодітні родини, діти з інвалідністю,  діти, позбавлені батьківського 

піклування, особи похилого віку, одинокі громадяни, сім’ї загиблих учасників 

АТО/ООС.  

Протягом ІІ кварталу 2020 року здійснювались заходи щодо реалізації 

державної політики у сфері освіти. 

Проведено онлайн-нараду з керівниками закладів освіти району щодо  

завершення 2019/2020 навчального року, організації та проведення ЗНО-2020, 

організації дистанційного навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів 

в умовах карантину. 

На базі Кам’яноярузького навчально-виховного комплексу проведено 

засідання районного методичного об’єднання вчителів початкових класів, на 

базі Великобабчанського навчально-виховного комплексу – засідання 

районного методичного об’єднання вчителів фізики.  

Забезпечено виконання рішень регіональної та місцевої комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо попередження 

розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19), виконання заходів щодо 

збереження систем життєзабезпечення закладів освіти, проведення 

інформаційно-просвітницької роботи щодо профілактики захворювань та дій у 
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випадках захворювання, у закладах освіти району щоденно проводилися 

профілактичні заходи. 

У режимі онлайн проводилось методичне консультування педагогів, обмін 

досвідом роботи з питань дистанційної освіти.  

Проводились виїзди до закладів освіти району щодо перевірки ходу 

підготовки учнів до ЗНО-2020. Забезпечено участь учнів району у ЗНО-2020 на 

базі пунктів тестування міст Чугуєва та Харкова.  

100 випускників закладів загальної середньої освіти зареєструвалися для 

участі в ЗНО-2020 з української мови та літератури, 53 – з  математики, 79 – з 

історії України, 22 – з англійської мови, 47 – з біології, 4 – з фізики, 4 – з хімії, 

25 – з географії.  

У закладах освіти району у зв’язку з обмежувальними заходами на період 

карантину свято «Останнього дзвоника» та свято-вшанування переможців 

обласних, Всеукраїнських та Міжнародних інтелектуальних, художньо-

естетичних конкурсів, туристичних та спортивних змагань проведено в  режимі 

онлайн. 

На засіданнях ради відділу культури, молоді та спорту районної державної 

адміністрації розглянуті питання щодо оздоровлення дітей та учнівської молоді, 

проведення заходів у закладах культури та спорту району з профілактики 

розповсюдження коронавірусу, підготовки закладів культури району і спорту 

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 

Проведено онлайн-наради з працівниками культури району щодо 

організації роботи закладів у зв’язку з карантином, з керівниками КЗ «Дитячо-

юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області»,               

КП – районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» щодо 

вирішення методичних питань. 

Проведено засідання Координаційної ради з питань оздоровлення та 

відпочинку дітей і учнівської молоді. 

Відбулись засідання районної федерації футболу з вирішення 

організаційних питань та планування заходів. 

Взято участь у педагогічній нараді з тренерсько-викладацьким складом                

КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної ради Харківської області». 

Організовано та проведено онлайн-флешмоби за участю закладів культури 

району: до Дня пам’яті і примирення «Вписані в книгу безсмертя», Дня 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Пам’ятаємо – перемагаємо», 

Дня матері «Матінко моя – зоре світова», Всесвітнього дня української  

вишиванки «Вишиті Серця», полуфінальні матчі чемпіонату Чугуївського 

району з міні-футболу, Міжнародного дня сім’ї, Дня захисту дітей. 

Проведено онлайн-концерт до Дня медичного працівника, Дня Конституції 

України. 

Організовано фінальний матч чемпіонату Чугуївського району з міні-

футболу, перший (м. Чугуїв, Клугино-Башкирівка міні-поле), другий                     

(смт Есхар, смт Малинівка, с. Базаліївка, смт Новопокровка), третій                  

(смт Есхар, смт Малинівка, с. Базаліївка, с. Коробочкине, с. Зарожне) та 

четвертий (м. Чугуїв, смт Малинівка, с. Базаліївка, смт Печеніги,                             

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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смт Чкаловське) тури чемпіонату Чугуївського району з футболу серед 

аматорських команд  сезону-2020.  

У бібліотеках-філіях КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система» для читачів району проведено: дистанційну підготовку до участі у 

обласному конкурсі  «Читач року», третьому етапі Всеукраїнського (обласного) 

конкурсу дитячого читання «Книгоманія 2020», онлайн-заняття з виготовлення 

Великодніх аксесуарів хендмейд, слайд-мандрівку «Чорнобиль: трагедія, 

подвиг, пам’ять», показ фільму онлайн «На Чорнобиль летять журавлі», 

онлайн-подорож «Вікно в Європу» до Дня Європи в Україні. 

Організовано книжкові виставки до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні «Українські письменники про Другу світову війну». 

Забезпечено участь бібліотек-філій КЗ «Чугуївська районна централізована 

бібліотечна система» в акції Фундації Дарини Жолдак «100000 книжок для 

сільських бібліотек». 

Організовано онлайн-показ публіцистичних фільмів з переліку фільмів 

«Докудейс UA»: до Великодня, річниці аварії на Чорнобильській АЕС, 

Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф, Дня пам’яті 

жертв політичних репресій, Дня Матері, Дня пам’яті і примирення, 75-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Всесвітнього дня української  

вишиванки. До Дня Конституції України проведено цикл заходів під назвою 

«Конституція –  паспорт держави». 

У рамках проєкту «Докудейс UA» організовано показ у центральній 

районній бібліотеці фільму «Історія Української Конституції», діяла 

інформаційно-правова книжкова виставка «Конституція України: традиційне і 

нове». До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні оформлено 

викладку літератури «Не гасне свічка пам’яті народної». 

У бібліотеках-філіях проведені: патріотичні бесіди за темами                   

«Конституція – основний закон України», «З історії першої Конституції», 

«Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо і поважаємо» (смт Новопокровка, 

с. Кам’яна Яруга, с. Тернова); інформаційні години «Свої права ти добре знай, 

їх шануй і захищай», «Конституцію вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо»                   

(смт Кочеток, с. Зарожне); бесіда-диспут  «Конституція України – основний 

закон, який треба поважати» (смт Есхар); правова година «Конституцію 

вивчаємо» (с. Стара Покровка).  

На базі центральної районної бібліотеки відбулося Skype-консультування з 

правових питань, в рамках роботи дистанційного пункту доступу до 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

Організовано проведення онлайн «Інформативних хвилинок» для читачів 

району з використанням наочного та відео матеріалу щодо дотримання 

карантинних обмежень. 

Проведено онлайн-анкетування молоді району за темою «Патріотизм у 

розумінні сучасної молоді».  

Здійснювалась науково-дослідницька робота з питання розвитку 

культурної спадщини в районі.   
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Проведено 2 засідання колегії районної державної адміністрації 

(28.04.2020 року та 23.06.2020 року). Розглянуто загалом 5 питань, з яких                    

4 планових та 1 – протокольно. 

Видано 88 розпоряджень голови районної державної адміністрації з 

основної діяльності.  

До районної державної адміністрації надійшло всього 743 документи, з 

них: 7 постанов та 1 розпорядження Кабінету Міністрів України,                                 

32 розпорядження голови обласної державної адміністрації, 4 рішення обласної 

ради, 518 документів від органів вищого рівня, 181 лист від підприємств і 

організацій області, 153 листи від організацій та підприємств району, 18 листів 

20 рішень Чугуївської районної ради. 

Районною державною адміністрацією взято на контроль 308 документів,             

з них: 5 розпоряджень та 4 доручення голови обласної державної адміністрації, 

8 розпоряджень та 6 доручень голови районної державної адміністрації,                          

2 доручення заступника голови районної державної адміністрації,                             

206 документів посадових осіб обласної державної адміністрації,                                                        

2 районні програми, 75 листів та інших документів територіальних органів, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі: 10 листів                             

з Чугуївської районної ради, 5 – з Чугуївської місцевої прокуратури, 10 –                      

з контролюючих органів, 2 адвокатських запита, 3 депутатських звернення та               

3 внутрішніх документи районної державної адміністрації. 

Загальна кількість документів, що перебувала на контролі протягом                   

ІІ кварталу 2020 року, складала 603.  

Структурними підрозділами районної державної адміністрації надано                 

1259 інформацій (проміжні та остаточні) про виконання завдань, зазначених у 

контрольних документах, що в середньому складало по 21 інформації щоденно. 

Отримано 143 документи з дуже стислими термінами виконання. 

За звітний період у районній державній адміністрації було виконано в 

повному обсязі та знято з контролю 286 документів, що складає 47% від 

загальної кількості контрольних документів. 

Організовано виконання Плану контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади 

на 2020 рік. Так, у ІІ кварталі 2020 року структурними підрозділами районної 

державної адміністрації у межах своєї компетенції проведено 8 перевірок 

виконання виконкомами сільських, селищних рад делегованих повноважень 

органів виконавчої влади з окремих статей Закону України «Про місцеве 

самоврядування      в     Україні»,      а      саме:     Кочетоцької,      Есхарівської,  

Новопокровської, Введенської селищних, Зарожненської та Старопокровської 

сільських рад. Узагальнено досвід роботи виконкому Есхарівської селищної 

ради щодо вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки  і 

піклування. 

Проаналізовано виконання постанови Кабінету Міністрів України                        

від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження порядку контролю за здійсненням 

органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 
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виконавчої влади» (із змінами) органами місцевого самоврядування та рішення 

районної ради від 13.02.2018 року «Про делегування повноважень районної 

ради районній державній адміністрації» у І півріччі 2020 року. За результатами 

аналізу складено доповідні записки. 

Розроблено графіки засідань виконкомів сільських, селищних рад на 

травень, червень та липень 2020 року.  

Проведено моніторинг стану діяльності консультативно-дорадчих органів, 

які утворенні при районній державній адміністрації. Станом на 01.07.2020 року 

при районній державній адміністрації функціонує 65 дорадчих органів, з яких 

головуючим 7 дорадчих органів є голова районної державної адміністрації, 6 – 

керівник апарату районної державної адміністрації, 45 – заступник голови 

районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), 5 –  

керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації. За 

результатами аналізу підготовлено доповідну записку щодо роботи 

консультативно-дорадчих органів, створених при районній державній 

адміністрації, за І півріччя 2020 року. 

Підготовлено звіти про виконання планів роботи районної державної 

адміністрації на березень, квітень, травень та І квартал 2020 року. 

Протягом звітного періоду зареєстровано 60 письмових звернень громадян, 

із них 6 колективних та 3 дублетних. Повторних звернень не надходило. 

Проведено 3 засідання постійно діючої комісії районної державної 

адміністрації з питань розгляду звернень громадян, де розглянуто 5 питань. 

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

районної державної адміністрації надійшов 21 запит на публічну інформацію, 

які отримано за допомогою засобів електронної пошти, 14 – від юридичної 

особи, 7 – від фізичних. Усі запити опрацьовано у межах встановлених 

законодавством термінів. Спектр запитуваних документів стосувався надання 

інформації щодо захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, діяльності громадських рад, розвитку системи 

управління побутовими відходами, надання інформації щодо наявності техніки, 

кадрової ситуації у районній державній адміністрації тощо. 

Зареєстровано і внесено до бази даних публічної інформації районної 

державної адміністрації 51 документ, всього станом на 01.07.2020 року внесено 

до системи обліку 11708 документів. 

Проведено 2 телефонних зв’язки з населенням «Пряма лінія» заступника 

голови районної державної адміністрації за темами «Актуальні питання щодо 

запобігання поширенню на території Чугуївського району гострої респіраторної 

хвороби COVID-19» (08.04.2020 року), «Доступ до архівних документів та 

користування ними» (20.05.2020 року) та керівника апарату районної державної 

адміністрації за темою «Про дотримання вимог Закону України «Про звернення 

громадян» (17.06.2020 року). 

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 
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ювілеїв з днів народжень, Дня пожежної охорони, Дня дільничного офіцера 

поліції, Дня медичного працівника, Дня донора крові в Україні та Дня 

державної служби. Усього відзначено 71 особу та 7 колективів: Почесною 

грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджено                

53 особи та 7 колективів, Подякою голови районної державної адміністрації та 

голови районної ради – 18 осіб. З нагоди Дня державної служби 2-х працівників 

районної державної адміністрації нагороджено відзнаками обласного рівня,             

26 – районного. 

Відділом управління персоналом апарату районної державної адміністрації 

підготовлено 28 проєктів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з кадрових питань (17 – з особового складу, 11 – про відпустки). 

Окрім того, підготовлено 66 проєктів наказів керівника апарату районної 

державної адміністрації з кадрових питань (33 – з особового складу, 33 – про 

відпустки). 

Станом на 01.07.2020 року у районній державній адміністрації фактично 

працює 90 осіб, 9 посад вакантних, з них 1 строкова: перебування у відпустці 

для догляду за дитиною. 

Упродовж ІІ кварталу призначено голову районної державної адміністрації 

та 3 державних службовців: 1 – у порядку призначення на рівнозначну посаду 

державної служби протягом шести місяців з дня звільнення на підставі пункту 1 

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

державному органі, в якому вже призначалася за результатами конкурсу, 1 – за 

результатами конкурсу, 1 – у порядку переведення з іншого державного органу. 

Звільнилися 5 осіб: 1 – за угодою сторін, 1 – у порядку переведення до 

іншого державного органу, 1 – за власним бажанням, 1 – за власним бажанням 

у зв’язку із виходом на пенсію, 1 – у зв’язку із припиненням повноважень. 

Проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній державній 

адміністрації, на якому розглянуто три питання. 

Встановлено надбавку за вислугу років на державній службі 5 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 одному 

державному службовцю. 

Щодо однієї особи, кандидата на посаду, розпочато перевірку, передбачену 

Законом України «Про очищення влади». 

Щодо двох кандидатів на посади організовано спеціальну перевірку 

відповідно до статей 56, 57 Закону України «Про запобігання корупції» та 

Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n904
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня                   

2015 року № 171 (із змінами). 

Координувалася діяльність структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, виконкомів місцевих рад щодо роботи з персоналом з 

дотримання вимог чинного трудового законодавства, законодавства про 

державну службу і запобігання корупції, надавалася методична і практична 

допомога посадовим особам, які визначені відповідальними за цей напрям 

діяльності. За звітний період з означеного питання вивчено роботу 

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

що складено довідку. 

Упродовж кварталу до 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 надавалися інформації та звіти 

щодо роботи з персоналом з дотримання вимог чинного трудового 

законодавства, законодавства про державну службу, запобігання корупції, 

обліку військовозобов’язаних. 

На виконання вимог Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» (із змінами), у зв’язку з запровадженням карантину на території 

району та відповідно до нього обмежувальних заходів проведення масових 

заходів, розширених нарад голови з заступником голови, керівником апарату, 

керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, служб 

району, за участю сільських, селищних голів, особистих прийомів посадовими 

особами районної державної адміністрації, перевірок структурних підрозділів 

районної державної адміністрації, навчань з працівниками районної державної 

адміністрації, семінар-нарад з сільськими, селищними головами, секретарями 

місцевих рад, перенесено до завершення карантину. 

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. 
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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.  

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  149  відомостей по усім населеним пунктам 

району, що містили дані про 1429 виборцям. За результатами опрацювання 

відомостей періодичного поновлення прийняті рішення щодо: включення до 

наказів 915 виборців, включення до Державного реєстру виборців                       

107 виборців, внесення змін до персональних даних 548 виборців, відмовлено у 

змінах 142 виборцям, відпрацьовано з іншими відділами ведення Державного 

реєстру виборців дані по 225 виборцям.  

Окрім того, підготовлено 5 запитів до військової частини А2467, що 

містили записи по 28 виборцям, для уточнення місця строкової служби. 

Надіслано 15 повідомлень виборцям щодо включення до Державного реєстру 

виборців. 

Видано 57 наказів начальника відділу ведення Державного реєстру 

виборців апарату районної державної адміністрації про внесення запису до бази 

даних Державного реєстру виборців, 51 наказ про внесення змін до 

персональних даних виборця, включеного до Державного реєстру виборців,  та 

18 наказів про знищення запису Державного реєстру виборців. Загальна 

кількість внесених змін до персональних даних виборців склала 915 записів. 

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. 

Архівним відділом районної державної адміністрації проведено  

контрольні перевірки роботи архівних підрозділів, служб діловодства та 

експертних комісій у Введенській, Кочетоцькій, Новопокровській, Есхарівській 

селищних та Кам’яноярузькій, Старопокровській сільських радах. 



20 

Прийнято на постійне зберігання документи Національного архівного 

фонду від районної державної адміністрації за 2012 рік у кількості 110 од. зб., 

відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації – за 

2012-2020 роки у кількості 318 од. зб., відділу фінансів районної державної 

адміністрації – за 1976-1977 роки у кількості 2 од. зб., Старопокровської 

сільської ради – за 1988 рік у кількості 2 од. зб., Чкаловської селищної виборчої 

комісії – за 2018 рік у кількості 11 од. зб. 

Організовано роботу та проведено 2 засідання експертної комісії. 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.  

Здійснено огляд стану роботи з документами в структурних підрозділах 

районної державної адміністрації. 

Проведено нараду з керівниками та особами, відповідальними за архів,                

у Чугуївському районному Будинку дитячої творчості, Чугуївському 

районному Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, 

Чугуївському районному центрі дитячої та юнацької творчості Чугуївської 

районної ради Харківської області. 

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 в 

Управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації,  у 

відділі освіти районної державної адміністрації, відділі фінансів районної 

державної адміністрації, Мосьпанівській сільській раді, КНП «Чугуївська 

центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» та інших.  

Підготовлено документальну онлайн-виставку «Війна. Перемога. Пам’ять» 

до Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 1939-1945 років. 

У друкованому виданні «Вісник Чугуївщини» опубліковано статтю 

«Районний архів як джерело історії» до Міжнародного дня архівів.  

Здійснювалось інформаційне забезпечення користувачів за їхніми 

Оцифровано 12 описів справ 10 фондів, які розміщено на сайті районної 

державної адміністрації у розділі відділу «Електронний архів». 

Проводилось ведення облікових документів, наглядових справ 

підприємств, установ та організацій. 

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.  
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Підготовлено 13 щотижневих та 3 щомісячні інформації щодо суспільно-

політичної ситуації у районі.  

Забезпечено інформаційне наповнення офіційного вебсайту та сторінки у 

Facebook районної державної адміністрації та оприлюднення на них інформації 

про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-

технічний розвиток району. Для цього відділом координувалась робота 

структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо наповнення 

засобів масової інформації та опрацьовувалися їх матеріали.  

На офіційному вебсайті районної державної адміністрації розміщено                 

506 матеріалів, з них 464 (92%) становлять фото-новини, на Facebook-сторінці – 

109 матеріалів, Telegram-каналі – 36, Instagram-сторінці – 23. 

Забезпечено взаємодію з місцевими засобами масової інформації щодо 

висвітлення діяльності районної державної адміністрації, її структурних 

підрозділів.  

Написано для засобів масової інформації привітання від керівництва 

районної державної адміністрації до Великодня, Дня Чорнобильської трагедії, 

Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня сім’ї, Дня вишиванки, Дня захисту дітей, Дня журналіста, 

Дня фермера, Дня медичного працівника, Дня державної служби, Дня молоді, 

Дня Конституції України, Дня поліції, звернення до Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні. 

Розміщено на офіційному вебсайті, на сторінці у Фейсбук та забезпечено 

трансляцію онлайн-концертів до Дня медичного працівника та Дня пам’яті та 

примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

Проведено роботу з настоятелем Свято-Покровського храму щодо вжиття 

обмежувальних та профілактичних заходів під час організації богослужінь у 

храмах району.  

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 ІІІ квартал 2020 року, затверджений розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 26.06.2020 № 186. 

  

 

Керівник апарату районної  

державної адміністрації                                                        Вікторія ГЕРМАН 
 

 


