
 

З В І Т 

про виконання плану роботи районної державної адміністрації  

на ІІI квартал 2020 року 
 

Районною державною адміністрацією у IІІ кварталі 2020 року вживались 

заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань, визначених 

актами Президента України та Уряду, щодо соціально-економічного розвитку 

регіонів, реалізації повноважень згідно з 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 в 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 11 та 27 серпня 2020 року). 

Проведено нараду з сільськими, селищними головами за участю 

представників Харківського управління Головного управління Державної 

податкової служби у Харківській області щодо наповнення місцевих бюджетів 

та зменшення податкового боргу. 

Підготовлено проєкт розпорядження голови районної державної 

адміністрації «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних голів». 

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». 
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Зареєстровано 1111 звернень щодо надання адміністративних послуг:                 

15 – від Чугуївського районного відділу Головного управління Державної 

міграційної служби України в Харківській області, 265 – від міськрайонного 

управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області, 830 – власних послуг (773 звернення 

щодо нерухомого майна та 50 звернень щодо бізнесу, 7 – сектору 

містобудування та архітектури), 1 – документ дозвільного характеру. 

Видано 986 результатів: 17 – Чугуївському районному відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                    

244 – міськрайонному управлінню у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 725 – власних 

послуг.  

Підготовлено 13 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 37 інформаційних 

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

Надано 800 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

На постійному контролі 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 01.10.2020 року поголів’я великої рогатої 

худоби налічує 7997 голів, виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) 

становило 9341,5 тонн, надій молока у середньому від однієї корови склав               

6526 кг, середньодобові прирости великої рогатої худоби становили                 

512 гр. 

Проведено роботу по інформуванню сільськогосподарських підприємств 

району щодо 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 і засобів захисту рослин, потреби 

підприємств агропромислового комплексу у залученні кредитних коштів для 

виконання сільськогосподарських робіт у 2020 році. 

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 – 22,38 грн, хліб із борошна вищого ґатунку – 17,30 грн, хліб із 

борошна пшеничного І ґатунку – 16,90 грн. 

На час карантинних заходів проводився щоденний моніторинг цін та 

наявності продуктів харчування першої необхідності, здійснювалась 

профілактична робота з підприємствами агропромислового комплексу, харчової 

промисловості та закладами торгівлі з метою протидії розповсюдженню 

коронавірусу. 
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Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації згідно з 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» здійснювались заходи щодо підготовки господарства району 

до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.  

Проведено 8 засідань районного штабу з організації підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та взято участь у                     

2 засіданнях обласного штабу. Повністю виконані заплановані роботи з 

підготовки до опалювального періоду: підготовлено 16 котелень та 15,9 км 

теплової мережі, замінено (відремонтовано) 0,6 км водопровідних та 0,7 км 

каналізаційних мереж. Виконано планові заходи на 3 каналізаційних очисних 

спорудах та 7 каналізаційних насосних станціях. Підготовлено                           

20 свердловин. 

У повному обсязі проведено роботи з підготовки житлового фонду району 

до опалювального періоду: виконано заплановані заходи по 176 будинках, у 

тому числі по 156 будинках комунальної власності, 10  будинках об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та 10 відомчих будинках.  

На постійному контролі районної державної адміністрації знаходиться 

стан будівництва Малинівських очисних споруд. Виконуються роботи з 

металевого армування майбутніх перегородок в будівлі, де будуть біологічно 

очищуватися стоки.  

Сільськими, селищними радами, підприємствами, організаціями та 

установами незалежно від підпорядкування і форм власності, у межах 

компетенції вжито заходів щодо здійснення розрахунків усіма категоріями 

споживачів за спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги, 

погашення заборгованості минулих періодів.  

Рівень розрахунків за послуги теплопостачання за 9 місяців 2020 року 

склав 122,4 %, за послуги водопостачання та водовідведення – 88,5 %.  

Підприємствами житлово-комунальної сфери та місцевими органами влади 

проводилась роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня оплати 

споживачів, можливості оформлення субсидій, укладання договорів 

реструктуризації заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, 

претензійно-позовна робота. 

Філіями «Чугуївське ДЕП», «Куп’янське ДЕП» та «Чугуївський 

райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України»  забезпечено утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення, а також інженерних споруд.  

Проведено поточній середній ремонт дороги загального користування 

місцевого значення «Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова» окремими 

ділянками.  
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Виконувалися роботи на дорогах загального користування місцевого 

значення О-212634 /Н-26/ «Стара Гнилиця – Лиман – Нижній Бишкин» та 

С2012602 «Під’їзд до села Стара Покровка». 

Згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 28.09.2020 № 610 «Про внесення змін до деяких розпоряджень 

голови обласної державної адміністрації» заплановано реалізацію проєкту 

«Капітальний ремонт частини автомобільної дороги по вул. Миру (підйом на 

гору від будинку № 2 до будинку № 30) в селі Стара Покровка Чугуївського 

району Харківської області» на суму 1064,602 тис. грн. 

На постійному контролі районної державної адміністрації знаходиться 

реалізація проєкту «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.  

Проведено засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних 

перевізників на приміських маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі Чугуївського району, а саме на маршрутах № 1476 «Чугуїв 

(АС) – Мосьпанове» та № 1475 «Чугуїв (АС) – Велика Бабка (через Тетлегу)»,                  

за результатами якого переможцем визнано фізичну особу-підприємця 

Сапелкіна М.М. 

Взято участь в онлайн-конференції Міністерства розвитку громад та 

територій України щодо впровадження інфраструктурних та енергозберігаючих 

інноваційних проєктів Українського союзу промисловців і підприємців для 

об’єднаних територіальних громад. 

Взято участь у нараді щодо будівництва містка через річку Сіверський 

Донець з метою формування чіткого алгоритму дій для розробки 

предпроєктного пакету документів відповідно до діючого законодавства.  

Заступником голови районної державної адміністрації здійснено виїзди до 

Кочетоцької, Введенської, Есхарівської селищних та Кам’яноярузької, 

Старопокровської сільських рад з метою ознайомлення з інфраструктурою 

відповідних населених пунктів. 

Проведено нараду щодо належного енергозабезпечення споживачів 

Чугуївського району, за результатами якої підготовлено протокол та доведено 

його до виконавців. 

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  «Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій»; «Про переведення ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Чугуївського району в режим 

надзвичайної ситуації, пов’язаної з авіаційною катастрофою»; «Про 



5 

переведення ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Чугуївського району в режим підвищеної готовності». 

Підготовлено та проведено 6 позачергових (протоколи №№ 17-21, 23) та 

1 чергове (протокол № 22) засідання місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району, на яких 

розглянуті питання щодо оцінки поточної епідемічної ситуації на території 

Чугуївського району; продовження карантинних заходів на території 

Чугуївського району; профілактики захворювання на вірусний гепатит А; 

забезпечення населення Чугуївського району доброякісною питною водою; 

створення та функціонування місцевої пожежної охорони на території 

Чугуївського району; встановлення «жовтого рівня» епідемічної безпеки на 

території Чугуївського району; продовження карантинних заходів на території 

Чугуївського району; готовності житлово-комунального господарства та 

об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період                 

2020-2021 років; виконання норм чинного законодавства в галузі запобігання 

техногенно-екологічної безпеки на хімічно-небезпечних підприємствах, 

військових складах району; забезпечення протипожежного захисту об’єктів з 

масовим перебуванням людей (зокрема закладів соціального обслуговування 

населення, культури, освіти та охорони здоров’я, підприємств громадської 

торгівлі); про ситуацію, що склалася 25.09.2020 року на території Чугуївського 

району, пов’язанк з авіаційною катастрофою (падінням військового літака 

«АН-26» військової частини А4104 (м. Чугуїв). 

Проведено службову нараду голови районної державної адміністрації з 

керівним складом Чугуївського районного відділу Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, 

Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Харківській області, військової частини А0501, Чугуївського районного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській 

області, за участю заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Чугуївської міської ради, на якій розглянуто питання про  організацію 

спостереження за осередком лісової пожежі, що сталася 02.09.2020  року у 

лісах ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство», Чугуївського лісництва 

ДП «Новомосковський військовий лісгосп». 

Організовано службову нараду заступника голови районної державної 

адміністрації – керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з 

керівниками медичних закладів району, на якому розглянуто питання про 

роботу медичних закладів району, що входять до складу районної 

спеціалізованої медичної служби цивільного захисту, в умовах другій хвилі 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом       

SARS-CoV-2.  

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 ЄДС ЦЗ Чугуївського району Харківської 

області у разі виникнення НС, пов’язаної з витіканням рідкого хлору                         
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на ХПС (смт Есхар) комплексу водопідготовки «Донець»                                           

ВП КП «Харківводоканал».  

Здійснювався моніторинг виконання постанов Кабінету Міністрів 

України  від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів»; від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).  

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. 

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

розглянуто та узгоджено 72 проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будинків і споруд, а також особистого селянського господарства; видано                      

2 будівельних паспорти на забудову земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних житлових будинків, господарчих будівель та споруд. 

Із 8 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 

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 будинки 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)». Здійснювався моніторинг стану ефективного використання 

коштів на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів що 
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фінансуються за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету районним 

бюджетам. 

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 3 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 соціальних виплат. 

Станом на 01.10.2020 року житлові субсидії в районі призначені                     

6185 домогосподарствам або 46,6 % від загальної кількості домогосподарств 

району. Субсидії на житлово-комунальні послуги у грошовій формі нараховані 

на суму 1171,5 тис. грн. Середній розмір субсидії на житлово-комунальні 

послуги складає – 89,49 грн, що на 74,47 грн більше ніж у 2019 році. 

Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 88,49 грн. За рішенням 

конфліктної комісії призначено субсидій 567 сім’ям (5,8 %). 

Згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» у                   

ІІІ кварталі 2020 року нараховано допомогу 1014 отримувачам на суму                   

6416,3 тис. грн, згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» - 85 сім’ям на суму  2197,0 тис.грн.  

Тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів нараховано 8 отримувачам на суму 29,1 тис. грн, компенсація 

фізичній особі, яка надає соціальні послуги -  67 особам на суму 57,0 тис. грн, 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з 

інвалідністю - 211 особам на суму 1135,4 тис. грн, допомогу на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях - 170 отримувачам на суму 1069,4 тис. грн, 

тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату - 51 особі 

на суму 214,3 тис. грн, компенсацію непрацюючій працездатній особі, яка 

здійснює догляд за особою з інвалідністю І групи та престарілим - 34 особам на 

суму  3,6 тис. грн, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю - 427 особам на суму 2659,2 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування нараховано на суму 1340,3 тис. грн, з них:                           
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10 прийомним сім’ям нараховано 291,8 тис. грн, 6 дитячим будинкам сімейного 

типу – нараховано 908,1 тис. грн, соціальну допомогу на утримання дитини в 

сім’ї патронатного виховання - 2 родинам на суму 140,4 тис. грн. 

Допомогу на дітей, фізичних осіб-підприємців виплачено 34 отримувачам 

на суму 211,5 тис. грн, щомісячну компенсаційну виплату задля відшкодування 

вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» - 

14 особам на суму 58,2 тис. грн. 

Заборгованості з виплат усіх видів допомог не має.  

За звітний період призначено пільг на житлово-комунальні послуги у 

грошовій формі на загальну суму 907,1 тис. грн.  

Видано 30 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

Головним державним соціальним інспектором перевірено 365 особових 

справ одержувачів субсидій та 101 особова справа одержувачів соціальних 

допомог.  

На обліку в Чугуївській міськрайонній філії Харківського обласного 

центру зайнятості перебувало 970 безробітних, з яких 207 осіб 

працевлаштовані. Рівень працевлаштування складає 17,7 %.  

У ІІІ кварталі 2020 року на проведення громадських та інших роботах 

тимчасового характеру з бюджетів сільських та селищних рад виділено                  

919,4 тис. грн, використано 432,4 тис. грн. У громадських роботах взяли участь 

155 осіб. У районі створено 175 нових робочих місць. 

Станом на 01.10.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати на 

ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» склала 405,9 тис. грн. 

Середньомісячна заробітна плата по району становила 9545 грн, що у 

порівнянні до відповідного періоду 2019 року складає 106,4 %. Розмір 

мінімальної заробітної плати вона перевищує у 2 рази, від обласного рівня 

заробітна плата складає 103,0 %. Проведено 7 засідань районної комісії з 

питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Проведено обстеження 

10 підприємств району з питань рівня оплати праці.  

У відповідності із Законом України «Про охорону праці»  здійснювались 

системні заходи щодо профілактики травматизму на виробництві та 

профзахворювань. Зареєстровано 197 нещасних випадків невиробничого 

характеру. 

Станом на 01.10.2020 року для забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними та іншими засобами реабілітації укладені 40 договорів на суму 

394,59 тис. грн, 102 особи з інвалідністю отримали 379 направлень для 

забезпечення протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами 

реабілітації. Особами з інвалідністю отримано 207 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 01.10.2020 року 6 громадян отримали листи 

талонів. Статус «Ветеран праці» встановлено 63 пенсіонерам. 
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Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) районної державної адміністрації станом на 01.10.2020 року надано 

допомогу 883 особам, у тому числі відділенням соціальної допомоги вдома – 

363 особам, 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) – 

458 особам, переміщеним особам із зони АТО/ООС – 2 особам, пунктом                 

прокату – 41 особі. 

На обліку в управлінні соціального захисту районної державної 

адміністрації перебуває 391 особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (1 категорія – 97 осіб, 2 категорія – 72 особи, 3 категорія –                    

143 особи, вдови – 36 осіб, діти – 44 особи). 

Компенсацію на продукти харчування отримали 168 осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 157,5 тис. грн. Безкоштовними 

ліками забезпечено 38 осіб на суму 93,5 тис. грн. Безкоштовним 

зубопротезуванням забезпечені 7 осіб на суму 14,1 тис. грн. 

Проведені засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради,                 

3 засідання районної комісії з легалізації робочих місць та подолання тіньової 

зайнятості, Координаційного комітету сприяння зайнятості, районного комітету 

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної інженерно-транспортної інфраструктури,  семінар-нараду з 

уповноваженими особами сільських та селищних рад у зв’язку з підготовкою до 

опалювального періоду 2020-2021 років. 

З метою соціального захисту дітей, запобігання 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: смт Чкаловське, с. Леб’яже, с. Коробочкине, смт Кочеток, с. Зарожне,              

смт  Кочеток, с. Кам’яна Яруга, смт  Есхар, с.  Базаліївка, с. Волохів Яр,                  

смт Новопокровка, с. Зарожне. Додатково здійснено виїзди до смт Есхар,                  

смт Чкаловське, с. Кам`яна Яруга, с. Іванівка, с. Зарожне, с. Коробочкине,                    

смт Введенка, с. Стара Покровка. Всього обстежено 45 родин, з них у складних 

життєвих обставинах перебувають 25 родин.  

У рамках реалізації проєкту «Оцінка та реагування на виклики у сфері 

захисту прав дітей під час пандемії COVID-19» на території Чугуївського 

району, який впроваджується Міністерством соціальної політики України 

спільно із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ГС «Українська 

мережа за права дитини», здійснювались виїзди до населених пунктів району з 

метою обстеження умов проживання родин, до яких повернулись діти із 

закладів інституційного догляду з цілодобовим перебуванням. Обстежено                 

92 дитини, проведено роботу із батьками. Дітей, які знаходились без догляду 

батьків, не виявлено.    

Взято участь у 17 судових засіданнях:  12 засідань відносно батьків, які не 

виконують свої батьківські обов’язки, 4 засідання стосовно стягнення аліментів 

та засідання стосовно визначення місця проживання дітей. 
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Взято участь у нотаріальних відмовах батьків від утримання та виховання 

дитини, пошуку кандидатів в усиновлювачі. 

Проведено засідання комісії з питань надання субвенції з державного 

бюджету на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Організовано засідання комісії з питань захисту прав дитини районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто близько 55 питань щодо 

позбавлення батьківських прав,  подовження строку перебування дитини в 

родині патронатного вихователя, надання дозволів на перебування дітей в 

закладах інституційного догляду, інших питань соціального захисту дітей. 

Протягом звітного періоду на облік дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, поставлено 19 малолітніх дітей, на облік дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 дітей. 1 малолітню дитину 

усиновлено громадянами України. Підготовлено 23 розпорядження голови 

районної державної адміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей. 

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. Було здійснено виїзди 

до 79 родин, у яких виховується 167 дітей.  

З метою контролю за цільовим використанням коштів було здійснено                      

15 відвідувань сімей, яким призначена і виплачена допомога при народженні 

дитини. Фактів  нецільового використання коштів не виявлено. 

Відвідано сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах та які 

перебувають на обліку Чугуївського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, а саме: багатодітні сім’ї, де батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків, де існує ризик передачі дітей до 

інтернатних закладів, де діти наразі перебувають у родині патронатного 

вихователя, доки батьки подолають складні життєві обставини. Загалом 

відвідано 13 сімей, з них 3 дитячих будинки сімейного типу на території 

Чкаловської об’єднаної територіальної громади. Родинам було надано                         

29 соціальних послуг: консультування, представництва інтересів, соціальної 

профілактики. З батьками проводилася профілактична робота щодо 

відповідального ставлення їх до виконання батьківських обов’язків,  належного 

догляду за дітьми, необхідності вчасно звертатися з дітьми, у разі потреби, до 

сімейного лікаря. Сприяли у зверненні батьків до міграційної служби з метою 

оформлення паспортів дітям, зверненні до лікаря нарколога, залучали до роботи 

з сім’ями дільничного офіцера поліції. 
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Спільно із представниками Волохово-Ярської сільської були відвідані 

багатодітні сім’ї та родини,  які перебувають на обліку як такі, що опинилися у 

складних життєвих обставинах. Всі родини отримали продуктові та гігієнічні 

набори від обласної організації Товариства Червоного Хреста України за 

підтримки Німецького Червоного Хреста. 

Чугуївський район брав участь у акції «ДЯКУЮ,ТАТО!» за участю 

учасника АТО/ООС В.Шевченка.  

Взято участь у вебінарі для фахівців сфери захисту прав дитини та 

соціальної підтримки сім’ї, який проводився в рамках проєкту «Оцінка та 

реагування на виклики у сфері захисту прав дітей під час пандемії COVID-19» 

за темою «Попередження інституціалізації дітей: завдання моніторингу безпеки 

та потенціалу сімей, до яких повернулися діти з інтернатних закладів та 

організація соціальної роботи з ними». На території Чугуївського району 

мешкає 85 сімей, в яких виховується 95 дітей, які на час карантину повернулися 

додому із закладів інституційного догляду та виховання. У результаті 

проведеної роботи 9 дітей не повернулися до державних закладів на цілодобове 

перебування.  

 Відповідно до спільного плану Чугуївського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді та  відділу філії Державної установи «Центр 

пробації» в Харківській області щомісяця проводяться спільні профілактичні 

заходи для неповнолітніх та молоді, які засуджені до покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі. Проведено бесіди за темами «Алкоголь та злочин», 

«Наркоманія-дорога в нікуди», «Агресивність та її прояви. Насильство в сім’ї. 

Як діяти у випадках його загрози» з метою формування у молоді мотивації на 

ведення здорового способу життя, профілактики вживання наркотичних 

речовин. 

Проводилася рекрутингова кампанія з метою популяризації сімейних форм 

виховання. До сільських та селищних рад району були надіслані листівки, які 

містили вичерпну інформацію про форми сімейного виховання дітей, для 

розміщення їх на інформаційних стендах рад.  Спільно з поліцейським 

офіцером Малинівської громади здійснено візит до прийомної родини, яка 

мешкає в с. Стара Гнилиця з метою соціальної підтримки та надання 

соціальних послуг членам родини.  

На базі Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді проходило навчання прийомних батьків та батьків-вихователів.                       

У заходах брали участь прийомні батьки та батьки-вихователі Чугуївського, 

Ізюмського районів та міст Чугуїв й Ізюм.   

Чугуївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 

своїй діяльності співпрацює з громадськими організаціями та благодійними 

фондами, які надають підтримку і допомогу найбільш незахищеним верствам 

населення, а саме із БО «БФ Волонтери: Дорослі – Дітям», БФ «Допомога – це 

я», Харківською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. 

За соціальною підтримкою звернулось 57 родин з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, усі отримали комплекс соціальних послуг. 
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Протягом ІІІ кварталу 2020 року здійснювались заходи щодо реалізації 

державної політики у сфері освіти. 

Здійснювались організаційні заходи щодо проведення ремонтних робіт у 

закладах освіти району з метою підготовки до нового 2020/2021 навчального 

року. Облаштоване освітнє середовище приміщень, де будуть навчатися учні             

1-х класів. З 1 вересня 2020 року за новим Державним стандартом початкової 

освіти в районі розпочала навчання 231 дитина у  14 перших класах 11 закладів 

загальної середньої освіти. 

Для забезпечення освітнього простору Нової української школи у                    

2020 році виділено 662,113 тис. грн коштів субвенції з державного бюджету для 

придбання меблів, засобів навчання та обладнання,  комп’ютерної техніки. 

За рахунок участі у обласному конкурсі міні-проєктів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє» проведено  утеплення Тернівського 

навчально-виховного комплексу «Тепла будівля – запорука здоров’я дітей» 

(147,0 тис. грн виділено з обласного, 135,0 тис. грн – з місцевого бюджетів,   

18,0 тис. грн – кошти конкурсанта); встановлення автоматичної системи 

пожежогасіння в Тернівському навчально-виховному комплексі «Зберегти 

життя – зберегти майбутнє» (128,0 тис. грн виділено з обласного,                             

135,0 тис. грн – з місцевого бюджетів, 19,8 тис. грн – кошти конкурсанта); 

поточний ремонт освітлення Новопокровського навчально-виховного 

комплексу «Новій українській школі – сучасне освітлення» (149,9 тис. грн 

виділено з обласного, 119,9 тис. грн – з місцевого бюджетів, 15,0 тис. грн – 

кошти конкурсанта); капітальний ремонт покрівлі Есхарівського дошкільного 

навчального закладу «Теплий дах у дитсадок для маленьких діточок» (149,5 

тис. грн виділено з обласного, 134,6 тис. грн – з місцевого бюджетів, 14,9 тис. 

грн – кошти конкурсанта).  

Підготовлено проєкт розпорядження голови районної державної 

адміністрації «Про формування мережі закладів освіти району на 2020/2021 

навчальний рік».  

З 11 по 14 серпня 2020 року було проведено огляд готовності закладів 

освіти району до нового 2020/2021 навчального року. За результатами огляду 

комісією щодо проведення огляду готовності закладів освіти району до нового 

2020/2021 навчального року відзначено, що всі заклади освіти району якісно 

підготувалися до нового навчального року. 

28 серпня 2020 року відбулася районна серпнева педагогічна конференція 

та взято участь у обласній серпневій педагогічній конференції у режимі онлайн. 

Проведені засідання педагогічних рад, на яких проаналізовано роботу за 

минулий навчальний рік, розглянуті питання організованого початку нового 

навчального року, визначені пріоритетні напрями роботи в умовах карантинних 

обмежень. 

01 вересня 2020 року у всіх закладах загальної середньої освіти району 

проведені свята «День Знань» та першого уроку з дотриманням 

протиепідемічних заходів.  

З 11 вересня 2020 року у районі розпочався Всеукраїнський 

профілактичний захід «Урок». За результатами рейдів встановлено, що у районі 
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усі діти охоплені навчанням, дітей, які без поважних причин пропускають 

уроки, немає. 

У режимі онлайн проведено нараду з керівниками закладів освіти району, 

на якій розглянуті питання щодо організованого початку 2020/2021 навчального 

року та підготовки до дистанційної та змішаної форми навчання у період 

пандемії.  

Тривала підготовка закладів освіти району до опалювального періоду 

2020/2021 років. Вживались заходи щодо забезпечення закладів освіти району 

пілетами, брикетами та дровами. 

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 2 засідання Координаційної ради з питань відпочинку та 

оздоровлення дітей і учнівської молоді. 

Проведені наради з тренерсько-викладацьким складом КЗ «Дитячо-

юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області» за  

участю директора КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної 

ради Харківської області». 

Проведено заходи до Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «У 

вічність соняхами проросли сини! Герої України не вмирають!». 

Забезпечено участь театрального гуртка «Tourdeforce» у Міжнародному  

багатожанровому фестивалі-конкурсі «Samosvity-Online». 

До Міжнародного дня молоді проведено онлайн-конкурс фотокарток «Ми 

молоді, а значить вільні»  у центральній районній бібліотеці КЗ «Чугуївська 

районна централізована бібліотечна система». 

Читачі бібліотек КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система» брали участь у І (обласному) турі Всеукраїнського дитячого 

літературного конкурсу «Творчі канікули – 2020», у обласному конкурсі 

«Краща бібліотека Харківщини 2020», обласному фестивалі художнього слова 

«Чарівний світ Слобожанської казки». 

До Дня незалежності України та Дня Державного Прапора у                               

КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»  проведені медіа-

подорож «Споконвічна рідна земля – незалежна держава моя», відео-показ та 

виставка книг «Вільна і єдина – наша Україна», тематичні викладки «Прапор 

миру, вічності і волі». У Введенській бібліотеці-філії пройшов історичний 

навігатор «В Україні наша доля й воля», в Есхарівській бібліотеці-філії 

проведено інформаційну хвилинку «Це моя Україна», в Новопокровській 

бібліотеці-філії проведено  героїко-патріотичну годину «Хай квітне щаслива 

моя Україна». У інших бібліотеках проведені огляд книжкової виставки                     

«Є найсвятіше слово на землі: одне, високе, світле – Україна» (Волоховоярська, 

Зеленоколодезянська бібліотека-філія); презентація виставки-свята «Сьогодні 

свято на моїй землі» (Кам’яноярузька бібліотека-філія); огляд виставки-заклику 
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«Всім серцем любіть Україну!» (Мосьпанівська бібліотека-філія); огляд 

книжкової виставки «Живи та міцній, Українська державо» (Кочетоцька 

бібліотека-філія №2). 

До Дня пам’яті загиблих захисників України бібліотеки презентували 

літературні виставки, відеоогляди, віртуальні книжкові виставки, вітрини 

пам’яті та відеопрезентації, які висвітлили події боротьби за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність держави. У центральній районній 

бібліотеці КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система» 

підготовлено книжкову виставку «29 серпня – День пам’яті загиблих 

захисників України», де представлені книги про Героїв АТО/ООС.                              

У бібліотеках району організовано віртуальну книжкову виставку «За честь! За 

славу! За народ!», представлені відеофільм «До Дня Пам’яті захисників 

України, сумуємо разом з Україною», вітрину пам’яті «За синє небо, за жовте 

колосся», відеоогляд «Їх слава сяє над Україною», книжкову викладку 

«Пам’ятаємо героїв!», віртуальну патріотичну сторінку до Дня пам’яті 

захисників та книжкова виставка – вшанування «Лицарі волі». 

Організовано книжкові виставки до Дня знань «Розумники та розумниці в 

країні знань», Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України «…Вони здобули 

вічність у боротьбі за Україну», прес-вистивки до Дня фізичної культури та 

спорту України  «Мрій! Прагни! Досягай!», інформування до роковин початку 

Другої світової війни «Історичні факти. Як це було». 

Бібліотеки-філії району брали участь у обласному конкурсі «Краща 

бібліотека Харківщини – 2020» та у І (обласному) турі Всеукраїнського 

дитячого літературного конкурсу «Творчі канікули – 2020». 

Для активних користувачів КЗ «Чугуївська районна централізована 

бібліотечна система» проводились інтернет-подорожі  «Біль нашої пам’яті» та 

огляди тематичної виставки «Трагедія у Бабиному Яру…». Для дітей в 

бібліотеках проводилась віртуальна подорож «У Бабинім Яру палають сотні 

свіч...», дітей ознайомлювали з трагічними подіями, які відбувалися у той 

період. Діяли тематичні полиці, проводились огляди літератури «Біль та 

пам’ять»,  «Навіки у пам’яті», «Трагедія людства – Бабин Яр». 

У бібліотеках комунального закладу «Чугуївська районна централізована 

бібліотечна система» проведено «Тиждень українського кіно», присвячений 

кінопоказам екранізованих творів українських письменників до Дня 

українського кіно, відбувся показ фільмів «Земля», «Повість полум’яних літ»             

О. Довженка, «Іван Сила» О. Гавроша, «Жива» Т. Химича. 

У бібліотеках КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система» відбулося Skype-консультування з правових питань, що надало 

можливість бажаючим отримати безоплатну правову допомогу «Твої права-твій 

захист» (Зарожненська, Кам’яноярузька, Кочетоцька та Тетлезька бібліотеки-

філій КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система»). 

Проведено спортивні заходи: ігри чемпіонату 10 туру Чугуївського району 

з футболу серед аматорських команд сезону 2020 (смт Кочеток, Чкаловське, 

Печеніги,  Новопокровка, Малинівка, с. Кам’яна Яруга); фінал кубку району з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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футболу, приурочений річниці незалежності України (с. Базаліївка); Чемпіонат 

Чугуївського району з футболу серед аматорських команд сезону 2020.  

Взято участь в обласних заходах до Дня фізичної культури та спорту 

України, де відбулись показові виступи вихованців  відділення боротьби самбо 

КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної ради Харківської області». 

Федерацією футболу Чугуївського району проведено: ігри Чемпіонату 

району з футболу серед аматорських команд сезону 2020, ігри на Кубок району 

з футболу серед аматорських команд сезону 2020 та ветеранів, районний турнір 

з міні футболу серед силових структур на Кубок голів Чугуївської районної 

державної адміністрації та Чугуївської районної ради, присвячений Дню 

українських миротворців, першість Чугуївського району з футболу серед 

аматорських команд спортивного сезону 2020, спортивній захід під гаслом 

«Спорт для дітей! Діти – для спорту!», проведено відкритий турнір з футболу, 

присвячений пам’яті О. Косолапова. 

На території району проведені заходи до Дня фізичної культури і спорту 

України та Олімпійського тижня (показові виступи вихованців відділень                   

КЗ «ДЮСШ», естафети, матчеві зустрічі з футболу, баскетболу, хортингу). 

Протягом звітного періоду проводилась науково-дослідницька робота з 

питання розвитку культурної спадщини в районі.   

Відділом документального забезпечення, контролю та організаційної 

роботи апарату районної державної адміністрації організовано оперативні 

наради голови районної державної адміністрації з заступниками голови, 

керівником апарату, керівниками структурних підрозділів районної державної 

адміністрації.  

Здійснювалась організаційні заходи з підготовки до проведення місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року на території району у частині матеріально-

технічного забезпечення територіальних виборчих комісій району. Проведено 

засідання районної робочої групи щодо сприяння виборчим комісіям у 

здійсненні ними своїх повноважень на період підготовки та проведення 

місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.  

Організовано виконання Плану контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади 

на 2020 рік.  

На постійному контролі знаходиться хід виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження порядку контролю 

за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

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

рішення районної ради від 13.02.2018 року «Про делегування повноважень 

районної ради районній державній адміністрації». 

Проведено спільне засідання колегії районної державної адміністрації та 

колегії відділу освіти районної державної адміністрації, на якому розглянуто               

3 питання: «Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України                       

від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», «Про формування мережі закладів освіти району на                         
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2020/2021 навчальний рік» та «Про підготовку закладів освіти Чугуївського 

району до нового 2020/2021 навчального року». 

Видано 103 розпорядження голови районної державної адміністрації з 

основної діяльності.  

До районної державної адміністрації надійшло всього 569 документів,                  

з них: 149 – від підприємств і організацій області, 240 листів обласної 

державної адміністрації, 26 розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації, 2 рішення обласної ради, 131 лист від організацій та підприємств 

району, 16 листів та 5 рішень Чугуївської районної ради. 

Районною державною адміністрацією взято на контроль 286 документів, з 

них: 4 розпорядження та 2 доручення голови обласної державної адміністрації, 

7 розпоряджень та 1 доручення голови районної державної адміністрації,                      

207 документів посадових осіб обласної державної адміністрації, 1 районна 

програма, 64 листи та інші документи територіальних органів, центральних 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних 

та контролюючих органів, у тому числі: 12 листів з Чугуївської районної ради, 

2 – з Чугуївської місцевої прокуратури, 9 – з контролюючих органів,                          

1 адвокатський запит, 1 депутатське звернення.  

Загальна кількість документів, що перебувала на контролі протягом                       

ІІІ кварталу 2020 року, складала 601. Структурними підрозділами районної 

державної адміністрації надано  1444 інформації (проміжні та остаточні) про 

виконання завдань, зазначених у контрольних документах, що в середньому 

складало по 22 інформації щоденно. 

Протягом ІІІ кварталу 2020 року було отримано 132 документи з дуже 

стислими термінами виконання, з них: 48 – з терміном виконання від 1 до                       

3 днів, 84 – від 4 до 8 днів. Також отримано 154 документи з періодичними 

термінами інформування: «щотижня» – 8, «щомісяця» – 6, «більше двох               

разів» – 8, «щокварталу» – 9, «щопівроку» – 1, з іншими строками 

інформування  122 документи. 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 264 документи, що складає 44 % від 

загальної кількості контрольних документів (601), з них: 5 розпоряджень 

голови обласної державної адміністрації, 2 доручення голови обласної 

державної адміністрації, 5 розпоряджень та 1 доручення голови районної 

державної адміністрації, 193 документи посадових осіб Харківської обласної 

державної адміністрації, 58 інших документів. 

Сформовано календарні плани основних заходів районної державної 

адміністрації на вересень, жовтень та листопад 2020 року та на IV квартал                

2020 року. Підготовлено звіти про виконання планів роботи районної державної 

адміністрації на липень, серпень, вересень 2020 року. 

Розроблено графіки засідань виконкомів сільських, селищних рад на 

вересень, жовтень та листопад 2020 року.  

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 23 запити 

на публічну інформацію, які отримано за допомогою засобів електронної 
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пошти, пошти та особисто від юридичних та фізичних осіб. Усі запити було 

опрацьовано у межах встановлених законодавством термінів. Спектр 

запитуваних документів стосувався надання інформації щодо: переліку об’єктів 

управління (поводження, оброблення, видалення) відходами, ремонту 

дорожнього покриття, використання бюджетних коштів на святкування Дня 

незалежності України, переліку місць та обладнаних стендів, дошок оголошень 

для розміщення передвиборчої агітації, готовності навчальних закладів до 

дистанційного навчання, переліку організацій (виконавців соціальних послуг), 

визначення місця проживання малолітніх дітей, «Великого будівництва» на 

території району 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 214 документів, всього станом на 01.10.2020 внесено до 

системи обліку 11922 документи. 

Протягом звітного періоду зареєстровано 108 письмових звернень 

громадян, із них 5 колективних та 9 дублетних. Повторних звернень не 

надходило. 

На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та від 22.07.2020 № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та 

доповненнями), починаючи з 16.03.2020 року обмежено особистий прийом 

громадян посадовими особами районної державної адміністрації до особливого 

розпорядження. 

При районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з 

питань розгляду звернень громадян. За звітний період було проведено                        

3 засідання комісії, загалом розглянуто 4 питання. 

Проведено телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» заступника 

голови районної державної адміністрації Володимира Губарева за темою 

«Новий 2020-2021 навчальний рік: зміни та перспективи». 

Проведено 7 засідань комісії з питань нагородження Чугуївської районної 

державної адміністрації та Чугуївської районної ради. Розглянуті клопотання 

щодо відзначення працівників з нагоди ювілеїв з дня народження, 29-ої річниці 

незалежності України, Дня фізичної культури та спорту, Дня рятівника, 

Всеукраїнського дня бібліотек, Дня працівників освіти, Всеукраїнського дня 

дошкілля. Усього відзначено 84 особи та 2 колективи: Почесною грамотою 

районної державної адміністрації та районної ради нагороджено 67 осіб та                    

2 колективи, Подяка голови районної державної адміністрації та голови 

районної ради оголошена 17 особам. 
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Відділ управління персоналом та з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату районної державної адміністрації свою роботу  здійснював 

відповідно до Комплексного плану роботи з персоналом апарату районної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів (крім структурних 

підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права) на 2020 рік, 

затвердженого наказом керівника апарату районної державної адміністрації                   

від 03 січня 2020 року № 01-к. 

Підготовлено 37 проєктів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з кадрових питань (19 – з особового складу, 17 – про відпустки,                

1 – про відрядження). Окрім того, підготовлено 109 проєктів наказів керівника 

апарату районної державної адміністрації з кадрових питань (73 – з особового 

складу, 35 – про відпустки, 1 – про відрядження). 

Станом на 01.10.2020 року у районній державній адміністрації фактично 

працює 88 осіб, 11 посад вакантних, з них 2 строкових (у зв’язку із 

проходженням військової служби за контрактом). 

Призначено 2 заступників голови районної державної адміністрації та                     

1 державного службовця у порядку переведення з іншого державного органу. 

Звільнилися 5 осіб: 3 – у порядку переведення до органу місцевого 

самоврядування, 1 – у порядку переведення до іншого державного органу,                    

1 – за власним бажанням. 

Проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній державній 

адміністрації. 

Встановлено надбавку за вислугу років на державній службі 4 державним 

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

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку 

обчислення стажу державної служби». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 

«Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між 

рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 

самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 

спеціальними званнями» (із змінами) присвоєно черговий ранг одному 

державному службовцю. 

Щодо одного кандидата на посаду 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, 

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.  
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П’ять осіб підвищили кваліфікацію у Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України за загальною короткостроковою програмою і п’ять 

осіб – за загальною професійною програмою (перший тиждень). 

Упродовж кварталу до Харківської обласної державної адміністрації, 

Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань 

державної служби у Харківській та Сумській областях, Чугуївської 

міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості, Чугуївського 

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. 

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. 

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».  

Основним напрямком роботи було виконання календарного плану 

основних організаційних заходів з підготовки проведення чергових місцевих 
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виборів 25 жовтня 2020 року. Кожній територіальній виборчій комісії передано 

орієнтовну середню кількість виборців, які проживають на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, до Центральної виборчої 

комісії подано зміст  рішень про утворення територіальних виборчих округів із 

зазначенням їх номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному 

виборчому окрузі; з метою складання попереднього списку виборців отримано 

від відповідних органів, закладів, установ відомостей про 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  151  відомість по усім 

населеним пунктам району, що містили дані про 1380 виборців. За 

результатами опрацювання відомостей періодичного поновлення прийняті 

рішення щодо: включення до наказів 961 виборця, включення до Державного 

реєстру виборців 112 виборців, внесення змін до персональних даних                      

849 виборців, відмовлено у змінах 153 виборцям, відпрацьовано з іншими 

відділами ведення Державного реєстру виборців дані по 266 виборцям.  

Окрім того, підготовлено 6 запитів до військової частини А2467, що 

містили записи по 54 виборцям, для уточнення місця строкової служби.  

За результатом опрацювання відомостей періодичного поновлення даних 

Державного реєстру виборців, заяв виборців, виконання доручень 

Розпорядника Реєстру, переадресації з інших відділів ведення Реєстру та 

переадресації на інші відділи ведення Реєстру підготовлено та видано 23 наказа 

начальника відділу про внесення запису до бази даних Державного реєстру 

виборців, 61 наказ начальника відділу про внесення змін до персональних 

даних виборця, включеного до Державного реєстру виборців та 26 наказів про 

знищення запису Державного реєстру виборців. Загальна кількість внесених 

змін до персональних даних виборців склала 961 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 КНП «Чугуївська центральна районна лікарня                                

ім. М.І. Кононенка» та Виконавчому комітеті Чкаловської селищної ради. 

Прийнято на постійне зберігання документи Національного архівного 

фонду загальною кількістю 352 од. зб. від Чугуївської районної державної 

адміністрації, Мосьпанівської сільської ради та інших. 

Організовано роботу експертної комісії архівного відділу районної 

державної адміністрації, проведено 2 засідання, на яких розглянуто 

номенклатури справ, акти про вилучення для знищення документів, не 
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внесених до Національного архівного фонду, номенклатури справ, описи справ 

тощо.  

Проведено семінар для керівників та осіб, відповідальних за архів, у 

структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

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 

апараті та відділі освіти районної державної адміністрації, Мосьпанівській 

сільській раді, Чугуївському районному Центрі туризму, краєзнавства  та 

екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області,                

КП «Чугуївське міжміське бюро технічної інвентаризації» та інших.  

Підготовлено документальну онлайн-виставку «Чугуївщина в перший рік 

незалежності України» до 29-ї річниці незалежності України. 

Архівним відділом районної державної адміністрації проведено роботу з 

формування архівної колекції про спалах, перебіг, боротьбу з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом               

SARS-CoV-2, та її наслідками.  

Оцифровано 14 описів справ 12 фондів. Проводилось ведення облікових 

документів, наглядових справ підприємств, установ та організацій. 

Здійснювалось інформаційне забезпечення користувачів за їхніми 

запитами, виконано 25 запитів тематичного, майнового, та соціально-правового 

характеру, що надійшли від фізичних та юридичних осіб України та іноземних 

держав. 

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.  

Забезпечено всебічне, оперативне інформування громадськості про 

діяльність районної державної адміністрації, її керівництва та структурних 

підрозділів.  

Забезпечувалося інформаційне наповнення офіційного вебсайту та 

сторінок у Facebook та Instagram, Telegram-канал, де висвітлювалася поточна 

діяльність очільника району, головні новини та статистика захворюваності на 

коронавірус в районі, оприлюднено інформації про суспільно-політичний, 

соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району.  

На офіційному вебсайті районної державної адміністрації розміщено                  

671 матеріал, з них 630 (94 %) становлять фото-новини, на Facebook-сторінці – 

402 матеріали, Telegram-каналі – 246, Instagram-сторінці – 177. 

Забезпечено взаємодію з інформаційною газетою «Вісник Чугуївщини» 

щодо висвітлення діяльності районної державної адміністрації, її структурних 

підрозділів.  
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Для засобів масової інформації написано привітання до Дня слідчого, Дня 

Національної поліції України, Дня українських миротворців, Дня бухгалтера, 

Дня працівників торгівлі, Дня Хрещення Київської Русі – України, Дня 

боротьби з торгівлею людьми, до випускників шкіл, Дня Державного Прапора 

України та 29-ї річниці незалежності України, Дня пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України, 75-ї річниці закінчення Другої світової війни, Дня фізичної культури і 

спорту, Дня рятівника, Дня працівника лісу, Дня дошкілля, Дня працівників 

освіти. 

Підготовлено інформації щодо відзначення 77-ї річниці звільнення 

Харківської області від нацистських загарбників та Дня партизанської слави, 

75-ї річниці закінчення Другої світової війни та 79-ї річниці Голокосту. 

Взято участь у обласному семінарі з розробки та застосування стандартів 

належного врядування організацій громадянського суспільства. 

 

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 ІV квартал 2020 року, затверджений розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 25.09.2020 № 280. 

  

 

 

 

Керівник апарату районної  
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