
 

З В І Т 

про виконання плану роботи районної державної адміністрації  

на ІV квартал 2020 року 
 

Районною державною адміністрацією у IV 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. 

Чугуївський район є одним з провідних промислових районів Харківської 

області за обсягом реалізованої промислової продукції на кінець  2020 року. 

Пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації була 

підтримка промислових підприємств різних форм власності, сприяння випуску 

конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягів виробництва. 

За даними обласної статистики станом на 01.01.2021 року підприємствами 

Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму                        

2632291,2 тис. грн, що складає 1,7 % до всієї реалізованої продукції Харківської 

області. 

Станом на 01.01.2021 року у районі налічується 232 заклади торгівлі:                            

1 супермаркет, 139 магазинів, 75 торговельних павільйонів, 16 кіосків. 

У районі реалізують свою продукцію 11 павільйонів ТОВ «Українсько-

словенського підприємства «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський»,                   

1 магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних павільйонів                   

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

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 22 кафе,                      

1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень.  

На території району функціонує 34 об’єкти побутового обслуговування 

населення, які надають 12 видів послуг, а саме: ремонт взуття ремонт і пошив 

одягу, послуги перукарень, послуги лазень, ремонт телерадіоапаратури, інші.  

Проведено моніторинги цін на основні продукти харчування та, 

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. Ціни на 

основні продукти харчування знаходяться на рівні середньообласних.  

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 та ринкових цін на сільськогосподарську 

продукцію. 

У галузі тваринництва станом на 01.01.2021 поголів’я великої рогатої 

худоби становить 8022 голів. Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) 
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склало 12230 тон, на забій – 12634 тон. Надій молока від однієї середньої 

корови за рік склав 27837 кг, середньодобові прирости великої рогатої худоби 

становлять 570 гр. 

З керівниками сільськогосподарських підприємств постійно ведеться 

робота щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор. 

Постійно проводилась робота 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 і засобів захисту рослин, потреби 

підприємств агропромислового комплексу у залученні кредитних коштів для 

виконання сільськогосподарських робіт, розрахунків за оренду земельних 

часток (паїв) році по сільськогосподарських підприємствах району. 

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. 

Щомісячно проводився  аналіз  виконання  районного  бюджету                                  

на 2020 рік. Постійно надавалась практична і методична допомога органам 

місцевого самоврядування з питань уточнення місцевих бюджетів.  

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» та «Про 

районний бюджет Чугуївського району на 2021рік». 

Підготовлено проєкт розпорядження голови районної державної 

адміністрації «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних голів». 

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. Підготовлено інформацію щодо стану цифрової трансформації 

Центру надання адміністративних послуг при районній державній 

адміністрації.  
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Зареєстровано 722 звернення щодо надання адміністративних послуг:                 

20 – Чугуївського районного відділу Головного управління Державної 

міграційної служби України в Харківській області, 156 – міськрайонного 

управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області, 546 – власних послуг (514 звернень 

щодо нерухомого майна та 31 звернення щодо бізнесу, 1 – сектору 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації). 

Видано 836 результатів: 17 – Чугуївському районному відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                    

229 – міськрайонному управлінню у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 590 – власних 

послуг.  

Підготовлено 8 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 57 інформаційних 

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

Надано 420 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації згідно з розпорядженнями 

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» та від 13.10.2020 № 309 «Про початок опалювального 

періоду» здійснювались заходи щодо підготовки господарства району до 

осінньо-зимового періоду 2020-2021 років та належного проходження 

опалювального сезону. 

У районі функціонує 15 котелень та топкових, без урахування об’єднаних 

територіальних громад. Тепло подається в усі 117 житлових будинків, які 

під’єднано до централізованого опалення. 

Взято участь у нараді щодо переукладання договорів на послуги з електро- 

та газопостачання по об’єктам, що будуть передані до новостворених 

об’єднаних територіальних громад. 

Триває реалізація проєкту з реконструкції Малинівських очисних споруд. 

Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної 

адміністрації, підрядна організація ТОВ «Енергозберігаючі технології», 

вартість реалізації складає 66652,500 тис. грн. Протягом 2020 року виконано 

підготовчі та земляні роботи, прокладено колектор, сформовано фундамент під 

будівлю очисних споруд, виконано армування та бетонування перегородок 

будівлі, де будуть очищуватися стоки.  

У рамках програми Президента України «Велике будівництво» 

здійснюється будівництво Новопокровського фізкультурно-оздоровчого 

комплексу на суму 26352,15 тис. грн. Замовник робіт виступає Новопокровська 

селищна рада, підрядна організація – ТОВ «Горпром». На сьогодні 

будівельниками виконано будівництво внутрішніх стін адмінбудівлі, вже 

утеплено каркас та продовжується обшивка його фінішним металопрофілем, 
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виконано благоустрій території з укладанням асфальту під’їзних доріг, 

формування сходів та улаштування тротуарної плитки. 

Місцевими радами, виконкомами Малинівської та Чкаловської селищних 

рад, підприємствами, організаціями та установами, незалежно від 

підпорядкування і форм власності, у межах компетенції вжито заходів щодо 

здійснення погашення заборгованості усіма категоріями споживачів за спожиті 

енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги.  

Рівень розрахунків за послуги теплопостачання станом на 01.12.2020 року 

склав 114,07 %, за послуги водопостачання та водовідведення – 89,9 %.  

Місцевими органами влади проводиться роз’яснювальна робота щодо 

підвищення рівня оплати споживачів, можливості оформлення субсидій, 

укладання договорів реструктуризації заборгованості населення за житлово-

комунальні послуги, ведеться претензійно-позовна робота. 

Здійснено відшкодування заборгованості філією «Теплоелектроцентраль» 

ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» за отриману послугу водовідведення 

перед комунальним підприємством «ВОДА ЕСХАРА», сплачено згідно з 

рішенням суду борг у сумі 1545,0 тис. грн. 

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

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

України» здійснювалось утримання автомобільних доріг загального 

користування державного та місцевого значення, а також інженерних споруд 

під час проходження зимового періоду. Так, під час негоди забезпечувалася 

обробка протиожеледними засобами дороги загального користування 

державного та місцевого значення. 

Реалізовано проєкт «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». Капітальний ремонт було виконано своєчасно та освоєно 

передбачені кошти на 2020 рік у сумі 492,5 тис. грн. 

На постійному контролі знаходився санітарний стан територій населених 

пунктів району.  

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 проведення приписки юнаків 2004 року народження до 

призовної дільниці Чугуївського об’єднаного районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки». 

Проведено 7 засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району, з яких                                     

6 позачергових. На засіданнях розглянуті питання щодо: встановлення та 

продовження «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки,  встановлення 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки на території району; визначення 

Переліку ймовірних надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на 



5 

території/об’єктах району, технічного стану захисних споруд  цивільного 

захисту району; стану роботи медичних закладів району щодо надання 

медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у період підвищення рівня 

захворюваності на грип та ГРВІ; продовження дії карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів на території Чугуївського 

району; уточнення протиепідемічних заходів на території Чугуївського району.  

Проведено 3 засідання спостережної комісії, на яких розглянуті  питання 

здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і 

законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування 

покарання; здійснення заходів соціального патронажу щодо осіб, звільнених з 

місць відбування покарання; стану соціальної реабілітації осіб, які умовно-

достроково звільнились з місць позбавлення волі. 

Проведено засідання районної комісії з організації та проведення 

інвентаризації і перевірки технічного стану фонду захисних споруд цивільного 

захисту Чугуївського району, на якому розглянуто питання про хід проведення 

оцінки готовності захисних споруд цивільного захисту, що знаходяться на 

території району. 

Організовано службові наради голови районної державної адміністрації з 

керівниками силових структур району щодо  вжиття заходів щодо забезпечення 

дотримання чинного законодавства України суб’єктами виборчого процесу, 

забезпечення громадського порядку, безпеки виборців, членів виборчих 

комісій, охорони виборчих бюлетенів, іншої виборчої документації та 

приміщень, що надаються виборчим комісіям, під час проведення місцевих 

виборів, а також щодо забезпечення публічного порядку та безпеки в районі 

напередодні та під час відзначення державних свят, інших масових заходів.  

Взято участь у функціональному навчанні на курсах удосконалення 

керівних кадрів І категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності Харківської області. 

Підготовлено  пропозиції до План-графіку проведення командно-штабних 

навчань і штабних тренувань з органами управління та силами цивільного 

захисту районних (міських) ланок територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Харківської області у 2021 році. 

На постійному контролі знаходилось виконання заходів виконкомами 

місцевих рад, пов’язаних з оповіщення призовників про їх виклик до 

Чугуївського об’єднаного районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки Харківської області і забезпечення їх своєчасного 

прибуття на призовну дільницю. До команд було призначено 25 осіб, що 

відповідно до планового завдання району становить 100 %. 

Проводилось виконання комплексу заходів щодо відновлення 

функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх 

доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном. 

Балансоутримувачами проведено оцінку стану готовності 36 захисних споруд 

цивільного захисту або 97 %. 
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Здійснювався моніторинг виконання постанов Кабінету Міністрів 

України: 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) та від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; стану виконання Комплексного 

плану заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру і пожежної безпеки у Чугуївському районні в осінньо-

зимовий період 2020-2021 років; стану обліку військовозобов’язаних та призову 

громадян району; стану криміногенної ситуації в районі; стану знищення 

виявлених на території району вибухонебезпечних предметів часів Другої 

світової війни; стану утворення об’єктових, територіальних сил та засобів 

цивільного захисту за призначенням; стану навчальної матеріально-технічної 

бази з цивільного захисту підприємств, установ та організацій району; стану 

наявності спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення у 

Чугуївському районі; стану виконання Плану першочергових заходів з 

профілактики травматизму невиробничого характеру у Харківській області на 

2020 рік.  

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

розглянуто та узгоджено 73 проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будинків і споруд, а також особистого селянського господарства; видано                      

4 будівельних паспорти на забудову земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних житлових будинків, господарчих будівель та споруд. 

Із 12 забудовниками району проведено роботу стосовно введення 

індивідуальних житлових будинків в експлуатацію відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 та 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 31.12.2020 року по району було введено в експлуатацію                                

7 індивідуальних житлових будинки загальною площею 1001 м.кв.  

Проводилась робота щодо розроблення генеральних планів населених 

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

с. Тетлега (виконано 90 % робіт). 

Взято участь у 5 засіданнях архітектурно-містобудівної ради при 

Департаменті містобудування та архітектури обласної державної адміністрації. 



7 

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. 

У сфері охорони здоров’я вжиті заходи щодо покращення медичного 

обслуговування населення району. 

Підготовлено інформації щодо забезпечення громадян, які страждають на 

рідкі (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, формування 

реєстрів хворих для забезпечення пільгового контингенту окремими видами 

медичної допомоги, результатів організації та проведення поглиблених 

медичних оглядів школярів. 

Здійснювався моніторинг готовності закладів охорони здоров’я для 

надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію СОVID-19,  стану 

укладення декларацій сімейними лікарями з населенням з метою охоплення 

населення базовою первинною медичною допомогою, проведення календарних 

щеплень. 

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». 

Управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації здійснювались заходи щодо надання адресної підтримки 

незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки сім’ям з дітьми, 

соціально-правової, трудової і медичної реабілітації інвалідів, підвищення 

якості соціального обслуговування. 

На обліку в Чугуївській міськрайонній філії Харківського обласного 

центру зайнятості перебувало 1252 безробітних, з яких 237 осіб 

працевлаштовані. 

У ІV кварталі 2020 року на проведення громадських та інших робіт 

тимчасового характеру з місцевих бюджетів виділено 919,4 тис. грн, 

використано 83,1 тис. грн. У громадських роботах взяли участь 32 особи.  

У районі створено 8 нових робочих місць. 

Станом на 01.01.2021 року заборгованості із виплати заробітної плати на 

підприємствах району немає. 

Середньомісячна заробітна плата по району за ІV квартал 2020 року 

становила 10577 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2019 року 
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складає 117,7 %. Розмір мінімальної заробітної плати вона перевищує у 2 рази, 

заробітна плата складає 103,9 % від обласного рівня.  

Проведено 3 засідання районної комісії з легалізації робочих місць та 

доходів, своєчасно виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. 

Протягом ІV кварталу 2020 року в районі здійснювались системні заходи 

щодо профілактики травматизму на виробництві та профзахворювань у 

відповідності із Законом України «Про охорону праці». Зареєстровано                       

197 нещасних випадків невиробничого характеру. 

Станом на 01.01.2021 року житлові субсидії в районі призначені                       

10945 домогосподарствам або 82,4 % від загальної кількості домогосподарств 

району. В аналогічному періоді 2019 року – 10003 домогосподарствам (75,3 %). 

Субсидії на житлово-комунальні послуги у грошовій формі призначені на 

суму 4316,08 тис. грн. Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги 

складає – 999,42 грн, що на 401,11 грн більше ніж у 2019 році. 

Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3363,23 грн. 

Головним державним соціальним інспектором перевірено 367 особових 

справ одержувачів субсидій та 102 особові справи одержувачів соціальних 

допомог.  

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

ІV кварталі 2020 року нараховано допомогу 1114 отримувачам на суму                   

6112,9 тис. грн. Тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються 

від сплати аліментів, нараховано 11 отримувачам на суму 51,9 тис. грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нараховано допомогу 313 сім’ям на суму                         

4613,5 тис. грн, компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги –                

69 особам на суму 61,8 тис. грн, державну соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію та особам з інвалідністю – 221 особі на суму 1200,0 тис. 

грн, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, нараховано                  

173 отримувачам на суму 1118,6 тис. грн, тимчасову державну соціальну 

допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату – 55 особам на суму 232,6 тис. грн., 

щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 45 особам на суму 

291,1 тис. грн. 

Щомісячну компенсаційну виплату задля відшкодування вартості послуг 

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

2 особам на суму 52,2 тис. грн. 

За ІV квартал 2020 року призначено пільг на житлово-комунальні послуги 

у грошовій формі на загальну суму 5432,5 тис. грн.  

Заборгованості перед населенням за надані пільгові послуги та інші 

соціальні виплати немає.  

Видано 12 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 

Станом на 01.01.2021 року для забезпечення осіб з інвалідністю 

технічними та іншими засобами реабілітації укладені 109 договорів на суму 
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1778,23 тис. грн, 176 осіб з інвалідністю отримали 488 направлень для 

забезпечення протезно-ортопедичними виробами та технічними засобами 

реабілітації. Особам з інвалідністю отримано 372 одиниці                                

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 01.01.2021 10 громадян отримали листи талонів. 

Статус «Ветеран праці» встановлено 93 пенсіонерам. 

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) районної державної адміністрації надано допомогу 896 особам, у тому 

числі: відділенням соціальної допомоги вдома – 344 особам; відділенням 

стаціонарного догляду для постійного проживання – 18 особам; відділенням 

організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (до складу 

якого входить пункт прийому та видачі вживаних речей) – 493 особам; 

переміщеним особам із зони АТО/ООС – 2 особам; пунктом прокату – 39 

особам. 

На обліку в управлінні соціального захисту районної державної 

адміністрації перебуває 378 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (1 категорія – 87 осіб, 2 категорія – 72 особи,  3 категорія –                      

144 особи, вдови – 35 осіб, діти – 40 осіб). Компенсацію на продукти 

харчування отримали 168 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на суму 156,9 тис. грн. Безкоштовними ліками забезпечено 70 осіб 

на суму 157,2 тис. грн. Безкоштовним зубопротезуванням забезпечені 7 осіб на 

суму 14,1 тис. грн. 

Проведено засідання  районної тристоронньої соціально-економічної ради, 

Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, районного комітету 

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної інженерно-транспортної інфраструктури, 9 засідань 

районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з призначенням житлових 

субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

(розглянуто 255 справ по субсидіях та 12 справ по пільгах, призначено    

субсидій  816 сім’ям). 

З метою соціального захисту дітей, запобігання соціальному сирітству, 

профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх службою у 

справах дітей районної державної адміністрації спільно з Чугуївським 

районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відповідно до 

затвердженого графіку на 2020 рік, здійснено 12 виїздів  до населених пунктів 

району, а саме: до с. Коробочкине, смт Кочеток, смт Чкаловське,  смт Есхар,                                     

смт Новопокровка, с. Стара Покровка, с. Леб’яже, с. Гаврилівка, с. Кам’яна 

Яруга. 

Додатково здійснено виїзди до с. Стара Покровка,  смт Кочеток, смт Есхар,         

с. Мосьпанове, с. Волохів Яр, смт Новопокровка, с. Гракове, смт Чкаловське,               

с. Гаврилівка, с. Кам’яна Яруга. Усього обстежено 37 родин, у яких виховується 

77 дітей, з них у складних життєвих обставинах перебувають 27 родин.                                          
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 Виявлено 7 малолітніх дітей, батьки яких перебувають у складних 

життєвих обставинах, діти були влаштовані до родини патронатного 

вихователя. Одну малолітню дитину, яка залишилась без батьківського 

піклування, влаштовано до родини громадян України під опіку; 3 малолітніх 

дітей влаштовано до сімейних форм виховання. 

Отримано 5 нотаріальних відмов батьків від утримання та виховання своїх 

малолітніх дітей. Підготовлено 2 висновки про доцільність позбавлення 

батьківських прав батьків, які не виконують батьківські обов’язки.  

Взято участь у 20 судових засіданнях відносно батьків, які не виконують 

свої батьківські обов’язки, захисту житлових та майнових прав, визначення 

місця проживання дітей, стягнення аліментів, кримінальних справ, вчинених 

неповнолітніми або за їх участю. 

 Проведено 5 засідань комісії з питань захисту прав дитини районної 

державної адміністрації, у тому числі 1 – позачергове, на яких загалом 

розглянуто 29 питань. 

Протягом звітного періоду надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування – 3 дітям; на облік дітей, що перебувають у складних 

життєвих обставинах поставлено 3 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.  

З метою контролю за цільовим використанням коштів було здійснено                      

20 відвідувань сімей, яким призначена і виплачена допомога при народженні 

дитини. Виявлено 1 факт  нецільового використання коштів, про що 

повідомлено управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації та надано рекомендації щодо припинення державних виплат. 

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

молоді надійшло 42 повідомлення про вчинення домашнього насильства, у 

тому числі відносно неповнолітньої дитини. Усі родини отримали комплекс 

соціальних послуг. 

 Відповідно до спільного плану Чугуївського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді та філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області щомісяця проводились спільні профілактичні заходи 

(бесіди), у тому числі проведено інформаційно-просвітницький захід 

«ВІЛ/СНІД – чума ХХІ століття», для неповнолітніх та молоді, які засуджені до 

покарань не пов’язаних з позбавленням волі.  
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Проведено засідання міждисциплінарної команди, якою обговорені 

питання доцільності влаштування 3 малолітніх дітей з родини, яка опинилась у 

складних життєвих обставинах, до родини патронатного вихователя. 

Проведено інформаційно-просвітницький захід для осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, за темою «Толерантне 

ставлення до людей  інвалідністю». 

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

молоді звернулось 19 сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та 

4 особи  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі 

отримали гуманітарну допомогу у вигляді одягу, взуття, речей домашнього 

ужитку, які передано населенням та БО «БФ Волонтери: Дорослі – Дітям». 

У сфері освіти проведені наступні заходи. 

З метою сталого проходження опалювального сезону заклади освіти 

району забезпечені пальним відповідно до потреби. 

Тривала підготовка замовлень на документи про освіту державного зразка, 

що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій для випускників 

2021 року. 

Проведено районний етап фестивалю ораторського мистецтва за темою 

«Де ж і голосам будь, як не в народі, що виростає на волі, серед степу 

широкого! (І.Карпенко-Карий)», у якому взяли участь учні 10 закладів освіти 

району.  

Проведені заходи у закладах освіти до Дня захисника України, а вихованці 

Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді взяли участь в обласній акції «Листівка захиснику України». На базі 

закладу організовано книжкову виставку з інтерактивними завданнями до Дня 

українського козацтва. 

Вихованці Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді брали участь у фінальному етапі Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний дім».  

6 листопада відбулося відкриття проєктів обласного конкурсу міні 

проєктів «Разом в майбутнє» в Есхарівському ДНЗ «Теплий дах у дитсадок для 

маленьких діточок» та в Тернівському НВК «Зберегти життя – зберегти 

майбутнє». 

Закладами освіти району взято участь у ХХ Всеукраїнському радіо 

диктанті національної єдності, у районному етапі ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка.  

11 листопада в урочистостях до Дня української писемності, які відбулися 

в онлайн режимі на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»,  

нагороджені переможці обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

2019/2020 навчального року (3 учні Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) та 

переможниця обласного фестивалю ораторського мистецтва Мопанько Кіра та 

її вчитель Ачкасова Маргарита (Зароженський НВК). 

Проведено районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних дисциплін. Проведено конкурс-захист учнів-членів МАН.  
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Проведено зональний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021» (в номінації – «Математика»). Учителі-предметники брали участь у 

обласних веб-семінарах «Нові форми та формати завдань ЗНО-2021». 

У режимі онлайн розпочато дистанційні тренінги з підготовки учнів до                   

ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та майстер-класи щодо 

оволодіння нововведеннями ЗНО-2021 «Особливості нововведень тестових 

завдань ЗНО-2021 з предметів ЗНО». 

У закладах освіти підготовлені та проведені різдвяні та новорічні свята з 

дотриманням санітарно-епідемічних вимог. 

24 грудня 2020 року відбулась нарада з керівниками закладів освіти району 

щодо взаємодії та співпраці відділу освіти районної державної адміністрації з 

територіальними громадами у сфері надання освітніх послуг. 

Відділом культури, молоді та спорту районної державної адміністрації 

здійснювались заходи щодо організації та проведення заходів до Дня захисника 

України,  Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва, Дня працівників сільського господарства України, Дня пам’яті 

жертв Голодомору, Дня Збройних Сил України, організації та проведення 

новорічних заходів у закладах культури району.  

Забезпечено участь бібліотекарів району у Всеукраїнському онлайн-

семінарі «Бібліотечні послуги в сучасних реаліях. Бібліотека – не лише 

«книжковий дім». 

Забезпечено участь народного вокально-хореографічного ансамблю 

«БОЯНИЧІ» у святковій концертній програмі обласного урочистого заходу 

«Захисниця, Заступниця, Берегиня» до Дня захисника України та Дня козацтва і 

Покрови  Пресвятої Богородиці, зразкового колективу бального танцю 

«Вдохновение» у Кубку України-2020, зразкового колективу індійського та 

східного танцю «Рамаяна» у дистанційному фестивалі – конкурсі «Палаюча 

зірка», народного вокально-естрадного колективу «SantaLuchia» та 

хореографічного колективу «Вікторія» - у Міжнародному фестивалі-конкурсі  

«Запали зірку» та Всеукраїнському різдвяному фестивалі-конкурсі дитячої та 

юнацької творчості «Зимовий сонцеворот», акторської майстерні 

«Стрела/Arrow» - у обласному заході «Літописи сучасності» до Дня української 

писемності та мови та у Фестивалі читок сучасної української драматургії 

«СУД», народного естрадно-вокального колективу «Мультитрек» у 

Міжнародному фестивалі-конкурсі «Зимова казка», зразкового колективу 

«Спортивний клуб Наталії Черних з акробатичного рок-н-ролу» у ІІІ етапі 

Чемпіонату України (м. Северодонецьк), клубом бально-спортивного танцю 

«Сфера» комунальної установи «Чугуївський районний Будинок культури» 

взято участь у Всеукраїнських змаганнях зі спортивного танцю, у ІІІ-му 

Традиційному  Всеукраїнському фестивалі танців «Час чудес» (м. Запоріжжя) 

та у Всеукраїнському фестивалі зі спортивних бальних танців 

«NewYearDanceParty». 

У закладах культури району та бібліотечних закладах проведено 

Всеукраїнську акцію-флешмоб «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв 

голодоморів. 
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На базі комунальної установи «Чугуївський районний Будинок культури»  

проведено майстер-клас за темою «Сарі – національне індійське вбрання. 

Способи одягання сарі. Мєхенді – гарний загадковий візерунок», танцювальний 

батл ліги вихованців колективу індійського та східного танцю «Рамаяна», 

новорічна казка онлайн «Музична галактика», новорічний онлайн концерт                  

«В гостях у Діда Мороза» театрального гуртка «Tourdeforce», відео прем’єра 

новорічної казки «Казкова галактика». 

У бібліотеках-філіях комунального закладу «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система» до 76-ї річниці визволення України від 

фашистських загарбників проведено історико-патріотичну викладку літератури 

«Рокам ніколи пам’яті не стерти» (Старопокровська бібліотека-філія), бесіду 

«Допоки пам’ять в серці не згасає» (Кам’яноярузька бібліотека-філія), 

історичну хвилину «На пам’ять не покладено табу» (Новопокровська 

бібліотека-філія), у читальному залі  центральної районної бібліотеки 

організовано інформаційну викладку літератури «Україна в полум’ї війни».               

У бібліотеках, де діють інтернет-центри, відбувся показ відео «Звільнення 

України». 

Організовано книжкові виставки до Дня захисника України, Дня 

українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці: «Лицарі доблесті і 

слави», «Українське козацтво – наша гордість і слава», «Життя – Україні,              

честь – собі!», «Усі ми під святим покровом»; до 85-річчя від дня народження 

українського поета, політичного діяча Б.І. Олійника (1935) – «Вічна проблема 

життєвого вибору»; виставку-репортаж «Україно! Я з твоїм ім’ям вмираю і з 

твоїм іменем живу» у центральній районній  бібліотеці; бесіду «Євромайдан – 

територія свободи» (Кочетоцька бібліотека-філія №1); патріотичну бесіду 

«Майдан – простір майбутнього» (Кам’яноярузька бібліотека-філія); виставку 

«Історія буремного десятиліття 2004-2014 років» (Есхарівська бібліотека-філія); 

бесіду «Схожість та відмінність двох Революцій Гідності в Україні» 

(Новопокровська бібліотека-філія); годину пам’яті «Ви всі герої нашої держави 

достойні честі, шанування слави» (Введенська бібліотека-філія); виставку-

хроніку «Євромайдан. Як це було…» (Новопокровська бібліотека-філія); 

годину слави «Право на Гідність та Свободи» (Старопокровська бібліотека-

філія); показ документального фільму «Революція Гідності» (бібліотеки, де 

діють інтернет-центри). 

Організовані книжкові виставки до Всеукраїнського дня працівників 

культури та аматорів народного мистецтва «Талановита Чугуївщина», Дня 

Гідності та Свободи «Україна – територія гідності та свободи», Дня пам’яті 

жертв голодоморів «Не повторися біль душі людської». 

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС організовано тематичні виставки книг «Чорний біль», 

«Мужність і біль Чорнобиля», «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської». 

До різдвяних та новорічних свят організовані майстер-класи з 

виготовлення поробок до Нового року, роботи творчої майстерні «Листівки до 

Святого Миколая, робота тематичного куточку  «Пошта Діда Мороза», 
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майстер-клас з виготовлення поробок до Дня Святого Миколая, огляд 

літератури  «В Український рідний край поспішає Миколай». 

Проведені безкоштовні юридичні скайп-консультації для мешканців 

району. 

Чугуївською районною федерацією футболу проведено першість 

Чугуївського  району з футболу серед аматорських команд спортивного сезону 

2020, фінал Кубку Чугуївського району з футболу серед ветеранів                                

(с. Коробочкине); Спартакіади серед студентів Чугуєво-Бабчанського коледжу 

до дня Олімпійського тижня; фізкультурно-оздоровчий захід з дворового 

футболу серед юнаків на Кубок КУ ХОЦФЗН «Спорт для всіх», присвячений 

Дню захисника України, урочисте відкриття спортивного майданчика зі 

штучним покриттям в смт Есхар,  Супер кубок Чугуївського району з футболу 

серед аматорських команд спортивного сезону 2020, першість Чугуївського 

району з міні-футболу серед аматорських команд спортивного сезону 

2020/2021. 

Організовано та проведено районний турнір з боксу серед вихованців 

відділення, присвячений пам’яті тренерів-викладачів КЗ «Дитячо-

юнацька спортивна школа». 

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 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 засідання колегії районної державної адміністрації, на якому 

розглянуто 2 питання: про роботу закладів культури району в умовах 

проведення моделювання існуючої мережі відповідно до вимог Міністерства 

культури, молоді та спорту України та про стан охорони праці на 

підприємствах Чугуївського району. 

Видано 78 розпоряджень голови районної державної адміністрації з 

основної діяльності.  

До районної державної адміністрації за звітний період надійшло всього        

589 документів,  з них від органів влади вищого рівня 363: 69 – від підприємств, 
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установ, організацій області, 269 – від органів влади, 23 розпорядження голови 

обласної державної адміністрації, 2 рішення обласної ради; 201 документ  

районного рівня: 153 – від підприємств, установ та організацій району,                           

3 - районної ради (16 рішень та 32 листи). 

На початок ІV кварталу 2020 року на контролі перебувало 338 документів.  

У звітному періоді районною державною адміністрацією взято на контроль 

205 документів, з них: 1 розпорядження та 1 доручення голови обласної 

державної адміністрації, 3 розпорядження голови районної державної 

адміністрації, 146 документів посадових осіб обласної державної адміністрації, 

1 районна програма, 53 листів та інших документів територіальних органів, 

центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі: 13 листів з 

Чугуївської районної ради, 3 – з Чугуївської місцевої прокуратури, 1 – з 

контролюючих органів, 1 депутатське звернення. Загальна кількість 

документів, що перебувала на контролі протягом ІV кварталу 2020 року, 

складала 543.  

У звітному періоді структурними підрозділами районної державної 

адміністрації підготовлено 1199 інформацій (проміжні та остаточні) про 

виконання завдань, зазначених у контрольних документах, що в середньому 

складало по 19 інформацій щоденно. 

Протягом ІV кварталу 2020 року було отримано 92 документи з дуже 

стислими термінами виконання, з них: 50 – з терміном виконання від 1 до                     

3 днів, 42 – від 4 до 8 днів. Також отримано 154 документи з періодичними 

термінами інформування: «щотижня» – 5, «щомісяця» - 2, «більше двох разів» – 

8, «щокварталу» – 3, з іншими строками інформування  95 документів.  

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 282 документи, що складає 51,9 % від 

загальної кількості контрольних документів (543), з них: 8 розпоряджень та                     

3 доручення голови обласної державної адміністрації; 13 розпоряджень голови 

районної державної адміністрації; 188 документи посадових осіб Харківської 

обласної державної адміністрації; 4 районні програми; 66 інших документів, з 

них: 17 – з Чугуївської районної ради; 2 – з Чугуївської місцевої прокуратури;    

1 депутатське звернення; 10 внутрішніх документи районної державної 

адміністрації. Перенесено термін інформування 1 доручення голови районної 

державної адміністрації. 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян» здійснювались 

заходи щодо забезпечення реалізації державної політики з питань роботи із 

зверненнями громадян в апараті, структурних підрозділах районної державної 

адміністрації, взаємодії з органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

організаціями, установами; збирання, систематизації, накопичення, зберігання 

та оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є районна 

державна адміністрація; забезпечення захисту персональних даних.  



16 

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 6 запитів 

на публічну інформацію, які отримано за допомогою засобів електронної 

пошти, із них 4 – від юридичних осіб та 2 – від фізичних. Усі запити 

опрацьовано у межах встановлених законодавством термінів. Спектр 

запитуваних документів стосувався надання інформації щодо: будівництва 

(реконструкції) спортивних споруд, фінансування протиепідемічних заходів під 

час організації та проведення місцевих виборів, запобігання та протидії 

домашньому насильству на території району тощо.  

Щотижнево на офіційному вебсайті поновлювалася інформація про 

надходження запитів на публічну інформацію. 

До бази даних публічної інформації районної державної адміністрації 

зареєстровано і внесено 96 документів. Усього станом на 01.01.2021 року 

внесено до системи обліку 12019 документів. 

Протягом звітного періоду зареєстровано 76 письмових звернень громадян, 

із них 6 колективних та 2 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 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 

«Житлові субсидії. Питання відповіді» та  голови районної державної 

адміністрації Сергія Лободенка за темою «Здобутки та перспективи 

Чугуївського району». 

Проведено 11 засідань комісії з питань нагородження Чугуївської районної 

державної адміністрації та Чугуївської районної ради. Розглянуті клопотання 

щодо відзначення працівників з нагоди ювілеїв з дня народження, Дня 

автомобіліста і дорожника, Дня захисника України, Дня працівника соціальної 

сфери, Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного 

мистецтва, Дня працівників сільського господарства, Дня місцевого 

самоврядування, Дня Збройних Сил України, Дня енергетика, Дня працівників 

архівних установ. Усього нагороджено Почесною грамотою районної 

державної адміністрації та районної ради 89 осіб, 3 колективи аматорів 

культури Малинівської, Новопокровської, Чкаловської селищних рад та 
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волонтерів за активну участь у гасінні лісової пожежі  в с. Клугино-Башкирівка 

та на землях Малинівської селищної ради. 

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 40 проєктів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з кадрових питань (31 – з особового складу, 9 – про відпустки). 

Окрім того, підготовлено 85 проєктів наказів керівника апарату районної 

державної адміністрації з кадрових питань (59 – з особового складу, 26 – про 

відпустки). 

Станом на 01.01.2021 у районній державній адміністрації фактично працює 

84 особи, 15 посад вакантних, з них 4 строкових (2 – у зв’язку із проходженням 

військової служби за контрактом, 2 – перебування у відпустці для догляду за 

дитиною). 

У звітному періоді на посади призначено 3 працівників: 1 – у порядку 

переведення з іншого державного органу, за згодою, 1 державного службовця, 

шляхом укладання контракту про проходження державної служби, тимчасово, 

на період дії карантину, та 1 працівника, який виконує функції з 

обслуговування, управлінні соціального захисту населення. 

Звільнилися у районній державній адміністрації 8 осіб: 3 – у порядку 

переведення до органу місцевого самоврядування, 1 – у порядку переведення до 

іншого державного органу, 3 – за угодою сторін, 1 – у зв’язку із закінченням 

строку призначення на посаду державної служби. 

Проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній державній 

адміністрації, на якому розглянуто 3 питання. 

Встановлено надбавку за вислугу років на державній службі 14 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 2 державним 

службовцям. 

Оголошено та проведено добір з призначення на 2 вакантні посади 

державної служби категорії «Б» тимчасово, на період дії карантину, 

установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.                 

З кандидатами, які наразі проходять спеціальну перевірку відповідно до Закону 

України «Про запобігання корупції», укладено контракти.  



18 

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.  

40 осіб підвищили кваліфікацію у Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України за загальною короткостроковою програмою і 20 осіб – за 

загальною професійною програмою. 

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 територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки 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.  
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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 

виборів 25 жовтня 2020 року.  

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  180  відомістей по 

усім населеним пунктам району, що містили дані про 1955 виборців. За 

результатами опрацювання відомостей періодичного поновлення прийняті 

рішення щодо: включення до 1698 виборців, включення до Державного реєстру 

виборців 147 виборців, внесення змін до персональних даних 1484 виборців, 

відмовлено у змінах 199 виборцям, відпрацьовано з іншими відділами ведення 

Державного реєстру виборців дані по 277 виборцям.  

За результатами опрацювання відомостей періодичного поновлення даних 

Державного реєстру виборців, заяв виборців, виконання доручень 

Розпорядника Реєстру, переадресації з інших та на інші відділи ведення Реєстру 

підготовлено та видано 108 наказів начальника відділу про внесення запису до 

бази даних Державного реєстру виборців, 95 наказів начальника відділу про 

внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Державного 

реєстру виборців та 24 накази про знищення запису Державного реєстру 

виборців. Загальна кількість внесених змін до персональних даних виборців 

склала 1698 записів. 

Підготовлено до органів надання відомостей про виборців (органам 

реєстрації сільських, селищної рад, в/ч А2467, Чугуївського РВ ГУ ДМС 

України в Харківській області) 7 запитів, які містили записи про 41 виборця, 

для уточнення  їх персональних даних та виборчих адрес. 

Діяльність архівного відділу районної державної адміністрації направлена                  

на координацію діяльності державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій у питаннях архівної 

справи, комплектування документами Національного архівного фонду                          

та їх державний облік тощо.  

Проведено онлайн-семінар для керівників служб діловодства та архівних 

підрозділів у сільських, селищних, районній радах та завідувачів трудовими 

архівами сільських, селищних рад, нараду з начальниками архівних відділів 

Вовчанської і Зміївської, Печенізької районних державних адміністрацій та 

секретарями територіальних виборчих комісій Чугуївського району з питання 

порядку передавання виборчої документації до архівних установ. 

Взято участь в онлайн-семінарі з підвищення кваліфікації працівників 

місцевих архівних установ за темою «Організація роботи архівних відділів 

райдержадміністрацій і міськрад, трудових архівів Харківської області». 
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Прийнято на постійне зберігання документи Національного архівного 

фонду від управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації, служби у справах дітей районної державної адміністрації, 

Головного управління ДПС у Харківській області, Чугуївського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної 

адміністрації, Чугуївської районної, Введенської, Кочетоцької селищних, 

Кам’яноярузької, Волохово-Ярської, Великобабчанської сільських рад, 

Чугуївської районної, Чугуївської, Зміївської міських, Малинівської, 

Новопокровської селищних територіальних виборчих комісій загальною 

кількістю 2089 од. зб. 

На тимчасове зберігання надійшла виборча документація (бюлетені                    

та списки виборців) від Чугуївської міської, Малинівської, Новопокровської, 

Чкаловської селищних територіальних виборчих комісій Чугуївського району 

Харківської області загальною кількістю 226 пакунків. 

Організовано роботу та проведено засідання експертної комісії, на якому 

розглянуто описи справ, акти про вилучення для знищення документів,                  

не внесених до Національного архівного фонду, номенклатури справ. 

Надано організаційно-методичну допомогу керівникам архівних 

підрозділів та служб діловодства Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської районної державної 

адміністрації, Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, Введенської селищної, Мосьпанівської сільської рад з питань 

архівної справи, головам та секретарям Чугуївської районної, Чугуївської, 

Зміївської міських, Малинівської, Новопокровської, Печенізької, 

Старосалтівської, Чкаловської селищних територіальних виборчих комісій 

тощо. 

Сформовано архівні колекції документів про події, пов’язані з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                 

SARS-CoV-2, у Чугуївському районі Харківської області за 2020 рік у кількості 

8 од. зб. документів з паперовим носієм інформації та 1 од. обл. (31 од. зб.) 

фотодокументів та про події, пов’язані з місцевими виборами 25 жовтня            

2020 року, у кількості 12 од. зб. документів з паперовим носієм інформації,                 

1 од. обл. (33 од. зб.) електронних фотодокументів та 1 од. обл. (35 од. зб.) 

відеодокументів.  

Вжито заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів 

шляхом картонування 1835 од. зб. 

На офіційному сайті районної державної адміністрації було розміщено                

онлайн-виставку «Чугуївщина в архівних документах» (28 документів). 

Здійснювалось інформаційне забезпечення користувачів за їхніми 

запитами, виконано 24 запити тематичного, майнового та соціально-правового 

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

держав. 

Проводилось ведення облікових документів, наглядових справ 

підприємств, установ та організацій. 
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Відділом інформаційної діяльності та забезпечення цифрового розвитку 

районної державної адміністрації проведено моніторинг суспільно-політичних 

процесів у районі шляхом збору та узагальнення інформації про діяльність 

органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, народних депутатів, 

депутатів обласної та районної рад, громадських організацій, 

конфліктоутворюючі ситуації та проблеми району, масові акції, резонансні 

події тощо.  

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                  

687 матеріалів, з них 563 (82 %) становлять фото-новини, на Facebook-              

сторінці – 313 матеріалів, Telegram-каналі – 180, Instagram-сторінці – 133. 

На офіційному вебсайті районної державної адміністрації відкрито розділ 

«Корнавірус: важливе». 

Забезпечено взаємодію з інформаційною газетою «Вісник Чугуївщини» 

щодо висвітлення діяльності районної державної адміністрації, її структурних 

підрозділів.  

Для засобів масової інформації написано привітання до Дня працівників 

державної санітарно-епідеміологічної служби, Дня захисника України, Дня 

працівників соціальної сфери, Всеукраїнського дня працівників культури і 

майстрів народного мистецтва, Дня працівників сільського господарства, Дня 

Гідності і Свободи, Дня пам’яті жертв Голодоморів, Дня працівників 

прокуратури, Дня Збройних Сил України, Дня місцевого самоврядування, Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Дня 

енергетика, з нагоди нового року та Різдва Христового.  

Підготовлено інформації щодо виконання  планів заходів з підготовки та 

відзначення у Харківській області Дня захисника України (14 жовтня), 76-ї 

річниці вигнання нацистів з України (28 жовтня), заходів з підготовки та 

відзначення у Харківській області Дня Гідності та Свободи (21 листопада) та 

Дня пам’яті жертв голодоморів (28 листопада), відзначення в районі Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

стану та тенденцій розвитку релігійної ситуації, державно-церковних відносин. 

Вживалися організаційні заходи щодо передплати газети «Вісник 

Чугуївщини» на 2021 рік. 

У цілому план роботи районної державної адміністрації на IV квартал         

2020 року, затверджений розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 25.09.2020 № 280, виконано. 

 

 


