
1. Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за
I  квартал  2016  року  направити  першому  заступнику,  заступнику  голови  та
керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації до відома.

2. Попередити  керівників  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації  про  персональну  відповідальність  за  якість  та  зміст  звітів  про
виконання  планів  роботи  районної  державної  адміністрації,  суворо
дотримуватися  термінів  надання  інформації  та  їх  погодження  із  першим
заступником,  заступником  голови  та  керівником  апарату  районної  державної
адміністрації.

3. Заступнику  керівника  апарату,  начальнику  організаційного  відділу
апарату  районної  державної  адміністрації  забезпечити  висвітлення  звіту  про
виконання  плану  роботи  районної  державної  адміністрації  за  I  квартал  2016
року на офіційному веб-сайті  районної державної адміністрації  та  в місцевих
засобах масової інформації.
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адміністрації                                                Є.О. КОРОЛЮК
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З В І Т
про виконання плану роботи районної державної адміністрації 

за I квартал 2016 року

Районною державною адміністрацією у I  кварталі  2016 року вживалися
заходи  щодо  безумовного  виконання  затверджених  планів  роботи,  завдань,
визначених актами Президента України та Уряду щодо соціально-економічного
розвитку регіонів,  реалізації  повноважень, визначених Законом України «Про
місцеві  державні  адміністрації»,  пріоритетних  напрямів  роботи  районної
державної адміністрації.

Постійна увага приділялася вирішенню питань соціальної політики.
Управління праці та соціального захисту населення районної державної

адміністрації здійснювало конкретні заходи, спрямовані на забезпечення права
кожного  громадянина  на  достатній  життєвий  рівень,  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  міському  районному  центрі  зайнятості  з  початку  року
перебувало  375 безробітних,  з  яких  179 особи  працевлаштовані.  Рівень
працевлаштування  складає  47,7  %.  За  І  квартал  2016  року  в  громадських  та
інших роботах тимчасового характеру взяло участь 134 особи. За направленням
служби зайнятості  одержали нову професію або підвищили кваліфікацію 109
осіб. Виплачено компенсацію єдиного внеску 8 роботодавцям, 4 особи отримали
одноразову виплату допомоги по безробіттю.

Станом на 01.04.2016 заборгованість з виплати заробітної плати в районі
складає 560,2 тис. грн. на «Есхарівському ЖКЕУ-2011».

Проведено  3  засідання  районної  комісії  з  питань  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат.

Протягом  І  кварталу  2016  року  проведено  4  обстеження  підприємств
з питань дотримання законодавства про працю.

У районі здійснювались системні заходи щодо профілактики травматизму
на виробництві та профзахворювань у відповідності із Законом України «Про
охорону праці». У звітному періоді зареєстровано на підприємствах району 225
нещасних випадків невиробничого характеру.

Житлові субсидії у районі призначені 2625 домогосподарствам, або 12,7 %
від їх загальної кількості. В аналогічному періоді 2015 року - 639 (3,1 %).

Субсидії на житлово-комунальні послуги нараховані на суму 52082,59 тис.
грн.,  що на 48663,49 тис.  грн.  більше ніж в аналогічному періоді  2015 року.
Середній  розмір  субсидії  на  житлово-комунальні  послуги  становить  1499,19
грн., що на 989,24 грн. більше ніж у аналогічному періоді 2015 року.

Станом  на  01.04.2016  за  рішенням  конфліктної  комісії  призначено
житлову субсидію 116 домогосподарствам, або 4,42 % від загальної кількості
призначених.

Згідно  із  Законом  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим сім'ям» отримали допомогу 198 малозабезпечених сімей на
загальну суму 1527,2 тис. грн.

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
одержали допомогу 1763 сім'ї на загальну суму 6714,1 тис. грн. 

Державним  соціальним  інспектором  перевірено  557  особових  справ
одержувачів субсидій та 57 особових справ одержувачів соціальних допомог.

Надання  передбачених  законодавством  пільг  здійснюється  за  рахунок
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам.  Станом  на  01.04.2016
призначено пільг на загальну суму 4538,4 тис. грн.,  перераховано 3298,8 тис.
грн.,  в  тому  числі  за  минулі  роки  2873,2  тис.  грн.  Заборгованості  перед
населенням за надані пільгові послуги немає.

Проводиться  робота  по  забезпеченню громадян  пільгового  контингенту
твердим паливом та скрапленим газом.

Станом  на  01.04.2016  на  обліку  у  районі  перебуває  17708  пенсіонерів,
інвалідів війни - 221, учасників бойових дій - 256, вдів загиблих та померлих
учасників війни - 194, учасників війни - 856.



Путівки на санаторно-курортне лікування надані 4 інвалідам загального
захворювання.

Видано інвалідам 99 направлень для забезпечення протезними виробами
та технічними засобами реабілітації.

Згідно  із  Законом  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального  захисту»  проводиться  робота  щодо  видачі  листів  талонів  на
пільговий проїзд. У І кварталі отримали лист талонів 2 громадянина.

Територіальний центр  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації має чотири відділення, чи-
сельність працюючих 112 чоловік, у тому числі соціальних робітників 71 чол.,
які працюють у 29 населених пунктах.

Станом на 01.04.2016 надана допомога 1814 чол., в тому числі:
відділенням соціальної допомоги - 671 чол.;
відділенням постійного перебування - 19 чол.;
відділенням соціальної побутової адаптації - 785 чол.;
відділенням натуральної допомоги - 129 чол.;
пункт прокату - 41 чол.;
переміщеним особам із зони АТО - 69 чол.
На  обліку  у  районі  перебуває  429  громадян  постраждалих  внаслідок

Чорнобильської  катастрофи  (1  категорія  -  105  чол.,  2  категорія  -  76  чол.,
3 категорія - 154 чол., вдови - 34 чол., діти - 60 чол.).

Компенсацію  на  продукти  харчування  отримали  178  громадян,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на суму 168,2 тис. грн.

Безкоштовними ліками забезпечено  56  громадян  на  суму  47895,0  грн.,
пільгами на безоплатне зубопротезування скористалися 3 громадянина на суму
2038,82 грн.

Проведено:
2 засідання Ради з питань надання допомоги малозабезпеченим верствам

населення, надана матеріальна допомога 36 чол. на суму 7200 грн.;
12 засідань конфліктної комісії з питань призначення державної соціальної

допомоги  малозабезпеченим  сім'ям,  надання  населенню  субсидій  для
відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  скрапленого
газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива,  на яких розглянуто 116
справ по субсидіях та 22 справи по допомогах, 10 справ по пільгах;

3  засідання  районної  комісії  з  питань  надання  допомоги  на  поховання
деяких  категорій  осіб  виконавцю  волевиявлення  померлого  або  особі,  яка
зобов'язалася поховати померлого, розглянуто 14 заяв, надана допомога у сумі
5600 грн.;

1 засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради;
3  засідання  районної  комісії  з  питань  погашення  заборгованості  із

заробітної  плати  (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат;

3  засідання  районної  комісії  з  легалізації  робочих  місць  та  подолання
тіньової зайнятості;



1 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення;
1  засідання  районного  комітету  забезпечення  доступності  інвалідів  та

інших  маломобільних груп  населення  до  об'єктів  соціальної  інженерно-
транспортної інфраструктури.

Відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації  у  І  кварталі  2016  року  підготовлені  матеріали  для  розгляду  на
засіданні колегії районної державної адміністрації про:

виконання  пріоритетних  напрямів  економічного  і  соціального  розвитку
Чугуївського району за 2015 рік;

підсумки економічного і соціального розвитку Чугуївського району за 2015
рік.

Підготовлені матеріали для розгляду на пленарному засіданні Чугуївської
районної ради про:

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Чугуївського
району на 2016 рік;

виконання  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Чугуївського
району на 2015 рік;

внесення  змін  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чугуївського району на 2016 рік;

звіт голови районної державної адміністрації за 2015 рік з питань виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих
районною радою повноважень.

Узагальнені  підсумки  економічного  та  соціального  розвитку  району  за
січень-лютий 2016 року.

Так,  обсяг  виробленої  продукції  промислового  комплексу  району
(у діючих цінах) збільшився на 26,3 % відповідно до показника минулого року
і склав 250,76 млн. грн.

Зростання  обсягів  виробництва  досягнуто  у  харчовій  галузі,  на
підприємствах:  ТОВ  «Лікеро-горілчаний  завод  «ПРАЙМ»  -  на  92,1  %;  ТОВ
«Слобожанський  продкомбінат»  -  на  33,2  %;  ПрАТ  «Чугуївський  молочний
завод»  -  на  26,2  %; переробній  -  ДП «Новопокровський  КХП» -  на  50,0  %;
у електроенергетичній - філія «ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» -
на  95,4  %;  фармацевтичній  -  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»  -  на  52,0  %;
виробництві неметалевих виробів - ТОВ «Малинівський склозавод» - на 9,1 %;
у обробленні металу - ПрАТ «KGS&Co» - на 138,5 %.

Зниження  обсягів  виробництва  спостерігалось  на  підприємстві  ПрАТ
«ТММ Енергобуд» - на 90,2 %.

За  останніми  даними  обласної  статистики  (за  2015  рік)  промисловими
підприємствами району реалізовано промислової продукції на суму 2024,3 млн.
грн., що на 28,1 % більше, ніж за аналогічний період 2015 року та складає 2,0 %
від загального обсягу реалізації; на одну особу населення - 43,3 тис. грн.

Станом  на  01.03.2016  у районі  налічується  214  закладів  торгівлі:  135
магазинів, 64 торговельних павільйонів, 15 кіосків.



У районі працюють фірмові продовольчі магазини: ДП «Новопокровський
КХП»,  ТОВ  «Слобожанський  продкомбінат»  та  4  магазини
ПАТ АК «Слобожанський», які реалізують продукцію власного виробництва за
цінами  товаровиробників.  Також  реалізують  свою  продукцію  11  павільйонів
ТОВ  «Українсько-словенського  підприємства  «Хлібопекарський  комплекс
«Кулиничівський», 1 магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних
павільйонів  ТОВ  Фірма  «ПОСАД»  та  2  фірмових  кіоски  Роганського
м'ясокомбінату.

Сфера громадського харчування налічує 49 підприємств: 21 кафе, 1 буфет,
2 кафетерії, 25 їдалень. 

На території  району функціонує 37 об'єктів  побутового обслуговування
населення, які надають 13 видів послуг.

Станом  на  01.03.2016 у  районі  було  зареєстровано  18  фізичних  осіб-
підприємців,  юридичних  -  9,  створено  28  нових  робочих  місць,  з  них  1  по
договору трудового найму. Всього по району зареєстровано 553 юридичних та
1150  фізичних  осіб-підприємців.  1  юридична  особа  та  16  фізичних  осіб-
підприємців припинили підприємницьку діяльність за спрощеною процедурою,
як наслідок скоротилася кількість робочих місць працівників, які працювали за
угодами трудового найму.

У  порівнянні  з  початком  2016  року  на  підприємствах  торгівлі  району
відзначається зростання цін на: крупу гречану (+3,3 %), ковбасу варену І ґатунку
(+19,4  %),  сметану  жирністю  20%  (+5,1  %),  сир  кисломолочний  жирністю
9 % (+36,5 %).

Зменшення  ціни  відбулося  на: борошно  пшеничне  (-4,3  %),  макаронні
вироби (-10,3 %), крупу манну (-10,5 %), рис (-9,1 %), птицю-кури випотрошені
(-1,9  %),  молоко жирністю 2,5  % у поліетиленових пакетах  (-18,5  %),  масло
вершкове  (-22,4  %),  яйця  курячі  (-28,5  %),  цукор-пісок  (-4,5  %),  олію
соняшникову рафіновану (-9,1 %), сіль (-13,2 %).

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі району
становлять: хліб «Український» - 10,0 грн., батон із борошна вищого ґатунку -
8,7 грн., хліб із борошна пшеничного І ґатунку - 6,0 грн.

Спостерігалось зменшення ціни на нафтопродукти: бензин АІ - 92 (-1,6 %),
бензин марки АІ-95 (-2,1 %),  бензин марки АІ-95 Преміум (-1,0 %).  Здешевіло
і дизпаливо (-3,4 %).

Зовнішньоторговельний оборот у районі станом на 01.01.2016 склав  28,23
млн.  дол.  США, що на  104,6  % більше,  ніж  на  початок  2015  року. Перевага
експорту над імпортом забезпечила позитивне експортно-імпортне сальдо у сумі
8,52 млн.  дол.  США. Обсяг  експорту  товарів  склав  18,37  млн.  дол.  США або
191,4 % у порівняні до відповідного періоду 2015 року, обсяг імпорту - 9,85 млн.
дол. США або 234,5 % у порівняні до відповідного періоду минулого року.  По
експортним  та  імпортним  операціям  підприємства  району  співпрацювали
з 27 країнами світу.



10.02.2016  та  24.03.2016 були проведені  наради  з  керівниками
промислових  підприємств  за  темою  «Перспективи  діяльності  підприємств
у 2016 році».

03.02.2016  та  30.03.2016  - наради  з  сільськими,  селищними  головами,
підприємствами,  організаціями  та  фізичними-особами  підприємцями  за  темою
«Здійснення роздрібної торгівлі на території Чугуївського району».

Проведено моніторинг:
функціонування мережі побуту та уточнення дислокації об'єктів побутового

обслуговування;
цін на основні продукти харчування;
цін на хліб та хлібобулочні вироби;
цін на нафтопродукти.
Підготовлені і проведені засідання:
районної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення

інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;
Координаційної групи з питань захисту прав споживачів;
Координаційної  ради із  забезпечення  стабільної  цінової  ситуації  на  ринку

продовольчих товарів;
робочої групи з питань упорядкування обліку юридичних осіб та організації

інвентаризації державного майна.
Розміщено  на  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації

інформація про:
підсумки економічного і  соціального розвитку району за січень-грудень

2015 року та січень-березень 2016 року;
моніторинг цін на основні продукти харчування;
дислокація  підприємств  побутового  обслуговування  населення,  мережі

ресторанного господарства та торговельних точок Чугуївського району.
Проведено  аналіз  фактичних  та  очікуваних  обсягів  промислового

виробництва району у розрізі промислових підприємств.
Відділом з питань надання адміністративних послуг районної державної

адміністрації  забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання
адміністративних послуг при районній державній адміністрації.

Протягом  І  кварталу  зареєстровано  513  звернень  щодо  надання
адміністративних  послуг:  154  -  державної  міграційної  служби;  300  -
Держгеокадастру,  47  -  реєстраційної  служби,  8  -  сектора  містобудування
і  архітектури  районної  державної  адміністрації,  4  -  документи  дозвільного
характеру.

Видано  510 результатів:  169 -  державної  міграційної  служби,  280 -
Держгеокадастру,  48  -  реєстраційної  служби,  8  -  сектора  містобудування
і  архітектури  районної  державної  адміністрації,  4  -  документи  дозвільного
характеру.

Фінансовим управлінням районної  державної  адміністрації  проводилися
заходи щодо моніторингу виконання бюджету району.

Підготовлений звіт про виконання бюджету району у І кварталі 2016 року.



Підготовлено  матеріали  та  проекти  рішень  для  розгляду  на  сесії
Чугуївської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від
22.12.2015 року «Про районний бюджет на 2016 рік» та «Про затвердження звіту
про виконання районного бюджету за 2015 рік».

Підготовлено та затверджено розпорядження голови районної державної
адміністрації від 29.02.2016 № 67 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік
щодо наповнення бюджетів району, економного і раціонального використання
бюджетних коштів у процесі виконання місцевих бюджетів».

Постійно  надавалась  практична  і  методична  допомога  сільським  та
селищним  радам  з  питань  виконання  та  уточнення  місцевих  бюджетів.
Проведена  робота  з  сільськими  та  селищними  радами  щодо  внесення  змін
в  помісячні  розписи  дохідної  та  видаткової  частини,  підготовлено  та  надано
висновки  щодо  перевиконання  доходної  частини  з  метою  внесення  змін  до
бюджетів. Прийнято матеріали від сільських та селищних рад щодо внесення
змін  до  бюджетів  на  2016  рік.  Перевірено  їх  відповідність  бюджетному
законодавству.

В агропромисловому комплексі району продовжувалася реалізація заходів
із впровадження інтенсивних методів господарювання, створення сприятливих
умов  для  стабільного  і  динамічного  розвитку  підприємств  агропромислового
комплексу, підвищення рівня їх конкурентоспроможності, залучення інвестицій
в сільське господарство.

У І кварталі управлінням агропромислового розвитку районної державної
адміністрації проаналізовано стан агропромислового комплексу району.

Щотижня проводився моніторинг закупівельних цін на молоко та м'ясо.
Щомісяця  проводився  моніторинг  виплати  заробітної  плати  по

сільгосппідприємствам району.
Проаналізовані звіти з питань розвитку галузі тваринництва.
Відділом  соціально - економічного  розвитку  управління

агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації  за  підсумками
І  кварталу  2016  року  проведено  детальний  аналіз  виробничої  діяльності
сільськогосподарських підприємств.

Проведена  робота  з  керівниками  сільськогосподарських  підприємств
району щодо залучення інвестицій і кредитних ресурсів в аграрний сектор.

Проведено  моніторинг  та  аналіз  інформації  щодо  розрахунків
господарствами району за орендовані земельні та майнові паї.

Проведено  розрахунки  потреби  сільськогосподарських  підприємств
району в паливно-мастильних матеріалах для виконання весняно-польових робіт
у 2016 році.

Протягом  кварталу  були  проведені  засідання  районної  робочої  групи
з  питань  раціонального  та  ефективного  використання  земель,  запобігання
порушенням  земельного  законодавства  та  з  роз'яснювальної  роботи  щодо
земельної реформи.

Проведено нараду з орендарями водойм з питань щодо заповнення форми
№ 1 А-риба.



Розглянуті питання про хід виконання:
виробничої програми по тваринництву на період зимівлі худоби 2015-2016

років;
програми  зі  збільшення  площ  поливу  овочів  та  картоплі  у  2012-2015

роках;
програми стабілізації та розвитку тваринництва в господарствах району на

період 2010-2015 років.
Відділом  охорони  здоров'я  районної  державної  адміністрації  було

проведено  низку  заходів  з  метою вирішення  актуальних та  поточних  питань
сфери охорони здоров'я району.

Перевірено  готовність  лікувальних  закладів  до  сезонного  підйому
захворюваності населення на грип та ГРВІ.

Забезпечено  організацію  медичного  обслуговування  та  доступність
надання медичної допомоги переселенцям із Донецької та Луганської областей
та особам, які потребують додаткового захисту.

Організовано  та  проведено  зустріч  керівництва  районної  державної
адміністрації, керівництва лікувальних закладів району з ветеранами медичної
сфери до Дня людини похилого віку.

Відділом охорони здоров'я районної державної адміністрації у І кварталі
підготовлено та виконано:

вручення медичного обладнання від благодійного фонду «Мирний дім»
для  жіночої  консультації  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»;

виїзд до амбулаторії ЗПСМ смт Кочеток з метою аналізу стану надання
медичної  допомоги  мешканцям  району  в  умовах  підвищеного  рівня
захворюваності на грип та ГРВІ;

проведення молебнів у релігійних громадах району за мир та добробут до
Дня Соборності України;

підготовку матеріалів та взято участь у селекторній нараді за темою «Про
епідемічну  ситуацію  щодо  захворюваності  населення  Харківської  області  на
грип та ГРВІ»;

підсумкову  медичну  нараду  за  підсумками  роботи  в  2015  році  КЗОЗ
«Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та КЗОЗ
«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка»;

підготовку  та  здачу  інформації  щодо  осіб  нездатних  пересуватися
самостійно.

10.02.2016  прийнято  участь  у  нараді  голови  районної  державної
адміністрації  з  представниками  Харківської  експертної  групи  щодо
реформування медичних закладів первинної ланки.

17.02.2016  спеціалістами  відділу  організовано  медичне  забезпечення
районного заходу для внутрішньо переміщених осіб.

Здійснено  моніторинг  надання  медичної  допомоги  на  первинному  рівні
в рамках підготовки до реалізації  пілотного проекту реформування первинної
медицини.



19.02.2016  здійснено  заходи  щодо  проведення  акредитації  в  центрі
первинної медико-санітарної допомоги. Лікувальний заклад акредитовано.

20  та  27  лютого  2016  -  організовано  медичне  забезпечення  районного
фестивалю «Голос Чугуївщини».

У  районі  започаткована  послуга  вручення  батькам  свідоцтва  про
народження дитини безпосередньо в пологовому відділенні.

01.03.2016  проведено  вручення  спеціального  одягу  для  працівників
медичної сфери.

Проведено  організаційні  заходи  щодо  поновлення  реєстру  хворих  на
цукровий діабет.

Організовано  медичне супроводження районних заходів, присвячених до
Міжнародного жіночого дня - 8 березня.

Прийнято  участь  у  селекторній  нараді  Департаменту  охорони  здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації з питання підсумків роботи галузі
охорони здоров'я в 2015 році.

Організовано  виїзд дітей ліквідаторів аварії на Чорнобильський АЕС до
Центру  реабілітації  дітей  та  підлітків  при  науково-дослідницькому  інституті
охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України в м. Харкові.

Проведено  засідання  районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-
інфекції/СНІДу.

Проведено  засідання  «круглого  столу»  щодо  якості та  доступності
медичного обслуговування учасників антитерористичної операції.

Відділ  охорони  здоров'я  районної  державної  адміністрації  регулярно
проводив  за  допомогою  місцевих  засобів  масової  інформації  роз'яснювальну
роботу  з  метою  інформування  громадськості  щодо  найбільш  важливих
перетворень у сфері охорони здоров'я та вирішення актуальних питань галузі.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації значна увага
приділялась  питанням  соціального  захисту  дітей,  запобіганню  соціальному
сирітству,  профілактиці  злочинності  та  правопорушень  серед  неповнолітніх.
Робота  здійснюється  шляхом  координації  зусиль  служби  у  справах  дітей  та
відповідних структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації,  служб
району, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування.

На  території  району  проживає  7865  неповнолітніх,  з  них  перебуває на
обліку  служби  у  справах  дітей:  116  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування (35 дітей-сиріт і 81 дитина, позбавлена батьківського
піклування), 12 дітей, які виховуються в 6 сім'ях, де батьки не виконують своїх
батьківських обов'язків.

На обліку служби у справах дітей перебувають 5 сімей переселенців із
зони  проведення  АТО,  які  виховують  8  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, і мешкають на території району.

Постійно  вивчається  та  аналізується  питання  подолання  дитячої
бездоглядності,  безпритульності,  жебрацтва  та  бродяжництва  серед
неповнолітніх у населених пунктах району. Протягом І кварталу проведено 18
рейдів-перевірок по населеним пунктам району. Було виявлено 5 неповнолітніх,



які знаходилися без нагляду батьків. Обстежено умови проживання дітей в 47
сім'ях пільгового контингенту, проведено 33 профілактичних бесіди з батьками
та неповнолітніми.

Взято участь у 17 судових засіданнях по кримінальних справах відносно
3  неповнолітніх,  та  по  цивільним  справам  щодо  позбавлення  батьків
батьківських прав відносно 2 дітей.

Здійснено  100  %  відвідування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях району.

Традиційними і досить ефективними є Дні правових знань та лекції на правову
тематику, дні боротьби з негативними явищами. Так, проведено 15 лекцій, 3 Дні
правових  знань,  в  ході  яких  розповсюджено  листівки  та  буклети  (понад  100
методичних  буклетів  «Дитина  та  її  права»,  «Соціальний  захист  дітей»,  «Ти
і Закон», «Працевлаштування неповнолітніх»).

Проведено  4  засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  районної
державної  адміністрації,  на  яких  розглянуто  20  питань.  За  результатами
розгляду підготовлено  13 проектів розпоряджень голови районної державної
адміністрації.

Проведено 2 семінари-наради з інспекторами у справах дітей виконкомів
сільських, селищних рад району.

Одній особі з числа дітей-сиріт, вихованцю дитячого будинку сімейного
типу на базі  родини Трохимченків (с.  Леб'яже),  в  судовому порядку визнано
право власності на житловий будинок.

Протягом  кварталу  надано  статус  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування 9 дітям, із них 6 влаштовані під опіку та піклування
громадян  України,  3  дітей  (смт  Малинівка)  перебувають  в  Чугуївському
міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Надана  допомога  виконкому  Малинівської  селищної  ради  з  питань
підготовки позовної  заяви на позбавлення батьківських прав Джаратової  С.В.
відносно  трьох  малолітніх  дітей,  які  протягом  тривалого  часу  перебувають
в Чугуївському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Працівниками  служби  протягом  березня  здійснювався  нагляд  над
2  родинами,  які  опинились  в  складних  життєвих  обставинах,  у  зв'язку
з  намаганнями  матерів  відмовитись  від  новонароджених  дітей.  У  звітному
місяці на облік служби поставлено 2 новонароджених дітей, із них від 1 дитини
мати відмовилась в пологовому будинку, по 1 новонародженій дитині написана
заява щодо влаштування дитини на півроку до обласного будинку дитини.

Значна  увага  приділяється  сімейним  формам  виховання  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування дітей даної
категорії  під  опіку,  піклування,  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу. На даний час в районі функціонує 4 дитячих будинки сімейного
типу та  8  прийомних сімей,  у  них виховується 32 дитини-сироти та  дитини,
позбавлених батьківського піклування, та 5 осіб з їх числа, яким виповнилось 18
років.



Протягом кварталу проведені заходи щодо уточнення та оновлення даних
по  Реєстру  житла,  яке  належить  на  праві  власності  або  праві  користування
дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  оновлені
відомості в електронній базі даних.

Районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді обстежено
умови проживання  92  родин,  в  яких  виховується  163  дитини,  з  них  -  9,  які
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах.  З  метою  перевірки  цільового
використання державної допомоги при народжені дитини обстежено 23 родини.
Даним категоріям сімей надано комплекс соціальних послуг.

В Місцевому банку даних сімей, які перебувають в складних життєвих
обставинах, перебуває 67 родин, в них виховується 136 дітей.

Протягом  кварталу  в  рамках  роботи  «Школи  прийомних  батьків»
проводилася робота з прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного
типу. З прийомними батьками та батьками вихователями проведено тренінгові
заняття  на  тему  «Сімейні  традиції»  та  соціально  -  педагогічне  дослідження
з  проблем  впливу  сімейного  виховання  на  формування  особистості,
психодіагностична методика. З прийомними батьками проводилось дослідження
їх психологічної культури.

Фахівці  центру  брали  участь  у  семінарах,  нарадах  за  темами:  «Про
підсумки роботи у 2015 році та пріоритетні напрямки на 2016 рік», «Здійснення
соціальної  роботи  з  особами,  які  постраждали  від  насильства»,  «Навички
кризового  консультування  та  розвиток  психосоціальної  стійкості  до  стреси
у  дітей»,  «Особливості  документообігу  при  роботі  з  учасниками  АТО  та
членами їх сімей».

21 січня спеціалісти центру, служби у справах дітей та діти з прийомних
родин  та  дитячих  будинків  сімейного  типу  відвідали  краєзнавчий  музей
м. Чугуєва. Співробітники музею провели музейне заняття за темою «Хранителі
часу». Дітей ознайомили з історією виникнення годинників, а потім вони мали
можливість зануритись у історичне минуле нашого краю - помандрувати з епохи
каменю до сучасності.

29  січня  року  на  базі  центру  проведено  «круглий»  стіл  за  темою
«Забезпечення  взаємодії  під  час  здійснення  роботи  з  військовослужбовцями
учасниками  проведення  антитерористичної  операції  на  Сході  України».
У процесі роботи намічені шляхи взаємодії та розроблені спільні заходи щодо
роботи  з  військовослужбовцями  демобілізованими  із  зони  проведення
антитерористичної операції.

Протягом  звітного  періоду  районна  мобільна  бригада,  до  складу  якої
входили  спеціалісти  центру,  представники  Чугуївської  районної  організації
Товариства  Червоного Хреста України,  здійснила виїзди у с.  Стара Гнилиця,
с.  Волохів  Яр,  смт  Введенка  та  с.  Тернова.  Лікарями  мобільної  медичної
бригади  надавалися медичні  послуги  соціально-незахищеним  верствам
населення, людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам. Спеціалісти
центру  відвідали  родини  з  дітьми,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах. Під час спілкування з родинами фахівці надали юридичну і правову



допомогу  з  питань  оформлення  спадщини  за  законом,  оздоровлення  дітей
влітку. Було також надано консультації щодо необхідності оформлення субсидії
на тверде паливо. Родинам надано допомогу речами, засобами особистої гігієни.
Також спеціалісти працювали зі школярами в навчально - виховних комплексах
в  рамках  акції  «Молодь  Чугуївщини  обирає  здоровий  спосіб  життя»
представили  презентацію щодо  профілактики  тютюнопаління,  вживання
алкогольних та наркотичних речовин.

У  рамках  співпраці  між  Україною  та  Федеративною  Республікою
Німеччина у  м.  Запоріжжя  на  початку  березня  відбувся  тренінг  «Розвиток
ключових  компетенцій  працівників  управлінь  та  органів  місцевого
самоврядування,  що  надають  послуги  громадянам»,  в  якому  взяли  участь
заступник голови районної державної адміністрації Волоцкова В.М. та директор
центру  Рябініна  І.В.  Провели  його  представники  Німецького  товариства
міжнародного  співробітництва  з  метою  підвищення  кваліфікації  працівників
органів  влади  та  покращення  якості  послуг,  що  надаються  громадянам
і внутрішньо переміщеним особам. Учасники тренінгу мали змогу взяти участь
у  роботі  майстер-класів  за  темами  «Клієнт-орієнтованість  або  як  управляти
лояльністю  клієнтів»,  «Інструменти  само-менеджменту»,  «Планування
і  визначення  мети».  Для  подальшої  співпраці  з  фахівцями  Федеративної
Республіки  Німеччина  спеціалістами  районної  державної  адміністрації  було
підготовлено вісім проектних пропозицій з різних питань.

У  І  кварталі  учні  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району  взяли
участь  у  ІІІ  (обласному)  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад,  який
проходив у м. Харкові.

Підведені підсумки І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів  Малої  академії  наук.  На розгляд жюрі  І  етапу  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук  України  було
подано 46 науково-дослідницьких робіт з 23 секцій.  У конкурсі-захисті  взяли
участь  учні  8-11 класів  із  18  загальноосвітніх  та  3 позашкільних навчальних
закладів району.

Переможцями  районного  етапу  конкурсу-захисту  стали  17  учнів
навчальних закладів району.

У  І  кварталі  проходив  ІІ  (обласний)  етап  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких  робіт  учнів-членів  Малої  академії  наук.  Переможці  будуть
визначені після закінчення ІІ етапу.

15  січня  вчителі  навчальних  закладів  району  взяли  участь  у  тренінгу
з  критичного  мислення  та  інтерактивних  технологій  курсу  «Уроки  до
порозуміння»,  який  проходив  у  м.  Харкові  у  Центрі  професійного  розвитку
працівників освіти.

21  січня  на  базі  навчальних  закладів  району  пройшли  заходи  до  Дня
Соборності України.

26  січня  відбулася  семінар-нарада  голів  первинних  профспілкових
організацій навчальних закладів району.



02 лютого керівники навчальних закладів району взяли участь у семінарі-
нараді по проектному менеджменту на базу Народної української академії.

З  29  січня  по  18  лютого  проходила  державна  атестація  Есхарівського
дошкільного  навчального  закладу  (ясла-садок)  Есхарівської  селищної  ради
Чугуївського району Харківської області, за результатами якої заклад визнаний
атестованим.

Протягом кварталу проводилось:
перевірка стану викладання навчальних предметів у навчальних закладах

району;
моніторинг  підготовки  учнів  11-х  класів  до  зовнішнього  незалежного

оцінювання у навчальних закладах району;
державна атестація Введенського навчально-виховного комплексу. Заклад

визнано атестованим;
формування  бази  даних  на  випускників  2016  року  9-х  та  11-х  класів

навчальних  закладів  району  з  метою  забезпечення  документами  про  освіту
державного зразка;

районний огляд освітніх Інтернет-ресурсів.
Проведені  змагання  з  шахів  на  приз  клубу  «Біла  тура»  на  базі

Чугуївського районного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді Чугуївської районної ради Харківської області. В змаганнях взяли участь
19  команд  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району  (57  учнів).
В  особистому  заліку  серед  дівчат  І  місце  посіла  Козуб  Ірина,  учениця
Леб'язького НВК, ІІ місце - Калашнікова Альона, учениця Граківського НВК,
ІІІ місце - Маслянікова Анна, учениця Іванівського НВК. Серед юнаків І місце
посів  Масляніков  Денис,  учень  Іванівського  НВК,  ІІ  місце  -  Михайлов
Олександр,  учень Коробочкинського  НВК,  ІІІ  місце -  Трішин Дмитро,  учень
Граківського  НВК.  В  командному  заліку  І  місце  посіла  команда  учнів
Граківського НВК, ІІ місце - команда учнів Коробочкинського НВК, ІІІ місце-
команда учнів Іванівського НВК.

01 березня у Коробочкинському навчально-виховному комплексі відбувся
семінар-нарада  з  керівниками  навчальних  закладів  «Управління  професійним
зростанням учителя. Основи педагогічного діагностування».

04 березня на базі Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведений семінар для
заступників  директорів  з  навчально-виховної  роботи  «Системний  підхід  до
управління інноваційною діяльністю педагогічного колективу».

Протягом  кварталу  проводились  семінари,  тренінги,  майстер-класи,
засідання творчих груп для вчителів-предметників.

У  рамках  щорічної  Спартакіади  «Спорт  протягом  життя»  на  базі  КЗ
«ДЮСШ  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  та  Чугуївського
професійного ліцею 16 березня були проведенні районні змагання з баскетболу
серед дівчат загальноосвітніх навчальних закладів району. У змаганнях взяли
участь  10  команд  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району:  Введенський
НВК,  Волохово-Ярський  НВК,  Есхарівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  Коробочкинський
НВК,  Леб'язький НВК,  Новопокровський  НВК,  Кам'яноярузький НВК,



Чкаловський  НВК,  Іванівський  НВК,  Малинівська  гімназія.  За  підсумками
змагань: І місце посіла команда учнів Іванівського НВК; ІІ місце посіла команда
учнів Введенського НВК; ІІІ місце посіла команда учнів Чкаловського НВК. 23
березня  були  проведенні  районні  змагання  з  баскетболу  серед  юнаків
загальноосвітніх  навчальних  закладів  району.  У  змаганнях  взяли  участь  12
команд  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району:  Введенський  НВК,
Волохово-Ярський  НВК,  Есхарівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  Коробочкинський  НВК,
Леб'язький НВК,  Новопокровський НВК,  Кам'яноярузький НВК,  Чкаловський
НВК,  Іванівський НВК,  Малинівська  гімназія,  Тернівський НВК,  Кочетоцька
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів.  За  підсумками  змагань І  місце  посіла  команда  учнів
Новопокровського  НВК, ІІ  місце  -  команда  учнів  Волохово-Ярського  НВК,
ІІІ місце - команда учнів Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

17  та  18  березня  на  базі  Коробочкинського  навчально-виховного
комплексу  проведено  районний  фестиваль  дружин  юних  пожежних.
У  змаганнях  взяли  участь  17  команд  загальноосвітніх  навчальних  закладів
району.  За  підсумками  жюрі  фестивалю  І  місце  посіла  команда  ДЮП
Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  ІІ  місце  розділили  між  собою  команди  ДЮП
Введенського  НВК,  Коробочкинського  НВК  та  Малинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
ІІІ  місце  розділили  між  собою  команди  ДЮП  Волохово-Ярського  НВК,
Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ст. та Старогнилицького НВК.

З 21 по 31 березня проведені засідання шкільних атестаційних комісій.
27 та 31 березня учні Чкаловського та Коробчинського НВК взяли участь

у фестивалі-конкурсі традиційних художніх ремесел XV відкритого фестивалю-
конкурсу  традиційної  народної  культури  «Кроковеє  коло».  Учениця
Чкаловського НВК посіла І місце по бісероплетінню.

29  березня  вихованці  Чугуївського  районного  Центру  туризму,
краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області  взяли  участь  у  Чемпіонаті  України  зі  спортивного
орієнтування, який відбувся у м. Цюрупінську Херсонської області.  Підсумки
будуть підведені у квітні місяці.

31 березня відбувся виїзний тренінг Департаменту науки і освіти обласної
державної  адміністрації  для  вчителів  української  мови  та  літератури,  історії
України, математики, англійської мови щодо підготовці до ЗНО-2016.

Сектором у справах молоді та спорту районної державної адміністрації за
звітний період проведено:

наради з  тренерсько-викладацьким  складом  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської
районної ради Харківської області»;

нарада з питань оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2016 року;
засідання  організаційного  комітету  з  питань  проведення  ІХ  районної

Спартакіади з  масових видів спорту серед керівних працівників Чугуївського
району під гаслом «Україна починається з нас»;

соціологічне дослідження на тему «Патріотизм у розумінні молоді».
Проведено моніторинг:



діяльності  молодіжних  організацій  та  зайнятості  молоді  по  населеним
пунктам  району  з  метою  виявлення  існуючих  проблем  у  молодіжному
середовищі;

наявності спортивних споруд у районі.
Протягом звітного періоду на території району проводились заходи щодо

подальшого розвитку сфери фізичної культури і спорту:
новорічна естафета «Снігуроньки проти...» між відділеннями з баскетболу

КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної ради Харківської області»;
різдвяні  змагання  зі  скелелазіння  «А-ну  дістань  зірочку»  КЗ  «ДЮСШ

Чугуївської районної ради Харківської області»;
районні змагання із зимової спортивної рибалки;
районні  змагання  з  гирьового  спорту,  шашок,  стрільби  з  пневматичної

гвинтівки;
районні  змагання  з  волейболу  серед  чоловіків  за  програмою  районної

Спартакіади  2016  року  з  видів  спорту  серед  колективів  фізичної  культури,
організацій,  підприємств,  агрофірм,  сільських  та  селищних  рад,  спортивних
клубів присвяченої 25-й річниці Дня Незалежності України;

районний турнір з волейболу, присвячений пам'яті воїна-інтернаціоналіста
В. Луговського;

відкритий  турнір  з  боксу  «Олімпійські  надії»  серед  вихованців  КЗ
«ДЮСШ Чугуївської районної ради Харківської області»;

ІХ  районна  Спартакіада  з  масових  видів  спорту  серед  керівних
працівників Чугуївського району під гаслом «Україна починається з нас»;

зональні змагання з футзалу за програмою обласної Спартакіади з видів
спорту серед районів області.

Команди району взяли участь у:
товариській  зустрічі  з  баскетболу  між  командами  смт  Введенка

Чугуївського району та загальноосвітньої  школи № 46 м. Харків (06.01.2016,
м. Харків);

відкритому  різдвяному  турнірі  з  міні-футболу  серед  команд
КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  та  Чугуївської
ДЮСШ (2001-2002 р. н.) (06.01.2016, м. Чугуїв);

командному чемпіонаті Харківської області у приміщенні серед юнаків та
дівчат 1999-2000, 2001 р. н. і молодше з легкої атлетики (16.01.2016, м. Харків);

змаганнях  зі  скелелазіння  між  вихованцями  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської
районної ради Харківської області» та Чугуївським міським Центром туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (30.01.2016, м. Чугуїв, ЗОШ №1); 

Чемпіонаті з боксу між відділеннями дитячо-юнацьких спортивних шкіл
м. Харкова та Харківської області (30.01.2016, м. Харків);

зональних  фінальних  змаганнях  з  міні-футболу  «Тисячі  команд»
(30.01.2016, м. Балаклея);

чемпіонаті Харківської області з кікбоксингу (30.01.2016, м. Харків);
Чемпіонаті Харківської області (дорослі, юніори, юнаки, діти) з військово-

спортивних багатоборств (07.02.2016, м. Харків);



відкритому  обласному  турнірі  «Побратими»  з  боротьби  самбо  серед
юнаків та дівчат 2002-2003 р. н. та 2005-2006 р. н. (27.02-28.02.2016, м. Харків
ЗОШ №84);

Чемпіонаті України з тхеквондо (10.03.2016, м. Львів);
відкритому Кубку Чугуївського району з всестилевого бою, присвяченого

Жіночому дню - 8 березня (12.03.2015, смт Есхар);
змаганнях  з  волейболу  серед  чоловіків,  в  рамках  районної  Спартакіади

2016  року  з  видів  спорту  серед  колективів  фізичної  культури,  організацій,
підприємств,  агрофірм,  сільських  та  селищних  рад,  спортивних  клубів
(12.03.2016, смт Есхар);

обласному  фестивалі  «Мамо,  тато,  я  -  спортивна  сім'я»  (18.03.2016,
м. Харків СК «Зірка»);
 Чемпіонаті Харківської області зі  спортивного орієнтування (19.03.2016,
с. Малинівка);

першості комунальної установи КЗ «ХТЗ» з легкої атлетики (19.03.2016,
м. Харків);

відкритій першості клубу «Лідер» з боксу (19.03.-20.03.2016, м. Харків);
фінальному етапі змагань Чемпіонату Харківської області «Дитячої ліги»

з волейболу (11.03.-12.03.2016 м. Первомайськ).
2 дитини із соціально незахищених верств населення (дитина позбавлена

батьківського  піклування  та  дитина-сирота)  направлені  по  безкоштовним
путівкам за рахунок обласного бюджету до закладу відпочинку та оздоровлення
«УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса).

У  сфері  культури  протягом  кварталу  відбувся  ряд  виставок  та  інших
урочистих заходів.

Відділом культури і туризму районної державної адміністрації проведені
наради  з  працівниками  культури  району,  засідання  ради  відділу  культури
і туризму, на яких розглядалися питання щодо:

стану  підготовки  звітного  концерту  народного  фольклорного  колективу
«Малинова криниця»;

здачі річної звітності про стан галузі культури району до Департаменту
культури і туризму райдержадміністрації;

планування роботи закладів культури району на перше півріччя 2016 року;
проведення комп'ютеризації закладів культури району у 2016 році;
збереження закладів культури в умовах проведення децентралізації;
участі аматорів району у обласному етнофестивалі «Кроковеє коло»;
участі закладів культури району у обласних грантах;
проведення другого відкритого фестивалю вокально-естрадного мистецтва

«Голос Чугуївщини - 2016»;
підготовки  і  проведення  звітного  концерту  з  підтвердження  звання

«народний»  фольклорним колективом  «Слобожани»  Чкаловського  селищного
будинку культури;

вчинення  акту  вандалізму  щодо  пам'яток історії,  розташованих  на
території району, що підпадають під дію законів про декомунізацію; 



участі  аматорів  Чугуївського  району  у  обласному  огляді-конкурсі
художньої самодіяльності «Слобожанські передзвони».

Щосереди працівники відділу брали участь у веб-конференції за участю
закладів культури мережі Департаменту культури і туризму обласної державної
адміністрації.

Протягом звітного періоду проводилася робота щодо:
розроблення  концепції  краєзнавчого  музею  Чугуївщини  «Історії

військових поселень доби 19 сторіччя», що буде створено та розміщено в селі
Коробочкине на базі пам'ятки архітектури - «аракчеєвської будівлі»;

оформлення  документації  на  пам'ятки  історії,  а  саме:  Охоронних
зобов'язань, паспортів, актів технічного стану, історичних довідок.

участі  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система» у грантовому проекті «Разом в майбутнє».

За  звітний  період  проведена  робота  щодо  організації  та  проведення
в закладах культури району новорічних заходів: 

05.01.2016 - майстер-клас з виготовлення паперового лялькового вертепу;
07.01.2016 -  різдвяне  свято  для  дітей  молодшого  шкільного  віку  «Ой

радуйся земле..»;
04.01.2016 -  звітний  концерт  до  підтвердження  звання  «народний»

народним  фольклорним  колективом  «Малинова  криниця»  (керівник
Янкова О.Г.) за участі спеціалістів Харківського обласного центру культури та
мистецтв;

12.01.2016 - показ документального кіно про права людини з репертуару
«Docudays UA»;

19.01.2016 -  районний захід до Дня Водохреща,  який відбувся в районі
Фігуровки;

21.01.2016 - районні заходи до Дня Соборності України в смт Малинівка;
22.01.2016 - показ документального кіно до Дня Героїв Крут з репертуару

«Docudays UA».
З метою популяризації та пропаганди авторської пісні на території району,

виявлення  і  заохочення  кращих  творчих  колективів  та  талановитих  авторів
і  виконавців  цього жанру,  створення умов для розвитку творчого  потенціалу
авторів  і  виконавців  в  процесі  спілкування  та  обміну  досвідом,  залучення
населення  до  активної  участі  в  культурному  житті  регіону, популяризації
кращих прикладів  художньо-музичної і поетичної творчості, авторської пісні,
виховання  художніми  засобами  у  молодшого  покоління  поваги  до  воїнської
слави і  пам'яті  героїв  на  базі  Есхарівського  та  районного  Будинків  культури
22-25.01.2016 року відбувся фестиваль авторської пісні «Зимовий Есхар - 2016». 

Крім цього відділом було організовано і проведено:
25.01.2016  -  години  спілкування  з  учнівською  молоддю  «Буду

я студентом» до Всесвітнього Дня студенту та «Тетяниного дню»;
04 - 10.02.2016 - заходи з  нагоди 73-ї  річниці  визволення сіл району від

нацистських загарбників;



06.02.2016  -  інформаційна  година  «Народжені  в  Україні»  до  Дня
народження хірурга Єфрема Йосиповича Мухіна - уродженця с. Зарожне; 

09.02.2016 - виставка картин художника переселенця з Луганської області
Шумського Олексія;

12.02.2016 - районний концерт за участі внутрішньо переміщених осіб;
13.02.2016 - фестиваль дитячої та юнацької творчості «Крок до зірок»;
12.02.2016 - організовано проведення концертно - розважальної програми

до «Дня закоханих»;
17.02.2016- вечор-спілкування  з  концертною  програмою  за  участі

внутрішньо переміщених осіб;
19.02.2016- урочисті районні заходи з нагоди річниці вшанування Героїв

Небесної Сотні;
20-27.02.2016 - фестиваль  вокально-естрадного  мистецтва  «Голос

Чугуївщини 2016»;
04.03.2016 - районний урочистий захід до Міжнародного жіночого дня - 

8 Березня;
18.03.2016 - районний захід серед читацької молоді району «Кращий читач

року»;
26.03.2016 - театрально-танцювальною постановою під назвою «Загадки

Терпсихоры» звітував перед глядачами району та міста «зразковий» колектив
естрадного балету «Юсалія» (керівники Ірина та Таїсія Кузнецови).

Згідно  з  окремим  планом  організовано  та  проведено  заходи  до  свята
Масляної (13.03.2016) у с. Гракове, смт Есхар та Введенка.

Протягом  тижня  в  усіх  бібліотеках  комунального  закладу  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система» проходили заходи з нагоди 86-ти
річчя з Дня народження Костенко Ліни Василівни. Були організовані виставки
«Нев'янучий сад поезій Ліни Костенко», «Душа летить у посвіті епох...», «Голос
епохи», «Я вибрала долю собі сама».

Аматори району взяли участь в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних
та регіональних конкурсах, фестивалях та оглядах, а саме:

21.01.2016 - народний  вокально - хореографічний  ансамбль  «Бояничі» -
у обласному заході до Дня Соборності України (м. Харків).

31.01.2016 - естрадно - вокальна студія «Мультитрек» - у Всеукраїнському
фестивалі-конкурсі «Талановита молодь України» (м. Харків);

07.02.2016 -  клуб  бально  -  спортивного  танцю  «Сфера» - у  Кубку
«Carnaval Resort and Spa 2016» (Коропови Хутора);

13.02.2106 - клуб бально - спортивного танцю «Сфера» - у Всеукраїнських
змаганнях зі спортивного бального танцю «Дует 2016» (м. Полтава);

20.02.2016- зразковий «Спортивний клуб Наталії Черних з акробатичного
рок-н-ролу» - у  І  етапі  Чемпіонату  України  з  акробатичного  рок-н-ролу
(м. Полтава);

21.02.2016  - клуб  бально  -  спортивного  танцю  «Сфера» - у  змаганні  зі
спортивного бального танцю «Кубок Спутника-2016» (м. Харків);



12.03.2016 -  зразковий  дитячий  вокально-хореографічний ансамбль
«Візерунок» -  у  ІІ  Європейському  Відкритому  фестивалі-конкурсі
інструментального та вокального мистецтва «Таланти ХХІ століття» (м. Харків);

12.03.2016 - естрадно-вокальна студія «Мультитрек» - у ІІ Європейському
Відкритому  фестивалі-конкурсі  інструментального  та  вокального  мистецтва
«Таланти ХХІ століття» (м. Харків);

13.03.2016 -  клуб  спортивного  танцю  «Сфера» - у  Всеукраїнському
конкурсі  зі  спортивно-бального  танцю  «Sport  and  dens  cap»  (м.  Харків,
спорткомплекс «Локомотив»);

19.03.2016 -  зразковий спортивний клуб Наталії Черних з акробатичного
рок-н-ролу - у ІІ етапі чемпіонату Харківської області з акробатичного рок -н-
ролу (м. Чугуїв);

19.03.2016 -  у  Регіональному  конкурсі  читців  «Вічне  слово  Кобзаря»,
присвяченому творчості Т.Г. Шевченка (м. Харків);

20.03.2016 -  зразковий  колектив  індійського  та  східного  танцю
«Рамаяна» - у  Всеукраїнському  конкурсі  -  фестиваль  індійського  танцю
«Намасте, Досто!» (м. Полтава).

26.03.2016  у  м.  Полтава  пройшов  ІІ  етап  чемпіонату  України
з акробатичного рок-н-ролу, в якому взяв участь колектив комунальної установи
«Чугуївський  районний  Будинок  культури»  «зразковий»  спортивний  клуб
«Наталії  Черних» з  акробатичного  рок-н-ролу (керівник Наталія  Водолазька).
Вихованці  клубу посіли почесне ІІІ  місце з  категорії:  (юнаки,  акробатика)  та
були нагороджені дипломом, медалями та кубком.

У  бібліотеках-філіях  комунального  закладу  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» були організовані книжкові виставки:

«Різдвяні казки», «Коло зимових свят в українських традиціях»;
до Дня Соборності України «Соборність України - від ідеї до сьогодення»,

«День Соборності України - свято єднання і державності»;
до річниці подвигу Героїв Крут - «Людське безсмертя з роду і до роду

увись росте корінням родоводу», «На тих старих руїнах - молоді герої»;
до річниці пам'яті Героям Небесної сотні «У нашій пам'яті вони лишились

назавжди…»;
до річниці виводу військ з Афганістану «Из пламени Афганистана…»;
до 145 - річчя Лесі Українки «Безсмертна Леся Українка - була і є повік

жива…».
У бібліотеках-філіях (згідно з окремим планом) організовано:
проведення  «круглих  столів»  та  «годин  спілкування»  з  читацькою

молоддю до Дня закоханих;
круглі столи та книжкові виставки до міжнародного Дня поезії  «Поезія

Слобожанщини»;
веб-огляд з читачами-старшокласниками «З інтернетом на ТИ»;
майстер-клас з виготовлення подарунків своїми руками до Міжнародного

жіночого дня - 8 Березня;



інтернет- вікторини для читачів до 145-ті  річчя з  Дня народження Лесі
Українки.

Організовано  показ  документальних  фільмів  з  підборки  кіноклубу
«Docudays UA»:

літературний екскурс по творах письменниці «Ідеальний голос трагічної
душі»до 145-ті річчя Лесі Українки;

до річниці вшанування Героїв Небесної Сотні «Небесна сотня на варті»;
до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
щодо  гендерної  рівноправності  до  Міжнародного  жіночого  дня-

8 Березня;
до  Всесвітнього  дня  людей  з  синдромом  Дауна  щодо  виховання

толерантності у підростаючого покоління до людей з особовими потребами;
щодо Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;
щодо життя та творчого шляху Великого письменника Тараса Шевченко

до відзначення Шевченківських днів.
Згідно  з  окремим  планом  організовано  проведення  безкоштовних

юридичних  онлайн-консультацій  для  населення  на  базі  бібліотек  району,  де
працює система «Бібліоміст».

Відділом  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної
державної  адміністрації готувалися матеріали  на  селекторні  наради  з  питань
проходження опалювального сезону, розрахунків споживачів за надані житлово-
комунальні  послуги,  розрахунків  підприємств  житлово-комунального
господарства  за  спожиті  енергоносії,  приведення  тарифів  на  житлово-
комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат.

Протягом  звітного  періоду  житлово-комунальні  послуги  надавались
своєчасно та в повному обсязі. 

У  районі  продовжувався  опалювальний  сезон  2015-2016  років.  Питання
стабільного  надання  послуг  з  водо,-  теплопостачання  та  водовідведення
споживачам  району  знаходиться  на  постійному  контролі  районної  державної
адміністрації. Усі котельні працювали безперебійно. Окремі локальні пориви на
водопровідних та теплових мережах, які виникали внаслідок їх граничного зносу,
усувались в стислі терміни.

З метою якісного проходження поточного сезону та визначення чергових
завдань щодо підготовки до нового опалювального сезону 2016-2017 років у смт
Кочеток  04.03.2016  під  головуванням  першого  заступника  голови  районної
державної  адміністрації Ю.К.  Варжеїнова,  за  участю Кочетоцького  селищного
голови,  представників  теплонадаючої  компанії  ТОВ  «Котельні  лікарняного
комплексу», а також відділу житлово-комунального господарства та будівництва
районної державної  адміністрації відбулась  нарада  з  керівниками  Чугуєво-
Бабчанського  лісного  коледжу,  комплексу  водопідготовки  «Донець»  та
відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал».

Основною  метою  наради  було  визначення  спільного  рішення  стосовно
оптимізації  роботи  системи  теплопостачання,  зменшення  теплових  втрат,
встановлення теплових лічильників, а також обговорені перспективні завдання на



майбутній опалювальний сезон у бюджетній сфері та фінансового забезпечення
можливого переходу на альтернативні види опалення, у тому числі гарантованого
якісного теплозабезпечення населення.

З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та своєчасної
ліквідації  можливих  аварійних  ситуацій  під  час  опалювального  періоду
продовжувалося цілодобове чергування оперативно - чергових служб на місцевих
комунальних підприємствах та відповідальних посадових осіб органів місцевого
самоуправління.  У звітному періоді  сили та засоби підрозділів спеціалізованої
комунально - технічної служби в населених пунктах району знаходилися у повної
готовності, у відповідності до плану дій реагування служби.

Продовжувалось  виконання  заходів  щодо  удосконалення  управління
існуючим житловим фондом та якісного надання житлово-комунальних послуг
мешканцям  населених  пунктів  району.  Сільським,  селищним  головам  та
керівництву об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) району
було  запропоновано  взяти  участь  у  конкурсі  міні-проектів  розвитку
територіальних  громад  з  метою  стимулювання  діяльності  громадських
організацій,  органів  самоорганізації  населення,  ОСББ,  ініціативних  груп
громадян  та  впровадження  їхніх  суспільних  ініціатив.  Було  надано  фахову
інформацію щодо пропозицій зацікавлених організацій та банківських установ
стосовно  пільгового  кредитування  ОСББ  для  проведення  реконструкції,
капітальних, поточних ремонтів та заходів енергозбереження на об'єктах ОСББ.

Проводився  моніторинг  установчих зборів  мешканців  багатоквартирних
будинків комунального житлового фонду та комунальних гуртожитків району
з  метою  організації  ОСББ.  Всього  проведено  22  засідання  на  місцях,  але
кінцевих  рішень  стосовно  утворення  ОСББ  прийнято  не  було.  На  сьогодні
в районі функціонує 40 ОСББ, в які входять 58 житлових будинків загальною
площею 56,37 тис. кв м.

На  даний  час  в  Чугуївському  районі  у  2-х  гуртожитках  комунальної
власності в селищах Чкаловське та Новопокровка у 69 кімнатах проживає 144
мешканця. З них, проживають у гуртожитках більше 5 років та мають право на
приватизацію  своїх  кімнат  -  114  мешканців.  Станом  на  початок  2016  року
приватизовано 40 кімнат, в яких проживає 80 мешканців.

Проводився постійний моніторинг намірів власників гуртожитків, які було
включено до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації,
щодо  умов  передачі  гуртожитків,  до  комунальної  власності  територіальних
громад. У січні проведено ряд консультаційних нарад з питань щодо передачі до
комунальної  власності  територіальної  громади  Кочетоцької  селищної  ради
колишнього  відомчого  гуртожитку  комплексу  водопідготовки  «Донець»
відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал» та його теплозабезпечення.

Порушень  прав  мешканців  гуртожитків  комунальної  власності  щодо
перешкоджанню оформленню приватизації їх помешкань не виявлено.

Виконання  планових  та  інших  цільових  заходів,  спрямованих  на
активізацію роботи по створенню нових і підтримку успішного функціонування
існуючих ОСББ у районі триває.



У  районі  продовжено  кампанію  із  забезпечення  чистоти  і  порядку
в населених пунктах.

З цією метою на підставі розроблених плануючих документів з організації
всеукраїнської  акції  «За  чисте  довкілля»,  відділом,  керівниками  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  спільно  з  представниками
санітарно-епідеміологічної служби району було проведено значну організаційну
роботу з сільськими, селищними головами, керівниками установ та організацій,
житлово-комунальних  підприємств,  дано  доручення  стосовно  порушеного
питання та визначено основні напрямки роботи щодо покращення екологічного
стану населених пунктів району.

У звітному періоді сільськими та селищними головами вживалися заходи
щодо  підтримання  в  належному  санітарно-екологічному  стані  території
населених пунктів  району,  упорядковувалися  меморіали,  пам'ятники та  місця
поховань загиблих і померлих учасників бойових дій.

Під  час  проведення  «Прямої  лінії»  з  населенням  району  першим
заступником  голови  районної  державної  адміністрації  Ю.К.  Варжеїновим
з питання «Благоустрій території - візитівка діяльності місцевих органів влади»
визначені  основні  питання,  що  турбували  мешканців,  які  прийняли  участь
в цьому заході з м. Чугуєва, сіл Стара Гнилиця та Коробочкине. Вони пов'язані
з  проведенням  ремонтних  робіт  доріг  загального  користування  та  ліквідації
несанкціонованих звалищ твердих побутових відходів.

17.03.2016  та  24.03.2016  проведено  виїзди  на  місця  робочої  групи  для
проведення  перевірок  виконання  вимог  щодо  утримання  у  належному  стані
територій та виконання Правил з благоустрою на території населених пунктів
району. На виконання всеукраїнської акції «За чисте довкілля» кожної п'ятниці
у населених пунктах району проводилися «Дні благоустрою». 

Протягом березня спеціалісти відділу взяли участь у заходах, присвячених
покращенню екологічного стану району:

19.03.2016 - у всесвітній акції «Година Земли»;
22.03.2016 - у всесвітній акції «День води»;
у всеукраїнській акції «Операція «Первоцвіт» з метою захисту в Україні

рідкісних і зникаючих рослин.
Відділом  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної

державної  адміністрації  спільно  з  органами  місцевого  самоврядування  та
керівниками  житлово-комунальних  підприємств  району  проведено  перевірку
наявності  та  стану  пожежних  гідрантів,  а  також  можливість  їх  практичного
використання.

Органам  місцевого  самоврядування  було  рекомендовано  передбачити
кошти в місцевих бюджетах на відновлення працездатності пожежних гідрантів
та  вжити усіх  можливих заходів  із  залученням позабюджетних  коштів  щодо
будівництва під'їздів та пірсів до природних водоймищ для можливого забору
води  для  гасіння  пожеж,  а  також  вжити  інші  протипожежні  заходи,  які
передбачені нормативними документами та настановами, щодо попередження,
недопущення  виникнення  та  ліквідації  наслідків  можливих  надзвичайних



ситуацій,  пов'язаних  з  підвищеною  пожежною  небезпекою  у  весняно-літній
період.

З  метою ліквідації  заборгованості  за  спожиті  енергоносії  та  своєчасної
виплати  заробітної  плати  на  житлово-комунальних  підприємствах  було
проведено нараду з керівниками місцевих житлово-комунальних підприємств.

З  метою  підвищення  рівня  платежів  та  зменшення  заборгованості  за
надані  послуги  на  комунальних  підприємствах  залучалися  бригади
з відключення боржників  від  надання послуг,  продовжено успішну практику
відключення  від  водопостачання  боржників.  Представниками  комунальних
підприємств  велась  роз'яснювальна  робота  стосовно  необхідності  своєчасної
сплати за одержані послуги та оформленню субсидій.

Загальний борг на кінець березня 2016 року за надані послуги склав:
з водопостачання та водовідведення - 1573,7 тис. грн.;
з теплопостачання - 11995,4 тис. грн.
Основним  боржником,  що  фінансується  з  державного  бюджету,

є  Чугуєво-Бабчанський лісний коледж,  загальна  заборгованість  якого  складає
1654,6 тис. грн. Погашення заборгованості за теплопостачання проводитиметься
згідно із запланованим планом використання бюджетних коштів.

Заборгованість  за  послугу  теплопостачання  комплексу  водопідготовки
«Донець» відокремленого підрозділу КП «Харківводоканал» складає 1995,8 тис.
грн.

Відділом інфраструктури районної  державної  адміністрації  проводилась
робота щодо поетапного розв'язання найбільш гострих та резонансних проблем,
які турбують жителів району стосовно забезпечення сталого електропостачання
населених пунктів.

Щомісяця  проводився  аналіз  щодо  стану  розрахунків  споживачів  за
електричну енергію та природній газ.

Протягом кварталу відділом було розглянуто 44 звернення від громадян
району.

Постійно  проводилася  робота  з  сільськими  та  селищними  головами  та
керівниками  дорожніх  підприємств  стосовно  ремонту  доріг  комунальної
власності в населених пунктах району. 

Проводився  моніторінг  щодо  забезпечення  безпечної  експлуатації
безхазяйних енергетичних об'єктів та тих, що належать абонентам, які його не
використовують та не обслуговують належним чином».

Проводився контроль за ремонтом дорожнього покриття вулиць і доріг на
підставі проведеного сезонного технічного (періодичного) огляду та очищення
зливових каналізаційних та дренажних систем населених пунктів.

Проведена робота щодо стану підготовки та прийняття місцевих програм
відшкодування відсотків за кредитами залученими фізичними особами, ОСББ,
ЖБК на енергоефективні заходи по Чугуївському району.

Узагальнена інформація стосовно:
рівня  впровадження  енергозберігаючих  джерел  світла  у  зовнішньому

освітленні;



по-об'єктних обсягів виконаних робіт та обсягів фінансування у 2015 році
об'єктів газифікації  району за рахунок місцевого бюджету, коштів населення,
інвесторів,  а  також  запланованих  обсягів  виконання  робіт  та  обсягів
фінансування об'єктів газифікації району за рахунок місцевого бюджету, коштів
населення, інвесторів у 2016 році;

залучення інвестиційних коштів для фінансування інвестиційних проектів,
спрямованих на переведення споживачів з природного газу на інші види палива
та енергії в 2015 році.

Сектором  цивільного  захисту  районної  державної  адміністрації
проводилась робота щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері
цивільного захисту, спрямованого на захист населення, територій Чугуївського
району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Підготовлено  та  проведено  чергове  та  позачергове  засідання  районної
комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних,  на  яких
розглянути питання щодо:

невідкладних  ветеринарно-санітарних  заходах  у  зв'язку  з  виявленням
епізоотичного вогнища сибірської виразки у м. Чугуїв;

стану протипожежного водопостачання в населених пунктах району;
забезпечення протипожежного захисту об'єктів з масовим перебуванням

людей;
ходу  підготовки  району  до  пропуску  паводків,  льодоходу  і  весняної

повені у 2016 році;
вжиття  заходів  з  недопущення  занесення  збудника  африканської  чуми

свиней на територію району.
Підготовлено та проведено:
засідання  районної  комісії  з  питань  евакуації,  на  якому  розглянуті

питання:
про підсумки роботи районної комісії  з  питань евакуації  за 2015 рік та

постановка завдань членам комісії на 2016 рік;
уточнення завдань групам районної комісії з питань евакуації;
робоча нарада голови районної державної адміністрації, голови районної

комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій,
керівника  районної  ланки  Харківської  обласної  територіальної  підсистеми
єдиної  державної  системи  цивільного  захисту з  керівним  складом  органів
управління  цивільного  захисту  Чугуївського  району з  підбиття  підсумків  за
результатами  роботи  місцевої  територіальної  підсистеми  єдиної  державної
системи цивільного захисту у 2015 році;

засідання  робочої  групи з  питань формування,  ведення  та  використання
районного  страхового  фонду документації,  на  якому  розглянуто питання  про
підсумки роботи робочої групи з питань формування, ведення та використання
районного страхового фонду документації за 2015 рік та постановка завдань на
2016 рік.

У звітному періоді розроблено плани:



основних заходів цивільного захисту Чугуївського району на 2016 рік та
Організаційно-методичні  вказівки  щодо  навчання  населення  Чугуївського
району діям у надзвичайних ситуаціях у 2016 році;

роботи  районної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки
і надзвичайних ситуацій Чугуївської районної державної адміністрації на 2016 рік;

роботи  робочої  групи  з  питань  формування,  ведення  та  використання
районного страхового фонду документації на 2016 рік;

роботи районної комісії з питань евакуації на 2016 рік; 
пропаганди  знань  у  сфері  цивільного  захисту  серед  населення

Чугуївського району на 2016 рік; 
контролю  за  направленням  на  навчання  керівного  складу  та  фахівців,

діяльність  яких  пов'язана  з  організацією  і  здійсненням  заходів  з  питань
цивільного захисту, підприємств, установ і організацій Чугуївського району на
обласні  та  міста  Харків  курси  удосконалення  керівних  кадрів  І  категорії
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Харківської області у 2016 році.

Розроблено  Положення  про  районну  комісію  з  питань  техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Спільно  з  Чугуївським  районним  відділом  Головного  управління
Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у  Харківській  області
організована  робота  щодо  знищення  виявлених  на  території  району
вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме:

артилерійські снаряди - 18 од.;
протитанкові міни -3 од.
Протягом звітного періоду сектором містобудування і архітектури район-

ної державної адміністрації розглянуто та узгоджено 16 проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житло-
вих будинків, господарських будинків і споруд, а також особистого селянського
господарства.

Завідувачем  сектору,  головним  архітектором  району  у  І  кварталі  2016
року  було  прийнято  14  фізичних  та  1  юридичну  особу  з  особистих  питань
у сфері містобудування і  архітектури, яким у робочому порядку було надано
усні роз'яснення, а також розглянуті питання оформлення у власність земельних
ділянок для містобудівних потреб та введення житла в експлуатацію.

Проводився моніторинг щодо:
забезпечення житлом осіб, які брали участь в АТО;
забезпечення житлом сімей загиблих внаслідок бойових дій у зоні АТО

військовослужбовців;
залучення замовників будівництва до пайової участі;
проведеної  інвентаризації  об'єктів  незавершеного  будівництва  сільсько-

господарського та промислового призначення;
розроблення та оновлення містобудівної документації;



виконання  Закону  України  «Про  засудження  комуністичного  та
націонал-соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та
заборону пропаганди їхньої символіки»;

про  стан  облаштування  житлових  будинків  засобами  безперешкодного
доступу.

Проведена  робота  із  забудовниками  району  стосовно  введення
індивідуальних  житлових  будинків  в  експлуатацію  відповідно  до  постанови
Кабінету Міністрів України від  13.04.2011 № 461 та  наказу Міністерства  ре-
гіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України від 24.04.2015 № 79.

Діяльність  архівного  відділу  районної  державної  адміністрації  була
спрямована  на  координацію  діяльності  юридичних  осіб  усіх  форм  власності
з питань архівної справи і діловодства, забезпечення збереженості документів
тощо.

Відповідно  до  статті  101  Закону  України  «Про  місцеві  вибори»
забезпечено  приймання  виборчих  документів  Введенської,  Кочетоцької
селищних та Старопокровської сільської виборчих комісій.

На  виконання  Плану-графіка  на  2012 - 2016  роки  першочергового
приймання  документів,  що  належать  до  Національного  архівного  фонду
України,  на  постійне  зберігання  прийнято  документи  у  кількості  267  од.  зб.
в  упорядкованому  стані  за  описами  справ  Юрченківської  сільської  ради
Чугуївського  району,  Управління  Пенсійного  фонду  України  в  Чугуївському
районі  Харківської  області  та  Управління  ветеринарної  медицини
в Чугуївському районі.

Відповідно до Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів
комуністичного  тоталітарного  режиму  1917-1991  років»  організовано  роботу
щодо виявлення фондів репресивних органів.

Організовано та проведено паспортизацію архівів у державних органах,
органах  місцевого  самоврядування,  в  установах  і  організаціях  Чугуївського
району, що є джерелами комплектування архівного відділу районної державної
адміністрації.

Проведено  3  засідання  експертної  комісії  архівного  відділу  районної
державної  адміністрації,  на  яких  розглянуто  номенклатури  справ,  інструкції
з діловодства, описи справ, акти про вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного архівного фонду.

Організовано  і  проведено  наради  з  відповідальними  за  діловодство  та
ведення  архіву  у  сільських,  селищних  радах  щодо  ведення  діловодства  та
архівної  справи,  з  юридичними  особами  -  джерелами  формування
Національного  архівного  фонду  щодо  впровадження  систем  електронного
документообігу; семінари з питань ведення діловодства та архівної справи для
відповідальних  за  діловодство  та  ведення  архіву  у  структурних  підрозділах
районної  державної  адміністрації,  у  сільських  та  селищних  радах  та
у юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.



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 діловодам (відповідальним за діловодство) та відповідальним
за архів у Чугуївському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді,  секторі у справах молоді та спорту, службі у справах дітей районної
державної  адміністрації,  Іванівській,  Волохово-Ярській,  Зарожненській,
Старопокровській,  Леб'язькій,  Юрченківській,  Базаліївській  сільських  та
Введенській, Кочетоцькій, Новопокровській селищних радах, редакції районній
інформаційної  газети  «Вісник  Чугуївщини»,  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна
районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»,  КЗОЗ  «Чугуївський  районний  центр
первинної медико-санітарної допомоги»,  Чугуївському міськрайонному центрі
зайнятості,  Управлінні  Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської
області, Управлінні ветеринарної медицини в Чугуївському районі, Управлінні
Пенсійного фонду України в Чугуївському районі Харківської області та інших.
Допомогу було надано в архівному відділі районної державної адміністрації, за
телефоном та з виходом до установ.

Протягом  кварталу  проводились  санітарно-гігієнічні  роботи
в архівосховищах архівного відділу.

Головним  спеціалістом  з  питань  забезпечення  доступу  до  публічної
інформації  відділу  інфраструктури  районної  державної  адміністрації
проводилася  робота  щодо  забезпечення  прозорості  та  відкритості  діяльності
районної державної адміністрації, сприяння реалізації права кожного на доступ
до публічної інформації, що була створена або отримана районною державною
адміністрацією у процесі  виконання наданих чинним законодавством України
повноважень.

У звітному періоді до районної державної адміністрації надійшло 25 запитів
на  публічну  інформацію.  З  них отримано 2  -  електронною поштою,  18 -  через
управління  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації  Харківської  обласної
державної адміністрації, 2 - на поштову адресу районної державної адміністрації та
3 -  через управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації. 16 запитів надійшло від фізичних осіб, 9 - від юридичних.

Питання,  що  порушувались  у  запитах,  стосувались надання  інформації
стосовно  внутрішньо переміщених осіб, а саме:

діючих при районній державній адміністрації робочих груп, які опікуються
питаннями внутрішньо переміщених осіб;

щодо  обсягів  коштів  державного,  обласного  та  місцевого  бюджетів,
передбачених у Чугуївському районі на потреби внутрішньо переміщених осіб на
2016 рік;

обліку внутрішньо переміщених осіб на території району;
інформації стосовно поточного статусу внутрішньо переміщеної особи;
закладів патронатної служби, які розташовані на адміністративній території

Чугуївського району тощо.



Запити  з  тематики  «Державне  управління»  включали  у  себе  питання
стосовно інформації щодо:

сільських, селищних рад району;
програми інформатизації регіону;
загальноосвітніх  навчальних  закладів  району,  установ  сфери  охорони

здоров'я;
створення при районній державній адміністрації Громадської ради відповідно

до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996;
надання демографічних показників тощо.
Всі  25  запитів  було  опрацьовано  в  межах  встановлених  законодавством

термінів,  20  з  яких  задоволено,  1  -  направлено  до  управління  Держгеокадастру
у Чугуївському районі Харківської області  та ще 1 - до  територіального  центру
соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  як  належним
розпорядникам  запитуваної  інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції
інформації у визначений законодавством термін. По 3 запитам у наданні інформації
було відмовлено у відповідності до положень чинного законодавства у сфері доступу
до  публічної  інформації.  Відповіді  на  13 запитів  було  надано  з  випередженням
терміну виконання.

Протягом  I  кварталу  2016  року  оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності
районної  державної  адміністрації  як  розпорядника  публічної  інформації  з  боку
запитувачів не було.

Станом  на  01.04.2016 року  внесено  до  системи  обліку  (реєстру)
10360 документів.

Апарат  районної  державної  адміністрації постійно  працював  над
удосконаленням  стилю,  форм,  методів  роботи  щодо  забезпечення  основної
діяльності районної державної адміністрації.

Діяльність  відділу  масових  комунікацій  апарату  районної  державної
адміністрації була спрямована у напрямку аналізу та прогнозування суспільно-
політичних  процесів  у  районі,  проведення  консультацій  з  громадськістю
з питань формування та реалізації державної політики; здійснення заходів щодо
розвитку інформаційного простору на території району; покращення взаємодії
з осередками політичних партій та громадських організацій району.

Проводився 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,  політичних  партій  та  громадських  організацій,  конфліктоутворюючі
ситуації та проблеми району, масові політичні акції тощо.

За  результатами  проведеної  роботи  підготовлено  12  щотижневих  та
3 щомісячні інформаційні записки щодо суспільно-політичної ситуації у районі.

Проведена  робота  щодо  розвитку  суспільних  відносин  та  формування
в районі громадянського суспільства.

Підготовлено  та  проведено  засідання  громадської  ради  при  районній
державній  адміністрації.  Для  розгляду  громадській  раді  було  запропоновано
питання: виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку,



бюджету  та  делегованих  районною  радою  повноважень  за  2015  рік;  про
підготовку господарств району до проведення весняно-польових робіт у 2016
році.  Члени  Ради  ознайомилися  з  нормами  нового  Закону  України  «Про
державну  службу»  щодо  правового  статусу  державного  службовця  та
з  підсумками  роботи  управління  Пенсійного  фонду  України  в  Чугуївському
районі за 2015 рік.

Для  налагодження  системного  діалогу  органів  виконавчої  влади
і  громадськості,  з  метою  постійного  об'єктивного  інформування  населення
району з актуальних питань державного будівництва, політичного та соціально-
економічного життя Чугуївщини у районі проведено 3 Дні зустрічей у трудових
колективах  та  з  активом населених пунктів  району,  на  яких  обговорювалися
питання за темами: «Всеукраїнська єдність та соборність як ключовий фактор
успішних змін в Україні»; «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю
у Чугуївському районі»; «Стан реалізації на території району Закону України
«Про доступ до публічної інформації» у частині роботи із запитами на публічну
інформацію».

Забезпечувалося всебічне,  оперативне  інформування  громадськості  про
діяльність  районної державної  адміністрації,  її  керівництва  та  структурних
підрозділів  на  сайті  районної державної  адміністрації та  в  місцевих  засобах
масової інформації.

До офіційного веб-сайту  районної державної адміністрації структурними
підрозділами районної державної адміністрації надано 414 матеріалів, з них 261
новина. Оприлюднено розпорядження голови  районної державної адміністрації
(124) та 17 проектів рішень районної ради, які внесені на розгляд районної ради
головою районної державної адміністрації.

Відстежувалася робота  щодо виконання  положень  Закону України «Про
засудження  комуністичного  та  націонал-соціалістичного  (нацистського)
тоталітарних  режимів  в  Україні  та  заборону  пропаганди  їхньої  символіки».
Підготовлено  інформація  до  голови  обласної  державної  адміністрації  про
проведену  в  районі  роботу  щодо  перейменування  вулиць,  провулків  та
населених  пунктів,  назви  яких  містять  символіку  комуністичного  режиму,
і аргументи щодо неперейменування смт Есхар.

Організовано  та  проведено  роботу  щодо  відзначення  в  районі  заходів
з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав.

За звітний період було комплексно вивчено стиль і методи роботи, надано
практичну і методичну допомогу сектору у справах молоді та спорту, відділу
житлово-комунального  господарства  та  будівництва,  сектору  цивільного
захисту районної державної адміністрації.

Структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  було
узагальнено  досвід  роботи 2  виконкомів,  проведено  6  перевірок  виконання
органами місцевого  самоврядування району делегованих повноважень органів
виконавчої влади з окремих статей відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».



Щомісяця у районній державній адміністрації організовувалися навчання
працівників  районної  державної  адміністрації  та  кадрового  резерву  згідно
з  розробленою  тематикою,  проводилися  семінари - наради  з  сільськими,
селищними  головами,  секретарями  місцевих  рад,  начальниками  структурних
підрозділів районної державної адміністрації.

У I кварталі 2016 року головою районної державної адміністрації видано
124 розпорядження з основної діяльності та 88 - з кадрових питань.

На  початок  кварталу  на  контролі  перебувало  757 документів,  взято  на
контроль- 251, з них: 6 розпоряджень та 8 доручень голови обласної державної
адміністрації,  6 розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації,  170
листів та інших документів посадових осіб обласної державної адміністрації, 13
районних програм;  48 інших документів  територіальних органів  центральних
органів  виконавчої  влади,  правоохоронних  та  контролюючих  органів,  з  них:
3 - з Чугуївської районної ради,  11 - з Чугуївської міжрайонної прокуратури,
7 - з контролюючих органів,  6 звернень депутатів різних рівнів,  11 внутрішніх
документів районної державної адміністрації. Загальна кількість документів, що
перебувала на контролі протягом звітного періоду, склала 1008. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами в
районній державній адміністрації у звітному періоді структурними підрозділами
районної державної адміністрації  було надано 813 інформацій про виконання
завдань,  зазначених  у  контрольних  документах.  Це  в  середньому  складало
майже по 13 інформацій щоденно.

Протягом  І  кварталу  було  отримано  100  документів  з  дуже  стислими
термінами виконання, з них: 45 - з терміном виконання «від 1 до 3 днів» та 55 -
«від  4  до  8  днів».  Також  36  документів  з  періодичними  термінами
інформування:  «більше  двох  разів» - 10,  «щоденно» - 2,  «щотижня»  -
2, «щомісяця» - 12, «щороку» - 1, «щокварталу» - 9 документів.

За  звітний  період  у  районній  державній  адміністрації  було  виконано
в повному обсязі  та  знято з  контролю 210 документів,  що складає  21 % від
загальної кількості контрольних документів (1008), з них:

8  розпоряджень  голови  обласної  державної  адміністрації,  12  доручень
голови  обласної  державної  адміністрації,  12  розпоряджень  голови  районної
державної адміністрації, 1 рішення Харківської обласної ради, 141 лист та інші
документи  посадових  осіб  обласної  державної  адміністрації,  10  районні
програми;  22  інші  документи,  з  них:  2  - з  Чугуївської  районної  ради;  3  -
з  Чугуївської  місцевої  прокуратури Харківської  області;  7  - з  контролюючих
органів; 5 - звернення депутатів різних рівнів; 3 - внутрішні документи районної
державної адміністрації.

Зареєстровано  194  письмових  звернень  громадян,  з  них  5  колективних
(132 особи), повторних та дублетних звернень немає.

Керівництвом районної державної адміністрації проведено 36 (54 особи)
особистих прийомів громадян, у тому числі 19 виїзних (33 особи).

За  поточний  період  проведено  3  наради  з  питань  розгляду  звернень
громадян та виконавської дисципліни.



Проведено 3 телефонних зв'язку «Пряма лінія» з населенням за темами:
20.01.2016 - «Чи виправдане зростання тарифів на житлово - комунальні

послуги?» - першим  заступником  голови  районної  державної  адміністрації
Варжеїновим Ю.К;

17.02.2016 -  «Раннє виявлення  онкологічних захворювань - запорука  їх
успішного лікування»  - заступником голови районної державної адміністрації
Волоцковою В.М.;

17.03.2016 -  «Благоустрій  територій - «візитівка»  діяльності  місцевих
органів влади  - першим заступником голови районної державної адміністрації
Варжеїновим Ю.К.

Станом  на  31.03.2016  у  районній  державній  адміністрації  фактично
працюють  119  осіб,  26  посад  вакантних,  з  них:  4  -  на  період  відпусток  для
догляду за дитиною та 2 - у зв'язку з вагітністю та пологами.

У І кварталі було призначено 8 осіб: 5 - за результатами конкурсу, 2 - за
результатами  успішного  стажування,  1  -  інше.  Окрім  того,  за  результатами
конкурсу відбулося просування по службі в межах організації в 1 працівника.

Звільнено за звітний період 6 працівників: 1 - за власним бажанням, 2 - за
угодою сторін,  1  -  у  зв'язку  з  переходом на  виборну  посаду,  2  -  у  порядку
переведення до іншого органу державної влади. Три особи подали декларації
про майно, доходи, витрати і  зобов'язання фінансового характеру за період, не
охоплений  раніше  поданими  деклараціями,  як  того  вимагає  антикорупційне
законодавство України.

Протягом кварталу проводився прийом документів для участі в конкурсах
на  заміщення  вакантних  посад  у  районній  державній  адміністрації.  Було
проведено  9  засідань  конкурсних  комісій  районної  державної  адміністрації
(з  урахуванням  управління  праці  та  соціального  захисту  населення),  за
результатами  засідань  складено  протоколи,  за  рекомендаціями  конкурсних
комісій призначено 5 осіб.

За  результатами  п'яти  засідань  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби  працівників  районної  державної  адміністрації  п'яти  державним
службовцям встановлено/підвищено надбавку за вислугу років, про що складено
відповідні протоколи.

Відповідно  до  Положення  про  ранги  державних  службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 № 658 (із
змінами), своєчасно присвоєно черговий ранг державного службовця 4 особам.

У березні  проведено засідання  Ради  по роботі  з  кадрами при районній
державній адміністрації, на якому розглянуто 3 питання.

Вжито  організаційних  заходів  щодо  проведення  у  районній  державній
адміністрації І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець»,  у  якому  виявили  бажання  взяти  участь  по  4  представники
районної  державної  адміністрації  в  кожній  з  номінацій  («Кращий  керівник»
і «Кращий спеціаліст»).

Сектором  інформаційно-комп'ютерного  забезпечення  апарату  районної
державної  адміністрації  з  метою забезпечення функціонування інформаційно-



телекомунікаційної  системи  апарату  та  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації  постійно  проводилось  адміністрування  роботи
локальної  комп'ютерної  мережі  районної  державної  адміністрації  та
структурних  підрозділів.  Було  здійснено  періодичне  поновлення  операційних
систем файлового серверу та серверу електронного документообігу.  Постійно
проводилась  перевірка  квот  в  папках  користувачів,  групові  політики,  робота
служб DNS та DHCP, щоденна архівація даних, щотижневе копіювання папок
користувачів на зйомний жорсткий диск.

Постійно  проводилось  адміністрування  роботи  Eset Endpoint Antivirus:
оновлення  баз  даних  та  компонентів  програми  на  серверах  та  клієнтських
комп'ютерах, моніторинг перевірок критичних областей тощо. 

З метою адміністрування роботи серверу FosDoc здійснювалось щоденне
резервне копіювання бази даних. Проведено роботи по налаштуванню програми
FossDoc в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Було  підготовлено  проект  та  прийнято  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації від 25.03.2016 № 113«Про визначення відповідальних
осіб за впровадження системи електронного документообігу  FossDoc в апараті
та  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації»  та  проведено
2  семінари-наради  з  відповідальними  в  структурних  підрозділах  щодо
впровадження системи електронного документообігу FossDoc. 

Підготовлено  проект та  прийнято  розпорядження  від  25.03.2016 № 114
«Про  визначення  відповідальної  особи  за  забезпечення  застосування
електронного  цифрового  підпису  в  Чугуївській  районній  державній
адміністрації»,  підготовлено  документи,  флеш-накопичувачі  з  генерованими
ключами для отримання електронно-цифрових підписів в ДП ХФ «Національні
інформаційні системи».

Проводився  моніторинг  роботи  електронної  пошти  в  апараті  та
структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Організовувалось  технічне  обслуговування  оргтехніки,  заправка
картриджів тощо. 

Було переналаштовано комп'ютер для служби у справах дітей  районної
державної адміністрації.

Здійснювався технічний супровід системи відеоконференцзв'язку під час
проведення селекторних нарад з обласною державною адміністрацією.

Підтримувалась  робота  офіційного  веб-сайту  районної  державної
адміністрації шляхом моніторингу інформації через панель управління Cpanel,
щотижневого  копіювання  даних.  Своєчасно  розміщувалась  інформація,
проводилось налаштування модулів, пунктів меню тощо.

Юридичним  сектором  апарату  районної  державної  адміністрації
здійснювалася  правова  експертиза  відповідності  чинному  законодавству
України  проектів  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації  та
наказів керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Проведена  перевірка  рішень  виконкомів  сільських,  селищних  рад
з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.



Проводилась  робота  по  перевірці  відповідності  наказів  керівників
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  чинному
законодавству  за  січень,  лютий  та  березень,  готується  відповідна  довідка  за
I квартал 2016 року.

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги Чугуївської районної державної адміністрації звернулося 7 мешканців
району.

Основними  напрямами  роботи  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців  апарату  районної  державної  адміністрації у  звітному  періоді  було
проведення щомісячного періодичного поновлення персональних даних Реєстру
у відповідності до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців».

У  відповідності  до  ст.  22  Закону  України  «Про  Державний  реєстр
виборців»  щодо  «Порядку  періодичного  поновлення  персональних  даних
Реєстру»  проведено  прийняття,  перевірку  перевірочною  формою  CheckForm,
завантаження  до  АІТС  Державного  реєстру  виборців  та  обробку  відомостей
періодичного поновлення персональних даних реєстру за I квартал 2016 року.

Всього  отримано 42 відомості  по  40 населеним  пунктам  Чугуївського
району,  які  містили  дані  про  932 виборця.  За  результатами  опрацювання
відомостей періодичного поновлення прийняті наступні рішення:

всього включено до наказів - 614 виборців;
включено до Державного реєстру виборців - 96;
внесено  змін до  персональних даних у  Державному реєстру  виборців  -

518;
включено  до  звернень  до  інших  відділів  ведення  Державного  реєстру

виборців - 160;
виконано  переадресування  для  прийняття  рішення  на  інші  відділи

Державного реєстру виборців - 14;
прийнято переадресувань з інших відділів Державного реєстру виборців -

29;
відмовлено в змінах в АІТС Державного реєстру виборців - 140 виборцям.
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,  загальна  кількість  внесених  змін  до  персональних
даних виборців склала 614 записів.

Сектором  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації протягом  кварталу здійснювалися заходи щодо виконання Указів
Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів голови СБУ,
розпоряджень,  доручень  голів  обласної  та  районної  державних адміністрацій
з  питань  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та  взаємодії
з правоохоронними органами, дотримання антикорупційного законодавства.

Щомісяця  проводився  аналіз  стану криміногенної ситуації  у  населених
пунктах  району  та  аналізувалась  інформація,  що  надходила  до  районної



спостережної комісії з виправних колоній України щодо умовно-дострокового
звільнення засуджених.

Надана методична допомога виконкомам сільських, селищних рад щодо
роботи  адміністративних  комісій  та  комісій  по  боротьбі  зі  злочинністю
і  корупцією  та  організації  роботи  громадських  формувань  з  охорони
громадського порядку.

Проведено приписка громадян району 1999 року народження до призовної
дільниці  Чугуївського  об'єднаного  районного  військового  комісаріату
(відповідно  до  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від
30.12.2015 № 547 «Про проведення приписки юнаків 1999 року народження до
призовної  дільниці  Чугуївського  об'єднаного  районного  військового
комісаріату).

Проведена широкомасштабна робота з агітації військовозобов'язаних для
проходження  військової  служби  за  контрактом.  План  призову
військовослужбовців на контрактну службу виконаний на 98 %.

Узагальнено  інформацію  виконкомів  місцевих  рад,  структурних
підрозділів  районної державної адміністрації та служб району щодо виконання
Програми  профілактики  правопорушень  у  Харківській  області  на  2011-2015
роки  за  2015  рік.  Виконання  Програми  розглянуто  на  засіданні  колегії
Чугуївської районної державної адміністрації.

Проаналізовано стан криміногенної ситуації у населених пунктах району
за 2015 рік.

У  процесі  поточної  діяльності  здійснювалася  взаємодія  з  відповідними
підрозділами  обласної  державної  адміністрації,  виконувалися  їх  доручення.
Щодня  узагальнювалася  та  надавалася  інформація  про  основні  заходи  на
наступний день.

Засідання  консультативно-дорадчих  органів,  створених  при  районній
державній адміністрації проводилися згідно з Регламентом районної державної
адміністрації та відповідно до положень про них.

На  підставі  пропозицій  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  основних  завдань  та  повноважень,  покладених  на  районну
державну адміністрацію, Регламенту роботи районної державної адміністрації
сформовано План роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2016
року,  який  затверджено  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 24.03.2016 № 107.

Районною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.

Заступник керівника апарату,
начальник організаційного відділу
апарату районної 
державної адміністрації                                                Н.П. ШТРИФАНОВА
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