
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07 
 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 25 липня 2017 року 
 

 

1. Про підсумки проведення Всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля». 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки проведення 

Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» на території Чугуївського району, 

колегія районної державної адміністрації відмічає, що з метою поліпшення 

санітарно-екологічного стану району, екологічного виховання громадян, 

забезпечення здорових умов проживання населення та вирішення інших 

екологічних проблем на території району сільськими, селищними радами, 

установами, організаціями, підприємствами усіх форм власності та населенням 

було взято активну участь у проведенні робіт з упорядкування територій парків, 

скверів, кладовищ, вулиць населених пунктів, лісосмуг, ліквідації сміттєзвалищ, 

проведенні ремонту пам'ятників, парканів, автобусних зупинок, розчищенні 

колодязів загального користування, джерел, струмків, прибережних смуг 

водойм, посадок дерев і чагарників. Особливу увагу приділили ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ, впорядкуванню і прибиранню територій 

населених пунктів до Великодня та травневих свят. 

 Проведено велику роботу з наведення санітарного порядку території 

району. Станом на 31.05.2017 на території населених пунктів району було 

упорядковано 1862 тис.м2 прибудинкових територій, 12 парків, 6 скверів,                    

55 дитячих та 33 спортивних майданчиків. Приведено до належного санітарно-

екологічного стану 37 кладовищ, 24 братських могили. Проведено роботу щодо 

упорядкування узбіч вздовж автомобільних доріг, прибирання території берегів 

водойм. Протягом дії акції було ліквідовано 115 сміттєзвалищ, висаджено                  

710 дерев та 330 кущів. До участі в проведенні заходів в межах даної акції було 

залучено близько 12150 осіб, 130 підприємств, організацій та установ різних 

форм власності. На теперішній час ведуться роботи щодо підтримання в 

належному санітарно-екологічному стані всіх об’єктів масового відвідування 

людей в населених пунктах району. 

З метою підтримання належного санітарного стану територій населених 

пунктів представниками сільських та селищних рад проводяться відповідні 

рейди, ведеться роз'яснювальна робота з населенням. 

Незважаючи на значну проведену роботу, окремі питання з наведення 

санітарного порядку району залишаються невирішеними. Це питання 

організації централізованого вивозу сміття з більшості населених пунктів 

району, вжиття заходів щодо недопущення виникнення нових сміттєзвалищ 
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замість прибраних, незадовільна робота адміністративних комісій щодо 

покарання порушників природоохоронного законодавства. 

Залишається не вирішеним питання ліквідації сміттєзвалища побутового 

сміття та відходів тваринного походження в смт Чкаловське по вул. Миру 

поблизу гаражів, які використовуються не за призначенням.  

Також потрібно відмітити що, не зважаючи на наявність комунального 

підприємства зі збору побутового сміття, в населених пунктах Введенської 

селищної ради спостерігається багато сміттєзвалищ, які розташовані поблизу 

житлових будинків, що є порушенням санітарно-екологічного законодавства.  

Підприємствами повільно ведеться робота щодо укладення договорів на 

централізований вивіз сміття з населенням приватного сектору (окрім 

мешканців с. Кам’яна Яруга, де відсоток укладання договорів складає близько 

90%), що говорить про те, що сільськими та селищними радами, місцевими 

депутатами та вуличними комітетами на недостатньому рівні проводиться 

робота з населенням. 

Практично не ведеться робота щодо запровадження роздільного збору 

побутових відходів, що є порушенням Закону України «Про відходи», тому для 

збереження навколишнього середовища, необхідно встановити контейнери для 

роздільного збору побутового сміття, але ініціатива з боку органів місцевого 

самоврядування, на жаль, відсутня. 

Виходячи з вищевикладеного, колегія районної державної адміністрації 

вирішила: 

1. Рекомендувати сільським та селищним головам: 

1.1. Питання підтримання належного санітарного стану та недопущення 

стихійних звалищ на підпорядкованих територіях тримати на постійному 

контролі. 

1.2. Посилити роботу адміністративних комісій щодо притягнення осіб, 

які утворюють несанкціоновані сміттєзвалища, до відповідальності. 

1.3. Активізувати роботу з суб'єктами господарювання–орендарями щодо 

підтримання ними в належному санітарно-екологічному стані територій, 

земельних ділянок, прилеглих до сільськогосподарських угідь. 

1.4. Посилити контроль за промисловими підприємствами щодо 

недопущення несанкціонованих викидів відходів.  

1.5. Разом з керівниками КП «Малинівка», КП «Чкаловське житлово-

комунальне експлуатаційне управління-2013», ФОП «Ананьєв О.А. та                

ФОП «Кастєров С.О.» посилити організаційну та роз’яснювальну роботу з 

мешканцями, підприємствами, установами, яким надаються послуги по вивозу 

твердих побутових відходів, щодо необхідності укладення договорів на вивіз 

побутового сміття та сталого здійснення проплат по укладеним договорам. 

1.6. Зобов’язати керівників підприємств, установ та організацій району 

усіх форм власності, що розташовані на відповідній території сільських, 

селищних рад району, забезпечити систематичне належне прибирання власних 

та закріплених за ними територій. 
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1.7. Про проведену роботу інформувати відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури районної державної адміністрації                                    

до 01 листопада 2017 року. 

2. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації підготувати проект 

розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного питання. 

 
 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Володько 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05 

 

засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 25 липня 2017 року 

 

2. Про формування мережі дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік. 

 

     Заслухавши та обговоривши інформацію про формування мережі 

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів району на 

2017/2018 навчальний рік, колегія районної державної адміністрації відмічає, 

що у минулому 2016/2017 навчальному році була повністю збережена мережа 

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.  

У зв'язку з утворенням Чкаловської об'єднаної територіальної громади, 

Чкаловський, Леб'язький, Коробочкинський, Іванівський навчально-виховні 

комплекси, Новогнилицька ЗОШ І-ІІ ступенів та Базаліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

передані до комунальної власності Чкаловської об'єднаної територіальної 

громади.   

 Відповідно до проекту мережі на 2017/2018 навчальний рік у 15-ти 

загальноосвітніх навчальних закладах буде навчатися 2951 дитина в 190 класах. 

З них до 1-го класу прийдуть 287 учнів, які навчатимуться у 18 класах, до 10-х 

класів – 136 учнів (14 класів).  

У 2017/2018 навчальному році дошкільну освіту отримуватимуть 905 

дітей у 41 групі дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділах 

навчально-виховних комплексів. У 4-х дошкільних навчальних закладах району 

працюватиме 29 груп, у яких виховуватимуться 660 дітей. У дошкільних 

підрозділах навчально-виховних комплексів району працюватимуть 12 груп, у 

яких виховуватимуться 245 дітей. 

 Без змін залишиться мережа позашкільних навчальних закладів, яка 

складе 3 позашкільні навчальні заклади (Чугуївський районний будинок 

дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області, Чугуївський 

районний центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради 

Харківської області, Чугуївський районний центр туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області). 

Планується, що у Чугуївському районному Центрі дитячої та юнацької 

творчості у 50 гуртках виховуватимуться 945 дітей, у Чугуївському районному 

Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді у 67 гуртках 

виховуватимуться 1217 дітей, у Чугуївському районному Будинку дитячої 

творчості – у 27 гуртках 540 дітей. 

Всього у позашкільних навчальних закладах, згідно з проектом мережі у 

2017/2018 навчальному році, у 144-х гуртках в 3-х позашкільних закладах 
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виховуватимуться 2702 дитини.  

          З метою забезпечення стабільного функціонування дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, максимального задоволення освітніх і 

культурних потреб дітей і учнів, колегія районної державної адміністрації 

вирішила: 

1. Рекомендувати керівникам навчальних закладів: 

1.1. Забезпечити максимальну наповнюваність класів відповідно до 

нормативних вимог. 

1.2. Взяти під особистий контроль набір учнів та вихованців до класів, 

груп та гуртків. 

1.3. Забезпечити збільшення показників охоплення дітей різними 

формами дошкільної освіти та стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного 

віку дошкільною освітою відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.4. Провести якісну підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-

зимовий період 2017/2018 років.  

2. Рекомендувати сільським та селищним головам сприяти у виконанні 

заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 

2017/2018 навчального року. 

 3. Відділу освіти районної державної адміністрації (Бєлєвцовій Т.В.): 

3.1. Вжити заходи щодо розвитку мережі дошкільних навчальних закладів 

(груп різних типів і форм власності) відповідно до освітніх запитів населення та 

впорядкування чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах у 

розрахунку на 100 місць. 

3.2. Взяти під особистий контроль виконання заходів у районі з 

підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 

навчального року. 

3.3.  Забезпечити збереження мережі позашкільних навчальних закладів.  

3.4. Вжити заходи щодо проведення ремонту автомобільних доріг з 

твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) 

і педагогічних працівників до місця навчання (роботи) та до місця проживання. 

3.5. Затвердити до 15 вересня поточного року мережу навчальних 

закладів на 2017/2018 навчальний рік станом на 05 вересня 2017 року.  

3.6. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Бєлєвцова 

Герман 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07 

 

 засідання колегії районної державної адміністрації  

від 25 липня 2017 року 

 

3. Про стан роботи із зверненнями громадян у Чугуївській районній 

державній адміністрації за І півріччя 2017 року.   

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями 

громадян  у  Чугуївській  районній  державній   адміністрації   за  І півріччя 

2017 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що робота із 

зверненнями громадян у Чугуївській районній державній адміністрації  

ведеться на належному рівні. 

За І півріччя 2017 року на адресу районної державної адміністрації 

надійшло 328 звернень громадян (в 2016 - 335). Із урахуванням колективних 

звернень, до районної державної адміністрації звернулось 1079 громадян. У 

своїх зверненнях громадяни порушили 328 різноманітних питань.  

За звітний період не надходило жодного повторного звернення, 

зареєстровано 10 дублетних звернень.  

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були 

питання соціального захисту населення – 151; комунального             

господарства – 120; транспорту та зв’язку, аграрної політики і земельних 

відносин – по 18; освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності 

та інтелектуальної власності – 9; охорони здоров’я – 8; сім’ї, дітей, молоді, 

гендерної рівності, фізичної культури і спорту – 6; культури та культурної 

спадщини, туризму, економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, 

регіональної політики та будівництва, підприємництва, житлової політики – по 

4; інші питання – 3; діяльності органів місцевого самоврядування, екології, 

природних ресурсів – по 2; забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, діяльності місцевих органів 

виконавчої влади, праці та заробітної плати – по 1.  

Протягом І півріччя 2017 року із загальної кількості звернень, що 

надійшли до районної державної адміністрації, 129 звернень вирішено 

позитивно, на 144 – надані роз’яснення згідно з чинним законодавством,              

2 звернення надіслано за належністю, надійшло 1 звернення, що не підлягає 

розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян».  

Від найменш захищеної категорії громадян надійшло 125 звернень. 

Районною радою з питань надання допомоги малозабезпеченим верстам 

населення, мешканцям району, які опинились у скрутних життєвих обставинах, 

за звітний період було надано матеріальну допомогу на загальну суму близько    

22 тис.грн. 
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Відповіді на звернення громадян надаються своєчасно, в терміни, 

визначені чинним законодавством. 

На виконання пункту 3 Указу Президента України від 07.02.2008                

№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації                    

та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування» при районній державній 

адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень 

громадян. За звітний період було проведено 5 засідань комісії, в тому            

числі  2 виїзних.  

Важливим напрямком роботи залишається проведення особистих 

прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації, у тому 

числі виїзних. За І півріччя  2017 року проведено  60 особистих прийомів (з них 

виїзних – 29), на яких прийнято, з урахуванням колективних звернень, 119 

громадян (на виїзних – 79, на місці – 40). 

Всі питання, що порушуються мешканцями на особистих прийомах, як в 

усних, так і в письмових зверненнях, підлягають розгляду та контролю. 

Головою районної державної адміністрації 29.06.2017 було проведено 

особистий прийом громадян на ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» в смт 

Малинівка.  

Під час проведення робочих поїздок голова районної державної 

адміністрації спілкується з мешканцями населених пунктів не лише на 

особистих прийомах, а й під час візитів до багатодітних та малозабезпечених 

родин, ветеранів війни та праці, людей похилого віку. Обов’язково відвідує 

навчально-виховні, лікувальні заклади, підриємства та організації, які 

знаходяться на територіях рад. 

У рамках робочої поїздки до Введенської селищної ради, голова районної 

державної адміністрації провів особистий прийом громадян спільно з 

начальником Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Харківській області.  

Для оперативного реагування на питання, які турбують мешканців району 

в районній державній адміністрації організовано роботу телефонної «гарячої 

лінії». За І півріччя 2017 року на телефонну «гарячу лінію» надійшло                 

10 дзвінків від мешканців району.  

Однією з форм спілкування з громадянами в районній державній 

адміністрації є телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія». За поточний 

період проведено 6 телефонних зв’язків з населенням. Один з таких телефонних 

зв’язків, який провів голова районної державної адміністрації, був присвячений 

темі: «Запрошення до відкритого діалогу!». Під час телефонного зв’язку 

надійшли дзвінки від 5 мешканців району. На більшість звернень, які надійшли 

під час телефонного зв’язку, були надані роз’яснення безпосередньо під час 

спілкування.  

На виконання частини 5 пункту 5 цього Указу, щоквартально, у районній 

державній адміністрації проводиться узагальнення та аналіз роботи зі 

зверненнями громадян за Класифікатором у порівнянні з відповідним періодом 
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минулого року. Щотижня проводиться аналіз особистих та виїзних прийомів 

громадян керівництвом районної державної адміністрації та надається до 

відділу роботи зі зверненнями громадян апарату обласної державної 

адміністрації.  

Питання щодо роботи із зверненнями громадян постійно заслуховуються 

на засіданнях колегії районної державної адміністрації.  

Згідно із затвердженими планами та для вдосконалення роботи із 

зверненнями громадян, за І півріччя 2017 року проведено перевірки стану 

організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах районної 

державної адміністрації - 5, у виконкомах сільських, селищних рад – 2           

(смт Есхар, смт Кочеток), на підприємствах, в організаціях та установах    

району – 2 (Есхарівська загальноосвітня школа І-Ш ступенів Чугуївської 

районної ради Харківської області, Державне підприємство «Чугуєво-

Бабчанське лісове господарство»). 

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань у 

районній державній адміністрації створені належні умови. Впродовж І півріччя 

2017 року до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової 

допомоги Чугуївської районної державної адміністрації звернулося                      

17 мешканців Чугуївського району.  

Для забезпечення реалізації  конституційних прав громадян на звернення 

та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, 

неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян,  

колегія  районної державної адміністрації вирішила: 

1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату 

районної державної адміністрації: 

Сприяти зростанню показника позитивно вирішених питань, зазначених 

у зверненнях. 

1.2. Звертати увагу на вирішення питань, порушених у зверненнях, у 

яких порушуються проблеми соціально незахищених верств населення і осіб, 

які мають особливі заслуги перед Україною, обов’язкове роз’яснення заявникам 

порядку оскарження прийнятих рішень відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

1.3. Забезпечити належну взаємодію державних органів влади та органів 

місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення, в 

межах повноважень, питань, з якими звертаються громадяни на особистому 

прийомі. 

1.4. Забезпечити безумовне дотримання графіків особистого прийому 

громадян, у тому числі за місцем проживання. 

2.   Керівникам структурних підрозділів районної державної 

адміністрації: 

2.1. Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 

об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно 

від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою 
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Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348. 

2.2. Забезпечити недопущення фактів формального підходу до роботи з 

розгляду звернень громадян. 

2.3. Проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у 

зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, виявляти причини, що 

їх породжують, вживати заходів для розв’язання найбільш актуальних проблем. 

2.4. Дотримуватися вимог чинного законодавства, доручень керівництва 

районної державної адміністрації під час підготовки відповідей за результатами 

розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі. 

3.   Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад: 

3.1. Вжити аналогічних заходів. 

3.2. Стан роботи із зверненнями громадян розглядати на засіданнях 

виконкомів двічі на рік –  за підсумками року та першого півріччя. 

4.  Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ 

району вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації 

конституційних прав  громадян  на письмове звернення  та  особистий   прийом, 

обов’язкового одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм 

Закону України «Про звернення громадян». 

5.  Загальному відділу апарату районної державної адміністрації: 

5.1. Проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у 

зверненнях громадян, особливо повторних і колективних. 

5.2. Забезпечити надання методичної та практичної допомоги 

структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам  

місцевого самоврядування  з питань роботи із зверненнями громадян. 

5.3. Здійснювати контроль за організацією роботи із зверненнями 

громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, 

виконкомах сільських, селищних рад. 

5.4. Підготувати проект розпорядження  голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 
 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
 

Герман 
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07 

 

 засідання колегії районної державної адміністрації  

від 25 липня 2017 року 

 

4. Про стан реалізації державної політики у сфері запобігання 

корупції у Чугуївській районній державній адміністрації.   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан реалізації державної 

політики у сфері запобігання корупції у Чугуївській районній державній 

адміністрації, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 

антикорупційна робота в районній державній адміністрації спрямована на  

запобігання корупційним проявам, посилення роз’яснювальної роботи, 

забезпечення прозорості роботи державних службовців та підвищення рівня 

довіри громадян до влади. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.03.2016 

№ 122 відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції 

визначено головного спеціаліста відділу управління персоналом апарату 

районної державної адміністрації Ушатюк Т.В. Керівниками окремих 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, директором 

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

сільськими, селищними головами визначено відповідальних осіб з питань 

запобігання та виявлення корупції в підпорядкованих структурах. 

На виконання вимог антикорупційного законодавства у районній 

державній адміністрації видана низка розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. На виконанні знаходиться Програма щодо 

реалізації засад державної антикорупційної політики в Чугуївському районі на 

2016-2017 роки, затверджена рішенням Чугуївської районної ради від 

17.03.2016. Діє Рада протидії злочинності і корупції при районній державній 

адміністрації, засідання якої проходять щокварталу. 

Дотримання вимог антикорупційного законодавства здійснюється і через 

проведення роботи щодо ознайомлення державних службовців з обмеженнями 

під час прийняття на державну службу та її проходження, використання 

службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 

одержання дарунків (пожертв), роботи близьких осіб тощо. Робота з 

попередження корупційних проявів серед державних службовців, недопущення 

можливості виникнення конфлікту інтересів ними в апараті та структурних 

підрозділах районної державної адміністрації проводиться постійно. 

Забезпечено розгляд питань виконання законодавства про державну 

службу та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції на 

комунікативних заходах, що проходять у районній державній адміністрації 
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відповідно до Алгоритму роботи керівництва Чугуївської районної державної 

адміністрації затвердженого головою районної державної адміністрації від 

03.02.2017. 

Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо підвищення 

ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення всебічного розгляду 

порушених у них питань, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав 

та інтересів громадян, з урахуванням здійснення заходів щодо запобігання 

створенню можливостей виникнення конфлікту інтересів під час розгляду 

звернень громадян, юридичних та фізичних осіб. Відповіді на звернення 

громадян надаються своєчасно, в терміни, визначені чинним законодавством. 

Проводиться робота щодо реалізації Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», а також забезпечення прозорості та відкритості в 

діяльності органу, створення механізмів реалізації кожного на доступ до 

публічної інформації, що була створена або отримана районною державною 

адміністрацією в процесі виконання наданих чинним законодавством 

повноважень. Оскаржень рішень, дій чи бездіяльності районної державної 

адміністрації, як розпорядника публічної інформації, з боку запитувачів не було. 

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є 

конкурсний відбір. Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення 

корупції включена до складу Ради по роботі з кадрами при районній державній 

адміністрації, конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби 

районної державної адміністрації та комісії з підрахунку стажу державної 

служби працівників районної державної адміністрації. Також відповідальна 

особа здійснює візування усіх проектів розпоряджень голови районної 

державної адміністрації нормативно-правового характеру та з кадрових питань. 

Усі працюючи та звільнені державні службовці районної державної 

адміністрації вчасно подали декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік. Ці декларації 

наявні в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функції держави або місцевого самоврядування. 

За звітний період інформації щодо проведення перевірок додержання 

законодавства і ревізій, застосування адміністративних штрафів та фінансових 

санкцій до працівників районної державної адміністрації не надходило.  

Рішень суду про притягнення до відповідальності державних службовців 

районної державної адміністрації не надходило; за вчинення корупційних діянь 

чи інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, звільнень державних 

службовців із займаних посад на підставі рішень суду не було. 

Для інформування громадськості з означеного питання на офіційному 

веб-сайті районної державної адміністрації ведеться рубрика «Запобігання 

проявам корупції». 

З метою забезпечення реалізації завдань у сфері запобігання корупції, 

визначених Законом України «Про запобігання корупції», актами і дорученнями 

Президента України та Кабінету Міністрів України, запобігання корупційним 

проявам, посилення роз’яснювальної роботи, забезпечення прозорості роботи 
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державних службовців та підвищення рівня довіри громадян до влади  колегія 

районної державної адміністрації вирішила: 

1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату та 

керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації 

забезпечити неухильне виконання законодавчих та нормативно-правових актів 

щодо виконання антикорупційного чинного законодавства України. 

Рекомендувати сільським, селищним головам вживати аналогічних 

заходів. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:  

2.1. Провести аналіз стану реалізації державної політики у сфері 

запобігання корупції у підпорядкованих підрозділах та за результатами 

проведеного аналізу вжити дієвих заходів щодо практичної реалізації 

антикорупційного чинного законодавства України. 

2.2. Здійснити заходи щодо підвищення рівня освіченості державних 

службовців у питаннях чинного антикорупційного законодавства. 

2.3. Розглянути питання про стан реалізації державної політики у сфері 

запобігання корупції у підпорядкованих підрозділах на апаратних нарадах та 

надати інформацію з цього питання до відділу управління персоналом апарату 

районної державної адміністрації до 22 серпня 2017 року. 

2.4. Вживати заходів щодо посилення відкритості, гласності та прозорості 

у діяльності підпорядкованих підрозділів, забезпечивши своєчасне постійне 

надання відповідної інформації для публікації на офіційному веб-сайті районної 

державної адміністрації. 

3. Рекомендувати сільським, селищним головам: 

3.1. Забезпечити постійне проведення правоосвітньої роботи з питань 

роз’яснення депутатам сільських, селищних рад та посадовим особам органів 

місцевого самоврядування змін в антикорупційному законодавстві. 

3.2. Уживати додаткових координаційних заходів у зазначеному напрямі з 

метою мінімізації скоєння корупційних правопорушень особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави, депутатами сільських, селищних рад та 

посадовими особами органів місцевого самоврядування. 

4. Головному спеціалісту відділу управління персоналом апарату 

районної державної адміністрації, відповідальній особі з питань запобігання та 

виявлення корупції у районній державній адміністрації: 

4.1. Сприяти підвищенню кваліфікації працівників районної державної 

адміністрації з зазначених питань. 

4.2. Вжити організаційних заходів щодо своєчасності подання 

державними службовцями районної державної адміністрації декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

за 2017 рік, а також забезпечити контроль за поданням декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

кандидатами на зайняття посад державної служби та особами, які припиняють 

діяльність, пов’язану з виконанням функції держави або місцевого 

самоврядування. 
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4.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Прядка 

Герман 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07 

 

 засідання колегії районної державної адміністрації  

від 25 липня 2017 року 

 

5. Звіт про роботу відділу державної реєстрації Чугуївської районної 

державної адміністрації за підсумками І півріччя 2017 року.   
 

Розглянувши та обговоривши звіт про роботу відділу державної реєстрації 

Чугуївської районної державної адміністрації (далі – відділ) за підсумками І 

півріччя 2017 року колегія районної державної адміністрації відмічає, що 

робота відділу ведеться у відповідності до вимог чинного законодавства, 

забезпечено оперативність, доступність та зручність для суб’єктів звернень при 

наданні адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців.  

Відділ здійснює прийом заяв щодо державної реєстрації через Центр 

надання адміністративних послуг при Чугуївській районній   державній   

адміністрації   згідно   зі  статтею  9  Закону України «Про адміністративні 

послуги».  

Протягом  І  півріччя 2017 року, відділом прийнято (через Центр надання 

адміністративних послуг при Чугуївській районній державній адміністрації) та 

здійснено державної реєстрації 1268 заяв: з яких: 1143 заяв щодо державної 

реєстрації нерухомого майна та 125 заяв щодо державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців.  

За звітний період  реєстраторами відділу розглянуто 1255 заяв, що складає 

98,99% від кількості прийнятих заяв; зупинений розгляд 10 заяв, що складає 

0,78%; залишок нерозглянутих заяв становить 3, що складає 0,23%.  Розгляд та 

державна реєстрація заяв проводиться в строки передбачені законодавством у 

сфері державної реєстрації.  

Організована належна взаємодія відділу з Центром надання 

адміністративних послуг при Чугуївський районній державній адміністрації.  

Але, існує необхідність вирішення питання щодо фінансування 

канцелярських товарів (папір, нитки, папки) для приведення реєстраційних 

справ, які зберігаються у архіві відділу, у відповідність до вимог Порядку 

формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року № 3267/5. 

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань, визначених 

Законом України «Про внесення змін до Закону України про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», деякими іншими 

законодавчими актами України щодо децентралізації повноважень з державної  
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реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», колегія районної державної 

адміністрації вирішила:  

1. Відділу державної реєстрації Чугуївської районної державної 

адміністрації: 

1.1. Здійснювати постійний контроль та неухильно дотримуватись строків 

розгляду заяв та видачі результатів надання адміністративних послуг в сфері 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

1.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

про надання адміністративних послуг в сфері державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 

1.3. Вживати необхідних заходів щодо усунення проблемних питань. 

1.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 
 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Сергєєва 

Герман 

 


