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1. Про  соціальний  захист  учасників  антитерористичної  операції  в
Чугуївському районі.

   Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  соціальний  захист
учасників антитерористичної операції в Чугуївському районі, колегія районної
державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу
району  відмічають,  що  з  метою поліпшення  ситуації  у  цій  сфері  районною
державною адміністрацією вживається ряд заходів. 

Станом на 01.09.2017 на обліку в управлінні праці та соціального захисту
населення  районної  державної  адміністрації  перебуває  309 учасників
антитерористичної операції (далі – учасники АТО) з яких 274 особи внесені до
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. 

На проходження відпочинку учасників АТО в літній період у санаторіях
місцевої  кліматичної  зони  з  обласного  бюджету  у  2017  році  було  виділено
18,0  тис.  грн.  Станом  на  01.09.2017  кошти  освоєно  на  100%.  Послугами  з
відпочинку у місцевих санаторіях скористалися 4 учасника АТО.

До  кінця  року  заплановано  оздоровити  6  учасників  АТО  на  суму
37,8  тис.грн,  що  складатиме  100%  від  коштів,  передбачених  у  державному
бюджеті на дані цілі в межах розподілу Державної служби у справах ветеранів
війни та учасників АТО. 

Для  надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх
сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО, підвищення
рівня інформування з питань соціальної підтримки учасників АТО управлінням
праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації була
розроблена  Програма  соціальної  підтримки  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей в Чугуївському районі на 2017 рік (далі – Програма),
яка затверджена рішенням Чугуївської районної ради від 14.06.2017 року.

Програмою,  зокрема,  передбачається  надання  медичної  та  соціальної
допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, а також матеріальної допомоги з
районного  бюджету.  Станом  на  26.09.2017  зазначену  допомогу  отримали
8 учасників  АТО та  мати  загиблого учасника  антитерористичної  операції  на
загальну суму 45,0 тис.грн.  Всього за  2015 –  2017 роки зазначену  допомогу
отримали 109 учасників АТО та 2 матері загиблих учасників  АТО на загальну
суму 555,0 тис.грн. Розмір допомоги складає 5,0 тис.грн на одну особу, що є
найвищим  показником  по  наданню  матеріальної  допомоги  по  Харківській



області.
Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної

адміністрації  проводиться  робота  з  професійної  адаптації  учасників  АТО,
зокрема, у 2017 році укладено 2 договори на отримання послуг з професійного
навчання  на  суму  9,6  тис.грн.  Всього  за  2015-2017  роки  12  учасників  АТО
скористалися  послугами  з  професійної  адаптації  та  здобули  робочі
спеціальності, які користуються попитом на ринку праці.

До Чугуївського міськрайонного центру зайнятості  протягом 2017 року
звернулося 10 учасників АТО, з яких: 5 осіб працевлаштовані, 4 – проходять
профнавчання,  1  учасник  АТО  отримав  одноразову  грошову  допомогу  по
безробіттю для відкриття підприємницької діяльності.

 Одним із напрямів роботи з медичного обслуговування учасників АТО та
членів  їх  сімей  є  організація  та  проведення  комплексного  профілактичного
медичного огляду. За отриманням послуг з лікування звернулося 257 учасників
АТО. На диспансерному обліку перебувають 48 учасників та 75 членів сімей
учасників АТО.

З  метою  отримання  послуг  із  стаціонарного  лікування  у  відділеннях
КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  для
учасників  АТО створено  14 койко-місць.  У 2017  році  стаціонарне  лікування
отримали  2  учасника  АТО  та  5  членів  сімей  учасників  АТО,  4  особи  для
отримання  зазначених  послуг  направлено  до  обласних  лікувальних  закладів.
Послуги з амбулаторного лікування отримали 13 учасників АТО.

Станом на 01.09.2017 на оздоровлення та відпочинок направлено 35 дітей,
з них: 20 дітей – до оздоровчих закладів Харківської області, 15 – за її межами,
у тому числі 2 дитини загиблого учасника АТО. 

У  районі  використовується  мультидисциплінарний  підхід  з  наданням
комплексу соціальних послуг учасникам АТО. Соціальними службами району
відвідано 145 родин учасників  АТО та 4 родини  загиблих учасників АТО. По
кожній  із  них  складено  оцінку  потреб,  заповнено  відповідну  анкету  та
проінформовано щодо пільг та соціальних гарантій.

Ураховуючи  вищевикладене,  з  метою підвищення  ефективності  роботи
щодо  соціального  захисту  учасників  антитерористичної  операції,  колегія
районної  державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського
активу району вважають за необхідне:

1. Рекомендувати Чугуївському об’єднаному військовому комісаріату: 
1.1. Взяти  під  особистий  контроль  питання  щодо  обліку

військовослужбовців, які були призвані на проходження військової служби під
час мобілізації в особливий період, брали участь в антитерористичній операції в
зонах її проведення та були демобілізовані.

1.2. За  потребою  надавати  інформацію  про  демобілізованих
військовослужбовців,  які  брали  участь  в  антитерористичній  операції,  до
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

2. Чугуївському районному Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та
молоді проводити моніторинг щодо визначення потреб у соціальній, медичній



та психологічній допомозі учасників антитерористичної операції  та членів їх
сімей.  Тримати  на  контролі  питання  виявлення  сімей  учасників
антитерористичної операції, які потребують соціального супроводу.

3.  Рекомендувати  комунальному  закладу  охорони  здоров’я  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» та комунальному підприємству
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  організувати  проведення
медичного огляду всіх демобілізованих учасників антитерористичної операції
до 10 жовтня 2017 року.

4. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації:

4.1. Здійснювати  контроль  за  своєчасним  наданням  соціальної,
матеріальної та інформаційної допомоги учасникам антитерористичної операції
та членам їх сімей.

4.2.  Проводити  роботу  по  направленню  учасників  антитерористичної
операції  на  відпочинок  до санаторіїв  Харківської  області  та  на  проходження
психологічної реабілітації до оздоровчих закладів України.

4.3. Забезпечити ведення реєстру учасників бойових дій з числа учасників
антитерористичної  операції,  які  внесені  до  Єдиного  Державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

4.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 
адміністрації з означеного питання.

Голова районної державної
адміністрації, голова колегії                                   М.М. ШОШИН

Лисянський

Герман
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2. Про  хід  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
09.10.2013  №  787  «Про  затвердження  Порядку  утворення,  завдання  та
функції формувань цивільного захисту».

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» колегія районної
державної адміністрації та збори адміністративно-господарського активу району
відмічають, що  районною державною адміністрацією, підприємствами району
проведена  певна  робота  з  виконання  зазначеної  постанови  та  є  позитивні
результати.

 Підприємствами  Чугуївського  району,  а  саме:  комплексом
водопідготовки «Донець» відокремленим підрозділом КП «Харківводоканал»,
філією  «Теплоелектроцентраль»  ТОВ  «ДВ  Нафтогазовидобувна  компанія»,
ТОВ  «Малинівський  склозавод»,  ТОВ  «Бікорм»,  ТОВ  «Харківський  лікеро-
горілчаний  завод  –  плюс»,  ДП  «Новопокровський  КХП»,  ДП  «Чугуєво-
Бабчанське лісове господарство», Чугуївським районом електричних мереж АК
«Харківобленерго»,  які  мають  чисельність  працюючого  персоналу  понад
50  осіб  та  володіють  транспортною,  будівельною,  комунальною  та  іншою
спеціальною технікою, утворені об’єктові формування цивільного захисту.  Ці
формування в основному призначені для проведення великих обсягів робіт з
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  що  можуть  виникнути  на
потенційно-  та  хімічно-небезпечних  об’єктах  цих  підприємств,  у  тому  числі
тих, що можуть виникнути внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних
актів. 

Чисельність працівників, які призначені до складу формувань цивільного
захисту, не перевищує 10-15 відсотків загальної чисельності працюючих на цих
підприємствах.

До об’єктових формувань цивільного захисту призначені на добровільній
основі  працівники  підприємств,  які  здатні  за  станом  здоров’я  виконувати
роботи в умовах надзвичайної ситуацій, у тому числі чоловіки віком від 18 до
60 років та жінки – від 18 до 55 років.



Підготовка формувань цивільного захисту організовується і здійснюється
згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил
цивільного  захисту,  затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 26.06.2013 № 443.

Найкраща  робота  з  виконання  вимог  постанови  Кабінету Міністрів
України організована  комплексом  водопідготовки «Донець»  відокремленим
підрозділом КП «Харківводоканал».

За  дорученням  голови  районної  державної  адміністрації  та  за  згодою
керівників  вищезазначених  підприємств  об’єктові  формування  цивільного
захисту  залучаються до виконання завдань за призначенням на об’єктах інших
суб’єктів  господарювання  та  на  визначених  територіях  району  за  4  кодами
класифікатора  надзвичайних  ситуацій  ДК  019:2010,  за  якими  населення
Чугуївського району підлягає обов’язковій евакуації:

код  10310  – НС  унаслідок  аварії  з  викиданням  (загрозою  викидання),
утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи
зберігання (захоронення);

код  11110  – НС  унаслідок  прориву  греблі  (дамби,  шлюзу  тощо)  з
утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення;

код 20610 – НС, пов’язана з лісовою пожежею; 
код 10260 – НС унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі боєприпасів

або іншому об’єкті військової призначеності. 
Залучення  формувань  цивільного  захисту  до  дій  за  призначенням

здійснюється  згідно  з  планами реагування  на  надзвичайні  ситуації,  планами
взаємодії  органів  управління  та  сил  цивільного  захисту  району  у  разі
виникнення надзвичайних ситуацій, планами локалізації і  ліквідації наслідків
аварії, а також планами цивільного захисту на особливий період.

Районною  державною  адміністрацією  створено  ланку  територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району.
Положення  про  ланку  затверджено  розпорядженням  голови  Чугуївської
районної   державної  адміністрації  від  21.11.2016  №  434  та  зареєстровано
14.12.2016  в  Головному  територіальному  управлінні  юстиції  у  Харківській
області  за  №  62/1546.  До  складу  ланки входять  дванадцять  районних
спеціалізованих  служб  цивільного  захисту. Склад  формувань  цивільного
захисту  цих  служб,  їх  завдання  та  функції  сформовано  відповідно  до  вимог
додатку  1,  2  до Примірного положення про  формування  цивільного захисту,
затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015
№ 113.

У  2017  році  районною  державною  адміністрацією  заведений  облік
працівників,  техніки  та  майна  спеціалізованих  служб  цивільного  захисту
Чугуївського району. Також, протоколом від 30.06.2017 № 10 засідання місцевої
комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС  Чугуївського  району, затверджений  Перелік
територіальних  формувань  цивільного  захисту  Чугуївського  району  зі
створенням автоколони для перевезення населення № 1 у складі 30 автобусів
ФОП «Ніколаєнко М.І.»; автоколони для перевезення вантажів № 2 у складі 12
вантажних  автомобілів:  8  од.  від  філії  «Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський



облавтодор»,  4  од.  від  філії  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК  «Автомобільні  дороги  України»;  розрахунково-
аналітичної групи (8 осіб) від відділу освіти районної державної адміністрації. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15.03.2017
№ 90 утворено  місцеву  комісію з  питань техногенно-екологічної  безпеки та
надзвичайних  ситуацій  Чугуївського  району, визначено  її  загальний  та
персональний склад. Свою діяльність комісія організовує відповідно до діючих
законодавчих і нормативно-правових актів та плану роботи на рік.  

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  підвищення  рівня  готовності  сил
цивільного  захисту  до  дій,  спрямованих  на  запобігання  і  реагування  на
надзвичайні  ситуації  техногенного та  природного характеру, колегія  районної
державної адміністрації та збори адміністративно-господарського активу району
вважають за необхідне:

1. Першому заступнику голови районної державної адміністрації взяти під
особистий контроль виконання підприємствами району, які мають чисельність
працюючого персоналу понад 50 осіб та володіють транспортною, будівельною,
комунальною та іншою спеціальною технікою та які мають стратегічне значення
для  економіки  i  безпеки  держави  та  (або)  продовжують  свою  виробничу
діяльність в особливий період, або експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки
або потенційно небезпечні об’єкти, вимог постанови Кабінету Міністрів України
від  09.10.2013  №  787  «Про  затвердження  Порядку  утворення,  завдання  та
функції формувань цивільного захисту». 

2.  Рекомендувати  керівникам  підприємств,  установ  та  організацій
Чугуївського району: 

2.1. Продовжити роботу з утворення, відповідно до вимог додатку 1, 2 до
Примірного  положення  про  формування  цивільного  захисту,  затвердженого
наказом  Міністерства  внутрішніх  справ  України  від  31.01.2015  №  113,
об’єктових  формувань  цивільного  захисту  та  визначити  їм,  відповідно  до  їх
призначення, завдання та функції.

2.2.  Уточнити розрахунки  потреби  засобів  радіаційного  та  хімічного
захисту  для працівників  об’єктових  формувань,  спеціалізованих  служб
цивільного  захисту у  разі  застосування  ядерної  зброї  та  інших  видів  зброї
масового  знищення  проти  України  в  умовах  воєнного  стану,  а  також  у  разі
виникнення  надзвичайної  ситуації  на  хімічно  небезпечних  об’єктах,  що
розташовані на території району, в умовах мирного стану.

3.  Сектору  цивільного  захисту  районної  державної  адміністрації
підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.

Голова районної державної
адміністрації, голова колегії                                   М.М. ШОШИН

Лучников
Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09

 засідання колегії  районної державної адміністрації 
від 26 вересня 2017 року

3. Про стан роботи щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлення батьківського піклування в районі.

  Заслухавши  та  обговоривши  інформацію про  стан  роботи  щодо
розвитку  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування  в  районі, колегія  районної  державної  адміністрації
та  збори  адміністративно-господарського  активу  району  відзначають,
що  в  районі  проводиться  систематична  і  цілеспрямована  робота  щодо
поліпшення  становища  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, створення умов для виховання дітей цих категорій у сімейному
оточенні,  розв’язання проблем дитячої  бездоглядності,  створення належних
умов  для  соціально-психологічної  реабілітації  дітей,  їхнього  фізичного
і  розумового  розвитку,  соціально-правового  захисту  дітей  та  визначення
шляхів і напрямів удосконалення системи  запобігання соціальному сирітству.

Одним з найважливіших прав дитини є його право на сімейне виховання.
Це  право  насамперед  полягає  у  забезпеченні  дитині  можливості  жити  і
виховуватися в сім’ї. Сімейне виховання - найкраща форма виховання дитини,
яку знає людство.

З метою недопущення соціального сирітства, профілактики самовільного
залишення домівок неповнолітніми, проводиться активна робота з сім’ями, що
перебувають в складних життєвих обставинах та рейди-перевірки по населених
пунктах  району.  Під  час  таких  перевірок  проводяться  обстежуються  сім’ї,
проводяться профілактичні бесіди, виявляються діти, що прогулюють школу та
знаходяться без догляду батьків. 

Вилучення  дитини  з  несприятливого  оточення,  у  майбутньому
позбавлення батьків батьківських прав, повинно розглядатись як надзвичайний
захід  у  вирішенні  долі  дитини,  а  це  –  спільні  зусилля  вчителів,  лікарів,
дільничних  інспекторів  поліції,  органів  місцевого  самоврядування,  служби  у
справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Досить  ефективним  є  супроводження  прийомних  сімей  та  дитячих
будинків  сімейного  типу,  яке  передбачає  надання  комплексу  правових,
соціально-педагогічних,  психологічних,  соціально-педагогічних,  соціально-



медичних та інформаційних послуг. 
Чугуївським  районним центром  соціальних  служб  для  сім’ї  дітей  та

молоді спільно зі службою у справах дітей районної державної адміністрації
постійно  здійснюється  направлення  на  навчання  потенційних  прийомних
батьків,  батьків-вихователів,  опікунів,  піклувальників  до  тренінгового
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

З метою підвищення рівня виховного потенціалу прийомних батьків та
батьків-вихователів кожні 2 роки проводяться курси підвищення кваліфікації
прийомних  батьків  та  батьків-вихователів  на  базі  Харківського  обласного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Окрема увага у Чугуївському районі приділяється захисту житлових та
майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти
даної категорії в більшості випадків не мають житла через відсутність його у їх
батьків.   Так,  із  загальної  кількості  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, за 76 дітьми закріплено житло (на праві власності – 9,
на праві користування житловими приміщеннями – 67),  не мають житла –  42
дитини. На квартирному обліку у виконкомах сільських та селищних рад району
перебувають  5  неповнолітніх,  які  досягли 16 річного віку,  у  поточному році
поставлена на  квартирний облік  1 неповнолітня дитина. 

Постійно здійснюється контроль за розвитком  та здоров’ям дітей даної
категорії. Двічі на рік діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
проходять  медичне  обстеження  вузькими  спеціалістами  у  КЗОЗ  «Чугуївська
районна  центральна  лікарня  ім.  І.М.  Кононенка».  Також  в  цьому  році  діти
вищевказаної категорії, за бажанням опікунів/піклувальників, були обстежені в
клініці  Державної  установи  «Інститут  охорони  здоров’я  дітей  та  підлітків
Національної академії медичних наук України». 

Особлива  увага  приділяється  питанню  оздоровлення  дітей  даної
категорії.  Так, у минулому році було оздоровлено 100% дітей в пришкільних
оздоровчих  таборах,  Комунальному  закладі  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» та таборах Азовського узбережжя.

Однією із  форм реалізації  державної  політики  з  охорони дитинства  в
районі є діяльність Комісії з питань захисту прав дитини районної державної
адміністрації, координатором якої є служба у справах дітей районної державної
адміністрації.    На засіданні  Комісії  з  питань захисту прав дитини районної
державної  адміністрації,  постійно  розглядаються  питання забезпечення
реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист,
сімейне виховання та всебічний розвиток.  У 2017 році, проведено 9 засідань
Комісії,  за  результатами  прийнято  54  розпорядження  голови  Чугуївської
районної державної адміністрації з даних питань.

З метою популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування в районних засобах масової інформації
(громадсько-інформаційна  газета  «Вісник  Чугуївщини»,  телерадіокомпанія
«Слобожанка»),  постійно  друкуються  та  виходять  в  ефір  матеріали  про
прийомні  сім’ї,  дитячі  будинки сімейного типу та сімейні  форми виховання
дітей. 



Для  ефективної  реалізації  державної  політики  щодо  захисту
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу
району за вважають необхідне:

1. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:
1.1.  Двічі  на  рік  проводити  обстеження  умов  проживання  дітей-сиріт

та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які  виховуються  в  сім’ях
опікунів  (піклувальників),  а  також у прийомних сім’ях та  дитячих будинках
сімейного типу.

1.2. Активізувати діяльність громади району щодо створення прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу.

1.3. Взяти під особистий контроль питання постановки на квартирний
облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають
житла та досягли 16-річного віку.

2. Чугуївському  районному  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей
та молоді:

2.1. Забезпечити соціальним супроводом  сім’ї  опікунів/піклувальників,
які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2. Своєчасно виявляти дітей, які проживають в сім’ях, що перебувають
у  складних  життєвих  обставинах,  з  метою  надання  їм  підтримки
та недопущення виходу дитини із сім’ї. 
           2.3. Проводити постійну інформаційну роботу серед населення з метою
підбору кандидатів на створення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
  3. Відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
забезпечити  100%  проходження  медичного  обстеження  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування. 

4. Відділу освіти районної  державної адміністрації забезпечити виплату
єдиноразової  допомоги  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавлених  батьківського
піклування, які досягли 18-ти річного віку.

5. Службі у справах дітей районної державної адміністрації:
5.1. Оновлювати дані по Рєстру житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування.
5.2.  Здійснювати контроль за умовами утримання дітей-сиріт та дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,  в  сім’ях  усиновлювачів,  опікунів,
піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

5.3.  Узяти  під  особистий  контроль  питання  влаштування  до  сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

5.4.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Голова районної державної
адміністрації, голова колегії                                   М.М. ШОШИН

Альхімович
Герман




