
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10 
 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 24 жовтня 2017 року 
 

1. Про стан цінової ситуації на продовольчому ринку Чугуївського 

району 
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про стан цінової ситуації на 

продовольчому ринку Чугуївського району, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що робота керівництва районної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та 

організацій району у січні-вересні 2017 року була спрямована на забезпечення 

динамічного розвитку економіки, соціальної стабільності, покращення 

добробуту мешканців району, забезпечення їх потреб у продуктах харчування, 

підвищення якості торговельного обслуговування населення, аналізу цінової 

ситуації. 

Так, у порівнянні з початком 2017 року на підприємствах торгівлі району 

відзначається зростання цін на: макаронні вироби (+ 14,1%), птицю (кури 

випотрошені) (+ 21,0%); цукор-пісок (+ 16,7%), крупу манну (+ 6,4%), сіль 

(+31,3%), молоко жирн. 2,5 % (в поліетиленових пакетах) (+ 22,8%); масло 

вершкове (+21,3%), сметану жирністю 20% (+ 13,3%), сир кисломолочний 

(жирн. 9%) (+ 46,7%), ковбасу варену 1 гатунку (+ 7,5%), рис (+ 10,4%), олію 

соняшникову (+ 2,4%). 

Здешевшала крупа гречана на 3,9%. 

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі 

району становлять: хліб “Український” – 12,25 грн, батон із борошна вищого 

ґатунку – 10,29 грн, хліб із борошна пшеничного І ґатунку – 6,97 грн. 

Хліб простої рецептури соціальних сортів реалізують ПрАТ “Хлібозавод 

“Салтівський” та ТОВ “Українсько-словенське підприємство“Хлібопекарський 

комплекс “Кулінічивський”. 

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 “Євро” – 

24,42 грн/л, бензин марки АI – 95 “Євро” – 25,27 грн/л, дизпаливо марки “Євро”  

– 22,57 грн/л. 

З метою забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому 

ринку району, колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Рекомендувати керівникам підприємств-товаровиробників:                 

ДП “Новопокровський КХП”, ПрАТ “Чугуївський молочний завод”, 

ТОВ “Слобожанський продкомбінат” щодекадно інформувати голову районної 

державної адміністрації через відділ економічного розвитку і торгівлі районної 

державної адміністрації щодо оптово-відпускних цін на продукцію власного 

виробництва. 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам: 
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2.1. Узгодити із сільгоспвиробниками, які здійснюють діяльність на 

території відповідної ради, умови, за якими вони можуть здійснювати 

безперешкодну торгівлю сільськогосподарською продукцією, вирішити 

питання щодо виділення їм торгових місць для продажу залишків продукції. 

2.2. Проводити разом із контролюючими органами заходи, що направлені 

на ліквідацію торгівлі неякісними, фальсифікованими товарами та товарами, 

що заборонені для торгівлі. 

2.3. Проаналізувати стан забезпечення мешканців громади соціальними 

сортами хліба. 

2.4. Зобов’язати фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані на території 

відповідної ради, забезпечити постійну наявність соціальних сортів хліба на 

підприємствах торгівлі. 

2.5. Проводити щодекадно моніторинг рівня роздрібних цін у 

торгівельних закладах відповідної ради та інформувати голову районної 

державної адміністрації через відділ економічного розвитку і торгівлі районної 

державної адміністрації щодо рівня роздрібних цін. 

3. Рекомендувати начальнику Чугуївського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області 

забезпечити належний рівень контролю за дотриманням суб’єктами 

господарювання у торговельній мережі району санітарних і ветеринарних 

вимог згідно з діючим законодавством України. 

4. Начальнику управління агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації сприяти реалізації продукції сільгоспвиробників 

району у мережі магазинів та на ринку району.  

5. Начальнику відділу економічного розвитку і торгівлі районної 

державної адміністрації: 

5.1. Підготувати та надіслати листа до хлібопекарських підприємств 

області з проханням щодо постачання хліба соціальних сортів на торговельні 

підприємства району. 

5.2. Разом з місцевими радами району, суб’єктами підприємницької 

діяльності постійно проводити роботу щодо збереження стабільних цін на хліб 

масового вжитку у закладах торгівлі району.  

5.3. Інформувати голову районної державної адміністрації про стан 

цінової ситуації на споживчому ринку району через загальний відділ апарату 

районної державної адміністрації щокварталу до 05 числа місяця, що настає за 

звітним періодом. 

5.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

Перший заступник голови  

районної державної адміністрації 

 

                                  О.І. СУВОРОВ 
 

Альошина 
 

Герман 
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2. Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2017 року 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію про підсумки виконання  

бюджету району за 9 місяців 2017 року, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що затверджені місцевими радами, з урахуванням змін, 

показники по доходах виконано на 105%. Порівняно з аналогічним періодом 

минулого року (у співставних з поточним роком показниках) збільшились на 

33,4%, або на 13676,1 тис.грн, за рахунок збільшення надходжень податку з 

доходів фізичних осіб – на 42,4%, або 9585,4 тис.грн, плати за землю – на 

20,7%, або 1806,7 тис.грн, єдиного податку з сільгоспвиробників – на 24,9%, 

або на 778,2 тис.грн,  податку на майно відмінне від земельної ділянки – в 3,4 

рази, або на 851,1 тис.грн. 

Протягом 9 місяців 2017 року районною державною адміністрацією разом  

з органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної 

державної адміністрації та Чугуївським відділенням Харківської об’єднаної 

державної податкової інспекції ГУ ДФС у Харківській області проводилась 

організаційна робота по виконанню місцевих бюджетів району, постійний 

моніторинг виконання місцевих бюджетів, узагальнювалась та надавалась 

інформація голові районної державної адміністрації разом з пропозиціями щодо  

виконання  та наповнення місцевих бюджетів району у 2017 році. 

Проте, значною залишається податкова заборгованість до місцевих 

бюджетів – 3812,1 тис.грн.  Найбільші борги по платі за землю – 1582,3 тис.грн, 

по податку на доходи фізичних осіб – 908,7 тис.грн, по податку на прибуток 

підприємств комунальної власності – 659,4 тис.грн.  

Кредиторська заборгованість по загальному фонду  по району, в 

порівнянні  з початком року, зменшилась на 1289,0 тис. грн та станом на 01 

жовтня 2017 року склала 40708,3 тис. грн, з яких 40622,8 тис. грн – 

заборгованість по пільгах та субсидіях населенню за рахунок субвенції з 

державного бюджету; по бюджетних установах, які фінансуються з місцевих 

бюджетів, заборгованість склала 85,5 тис. грн по поточних видатках. 

Заборгованість виникла в межах кошторисних призначень на відповідний 

період, яку планується погасити при отриманні субвенції з державного 

бюджету, відповідно до плану асигнувань на 2017 рік та при наявності коштів 

на рахунках місцевих бюджетів району.  

З 14 місцевих бюджетів району доходи загального фонду (без 

трансфертів) виконані у всіх місцевих радах. Однак, по Введенській селищній 

раді до річного плану виконання складає лише 61%, спостерігається значне 
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зниження основного бюджетоутворюючого податку – єдиного податку на 

підприємницьку діяльність, що ставить під загрозу виконання річного 

селищного бюджету в цілому.   

З метою усунення недоліків, допущених при виконанні місцевих 

бюджетів району за підсумками 9 місяців 2017 року, для забезпечення 

виконання доходної частини місцевих бюджетів до кінця поточного року, 

стабільного функціонування бюджетної сфери району в 2017 році, колегія 

районної державної адміністрації  вирішила: 

1. Рекомендувати сільським та селищним головам: 

1.1. Забезпечити безумовне виконання показників доходної частини  

місцевих бюджетів у 2017 році та задіяти всі можливості для одержання 

додаткових доходів.  

1.2. Проаналізувати факти надання пільг зі сплати податків і платежів до 

місцевих бюджетів з метою недопущення зменшення надходжень. 

1.3. Внести корективи до існуючих договорів оренди земель в межах 

населених пунктів відповідно до проведеної нормативної грошової оцінки. 

2. Рекомендувати Введенському селищному голові провести ретельний 

аналіз надходжень та забезпечити виконання місцевого бюджету 2017 року. 

3. Рекомендувати Чугуївському відділенню Харківської об’єднаної 

державної податкової інспекції ГУ ДФС у Харківській області: 

3.1. Посилити контроль за своєчасним та повним надходженням податків 

і зборів до місцевих бюджетів, не допускати зростання податкового боргу. 

3.2. Проводити перевірки суб’єктів господарювання, які виплачують 

найманим працівникам заробітну плату нижчу, ніж встановлено 

законодавством та середньогалузеву по області. 

3.3. Проводити роботу щодо запобігання та недопущення проявів фактів 

“тіньової” зайнятості. 

4.  Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

головним розпорядникам бюджетних коштів: 

4.1. Вжити заходів щодо безумовного виконання вимог статті 77 

Бюджетного кодексу України у частині врахування в першочерговому порядку 

потреби в коштах: на оплату праці відповідно до встановлених чинним 

законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на 

проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними 

установами. 

4.2. Здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи 

видатки на премії та інші види винагород, матеріальну допомогу лише в межах 

фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах і планах використання 

бюджетних коштів. 

4.3. Посилити контроль за цільовим і ефективним використанням 

бюджетних коштів. 

4.4. Вжити заходів щодо недопущення небюджетної кредиторської 

заборгованості  та простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості.  

4.5. Вжити заходів з оптимізації мережі бюджетних установ. 



 
 

3 

5. Управлінню праці та соціального захисту населення  районної 

державної адміністрації провести роботу щодо створення нових робочих місць 

та не допущення  випадків порушень законодавства про оплату праці. 

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації            

підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 

означеного питання. 

 

Перший заступник голови  

районної державної адміністрації 

 

                                  О.І. СУВОРОВ 

 
Бурейко 
 

Герман 
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3. Про  роботу Чугуївського міського районного центру зайнятості за 

9 місяців 2017 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу Чугуївського 

міського районного центру зайнятості за 9 місяців 2017 року, колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що з метою поліпшення ситуації у цій сфері, 

Чугуївським міським районним центром зайнятості вживається ряд заходів. 

Ситуація на ринку праці Чугуївщини характеризується збільшенням 

попиту у працівниках. Станом на 01 жовтня 2017 року кількість вакансій на 

підприємствах району у базі даних Чугуївського міського районного центру 

зайнятості становила 54 одиниці, протягом вересня 2017 року кількість 

заявлених вакантних місць становила 254 одиниці. 

Протягом січня-вересня 2017 року чисельність безробітних складала    

705 осіб, з яких 59% – жінки, більш як 30% – молодь віком до 35 років, кожен 

третій належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у 

працевлаштуванні. 

Професійним навчанням у звітному періоді за направленням служби 

зайнятості охоплено 274 особи з числа безробітних, видано 3 ваучери на 

навчання особам, яким виповнилося 45 і більше років. 

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної 

підготовки, організації громадських робіт залучено 1191 особа. 

Особлива увага приділялась проведенню громадських робіт, як одних із 

додаткових форм зайнятості, що дозволило знизити соціальну напругу на ринку 

праці району. На даний час на фінансування громадських робіт виконкомами 

сільських, селищних рад виділено 520,8 тис.грн, що на 229,0 тис.грн більше ніж 

у 2016 році. Фактично використано за 9 місяців  2017 року на фінансування 

громадських робіт: з місцевих бюджетів – 330,1 тис.грн, з Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття – 241,5 тис.грн. 

На базі управління праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації були організовані та проведені громадські роботи щодо 

порядку отримання житлових субсидій, за 9 місяців 2017 року використано 

коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття у розмірі 25,0 тис.грн, коштів районного бюджету –                  

28,8 тис.грн. У поточному році до громадських робіт щомісяця залучались 

близько 60 безробітних осіб. 

Протягом 9 місяців 2017 року надано компенсацію єдиного внеску 

роботодавцям за працевлаштування 8 безробітних осіб на загальну суму                       

58,1 тис.грн.  



 
 

2 

 З метою забезпечення належної інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

громадянами у віддалених населених пунктах району ефективно 

використовуються сучасні засоби – мобільні модернізовані центри зайнятості.   

У поточному році виїзні акції центру зайнятості з використанням мобільних 

засобів було розпочато у квітні місяці. Дані акції проводяться за участю 

спеціалістів Чугуївського об’єднаного районного військового комісаріату. 

Протягом квітня – вересня 2017 року проведено 13 виїзних акцій, якими було 

охоплено 642 особи. 

 З метою пошуку роботи у січні – вересні поточного року в Чугуївському 

міському районному центрі зайнятості перебувало 7 осіб з інвалідністю, всі 

були працевлаштовані. Усі особи з інвалідністю отримали профінформаційні та 

профконсультаційні послуги.  

Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення, колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Рекомендувати директору Чугуївського міського районного центру 

зайнятості: 

1.1. До кінця поточного року провести моніторинг щодо виявлення 

підприємств, організацій, установ району та фізичних осіб-підприємців, які 

мають право отримувати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

працевлаштування безробітних.  

1.2. Провести семінар-нараду з сільськими, селищними головами та 

керівниками провідних підприємств району щодо можливостей проведення 

громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2018 році. 

  1.3. Оприлюднити в засобах масової інформації основні аспекти 

діяльності Чугуївського міського районного центру зайнятості за підсумками 

2017 року. 

2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації: 

2.1. З метою проведення скоординованої роботи щодо професійної 

адаптації демобілізованих учасників антитерористичної операції провести, 

спільно з Чугуївським міським районним центром зайнятості, роз’яснювальну 

роботу з особами, які мають право на отримання цього виду соціальної послуги. 

2.2. До кінця поточного року провести організаційну роботу з 

виконкомами сільських, селищних рад щодо розробки Програм проведення 

громадських робіт на 2018 рік.  

2.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

Перший заступник голови  

районної державної адміністрації 

 

                                  О.І. СУВОРОВ 

 
Лисянський 
 

Герман 
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10 
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4. Про хід виконання розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 24.05.2016 № 204 “Про організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей Чугуївського району в 2016-2020 роках” 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання 

розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.05.2016 № 204 

“Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Чугуївського району в 

2016-2020 роках”, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 

районною державною адміністрацією, керівництвом загальноосвітніх 

навчальних закладів району, дирекцією комунального підприємства 

“Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської 

районної ради Харківської області було проведено необхідну роботу щодо 

створення сприятливих умов для забезпечення відпочинку та оздоровлення 

дітей, збереження та підтримки діяльності дитячих  закладів відпочинку та 

оздоровлення. 

Питання відпочинку та оздоровлення дітей району завжди було і є 

пріоритетним напрямом діяльності районної державної адміністрації. 

Оздоровча кампанія 2017 року розпочалась відповідно до розпоряджень голів 

Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 № 128                

“Про організацію та відпочинок дітей Харківської області в 2016-2020 роках” та 

Чугуївської районної державної адміністрації від 24.05.2016 № 204                

“Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Чугуївського району в            

2016-2020 роках” та згідно з районною Програмою “Організація оздоровлення  

та відпочинку дітей на 2017-2020 роки”, затвердженою рішенням сесії 

Чугуївської районної ради від 13.12.2016 (зі змінами). 

За період літньої оздоровчої кампанії різними формами відпочинку 

оздоровились 4599 осіб (у 2016 році – 4415), що складає 99,7% (у 2016 – 99,1% ) 

від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років – 4612 осіб (у 2016 – 4454 

особи). 

Із загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років – 3134 дитини, діти, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, різними формами 

відпочинку оздоровились 100%. 

З метою організації роботи щодо своєчасного відкриття дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, комісія з питань перевірки готовності до 

своєчасного відкриття та належного функціонування дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку у Чугуївському районі, згідно з графіком виїздів, 

обстежила 15 закладів відпочинку з денним перебуванням, що знаходились в 
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літній період на базі загальноосвітніх навчальних закладів району та 

комунальне підприємство “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір 

“Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської області. На території 

Чкаловської об’єднаної територіальної громади була створена окрема комісія, 

яка обстежила 4 заклади відпочинку з денним перебуванням.  

У закладах відпочинку з денним перебуванням  відпочило 1556 осіб, що 

складає 36% (у 2015 – 1368 осіб, 31,5%, у 2016 – 1595, 36,1%). За три  табірні 

зміни КП “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” 

Чугуївської районної ради Харківської області прийняв на оздоровлення          

453 особи (у 2015 – 432 особи, у 2016 – 367 осіб).  

Усі вищезазначені заклади розпочали своє функціонування згідно з 

актами приймання. 

Дитячий оздоровчий заклад “Політехнік” (власник Харківській 

Національний політехнічний університет) та позаміський заклад оздоровлення 

та відпочинку “Політ” (власник ЗАТ завод “Південкабель”) протягом трьох 

років не працюють через відсутність належного функціонування. 

Через Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної  

державної адміністрації за кошти обласного бюджету в 16 закладах                      

(у 2015 – 12 закладах, в 2016 році – 17) оздоровлення та відпочинку, що 

знаходяться на території Харківської області та за її межами, оздоровилось     

147 осіб (у 2015 – 132 особи, у 2016 – 162).  

Решта дітей району оздоровилась в дитячих оздоровчих закладах за 

рахунок підприємств, організацій, батьківських коштів. 

Діти диспансерної групи з різними формами захворювання мали змогу 

оздоровитися за путівками, виділеними Міністерством охорони здоров’я 

України. 

Протягом кількох років поспіль вагомий внесок у підготовці до відкриття   

комунального підприємства “Чугуївський районний  дитячий  оздоровчий табір  

“Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської області вносять 

сільгосппідприємства, установи та організації району, які надають фінансову   

допомогу та беруть участь у ремонтних роботах з благоустрою закладу. 

Оздоровча кампанія 2017 року пройшла на задовільному рівні, але є і 

певні проблеми з матеріально-технічною базою “Чугуївський районний  

дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської 

області – це відсутність фільтраційного обладнання для басейна та неналежний 

стан естради. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою створення сприятливих умов для 

забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, колегія районної державної 

адміністрації вирішила:  

1. Відділу освіти, службі у справах дітей, управлінню праці та 

соціального захисту населення районної державної адміністрації поновити та 

сформувати банки даних дітей соціально незахищених категорій, які мають 

право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів. 

2. Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації: 
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2.1. Затвердити планові показники оздоровлення та відпочинку дітей, у 

тому числі соціально незахищених категорій. 

2.2. Вжити заходів щодо своєчасного та якісного підбору дітей для 

направлення їх до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок 

бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства протягом червня-

серпня 2018 року. 

2.3. Забезпечити роботу Координаційної ради з питань організації 

відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді відповідно до її 

положення. 

2.4. Забезпечити діяльність робочої комісії з питань перевірки готовності 

до своєчасного відкриття та належного функціонування дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку у Чугуївському районі. 

3. Рекомендувати директору комунального підприємства “Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради 

Харківської області: 

3.1. Розробити план заходів щодо організації проведення ремонтних робіт 

в комунальному підприємстві “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір 

“Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської області. 

3.2. Вирішити питання щодо встановлення фільтраційного обладнання  

для басейна. 

3.3. Розробити план заходів з питання модернізації естради за сучасними 

технічними умовами та вимогами, забезпечити їх виконання. 

3.4. Активізувати роботу щодо підготовки та підбору кваліфікаційних 

кадрів, а саме: педагогічних, медичних, працівників харчоблоків. Не допускати 

до роботи працівників, які не пройшли обов’язкового медичного огляду. 

4. Відділу освіти районної державної адміністрації, рекомендувати 

директору комунального підприємства “Чугуївський районний дитячий 

оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської області: 

4.1. Вжити дієвих заходів щодо підготовки закладів оздоровлення та 

відпочинку до прийому дітей, забезпечивши дотримання санітарних норм і 

правил, звернувши при цьому особливу увагу на стан водопровідних та 

каналізаційних систем. 

4.2. Привести у відповідність до вимог норм і правил пожежної безпеки 

шляхи евакуації, системи протипожежного захисту, укомплектувати пожежні 

щити необхідним протипожежним інвентарем.  

4.3. Забезпечити готовність закладів оздоровлення та відпочинку до 

відкриття та функціонування, отримавши  відповідні дозвільні документи.  

5. Рекомендувати сільським, селищним головам розробити та затвердити 

місцеві програми організації відпочинку і оздоровлення дітей на 2018 рік та 

передбачити кошти на їх фінансування. 

6. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  

забезпечити своєчасне фінансування заходів щодо організації літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році.  

7. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

рекомендувати керівнику комунального підприємства “Чугуївський районний 
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дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської 

області, сільським, селищним головам забезпечити виконання заходів щодо 

організації оздоровлення та відпочинку дітей до 18 травня 2018 року та 

інформувати голову районної державної адміністрації про їх виконання через 

відділ у справах молоді та спорту районної державної адміністрації.  

8. Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації 

підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 

означеного питання. 

 

 

Перший заступник голови  

районної державної адміністрації 

 

                                  О.І. СУВОРОВ 

 
Рябініна 
 

Герман 
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5. Про підсумки роботи Центру надання адміністративних послуг при 

Чугуївській районній державній адміністрації за 9 місяців 2017 року 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію про підсумки  роботи Центру 

надання адміністративних послуг при Чугуївській районній державній 

адміністрації (далі – Центр) за 9 місяців 2017 року, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що робота Центру ведеться у відповідності із вимогами 

чинного законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність 

для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.  

Центр діє за принципом “єдиного вікна”, тобто прийом документів та 

видача результатів здійснюється виключно через адміністраторів Центру. 

Станом на 01.10.2017 в Центрі працює 3 адміністратора.  

З метою належної організації надання адміністративних послуг Центр 

взаємодіє з територіальними органами виконавчої влади, які є суб’єктами 

надання адміністративних послуг.  

Через Центр надається 41 послуга: 16 – послуги Чугуївської районної 

державної адміністрації та 25 – територіальних органів виконавчої влади. 

Протягом січня-вересня 2017 року зареєстровано 2995 звернень щодо 

надання адміністративних послуг: 117 – Чугуївського районного відділу               

ГУ ДМС України в Харківській області, 1141 – Міськрайонного управління у 

Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області, 1730 – власні послуги (відділ державної реєстрації 

районної державної адміністрації: нерухоме майно – 1507, бізнес – 198, відділ 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації – 25),                          

3 – Головного територіального управління юстиції у Харківській області,              

4 – документи дозвільного характеру. 

Надано більше 3500 консультацій щодо отримання адміністративних 

послуг. 

За 9 місяців 2017 року до районного бюджету надійшло 199,3 тис грн за 

надані адміністративні послуги. 

Центр постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, 

забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість 

обслуговування.  

Вирішено ряд проблемних питань, щодо: 

розміщення архіву; 

облаштування 1 робочого місця комп’ютерною технікою; 
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навчання адміністраторів Центру щодо роботи в електронних реєстрах 

Міністерства юстиції України: Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних                            

осіб-підприємців. 

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань, визначених 

Законом України “Про адміністративні послуги”, створення зручних і 

сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, 

суб’єктами господарювання та спрощення процедури надання 

адміністративних послуг, колегія районної державної адміністрації вирішила:  

1. Рекомендувати суб’єктам надання адміністративних послуг: 

1.1. Посилити контроль за якістю надання адміністративних послуг. 

1.2. Неухильно дотримуватись строків розгляду справ та видачі 

результатів надання адміністративних послуг. 

1.3. Своєчасно інформувати керівника Центру у разі внесення змін до 

законодавства щодо надання адміністративної послуги, готувати пропозиції до 

інформаційних та технологічних карток. 

1.4. Вживати заходів щодо надання послуг виключно через 

адміністраторів Центру. 

2. Відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації: 

2.1. Проводити щомісячний моніторинг роботи Центру надання 

адміністративних послуг.  

2.2. Здійснювати постійний контроль за дотриманням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строків розгляду справ та видачі результатів надання 

адміністративних послуг. 

2.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

про надання адміністративних послуг через Центр. 

2.4. Вживати необхідних заходів щодо усунення проблемних питань. 

2.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

Перший заступник голови  

районної державної адміністрації 

 

                                  О.І. СУВОРОВ 

 
Горовенко 
 

Герман 

 


