
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11 
 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 28 листопада 2017 року 

 

1. Про підсумки оздоровлення дітей влітку 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки оздоровлення 

дітей влітку 2017 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що в 

районі проводиться цілеспрямована робота щодо забезпечення повноцінного 

відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх канікул. 

У відділі освіти районної державної адміністрації та в закладах освіти 

району створена відповідна нормативна база, спланована робота та визначені 

пріоритетні напрями щодо оздоровлення дітей та підлітків влітку 2017 року, 

видано наказ начальника відділу освіти районної державної адміністрації 

від 27.04.2017 № 147 «Про   організацію  літнього оздоровлення та відпочинку 

дітей  у  2017 році».  

У районі збережена мережа стаціонарних закладів оздоровлення та 

відпочинку. Улітку 2017 року функціонував 1 стаціонарний дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку – комунальне підприємство «Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради 

Харківської області.  

Протягом оздоровчого періоду працювало 3 зміни, під час яких відпочили 

та оздоровилися 454 дитини (цілодобово), з них 37 дітей, які потребують 

соціальної уваги та підтримки (у  минулому році – 367 дітей). За рахунок 

місцевого бюджету було оздоровлено дітей на загальну суму 147,6 тис. грн. 

Вартість путівки становила  3990 грн. 

Улітку 2017 року для забезпечення якісного відпочинку та оздоровлення 

дітей і підлітків у районі було організовано роботу 15 дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням на базі закладів освіти району, де відпочило 

1250 дітей, що становить 43% від загальної кількості учнів шкільного віку (45% 

від кількості учнів 1-10 класів, в минулому році – 43%).  

 Дитячі заклади відпочинку з денним перебування працювали в одну 

зміну, тривалість якої була 14 днів, режим перебування дітей – 6 годин, 5-ти 

денний робочий тиждень.  

Усі дошкільні навчальні заклади на літній період були переведенні на 

санаторний режим роботи (90 днів), витрати на харчування дітей збільшені на 

10%.  

Враховуючи вищевикладене, колегія районної державної адміністрації 

вирішила: 

1. Рекомендувати керівникам закладів освіти району: 
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1.1. Розробити попередній план оздоровлення та відпочинку дітей влітку 

2018 року. 

1.2. Взяти під особистий контроль організований відпочинок та 

оздоровлення дітей пільгових категорій влітку 2018 року. 

1.3. Своєчасно отримати дозвільні документи на відкриття влітку 2018 

року дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням на базі закладів 

освіти району.  

2. Рекомендувати директору комунального підприємства «Чугуївський 

районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» Чугуївської районної ради 

Харківської області: 

2.1. Забезпечити готовність закладу оздоровлення та відпочинку до 

своєчасного відкриття та функціонування влітку 2018 року, отримавши 

відповідні дозвільні документи. 

2.2.  Розробити план заходів щодо організації проведення ремонтних робіт 

в комунальному підприємстві «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір 

«Орлятко» Чугуївської районної ради Харківської області. 

2.3.  Активізувати роботу щодо підготовки та підбору кваліфікаційних 

кадрів, а саме: педагогічних, медичних, працівників харчоблоку.  

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити 

своєчасне фінансування заходів щодо організації літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей у 2018 році. 

4. Відділу освіти районної державної адміністрації: 

4.1.  Врахувати у роботі проблемні питання, що виникали під час 

функціонування дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням у 2017 

році. 

4.2.  Поновити та сформувати банк даних дітей соціально незахищених 

категорій, які мають право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів. 

4.3.  Затвердити планові показники оздоровлення та відпочинку дітей, у 

тому числі соціально незахищених категорій. 

4.4.  Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.  

 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                        М.М. ШОШИН 

 
Бєлєвцова 
 

 

Герман 
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2. Про стан розвитку інформаційного простору Чугуївського району 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан розвитку 

інформаційного простору Чугуївського району, колегія районної державної 

адміністрації відзначає, що в районі забезпечено безперебійне функціонування 

районних засобів масової інформації – інформаційної газети «Вісник 

Чугуївщини» (далі – газета «Вісник Чугуївщини») і телерадіокомпанії 

Чугуївщини «Слобожанка» (далі – ТРК «Слобожанка»), і ці основні суб’єкти 

інформаційного простору району постійно працюють над підвищенням якості, 

повноти та об’єктивності інформації, а також збільшенням можливостей 

доступу до неї  у населення.  

Газета «Вісник Чугуївщини», яка виходить із періодичністю раз на 

тиждень і має середній разовий наклад 3,4 тис. примірників, зараз знаходиться 

у стані роздержавлення згідно із Законом України «Про реформування 

державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».  

Основою інформаційного змісту газетних публікацій є висвітлення 

багатогранного життя Чугуївщини, діяльності районної державної адміністрації 

та органів місцевого самоврядування.  

Редакція газети «Вісник Чугуївщини» вбачає своє основне завдання у 

збільшенні кількості читачів газети та залученні нових рекламодавців. З цією 

метою протягом року нею ведеться системна робота як з індивідуальними, так і 

з корпоративними передплатниками. Газету включено до каталогу періодичних 

друкованих засобів масової інформації, яким користуються рекламодавці з 

різних регіонів країни.  

Останніми роками поліпшився матеріально-технічний стан видання: 

проведено капітальний ремонт приміщень, придбано нові меблі, комп’ютери, 

монітори, диктофони, фотоапарат. 

Колектив ТРК «Слобожанка» теж наполегливо працює над задоволенням 

інформаційних потреб мешканців Чугуївщини, щоденно висвітлюючи 

діяльність місцевих органів влади і життя територіальних громад, соціально-

економічний розвиток району. 

ТРК «Слобожанка» щорічно забезпечує 8,5 тисяч годин телевізійного 

мовлення та 24 години проводового радіомовлення. Її телеаудиторія – близько 

40 тис. глядачів м. Чугуєва і Чугуївського району, аудиторія радіослухачів – 

близько 2 тис. осіб. Однак з об’єктивних причин кількість радіослухачів з року 

в рік зменшується.  
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Колектив ТРК «Слобожанка» відзначається взаємозамінністю та високим 

рівнем  професіоналізму, що дозволяє розміщувати відеоматеріали власного 

виробництва на обласних та загальнонаціональних телеканалах.  

Однак проблемою місцевих телевізійників є технічний стан обладнання: 

зношеність усього наявного обладнання досягла 90%, а за окремими позиціями 

більшості найменувань – 100%. Низький рівень технічного забезпечення 

телерадіокомпанії та її діяльність у сегменті 53-го ефірного телеканалу 

негативно позначилися на розвитку цього засобу масової інформації.  

Значний вплив на формування громадської думки жителів району мають 

виступи голови районної державної адміністрації М.М. Шошина по 

телебаченню. Він коментує заходи, що вживаються в умовах реформування, та 

майже всі події, які відбуваються на Чугуївщині. Так, за 10 місяців 2017 року 

очільник краю виступив в ефірі ТРК «Слобожанка» понад 50 разів. 

Газетою «Вісник Чугуївщини» і ТРК «Слобожанка» постійно 

висвітлюється діяльність Президента і уряду України, Харківської обласної 

державної адміністрації. Достатньо сказати, що за 10 місяців цього року у 84 

випусках місцевих теленовин 53 сюжети стосувалися діяльності Харківської 

обласної державної адміністрації та її керівника Ю.О. Світличної. 

Офіційний веб-сайт районної державної адміністрації здійснює якісне 

висвітлення діяльності державної влади, оприлюднюючи документи районної 

державної адміністрації та інформуючи населення про події місцевого, 

обласного і загальнодержавного значення. За 10 місяців 2017 року 

структурними підрозділами районної державної адміністрації до веб-сайту 

надано 1181 матеріал, з них 58,6% становлять новини (692). Спостерігається 

тенденція до збільшення кількості матеріалів саме за рахунок новин.  

Останніми роками районною державною адміністрацією на постійній 

основі ведеться офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook. 

З метою забезпечення розвитку інформаційного простору Чугуївського 

району в подальшому та поліпшення роботи з висвітлення життя населених 

пунктів району і діяльності органів виконавчої влади колегія районної 

державної адміністрації вирішила: 

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 

1.1. Забезпечити оперативне оприлюднення інформації про реалізацію 

державної політики у відповідній сфері через районні засоби масової 

інформації – інформаційну газету «Вісник Чугуївщини» і телерадіокомпанію 

Чугуївщини «Слобожанка».  

1.2. Налагодити системну роботу з районними засобами масової 

інформації щодо висвітлення своєї діяльності.  

1.3. Забезпечити оперативне та своєчасне наповнення офіційного веб-

сайту районної державної адміністрації (новини, довідки, повідомлення, 

проекти та акти районної державної адміністрації нормативно-правового і 

регуляторного характеру тощо) з дотриманням затверджених форм і термінів їх 

написання.  

 2. Відділу масових комунікацій районної державної адміністрації: 
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 2.1. Координувати роботу структурних підрозділів районної державної 

адміністрації щодо взаємодії з районними засобами масової інформації, 

висвітлення через них діяльності районної державної адміністрації і 

наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.  

2.2. Здійснювати аналіз висвітлення діяльності районної державної 

адміністрації у районних засобах масової інформації і на офіційному веб-сайті 

районної державної адміністрації.  

          3. Рекомендувати інформаційній газеті «Вісник Чугуївщини» та 

телерадіокомпанії Чугуївщини «Слобожанка» забезпечити задоволення попиту 

населення щодо отримання об’єктивної та правдивої інформації про життя 

територіальних громад району, діяльність органів влади. 

4. Відділу масових комунікацій районної державної адміністрації 

підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 

означеного питання.     

   

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 

 
Отченашко 
 

Герман 
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3. Про хід виконання відділом ведення Державного реєстру виборців 

апарату районної  державної адміністрації ст. 22 «Порядок періодичного 

поновлення персональних даних Реєстру» Закону України 

«Про Державний реєстр виборців» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання відділом 

ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної 

адміністрації статті 22 «Порядок періодичного поновлення персональних даних 

Реєстру» Закону України «Про Державний реєстр виборців», колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що в районній державній адміністрації 

проводиться цілеспрямована робота щодо проведення періодичного 

поновлення персональних даних Реєстру згідно з Законом України 

«Про Державний реєстр виборців». 

Відповідальність за проведення даної роботи в районній державній 

адміністрації покладено на відділ ведення Державного реєстру виборців 

апарату районної державної адміністрації (далі – відділ). На виконання вимог 

Закону України «Про Державний реєстр виборців», відділом проведено роботу 

щодо організації системної взаємодії з Чугуївським районним відділом 

Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській 

області, органами реєстрації сільських, селищних рад, відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану по місту Чугуєву, Чугуївському та 

Печенізькому районах Головного територіального управління юстиції у 

Харківській області, військовою частиною А2467, відділом охорони здоров’я 

районної державної адміністрації, територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської районної державної 

адміністрації, Чугуївським міським судом Харківської області, сільськими, 

селищними головами. 

Працівниками відділу постійно надається методична та практична 

допомога установам, які надають відомості про виборців, відповідно до     

статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців». 

У рамках періодичного поновлення персональних даних виборців 

відомості про виборців надаються до відділу щомісячно. Отримані відомості в 

електронному вигляді перевіряються та завантажуються за допомогою 

програмних засобів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Державний реєстр виборців» (далі – Реєстр) безпосередньо до Державного 

реєстру виборців. Розпорядником Реєстру розроблені відповідні програмні 

засоби, за допомогою яких регулярно проводиться аналіз розбіжностей 

персональних даних виборців у наданих відомостях, що в свою чергу потребує 
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додаткового уточнення. Також уточнення потребують відомості про громадян, 

які вибули з установ відбування покарань, військової частини та вказали свою 

адресу реєстрації в межах Чугуївського району. Для внесення до Реєстру 

коректних даних про виборців, якісного його ведення та недопущення появи 

«кратних записів» відділ звертається за уточненням відповідної інформації до 

органів реєстрації сільських, селищних рад Чугуївського району. Всього за 10 

місяців поточного року відділом було підготовлено та надіслано до сільських, 

селищних рад 16 запитів для уточнення персональних даних стосовно 76 

виборців. Аналіз отриманих відомостей періодичного поновлення, а також 

отриманих відповідей на запити показує, що якість заповнення даних про 

виборців знаходиться на відповідному професійному рівні. 

Також, керуючись Законом України «Про місцеві вибори», постановами 

Центральної виборчої комісії від 18 серпня 2017 року № 164 «Про перші 

вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних 

громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року» 

та від 18 серпня 2017 року № 169 «Про Календарний план основних 

організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів 

сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і 

відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року», у зв’язку 

зі створенням Малинівської селищної об’єднаної територіальної громади, 

відділом вживався весь комплекс необхідних заходів щодо організації та 

проведення роботи з підготовки списків виборців по звичайним 

постійнодіючим виборчим дільницям Чугуївського району для проведення 

перших виборів депутатів Малинівської селищної об’єднаної територіальної 

громади і Малинівського селищного голови 29 жовтня 2017 року. 

Враховуючи вищевикладене, з метою вдосконалення роботи щодо 

проведення періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру 

виборців, колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Рекомендувати Чугуївському районному відділу Головного управління 

Державної міграційної служби України в Харківській області, органам 

реєстрації сільських, селищних рад, відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану по місту Чугуєву, Чугуївському та Печенізькому районах 

Головного територіального управління юстиції у Харківській області, 

військовій частині А2467, відділу охорони здоров’я районної державної 

адміністрації, територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Чугуївської районної державної адміністрації, сільським, 

селищним головам: 

1.1. Щомісяця до 05 числа надавати до відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату районної державної адміністрації відомості про 

виборців, які визначені Законом України «Про Державний реєстр виборців», за 

формами, що передбачені постановою Центральної виборчої комісії від             

09 березня 2016 року № 69 «Про внесення змін до постанови Центральної 

виборчої комісії від 13 січня 2011 року № 6». 

1.2. Зареєстроване місце проживання та адресу житла виборця визначати 

в поданні у відповідності до Закону України «Про свободу пересування та 
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вільний вибір місця проживання в Україні», статті 8 Закону України            

«Про Державний реєстр виборців», відомостей, наданих сільськими, 

селищними головами про найменування нових та перейменування вулиць 

(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння 

номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному 

населеному пункті. 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам постійно проводити 

роз’яснювальну роботу та вживати планомірних заходів з покращення роботи з 

працівниками, які відповідають за реєстрацію фізичних осіб в населених 

пунктах Чугуївського району, з питань порядку реєстрації/зняття з реєстрації 

місця проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці та 

поліпшувати якість надання відомостей про виборців до відділу ведення 

Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації. 

3. Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації підготувати проект розпорядження голови районної 

державної адміністрації з означеного питання. 

 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 
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