
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 
 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 26 грудня 2017 року 

 

1. Про стан розвитку дитячо-юнацького спорту та фізичної культури 

на території району 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію про стан розвитку дитячо-

юнацького спорту та фізичної культури на території району, колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що відділ у справах молоді та спорту районної 

державної адміністрації разом з відділом освіти районної державної 

адміністрації, комунальним закладом «Дитячо-юнацька спортивна школа 

Чугуївської районної ради Харківської області» (далі – КЗ «ДЮСШ»), 

комунальним підприємством – районний центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» Чугуївської районної ради Харківської області                               

(далі – КП «Спорт для всіх»), громадськими організаціями спортивної 

направленості «Ірімі» та «Рись», виконавчими комітетами органів місцевого 

самоврядування здійснюють заходи щодо реалізації на території району 

державної політики у сфері фізичної культури та спорту. 

 На території району проживає 46880 осіб, з них за віковими групами               

від 0 до 6 років – 1884 особи, у віці від 6 до 17 років – 2881 особа. 

У 15 загальноосвітніх навчальних закладах району навчається                             

– 2881 учень, з них 867 учнів (30,1% від загальної кількості) знаходяться на 

диспансерному обліку. 

 В комунальному закладі «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської області» тренується 1020 вихованців, що становить 

понад 20% від загальної кількості дітей віком від 7 до 18 років, які проживають 

на території району. Укомплектовано 73 групи, працює 9 відділень з таких видів 

спорту: футбол, волейбол, баскетбол, бокс, лижні перегони, легка атлетика, 

гирьовий спорт, боротьба самбо, хортинг. Здійснюють навчально-тренувальний 

процес 29 тренерів, з яких 13 – штатні.  

 Навчально-тренувальні заняття проходять в спортивних залах, на 

спортивних майданчиках загальноосвітніх навчальних закладів району та у 

орендованому спортивному залі комунального закладу «Чугуївський районний 

Будинок культури Чугуївської районної ради Харківської області».  

 Протягом 2016-2017 року навчального КЗ «ДЮСШ» підготувала:                       

1 призера Європи, 5 чемпіонів та призерів України, 28 чемпіонів та призерів 

області, 1 кандидата у майстри спорту України, 1 першорозрядника, 294 особи –

 ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів.  

 Одним із головних напрямів у виконанні визначених завдань є 

вдосконалення роботи щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчих 
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та спортивно-масових заходів, створення умов для забезпечення занять 

фізичною культурою та спортом. 

 Так у поточному році проведено понад 50 фізкультурно-спортивних 

заходів,   змагання  з  11  видів  спорту  в  рамках  районної   Спартакіади   серед 

колективів фізичної культури, організацій, підприємств, сільськогосподарських 

підприємств, установ, закладів, сільських та селищних рад, спортивних клубів.  

 За підсумками обласної Спартакіади 2017 року з 5 масових видів спорту 

район посів ІІ місце, в обласній Спартакіаді з 12 видів спорту – ІІІ місце. 

 У районі розвиваються неолімпійські види спорту.  

 Юні спортсмени захищають честь району, у відкритих чемпіонатах 

області, кубку України з ушу, айкідо та будо, міжнародних радіозмаганнях та                

з військово-спортивного багатоборства. 

 Спортивна база району налічує 155 спортивних споруд. Стан матеріально-

спортивної бази задовільний і дозволяє проводити заняття з дотриманням 

основних санітарно-гігієнічних вимог. 

 Але викликає занепокоєння стан спортивної бази в загальноосвітніх 

закладах району: Малинівська, Базаліївська, Старопокровська ЗОШ І-ІІІ ст.,                       

Граківський НВК де немає спортивної зали і заняття проводяться протягом 

всього навчального року на спортивних майданчиках та холах закладів.  

 Крім того залишається проблема у невирішенні питання з введення до 

штату підприємств, організацій, установ посад інструкторів з фізичної 

культури. Такі інструктори зі спорту працюють лише на ДП «Новопокровський 

КХП» та в Новопокровській селищній раді. 

 Виходячи з вищевикладеного, з метою залучення широких верств 

населення до фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, 

популяризації здорового способу життя, колегія районної державної 

адміністрації вирішила: 

 1. Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації, 

рекомендувати директорам комунального підприємства – районний центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Чугуївської районної ради 

Харківської області та комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 

школа Чугуївської районної ради Харківської області»: 

 1.1. Забезпечити у подальшому виконання Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт» (зі змінами) та вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку 

спортивну школу» (зі змінами). 

 1.2. Вживати заходи щодо збереження відділень та тренерсько-

викладацького складу комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа 

Чугуївської районної ради Харківської області».  

 1.3. Забезпечити участь вихованців комунального закладу                      

«Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської 

області» в районних, обласних, всеукраїнських турнірах, змаганнях, 

чемпіонатах, спартакіадах та інших фізкультурно-масових та спортивних 

заходах. 
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 1.4. Щороку забезпечувати проведення районних галузевих спартакіад, 

спартакіаду серед допризовної молоді та інших спортивно-масових заходів 

серед населення району. 

1.5. Щорічно проводити моніторинг щодо нагородження відзнаками 

працівників галузі фізичної культури та спорту, керівників підприємств, 

організацій, установ району, сільських, селищних голів за активну участь у 

розвитку фізичної культури та спорту на території району. 

1.6. Проводити районні змагання з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту серед спортсменів різних вікових груп для забезпечення підготовки та 

участі спортсменів району в обласних змаганнях. 

1.7. Сприяти залученню інвестицій та спонсорських коштів на розвиток 

фізичної культури і спорту на території району відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

1.8. Сприяти виділенню безкоштовних путівок для дітей шкільного віку, 

переможцям районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, 

спартакіад з різних видів спорту для направлення їх на оздоровлення та 

відпочинок до дитячих закладів оздоровлення. 

2. Відділу освіти районної державної адміністрації, рекомендувати 

директорам комунального підприємства – районний центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» Чугуївської районної ради Харківської області та 

комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної 

ради Харківської області»: 

2.1. Щороку проводити до Дня фізичної культури і спорту Олімпійський 

тиждень, розпочинаючи його з Олімпійського уроку. 

2.2. Запровадити систему перепідготовки, підвищення кваліфікації 

фізкультурних кадрів, тренерів-викладачів комунального закладу «Дитячо-

юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області». 

3. Рекомендувати сільським, селищним головам: 

3.1. Розробити та затвердити місцеві програми щодо розвитку фізичної 

культури і спорту на 2018 рік та передбачити кошти на їх фінансування. 

3.2. Передбачити у штатному розписі сільських та селищних рад посаду 

фахівця, відповідального за розвиток фізичної культури і спорту на території 

цієї громади. 

4. Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації 

підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 

означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                        М.М. ШОШИН 

 
Рябініна 
 

 

Герман 
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2. Про роботу з контрольними документами в структурних 

підрозділах районної державної адміністрації та заходи щодо поліпшення  

виконавської дисципліни 

 

Розглянувши питання про роботу з контрольними документами в 

структурних підрозділах районної державної адміністрації та заходи щодо 

поліпшення  виконавської дисципліни, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що питання підвищення рівня виконавської дисципліни, 

забезпечення повного та своєчасного виконання завдань, які містяться в 

контрольних документах, є одним із основних напрямів роботи в структурних 

підрозділах районної державної адміністрації. 

Питома частина вхідних документів – директивні документи, 

які передбачають виконання завдань та доручень Президента України та його 

Адміністрації, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інших 

центральних органів державної виконавчої влади, що надходять до районної 

державної адміністрації з Харківської обласної державної адміністрації. 

На початок 2017 року на контролі перебувало 234 документи, протягом 

одинадцяти місяців поточного року до районної державної адміністрації 

надійшло 3315 документів, з них 662 документи взято на контроль.  

Загалом протягом звітного періоду 2017 року здійснювався оперативно-

технічний контроль за станом виконання 896 документів.  

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами  

у поточному періоді структурними підрозділами районної державної 

адміністрації   було   надано  2629  інформацій   (проміжних та остаточних) про 

виконання завдань, зазначених у контрольних документах, що в середньому 

складало по 11 інформацій щоденно. 

Разом з цим часто вкрай короткі строки виконання завдань вказаних 

документів призводили до несвоєчасного та неякісного реагування на вимоги 

як контрольних документів, так і доручень керівництва районної державної 

адміністрації. Станом на 01.12.2017 було отримано  285 документів з дуже  

стислими термінами виконання, з них: 137 – з терміном виконання від 1 до 3 

днів, 148 – від 4 до 7 днів. 

За звітний період у районній державній адміністрації було виконано в 

повному обсязі та знято з контролю 621 документ, що складає 69,3% від 

загальної кількості контрольних документів (896), з них: 38 розпоряджень та                      

16 доручень голови Харківської обласної державної адміністрації,                            

41 розпорядження та 33 доручення голови районної державної адміністрації, 
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407 документів посадових осіб Харківської обласної державної адміністрації, 

119 інших документів територіальних органів, центральних органів виконавчої 

влади, правоохоронних та контролюючих органів, звернень депутатів місцевих 

рад, у тому числі внутрішніх документів районної державної адміністрації. 

Аналізуючи кількість контрольних документів, що знаходились на 

виконанні у звітному періоді 2017 року в районній державній адміністрації,  в 

середньому на один робочий день приходиться п’ять контрольних документів, 

кожен з яких містить ряд завдань, підлягаючих обов’язковому виконанню в 

найкоротші терміни, при цьому слід зазначити, що в кожному контрольному 

документі збільшився спектр завдань та виникала потреба у залученні до 

виконання інших районних організацій та органів місцевого самоврядування.  

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення безумовного 

виконання Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132/2005 

«Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента 

України» та з метою  поліпшення роботи з організації контролю, безумовного 

усунення недоліків у роботі, підвищення якості підготовки документів та 

посилення виконавської дисципліни, персональної відповідальності керівників 

за своєчасну та якісну реалізацію вимог актів і доручень Президента України, 

постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, голів обласної державної 

адміністрації та районної державної адміністрації, колегія районної державної 

адміністрації вирішила: 

1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату 

районної державної адміністрації: 

1.1. Звернути увагу керівників структурних підрозділів районної 

державної адміністрації на необхідність підвищення якості проектів відповідей 

на контрольні документи, їх повноту, обґрунтованість та своєчасність їх 

підготовки, недопущення порушень вимог та термінів, які містяться в 

контрольних документах. 

1.2. Удосконалити організаційні заходи щодо забезпечення виконання 

Указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень  

Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України, 

розпоряджень, доручень та протоколів голів обласної та районної державних 

адміністрацій шляхом посилення дієвого контролю: щоденного, щотижневого, 

щомісячного, щоквартального, щорічного. 

1.3.  Систематично аналізувати причини порушення термінів виконання 

контрольних документів, притягувати до відповідальності працівників, які 

невчасно або не в повному обсязі виконують контрольні документи. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 

2.1. Дотримуватися порядку зняття з контролю розпоряджень голови 

районної державної адміністрації, які видаються на виконання документів 

органів влади вищого рівня. 

2.2. Неухильно дотримуватись вимог Інструкції з діловодства в 

Чугуївській районній державній адміністрації. 

2.3. Продовжувати практику упереджувального контролю, який передує 

на п’ять днів раніше визначеному терміну виконання контрольного документу. 
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2.4. Постійно вживати дієвих заходів щодо покращення якості при 

підготовці відповідей, поліпшувати змістовність зазначених матеріалів, не 

допускати випадків надання формальних відповідей, які не відображають 

справжній стан речей. 

3. Головному спеціалісту з питань контролю загального відділу апарату 

районної державної адміністрації: 

3.1. Здійснювати щоквартальний аналіз стану виконавської дисципліни, 

результати доводити до відома керівництва та керівників структурних 

підрозділів районної державної адміністрації для відповідного реагування.  

3.2. Продовжити щоденний випереджувальний моніторинг терміну і 

стану виконання завдань, визначених документами органів виконавчої влади 

вищого рівня, розпорядженнями і дорученнями голови районної державної 

адміністрації, а також аналіз причин виникнення порушень виконавської 

дисципліни, вести реєстри допущених порушень, про що інформувати голову 

районної державної адміністрації або керівника апарату районної державної 

адміністрації. 

3.3. Встановити чіткий контроль за дотриманням термінів підготовки 

документів структурними підрозділами районної державної адміністрації. 

3.4. Щотижня (у разі виявлення порушень) готувати внутрішній реєстр 

допущених порушень виконавської дисципліни при організації роботи з 

контрольними документами у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації, який позитивно вплине на стан виконавської дисципліни, 

посилення контролю та підвищення відповідальності керівників. 

3.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

     

   

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 

 
 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 
 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 26 грудня 2017 року 

 

3. Про підсумки призову громадян району на строкову військову 

службу у 2017 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки призову громадян 

району на строкову військову службу у 2017 році, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що робота з організації та проведення призову громадян 

України на військову службу навесні, влітку та восени поточного року 

проводилась відповідно до чинного законодавства України. 

Чугуївським об’єднаним районним військовим комісаріатом спільно з 

органами місцевого самоврядування було спрямовано роботу на своєчасну 

відправку юнаків до Збройних Сил України.  

У 2017 році до Збройних Сил України було призначено – 55 призовників, 

але відправлено для проходження строкової військової служби – 50 

призовників, 3 – призовникам за відсутністю команд відправка скасована. 

За підсумками призовної кампанії 2017 року завдання району щодо 

призову громадян на строкову військову службу виконано.  

Разом з тим, мали місце і недоліки, а саме:  

незадовільна робота окремих виконкомів сільських та селищних рад щодо 

організації оповіщення юнаків, які підлягають призову;  

недостатня допомога Чугуївського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Харківській області у розшуку призовників, які 

ухиляються від виконання військового обов’язку;  

неналежна увага з боку виконавчих комітетів сільських та селищних рад, 

керівників підприємств та організацій, розташованих на території району, щодо 

військово-патріотичного виховання та зустрічі з молоддю, яка підлягає призову 

до Збройних Сил України. 

Одним з недоліків призовної кампанії є те, що призовники ухиляються від 

призову. Типовим мотивом ухилення від призову на військову службу є 

несвоєчасне завершення медичного обстеження. 

У період проведення призову 2017 року на додаткове медичне 

обстеження направлено – 69 призовників, з них своєчасно не завершили 

обстеження – 17 призовників.  

Причинами несвоєчасного завершення медичного обстеження є: 

небажання самих призовників завершити додаткове медичне обстеження;  

відсутність коштів у призовників для проїзду до лікувальних закладів     

м. Харкова;  

значна тривалість окремих видів медичного обстеження. 
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Доставка призовників до обласного збірного пункту здійснювалося 

автотранспортом підприємств району.  

Враховуючи вищевикладене, з метою покращання стану справ щодо 

вдосконалення призову громадян на строкову військову службу у 2018 році, 

колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Рекомендувати Чугуївському об’єднаному районному військовому 

комісаріату: 

1.1. Активізувати роботу щодо призову громадян на строкову військову 

службу. 

1.2. Вчасно доводити розпорядчі документи щодо призову громадян на 

строкову військову службу до сільських, селищних рад, керівників 

підприємств, організацій та установ району. 

1.3. Налагодити взаємодію з Чугуївським відділом поліції Головного 

управління Національної поліції в Харківській області, сільськими, селищними 

радами, керівниками підприємств, організацій та установ району щодо питань 

призову громадян на строкову військову службу. 

1.4. Напередодні проведення чергових призовів громадян на строкову 

військову службу проводити наради з начальниками військово-облікових столів 

сільських, селищних рад, посадовими особами, які відповідають за ведення 

військового обліку на підприємствах в організаціях та установах району. 

2. Рекомендувати сільським та селищним головам: 

2.1. Постійно контролювати стан діяльності військово-облікових столів 

щодо забезпечення призову на строкову військову службу громадян, які 

мешкають на території відповідних рад. 

2.2. Сприяти діяльності працівників військово-облікових столів та 

дільничних інспекторів поліції щодо виявлення громадян, які ухиляються від 

призову на строкову військову службу. 

3. Рекомендувати Чугуївському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Харківській області активізувати роботу дільничних 

інспекторів поліції щодо розшуку за запитами Чугуївського об’єднаного 

районного військового комісаріату призовників, які ухиляються від призову на 

строкову військову службу. 

4. Відділу освіти районної державної адміністрації сприяти проведенню у 

навчальних закладах району заходів щодо військово-патріотичного виховання 

учнів. 

5. Головному спеціалісту з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-

секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами відділу з 

юридичних питань і оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної 

адміністрації: 

5.1. Здійснювати контроль за станом взаємодії Чугуївського об’єднаного 

районного військового комісаріату з виконавчими комітетами сільських, 

селищних рад, підприємствами, організаціями, установами району щодо обліку 

допризовної молоді та призову громадян на строкову військову службу. 

5.2. Аналізувати хід призову громадян району на строкову військову 
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службу. 

5.3. Постійно надавати виконавчим комітетам сільських та селищних рад  

практичну та методичну допомогу щодо організації призову громадян на 

строкову військову службу. 

5.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.  

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 

 
Грищенко 
 

Герман 

 


