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1. Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального 
господарства в опалювальному сезоні 2017-2018 років та визначення 
основних завдань щодо їх підготовки до сталого функціонування в зимових 
умовах 2018-2019 років

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи 
підприємств житлово-комунального господарства в опалювальному сезоні 
2017-2018 років та визначення основних завдань щодо їх підготовки до сталого 
функціонування в зимових умовах 2018-2019 років, колегія районної державної 
адміністрації відмічає, що районною державною адміністрацією, виконкомами 
сільських, селищних рад, підприємствами житлово-комунального господарства, 
іншими підприємствами Чугуївського району проведена значна робота з 
означеного питання.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30.05.2017 
№ 180 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та 
об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий 
період 2017-2018 років» було затверджено заходи та створено районний штаб з 
організації підготовки, який забезпечив контроль та координацію при 
виконанні заходів щодо підготовки господарства району до осінньо-зимового 
періоду 2017-2018 років, які було виконано в повному обсязі та у встановлені 
строки.

У населених пунктах Чугуївського району було здійснено комплексну 
підготовку до зими 2017-2018 років об’єктів соціально-культурної та побутової 
сфери, багатоквартирних житлових будинків, об’єктів водопостачання, 
водовідведення та теплопостачання, виконано запланований ремонт будівель та 
покрівель житлових будинків, будинкових водопровідних, каналізаційних та 
теплових мереж житлових будинків комунальної власності.

У результаті виконання цих заходів опалювальний період
2017-2018 років у районі розпочався в строк, встановлений розпорядженням 
голови районної державної адміністрації від 09.10.2017 № 327 «Про початок 
опалювального сезону».

Сільськими, селищними радами, закладами охорони здоров’я району, а 
також відділом освіти районної державної адміністрації, іншими організаціями 
та установами району, фінансування яких здійснюється за рахунок державного, 
обласного та місцевого бюджетів, було своєчасно укладено договори з 
підприємствами, що надають послуги з централізованого теплопостачання.
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Завдяки проведенню якісної комплексної підготовки до опалювального 
сезону 2017-2018 років безперебійно працювали всі котельні та теплові мережі. 
Без зривів здійснювалися заходи з водопостачання та водовідведення.

Разом з тим, слід відмітити окремі проблемні питання, на які потрібно 
звернути увагу при підготовці житлово-комунального господарства до 
наступного опалювального сезону.

Так, 14.02.2018 в смт Кочеток відбулося тимчасове припинення 
теплопостачання внаслідок аварійного пориву тепломережі, який було усунено 
в стислі терміни оперативною бригадою місцевого комунального підприємства, 
а також спеціалістами теплонадаючого підприємства. Причина аварії -  значна 
зношеність мережі.

Робота котелень призупинялась також: 27.02.2018 в смт Малинівка та
21.03.2018 в смт Кочеток в результаті припинення електропостачання, чим було 
створено передумови для виходу з ладу систем теплопостачання вказаних 
селищ внаслідок низької температури зовнішнього повітря на той час. При 
чому, припинення електропостачання 2 котелень у смт Кочеток 21.03.2018 
сталося внаслідок планового обслуговування електромереж на території селища 
працівниками Чугуївського району електричних мереж АК «Харківобленерго».

Крім того, впродовж опалювального сезону 2017-2018 років до районної 
державної адміністрації декілька раз надходили листи від Чугуївського 
відділення ПАТ «Харківгаз» з попередженнями стосовно можливого 
припинення газопостачання підприємств теплоенергетики та відомчих 
підприємств, які надають послуги з централізованого теплопостачання на 
території району (ТОВ «Котельні лікарняного комплексу», КП «Обласний 
інформаційно-технічний центр» та ДП «Новопокровський комбінат 
хлібопродуктів»), у зв’язку з відсутністю підтвердженого обсягу споживання 
ними природного газу.

З цієї причини та з метою попередження можливого припинення 
теплопостачання споживачів району, районна державна адміністрація була 
вимушена неодноразово надсилати листи до керівництва вищезазначених 
підприємств стосовно своєчасного отримання ними необхідних лімітів 
природного газу із зазначенням всіх можливих негативних соціальних та 
техногенних наслідків припинення теплопостачання.

Враховуючи вищевикладене, з метою якісної підготовки господарського 
комплексу та об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в 
осінньо-зимовий період 2018-2019 років, колегія районної державної 
адміністрації вирішила:

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації 
взяти під особистий контроль виконання заходів щодо підготовки житлово- 
комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до 
опалювального сезону 2018-2019 років.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам спільно з керівниками 
підприємств житлово-комунального господарства та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у населених пунктах району:
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2.1. Організувати виконання заходів щодо підготовки житлово- 
комунального господарства району до опалювального сезону 2018-2019 років.

2.2. Забезпечити погашення заборгованості споживачів за спожиті 
енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, своєчасне проведення 
поточних платежів.

2.3. Підвищити рівень претензійно-позовної роботи з неплатниками за 
спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

2.4. Сприяти поліпшенню фінансово-економічного стану житлово- 
комунальних підприємств, їх платоспроможності шляхом вчасного приведення 
діючих тарифів у відповідність до розміру витрат на їх виробництво в межах 
чинного законодавства.

2.5. Вжити всіх дієвих заходів щодо виділення коштів з місцевих 
бюджетів та залучення позабюджетних коштів для оснащення об’єктів 
теплоенергетики резервними джерелами електропостачання.

2.6. Посилити проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на 
популяризацію Програми державної підтримки (пільгового кредитування) та 
сприяти участі населення у впровадженні заходів, передбачених Програмою 
відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Чугуївського 
району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки та 
Програмою стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів на 
2015-2020 роки.

3. Рекомендувати Чугуївському району електричних мереж 
АК «Харківобленерго» під час опалювального періоду при плановому 
обслуговуванні електромереж не допускати відключення від енергопостачання 
об’єктів життєзабезпечення та теплопостачання в населених пунктах району.

4. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури районної державної адміністрації:

4.1. Здійснювати координаційну та організаційну роботу щодо підготовки 
житлово-комунального господарства району до опалювального сезону
2018-2019 років.

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

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН

Володько

Горлачова
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2. Про стан надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет у 
Чугуївському районі

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан надання медичної 
допомоги хворим на цукровий діабет у Чугуївському районі, колегія районної 
державної адміністрації відмічає, що в районі проводиться значна робота щодо 
зниження рівня захворюваності населення на цукровий діабет.

У 2018 році робота ендокринологічної служби, сімейних лікарів була 
спрямована на профілактику, діагностику та лікування цукрового діабету.

Лікарем-ендокринологом КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня 
ім. М.І. Кононенка» (далі -  районна лікарня) здійснюється оновлення 
електронного реєстру хворих на цукровий діабет І типу.

Сімейними лікарями КП «Чугуївський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області ведеться 
та оновлюється електронний реєстр хворих на цукровий діабет ІІ типу.

У відділенні профілактики районної лікарні проводилися огляди 
громадян з обов’язковим дослідженням сечі на цукор у клініко-діагностичній 
лабораторії. Ургентна лабораторія, де проводяться дослідження сечі та крові на 
цукор, працює цілодобово в стаціонарному відділенні районної лікарні.

Препарати інсуліну хворі на цукровий діабет І типу отримують за 
рахунок коштів з державного бюджету згідно з централізованими заходами з 
лікування хворих на цукровий діабет. У І кварталі 2018 року вищеозначені 
заходи профінансовано на 744,7 тис. грн.

Препарати для лікування цукрового діабету ІІ типу хворі отримують за 
рахунок Урядової програми «Доступні ліки». За поточний період 2018 року 
1215 осіб, хворих на цукровий діабет, отримали лікарські засоби за Урядовою 
програмою «Доступні ліки». Аптеками району було відпущено препаратів на 
загальну суму 93,2 тис. грн.

Станом на 01 квітня 2018 року в районній лікарні зареєстровано 2694 
особи, хворих на цукровий діабет, з них інсулінозалежні -  605 осіб.

План флюорографічного обстеження диспансерної групи хворих на 
цукровий діабет у 2018 році становить 1525 обстежень. У І кварталі 2018 року 
обстежено флюорографічно 255 осіб, що становить 16,7% від річного плану.

Показник поширеності цукрового діабету у І кварталі 2018 році становив 
2243 на 100 тисяч населення, за аналогічний період 2017 року -  2067 на 100 
тисяч населення.

Від початку 2018 року вперше виявлено 54 випадки цукрового діабету у



2

пацієнтів, з них 2 випадки -  інсулінозалежні форми. Показник виявляємості 
цукрового діабету за звітний період становив 82 на 100 тисяч населення. За 
аналогічний період 2017 року було виявлено вперше 30 нових випадків 
цукрового діабету, з них один випадок -  інсулінозалежна форма, а показник 
виявляємості цукрового діабету -  складав 46 на 100 тисяч населення. Таким 
чином, спостерігається збільшення рівня захворюваності на цукровий діабет 
серед населення Чугуївського району.

У І кварталі 2018 року показник розповсюдженості цукрового діабету 
на 100 тисяч населення складав 2243, за аналогічний період 2017 року цей 
показник дорівнював 2067 на 100 тисяч населення.

З метою раннього виявлення цукрового діабету в лікувальних закладах 
району проводиться дослідження сечі на цукор. План обстежень на 2018 рік в 
глюкозиричному кабінеті становить 55092 особи. Проведено в поточному році 
13281 дослідження, що становило 24% від річного плану. Всі пацієнти з 
виявленою глюкозурією вчасно спрямовані на консультацію до лікаря- 
ендокринолога районної лікарні та сімейних лікарів для подальшого обліку.

В амбулаторіях району працюють лабораторії, але залишаються не 
укомплектованими посади фельдшерів-лаборантів у таких амбулаторіях: 
с. Волохів Яр, с. Гракове, с. Леб’яже, смт Новопокровка, смт Есхар.

Враховуючи вищевикладене, з метою зниження рівня захворюваності 
населення Чугуївського району на цукровий діабет, колегія районної державної 
адміністрації вирішила:

1. Рекомендувати комунальному закладу охорони здоров’я «Чугуївська 
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», комунальному підприємству 
«Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чугуївської районної ради Харківської області:

1.1. З метою раннього виявлення цукрового діабету довести показник 
охоплення цільовим профілактичним медичним оглядом населення до 100%.

1.2. Забезпечити ведення реєстрів осіб, хворих на цукровий діабет, та 
здійснювати своєчасну диспансеризацію таких осіб.

1.3. Продовжувати здійснювати заходи щодо реалізації Урядової 
програми «Доступні ліки» в частині забезпечення осіб, хворих на цукровий 
діабет, таблетованими препаратами.

1.4. Тримати на контролі питання забезпечення осіб, хворих на цукровий 
діабет, препаратами інсуліну.

1.5. Вжити заходів щодо укомплектування посад фельдшерів-лаборантів у 
амбулаторіях с. Гракове, с. Леб’яже, с. Волохів Яр, смт Новопокровка, 
смт Есхар.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам активізувати роботу 
щодо залучення населення району до цільових профілактичних медичних 
оглядів з метою виявлення цукрового діабету на ранніх стадіях.

3. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації:
3.1. Здійснювати контроль за реалізацією Урядової програми «Доступні 

ліки» в частині забезпечення осіб, хворих на цукровий діабет, таблетованими 
препаратами.
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3.2. Продовжувати здійснювати дієві заходи щодо забезпечення осіб, 
хворих на цукровий діабет, препаратами інсуліну.

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

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН

Герез

Горлачова
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3. Про стан залучення населення до Програми житлових субсидій за 
підсумками опалювального сезону 2017-2018 років

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан залучення населення до 
Програми житлових субсидій за підсумками опалювального сезону 
2017-2018 років, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 
Програма житлових субсидій є ефективним засобом соціального захисту 
населення.

Станом на 01 травня 2018 року у районі 8898 сімей користуються 
житловою субсидією, що становить 67% від загальної кількості сімей району. 
Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає 1292,84 грн, 
на тверде паливо та скраплений газ — 2657,69 грн.

З жовтня 2017 року по квітень 2018 року субсидії нараховані на загальну 
суму 103 млн 796 тис. грн.

Загальна кількість одержувачів субсидії на кінець опалювального періоду 
2017-2018 років залишилася на рівні опалювального періоду 2016-2017 років.

Розмір субсидії на житлово-комунальні послуги було розраховано 
автоматично без звернень громадян 8750 сім’ям.

Розмір субсидії визначався без урахування пільг. Інформація про осіб, 
яким призначена субсидія, щомісяця надавалася підприємствам-надавачам 
житлово-комунальних послуг та вносилася до Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї визначався для кожного 
домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.

Проведено 26 засідань районної конфліктної комісії з питань призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання населенню 
пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, на яких було розглянуто 304 звернення.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної 
адміністрації в процесі призначення житлових субсидій співпрацює з 35 
підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг. Інформація від них 
надходить шляхом електронного обміну.

На жаль, невирішеним залишається питання правильного заповнення при 
електронному обміні кодів тарифів підприємством Чугуївська філія 
АК «Харківобленерго». Враховуючи те, що більшість одержувачів субсидії не 
користуються централізованим постачанням гарячої води та не мають газових
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водонагрівальних приладів, майже 80% справ потребують виправлення та 
ручного розрахунку.

Продовжено практику залучення безробітних, що перебувають на обліку в 
Чугуївському міському районному центрі зайнятості. Протягом 2017 року до 
таких робіт у районі залучено 481 безробітний, з початку 2018 року — 96.

Протягом опалювального періоду 2017-2018 років своєчасно проводилися 
перерахунки розміру субсидії у зв’язку зі зміною тарифів, періоду отримання 
субсидії, зміни підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг.

У кожній сільській та селищній раді працює уповноважена особа, яка 
здійснює прийом документів щодо призначення субсидії. (Всього 20 
спеціалістів). Найкраще ця робота організована у Есхарівській, Кочетоцькій, 
Чкаловській селищних радах. Проблемним питанням залишається якість 
надання уповноваженими особами сільських, селищних рад консультативної 
допомоги населенню на місцях.

Інформація щодо призначення субсидій доводилась до населення через 
засоби масової інформацію. Опубліковано 11 статей щодо призначення 
субсидій. Проведено 12 занять зі спеціалістами управління праці та соціального 
захисту населення районної державної адміністрації, 6 семінарів з 
уповноваженими особами по прийому документів сільських, селищних рад.

Враховуючи вищевикладене, з метою підвищення ефективності роботи 
щодо реалізації Програми житлових субсидій у Чугуївському районі, колегія 
районної державної адміністрації вирішила:

1. Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1. Підтримувати в актуальному стані довідкові стенди для розміщення 

інформації щодо призначення субсидій.
1.2. Своєчасно надавати рішення виконкомів сільських та селищних рад 

про зміни тарифів на житлово-комунальні послуги до управління праці та 
соціального захисту населення районної державної адміністрації та до житлово - 
комунальних підприємств району.

1.3. Організувати роботу уповноважених осіб по прийому документів 
громадян, які звернулися за призначенням субсидії, та забезпечити своєчасне 
надання документів до управління праці та соціального захисту населення 
районної державної адміністрації.

1.4. З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 
призначення субсидій продовжити практику залучення безробітних, що 
перебувають на обліку в Чугуївському міському районному центрі зайнятості, 
до участі у громадських роботах.

2. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району:
2.1. Взяти під особистий контроль питання своєчасного надання 

інформації для призначення субсидії шляхом електронного обміну.
2.2. Підготувати та надати до управління праці та соціального захисту 

населення районної державної адміністрації до 01.06.2018 року акти розрахунку 
загального обсягу невикористаних сум субсидії.

3. Рекомендувати керівникам Чугуївського відділу реалізації 
ТОВ «Харківгаз збут», Мерефянського відділу реалізації ТОВ «Харківгаз збут»,
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Чугуївського районного відділення «Харківенергозбут» АК «Харківобленерго», 
Харківського районного відділення «Харківенергозбут» АК «Харківобленерго» 
надавати до управління праці та соціального захисту населення районної 
державної адміністрації до 01 червня 2018 року списки одержувачів субсидії із 
зазначенням суми невикористаної субсидії в паперовому та електронному 
вигляді.

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

4.1. Постійно вдосконалювати практику роботи спрощеного механізму 
призначення житлових субсидій.

4.2. Посилити контроль та забезпечити своєчасне призначення субсидії 
за новим порядком у встановлені законодавством терміни.

4.3. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
щодо порядку призначення житлових субсидій через засоби масової інформації 
та шляхом участі у сходах громадян за місцем проживання.

4.4. Провести навчання з уповноваженими особами сільських, селищних 
рад по прийому документів щодо порядку призначення житлових субсидій з 
урахуванням змін, передбачених постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 квітня 2018 року № 329.

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН

Лисянський

Горлачова
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4. Про підсумки роботи КУ «Чугуївський районний Будинок 
культури» Чугуївської районної ради Харківської області за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи 
КУ «Чугуївський районний Будинок культури» Чугуївської районної ради 
Харківської області за 2017 рік, колегія районної державної адміністрації 
відмічає, що протягом 2017 року діяльність комунальної установи 
«Чугуївський районний Будинок культури» (далі -  районний Будинок культури) 
була спрямована на створення умов для підвищення культурного рівня, 
естетичного виховання, творчого та патріотичного розвитку громадян, 
задоволення їх культурних і дозвіллєвих потреб, а також на розвиток 
мистецького аматорства й творчої діяльності в районі, організацію та 
проведення масштабних культурно-мистецьких заходів, методичну, 
консультаційну та практичну допомогу закладам клубного типу й аматорським 
художнім колективам у напрямку підвищення якісного рівня та ефективності їх 
роботи, реалізацію комплексу культурно-мистецьких програм і проектів для 
дітей та молоді, ефективного використання культурних і творчих ресурсів, 
створення сприятливих умов для розширення можливостей комунікації між 
населенням і закладами культури клубного типу району.

Творча робота установи ведеться за декількома основними напрямами: 
культурно-дозвіллєва діяльність, робота аматорських колективів художньої 
творчості, методична робота. Кількість штатних працівників -  43 одиниці.

З метою розвитку самодіяльної народної творчості на базі районного 
Будинку культури діють 24 гуртка художньої самодіяльності та 2 клуба за 
інтересами, 8 вокально-хореографічних гуртків мають звання «народний» та 
«зразковий», в яких беруть участь 369 учасників художньої самодіяльності, з 
них дітей -  270 учасників різних жанрів.

Проводяться заходи, присвячені знаменним датам, традиційним 
державним, народним та обрядовим святам, урочистості з нагоди професійних 
свят, ювілеїв установ, організацій та підприємств, творчі вечори видатних 
особистостей тощо.

Так, протягом поточного періоду, було проведено майже 180 масових 
заходів, які охопили понад 80 тисяч глядачів. Колективи районного Будинку 
культури здійснили понад 50 виїздів за межі району, в тому числі для участі у 
Всеукраїнських та Міжнародних заходах.

На базі районного Будинку культури працює методичний кабінет, який 
надає методичну та практичну допомогу у сфері культурно-мистецької роботи
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сільським клубним закладам району та аматорським колективам, у оформленні 
документації та веденні діловодства, доборі репертуару, розробці сценаріїв, 
записі фонограм тощо. Постійно проводяться семінарські заняття, оновлюється 
виставка «Для вас, клубні працівники» з матеріалами до сценарних розробок.

Разом з тим у роботі КУ «Чугуївський районний Будинок культури» є 
проблемні питання.

Потребує покращення матеріально-технічна база закладу. Потрібно 
оновлення застарілої матеріально-технічної бази районного Будинку культури: 
придбання звукового та світлового обладнання сцени та необхідної кількості 
комп’ютерного обладнання; придбання зимових костюмів для колективів 
художньої самодіяльності районного Будинку культури; заміна крісел у великій 
та малій глядацьких залах тощо. Всі ці питання можливо частково вирішити за 
рахунок власних надходжень для наповнення спеціального фонду бюджету 
згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними і 
комунальними закладами культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.12.2011 №2 1271.

Зокрема, згідно з вимогами п. 3 преамбули Порядку визначення вартості 
та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та 
комунальній формі власності, затвердженого спільним наказом Міністерства 
культури України, Міністерством фінансів України, Мінекономрозвитку і 
торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556, керівників державних та 
комунальних закладів культури зобов’язано встановити перелік платних 
послуг, що надаються закладами культури, із зазначенням часу, місця, способу 
та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, 
відповідальної за їх надання.

Але, не дивлячись на неодноразові доручення в ході чисельних нарад під 
головуванням заступника голови районної державної адміністрації 
Волоцкової В.М. (від 07.11.2017, від 26.12.2017, від 05.01.2018 тощо) щодо 
негайного вжиття відповідних заходів по залученню власних надходжень для 
наповнення спеціального фонду бюджету, директором КУ «Чугуївський 
районний Будинок культури» Сенченко Т.І. не зроблено ніяких розрахунків та 
пропозицій щодо визначення вартості послуг, які фактично надаються 
установою за рахунок загального фонду районного бюджету, а мають 
надаватися за рахунок спеціального фонду, як власні надходження бюджетної 
установи, чим порушено вимоги пункту 6 частини першої статті 69-1 
Бюджетного кодексу України.

Тобто, директор установи, яка утримується за рахунок коштів загального 
фонду місцевого бюджету, не в змозі виконувати свої прямі посадові обов’язки, 
у зв’язку з чим відбувається щоденне спричинення збитків місцевому бюджету 
у вигляді ненадходжень до спеціального фонду плати за послуги, які надаються 
установою.

Зазначена бездіяльність і невиконання посадових обов’язків та статутних 
положень, що спричиняють збитки установі та місцевому бюджету, є 
порушенням п. 3.10 Статуту районного Будинку культури та п. 1.2 Контракту з 
директором КУ «Чугуївський районний Будинок культури» від 05.10.2015 року,

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15%23n19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15%23n19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15%23n19
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згідно з яким директор зобов’язаний забезпечувати незбиткову діяльність 
установи.

Чугуївська районна державна адміністрація та Чугуївська районна рада в 
міру можливостей місцевого бюджету частково намагалася вирішити зазначені 
питання. Зокрема, в кошторисі установи на вказані цілі в 2017 році по КЕКВ 
5000 «інші видатки» було передбачено 550,4 тис.грн. Проте фінансове 
управління районної державної адміністрації було змушено перерозподілити 
зазначені кошти зі статей господарського утримання закладу на видатки по 
заробітній плати з нарахуваннями, оскільки з вини директора комунальної 
установи Сенченко Т.І. виплати на оплату праці не були приведені у 
відповідність із затвердженими асигнуваннями.

Крім того, з вини директора комунальної установи перед працівниками 
утворилася небюджетна заборгованість із виплати заробітної плати з 
нарахуваннями за грудень 2017 року в розмірі 159,41 тис.грн.

Результатами проведеного фінансовим управлянням районної державної 
адміністрації фінансового контролю в КУ «Чугуївський районний Будинок 
культури» було встановлено порушення бюджетного законодавства, зокрема, 
взяття посадовими особами зобов’язань поза обсягом встановлених 
кошторисом бюджетних асигнувань, встановлених п. 12 рішення Чугуївської 
районної ради від 23.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік» в 
загальній сумі 159,41 тис.грн, та з перевищенням повноважень, чим 
порушено вимоги статей 48, 51 Бюджетного кодексу України, пунктів 5,28 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.02.2002 № 228, пунктів 7.7-7.11 Колективного 
договору.

При цьому, слід зазначити, що директор Сенченко Т.І. та головний 
бухгалтер Шумакова А.О. проводили особисто для себе преміювання, хоча 
підстав для цього не було. Із загальної суми виплаченої у 2017 році премії в 
розмірі 132,83 тис.грн, безпосередньо директору виплачено 60,26 тис.грн, 
головному бухгалтеру -  51,53 тис.грн, що становить 84,2%.

Головним управлінням Держпраці України у Харківській області 
проведено інспекційне відвідування КУ «Чугуївський районний Будинок 
культури» і відповідно до складеного Акту інспекційного відвідування 
юридичної особи, яка використовує найману працю, встановлено, що з вини 
директора установи Сенченко Т.І. перед працівниками утворилася 
заборгованість по виплаті заробітної плати у сумі 104,4 тис.грн (без 
нарахувань).

За вчинене бюджетне правопорушення, начальником Чугуївського 
управління Державної казначейської служби України Харківської області 
Лободенком С.В. було складено відповідний протокол від 18.01.2018 № 1 про 
порушення бюджетного законодавства в КУ «Чугуївський районний Будинок 
культури», у зв’язку з відсутністю кошторисних призначень та видано 
розпорядження від 19.01.2018 № 1 про зупинення операцій з бюджетними 
коштами.

Таким чином, посадовими особами КУ «Чугуївський районний Будинок
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культури» скоєно порушення бюджетного законодавства, що зафіксовано 
органом Державної казначейської служби України, на який згідно з вимогами 
п. 1.1. Порядку від 02.03.2012 № 309 покладено забезпечення здійснення 
контролю при взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками і 
одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають на 
казначейському обслуговуванні.

Окрім цього, з метою приховати свою вину у скоєнні порушення 
бюджетного законодавства директором КУ «Чугуївський районний Будинок 
культури» Сенченко Т.І. та головним бухгалтером Шумаковою А.О. до 
Головного управління статистики у Харківській області через систему 
електронної звітності надано недостовірні дані про те, що існуюча в установі 
заборгованість по заробітній платі за грудень 2017 року нібито є 
бюджетною, в той час, як фінансовою статистичною звітністю до органу 
Державної казначейської служби України (а саме на цей орган покладено 
контроль за взяттям бюджетними установами зобов’язань) зафіксовано 
небюджетну заборгованість.

Внесення до форми 1 ПВ (місячна) «Звіт з праці» завідомо неправдивих 
даних про те, що наявна заборгованість є нібито бюджетна, вважається 
службовим підробленням. Зазначені дії мають ознаки злочину, 
відповідальність за який передбачено вимогами статті 366 Кримінального 
кодексу України (службове підроблення).

На сьогодні відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, 
учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в 
Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному 
провадженні № , внесеному до єдиного реєстру досудових
розслідувань 16.01.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. З ст. 191 
КК України, за фактом заволодіння коштами КУ «Чугуївський районний Будинок 
культури», його посадовими особами за попередньою змовою і в групі.

Районний Будинок культури належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району. Його засновником та 
власником є територіальні громади сіл, селищ Чугуївського району в особі 
Чугуївської районної ради (надалі -  Власник).

Чугуївська районна державна адміністрація направила до Власника цілий 
ряд листів-звернень з проханням терміново вжити дієві заходи стосовно 
керівництва Чугуївського районного Будинку культури, діями та бездіяльністю 
якого спричинено збитки працівникам установи у вигляді невиплати заробітної 
плати та спричиняються збитки районному бюджету у вигляді недоотриманих 
доходів та втрачених активів (керівники гуртків утримуються за рахунок 
загального фонду районного бюджету, а повинні утримуватися коштом 
спеціального фонду, за власні надходження бюджетної установи).

На теперішній час заходів по наповненню спеціального фонду бюджету 
та по запобіганню в подальшому фінансовим порушенням не вжито.

Враховуючи вищевикладене, для забезпечення якісного виконання 
завдань, що стоять перед комунальною установою «Чугуївський районний 
Будинок культури», з метою усунення виявлених фінансовим контролем
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порушень та забезпечення наповнення спеціального фонду місцевого бюджету, 
колегія районної державної адміністрації вирішила:

1. Рекомендувати комунальній установі «Чугуївський районний Будинок 
культури»:

1.1. Проводити заходи з покращення матеріально-технічної бази 
установи та впровадження інноваційних технологій в роботі.

1.2. Проводити роботу щодо введення платних послуг для поповнення 
бюджету спеціального рахунку установи за рахунок запровадження платних 
послуг, які може надавати комунальна установа «Чугуївський районний 
Будинок культури».

1.3. Вести постійну роботу щодо участі установи у грантових проектах.
1.4. Надалі проводити роботу щодо підвищення кваліфікації працівників 

комунальної установи «Чугуївський районний Будинок культури».
2. Рекомендувати Чугуївській районній раді як власнику комунальної 

установи «Чугуївський районний Будинок культури»:
2.1. Вжити заходи реагування на фінансові порушення, встановлені 

фінансовим контролем в комунальній установі «Чугуївський районний Будинок 
культури», що запропоновані Чугуївською районною державною 
адміністрацією.

2.2. Забезпечити дієвий контроль за підзвітною установою в частині 
встановлення переліку платних послуг, які може надавати комунальна установа 
«Чугуївський районний Будинок культури» для поповнення спеціального 
фонду бюджету за рахунок власних надходжень.

3. Заступнику голови районної державної адміністрації Волоцковій В.М. 
підготувати листа до Чугуївської районної ради щодо надання інформації про 
наслідки реагування на акт Держпраці України у Харківській області та акт 
Головного управління статистики у Харківській області.

4. Рекомендувати Чугуївському управлінню Державної казначейської 
служби України у Харківської області посилити фінансовий контроль за 
фінансовою дисципліною у комунальній установі «Чугуївський районний 
Будинок культури».

5. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації:
5.1. Підготувати листа до прокуратури Харківської області щодо 

інформування про прийняття рішення для урахування під час здійснення 
процесуального керівництва за розслідуванням кримінальної справи.

5.2. Здійснювати контроль щодо виконання комунальною установою 
«Чугуївський районний Будинок культури» наданих рекомендацій.

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

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН

Кулешова

Горлачова
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №04

засідання колегії районної державної адміністрації 
від 22 травня 2018 року

5. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у відділі житлово- 
комунального господарства, будівництва та інфраструктури районної 
державної адміністрації за І квартал 2018 року

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями 
громадян у відділі житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури районної державної адміністрації (далі -  відділ) за І квартал 
2018 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що відділом 
розглянуто 83 звернення громадян. У розрізі за найбільш характерними 
питаннями, з якими зверталися громадяни, є питання нарахуванням за тепло-, 
газо-, водо-, енергопостачання та за водовідведення -  20, незадоволення 
наданими послугами підприємствами житлово-комунального господарства -  6, 
ремонту покрівлі -  6, надання житла -  2, встановлення безкоштовно 
лічильників обліку та їх повірки -  13, встановлення загально прибудинкових 
лічильників газу без згоди -  3, відновлення газопостачання -  5, благоустрою 
доріг -  17, відновлення маршруту та введення нового -  2, з інших питань -  9.

З 83 звернень, які знаходилися на розгляді у відділі, на «Урядову гарячу 
лінію» надійшло 55, до Харківської обласної державної адміністрації -  9, до 
Департаменту екології та природних ресурсів Харківської обласної державної 
адміністрації -  1, до районної влади -  18.

Розгляд порушених питань здійснювався працівниками відділу у тісній 
взаємодії з органами місцевого самоврядування, на території яких були 
порушені питання, та з підприємствами, установами, організаціями, що 
надають житлово-комунальні послуги. Проводилась роз’яснювальна робота 
серед населення та розглядались можливі шляхи вирішення актуальних питань.

Також, одним із напрямів роботи відділу є особистий прийом громадян, 
який є найбільш ефективною формою спілкування органів влади з населенням, 
перш за все тому, що заявник має візуальний та психологічний контакт з 
керівниками органу влади, що не можливо при листуванні.

Звернення, що надходили на особистих прийомах громадян, розглядалися 
своєчасно, без порушень строків, установлених законодавством. Не 
допускалося надання неоднозначних, необгрунтованих, неповних відповідей на 
звернення громадян. Керівництвом районної державної адміністрації 
приділяється особлива увага вирішенню проблем, з якими звертаються 
ветерани війни та праці, інваліди, багатодітні сім’ї, учасники АТО, які 
потребують соціального захисту та підтримки.
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Також, протягом І кварталу 2018 року, відділом взято участь у проведенні 
телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» керівництвом Чугуївської 
районної державної адміністрації, а саме 17.01.2018 -  за темою: «Сьогодення та 
перспективи розвитку житлово-комунального господарства району» та
21.03.2018 -  «Ремонт доріг на контролі влади». Дата та час проведення 
телефонного зв’язку з населенням «Пряма лінія» доводились до відома 
мешканців району через інформаційну газету «Вісник Чугуївщини» та 
оприлюднено на веб-сайті районної державної адміністрації. Така форма 
спілкування з населенням допомагає мешканцям району у вирішені актуальних 
питань повсякденно.

Питання роботи із зверненнями громадян розглядалися на нарадах у 
відділі, за результатами яких надавались доручення працівникам щодо 
покращення роботи зі зверненнями громадян, зокрема, підвищення 
персональної відповідальності посадових осіб відділу під час розгляду звернень 
громадян, неухильного виконання Закону України «Про звернення громадян».

У звітному періоді дисциплінарних стягнень щодо порушень 
виконавської дисципліни за розглядом звернень громадян у відділі не було.

Але, не зважаючи на позитивний досвід в роботі зі зверненнями 
громадян, найбільша кількість звернень протягом звітного періоду до 
«Урядової гарячої лінії» виникла через зміни умов постачання природного газу 
ПАТ «Харківгаз» побутовим споживачам. Основними були питання щодо 
своєчасного отримання квитанцій на оплату послуги газопостачання та 
роз’яснень сум до сплати, реструктуризація боргу за природний газ, 
встановлення приладів обліку, тощо. Така кількість звернень була обумовлена 
низькою інформованістю мешканців району -  користувачів послуги щодо 
положень Законів України «Про забезпечення комерційного обліку природного 
газу», «Про ринок природного газу», у тому числі у зв’язку з появою в платіжних 
документах ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» для побутових споживачів нової графи 
«Рекомендований платіж».

Для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення 
та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, 
неухильного виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та 
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», 
колегія районної державної адміністрації вирішила:

1. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури районної державної адміністрації:

1.1. Забезпечити належний рівень виконавської дисципліни щодо 
дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» та 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».

1.2. Попередити про персональну відповідальність працівників відділу 
житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури районної
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державної адміністрації за неналежну роботу зі зверненнями громадян і 
результати вирішення порушених у них питань.

1.3. Вживати невідкладних заходів щодо недопущення надання 
неоднозначних, необгрунтованих або неповних відповідей громадянам.

1.4. Посилити роботу з вирішення проблем, з якими звертаються ветерани 
війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, сім’ї військовослужбовців, які беруть участь в АТО, та інші 
громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

1.5. Щокварталу 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.

1.6. Здійснювати контроль за організацією роботи із зверненнями 
громадян у відділі житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури районної державної адміністрації.

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

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН

Володько

Горлачова





і
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №04

засідання колегії районної державної адміністрації 
від 22 травня 2018 року

6. Про підсумки економічного і соціального розвитку Чугуївського 
району за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки економічного і 
соціального розвитку Чугуївського району за 2017 рік, колегія районної 
державної адміністрації відмічає, що за більшістю економічних показників 
ситуація у районі є стабільною.

За підсумками 2017 року доходи загального фонду бюджету району 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 112,1% відповідно до 
затвердженого з урахуванням змін плану, надходження склали 78759,0 тис.грн 
при плані 70285,7 тис.грн (+ 8473,3 тис.грн).

План з основних бюджетоутворюючих податків -  податку на доходи 
фізичних осіб -  виконаний на 112,0% (+4970,3 тис.грн), по єдиному податку -  
на 112,0% (+1358,3 тис.грн), по податку на майно -  на 111% (+1525,4 тис.грн).

Доходи загального фонду (без трансфертів) за 2017 рік проти минулого 
року збільшились на 35,3%, або на 20536,0 тис.грн, за рахунок збільшення 
надходжень податку на доходи фізичних осіб на 44,6% або на 14340,6 тис.грн, 
плати за землю -  на 20,7% або на 2303,7 тис.грн, єдиного податку 
з сільгоспвиробників -  на 25,4% або на 1449,6 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата по району за 2017 рік склала 6490 грн, 
що у порівнянні з відповідним періодом 2016 року становить 171,7%. 
Прожитковий мінімум на працездатну особу з початку 2017 року становив 
1600 грн, з 01.12.2017 -  1684 грн.

За призначенням субсидії звернулись 11159 домогосподарств (84,04%). 
Призначено субсидію 11304 домогосподарствам (85,13%) на суму 
4292,01 тис.грн (у 2016 році 13038 домогосподарствам (98,0%)).

За рішенням районної конфліктної комісії з питань призначення 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання населенню 
пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 
палива призначено: субсидію -  624 сім’ям (5,5%), допомогу -  115 отримувачам.

За 2017 рік у районі створено 312 нових робочих місць, з них: 
юридичними особами -  113, фізичними особами -  154, за договорами трудового 
найму працює 45 осіб.

Фінансування виплати пенсій та різних видів допомоги протягом 
звітного періоду проведено у повному обсязі. Заборгованості немає.
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На обліку в Чугуївському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду 
України Харківської області перебуває 17147 пенсіонерів. Місячна потреба у 
коштах на виплату пенсій на місяць 2018 року становить 37417,80 тис.грн. 
Середній розмір пенсії становить 2460,19 грн.

Аграріями у 2017 році було зібрано добрий урожай зернових та 
зернобобових культур, який склав 107,7 тис. тонн при середній урожайності 
42,7 ц/га, технічних культур -  50,1 тис. тонн, в тому числі соняшнику -  35,4 тис. 
тонн, цукрового буряку -  12,2 тис. тонн. Також було зібрано 8,8 тис. тонн овочів 
відкритого ґрунту та 1,1 тис. тонн овочів закритого ґрунту, 837 тонн яблук.

За 12 місяців 2017 року валове виробництво продукції рослинництва 
у порівняних цінах 2010 року склало 278 млн.грн або 79,3% від показника 
минулого року.

У галузі тваринництва по сільськогосподарським підприємствам району 
станом на 01 січня 2018 року поголів’я великої рогатої худоби склало 
8134 голови, що більше показника минулого року на 52 голови, в тому числі 
корів -  2967 голів, що більше показника минулого року на 10 голів, 
свиней -  5332 голови, що на 76603 голови менше відповідно до показника 
минулого року, птиці -  131,5 тис. голів, що на 27,8 тис. голів більше, ніж у 
минулому році.

За останніми даними Головного управління статистики у Харківській 
області за підсумками 2017 року підприємствами Чугуївського району 
реалізовано промислової продукції на суму 1,5 млрд.грн, що складає 1,1% всієї 
реалізованої продукції Харківської області. З метою покращення показників 
зовнішньої торгівлі керівниками промислових підприємств вживаються заходи 
щодо розширення асортименту продукції на експорт та утримання позицій 
експортних поставок. Зовнішньоторговельний оборот району за січень- 
листопад 2017 року становить 23155,4 тис.дол. США. Загальний об’єм експорту 
становить 11015,3 тис.дол. США або 74,3% до показника минулого року, об’єм 
імпорту -  12140,1 тис.дол. США або 184,7% до показника минулого року.

Станом на 01.01.2018 у районі налічується 218 закладів торгівлі: 
133 магазини, 70 торговельних павільйонів, 15 кіосків.

Сфера громадського харчування налічує 51 підприємство: 1 ресторан, 
23 кафе, 1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень.

У порівнянні з початком 2017 року на підприємствах торгівлі району 
відзначається зростання цін на: борошно пшеничне (+7,9%), макаронні вироби 
(+13,6%), крупу гречану (+6,5%), крупу манну (+10,6%), рис (+13,8%), 
птицю -  кури випотрошені (+5,3%), ковбасу варену І ґатунку (+9,2%), молоко 
жирністю 2,5% у поліетиленових пакетах (+26,8%), сметану жирністю 20% 
(+35%), масло вершкове (+16,9%), сир кисломолочний жирністю 9% (+56,3%), 
яйця курячі (+14,8%), цукор-пісок (+16,7%), олію соняшникову рафіновану 
(+6,4%), сіль (+23,7%).

Збільшились ціни на хлібобулочні вироби: хліб із борошна пшеничного 
І ґатунку (+12%), хліб житньо-пшеничний (+21,8%), батон із борошна вищого 
ґатунку (+25,1%).
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Також спостерігалось збільшення ціни на нафтопродукти: бензин АІ-92 
(+14,1%), бензин марки АІ-95 (+14,8%), дизпаливо Преміум (+ 17,1%).

Враховуючи вищевикладене, з метою закріплення та розвитку 
позитивних тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової 
стабільності в усіх галузях району, підвищення життєвого рівня населення та 
вирішення існуючих проблемних питань, колегія районної державної 
адміністрації вирішила:

1. Заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику 
апарату районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів 
районної державної адміністрації взяти під особистий контроль хід виконання 
завдань Програми економічного і соціального розвитку Чугуївського району на 
2018 рік, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради від 13.02.2018.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації посилити 
контроль за ліквідацією заборгованості зі сплати податків та зборів.

3. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури районної державної адміністрації продовжити роботу щодо 
повних розрахунків населення за раніше отримані житлово-комунальні послуги 
та посилити контроль за своєчасною сплатою поточних платежів.

4. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 
адміністрації забезпечити виконання заходів щодо збільшення поголів’я корів, 
свиней та покращення показників виробництва сільськогосподарської 
продукції.

5. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної 
адміністрації:

5.1. Продовжити проводити аналіз обсягів виробництва продукції 
промисловими підприємствами району.

5.2. Забезпечити подальше проведення постійного моніторингу цін 
і процесів ціноутворення.

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

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН

Альошина

Горлачова
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №04

засідання колегії районної державної адміністрації 
від 22 травня 2018 року

7. Про стан організації діловодства та архівного зберігання 
документів у юридичних особах-джерелах формування Національного 
архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу 
районної державної адміністрації

Розглянувши та обговоривши інформацію про стан організації 
діловодства та архівного зберігання документів у юридичних 
особах -  джерелах формування Національного архівного фонду, які 
перебувають у зоні комплектування архівного відділу районної державної 
адміністрації (далі -  архівний відділ), колегія районної державної адміністрації 
відмічає, що архівним відділом вжито всіх необхідних заходів для розвитку 
архівної справи і діловодства, результатом чого є їх задовільний стан.

Архівним відділом здійснюється робота з формування Національного 
архівного фонду, організаційно-методичної координації діяльності державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду, 
у питаннях архівної справи і діловодства.

Архівний відділ взаємодіє з юридичними особами-джерелами 
формування Національного архівного фонду у напрямах організації і 
вдосконаленні роботи керівників служб діловодства та архівних підрозділів, 
взаємодії з експертними комісіями, наданні методичної допомоги в організації 
діловодства та зберіганні документів тощо.

Проведення семінарів з керівниками служб діловодства та архівних 
підрозділів, надання методичної допомоги дають позитивні результати. 
Зазначені заходи забезпечили позитивну динаміку роботи з архівними 
документами на підприємствах, в установах та організаціях Чугуївського 
району. Станом на 01.01.2018 90% юридичних осіб, які передають документи 
до архівного відділу, повністю описали документи постійного зберігання.

В управлінні агропромислового розвитку районної державної 
адміністрації та Мосьпанівській сільській раді триває проведення експертизи 
цінності документів та оформлення її результатів.

З метою розвитку архівної справи і діловодства та вирішення існуючих 
проблемних питань, враховуючи вищевикладене, колегія районної державної 
адміністрації вирішила:

1. Заступнику голови, керівнику апарату районної державної 
адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної
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адміністрації посилити контроль за станом архівної справи і діловодства 
у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2. Начальнику управління агропромислового розвитку районної 
державної адміністрації Олексієвець Г.М.:

2.1. Провести експертизу цінності документів та оформити її результати.
2.2. Про проведені заходи інформувати архівний відділ районної 

державної адміністрації.
3. Рекомендувати керівникам юридичних осіб -  джерел формування 

Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу:
3.1. Своєчасно проводити експертизу цінності документів.
3.2. Створити оптимальні умови зберігання архівних документів.
3.3. Документування управлінської інформації та організацію роботи 

з документами здійснювати відповідно до інструкцій з діловодства.
3.4. Про проведені заходи інформувати архівний відділ районної 

державної адміністрації.
4. Рекомендувати Мосьпанівському сільському голові:
4.1. Провести експертизу цінності документів та оформити її результати.
4.2. Про проведені заходи інформувати архівний відділ Чугуївської 

районної державної адміністрації.
5. Начальнику архівного відділу:
5.1. Здійснювати контроль за організацією ведення архівної справи 

і діловодства у юридичних особах -  джерелах формування Національного 
архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

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

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН

Савінова

Горлачова
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №04

засідання колегії районної державної адміністрації 
від 22 травня 2018 року

8. Звіт секретаря Кам’яноярузької сільської ради щодо усунення 
недоліків, виявлених під час роботи комісії з проведення перевірки 
здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади 
виконкомом Кам’яноярузької сільської ради

Заслухавши та обговоривши звіт секретаря Кам’яноярузької сільської 
ради щодо усунення недоліків, виявлених під час роботи комісії з проведення 
перевірки здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади 
виконкомом Кам’яноярузької сільської ради, колегія районної державної 
адміністрації відмічає, що робота виконавчого комітету Кам’яноярузької 
сільської ради спрямована на вирішення широкого спектру потреб і запитів 
сільських мешканців та усунення недоліків, виявлених під час роботи комісії з 
проведення перевірки здійснення делегованих повноважень органів виконавчої 
влади виконкомом Кам’яноярузької сільської ради.

У своїй роботі виконавчий комітет сільської ради керується Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до статей 27-39 
даного закону виконує власні та делеговані повноваження.

За підсумками 2017 року перевиконання власних та закріплених доходів 
загального фонду Кам’яноярузької сільської ради склало 167 %, за підсумками 
2018 року -  121,8 %. Першочергово здійснюється виплата захищених статей 
видатків, кредиторська заборгованість відсутня.

Кошти на актуалізацію генерального плану села Кам’яна Яруга були 
виділені рішенням сільської ради від 21.12.2017, однак з об’єктивних причин 
актуалізацію не здійснено.

Виконавчим комітетом сільської ради ведеться робота щодо створення 
необхідних умов для здобуття повної загальної освіти дітьми шкільного віку та 
виховання дітей, підлітків і молоді, розвитку їх здібностей. На території ради 
працює Кам’яноярузький навчально-виховний комплекс, у якому навчається 
134 учня, є 2 дошкільні групи на 45 дітей. Другу дошкільну групу було 
відкрито у 2017 році на 25 дошкільнят завдяки спільним зусиллям виконавчого 
комітету сільської ради, районної державної адміністрації, батьків та спонсорів. 
Щорічно виконавчим комітетом сільської ради розробляються заходи щодо 
покращення функціонування навчально-виховного комплексу та спільно з 
директором закладу вирішуються проблемні питання, покращується 
матеріально-технічне забезпечення, проводяться ремонтні роботи. Велику 
допомогу у вирішенні соціально-побутових питань надають підприємства, які 
розташовані на території сільської ради.
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У сфері медичного обслуговування населення делеговані повноваження 
виконавчим комітетом сільської ради виконуються у повному обсязі. 
Амбулаторія обслуговує населення у кількості 3386 осіб, з них дорослі -  2909, 
діти -  477. Дитяче населення в повному обсязі було забезпечено 
імунобіологічними препаратами згідно з планом вакцинації на 2017 рік. 
Для надання невідкладної допомоги населенню була достатня кількість ліків та 
перев’язувального матеріалу.

На сьогодні на території ради мешкає 12 багатодітних сімей, в яких 
виховується 42 дитини, 5 дітей напівсиріт; 3 дітей з інвалідністю; 22 дитини із 
15 сімей одиноких матерів, 2 сім’ї, які опинились у складних життєвих 
обставинах. З цими сім’ями постійно проводиться відповідна робота щодо 
соціального захисту дітей.

У сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища виконавчий комітет сільської ради здійснює контроль 
за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, 
використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та 
місцевого значення, відтворення лісів.

На території ради працює 6 сільськогосподарських підприємств: 
ТОВ Агрофірма «Каяри» обробляє 69 паїв загальною площею 359,8878 га, 
ТОВ «Чугуївська» обробляє 28 паїв загальною площею 185,8706 га, 
1111 «Ясіон» -  12 паїв загальною площею 81,8233 га, ПП «Фенікс» -  25 паїв 
загальною площею 161,6437 га, ПП «Три Агро 2007» -  77 паїв загальною 
площею 429,0653 га, ТОВ «Родомир Агро» -  14 паїв загальною площею 
77,958 га, на 1 невитребуваний земельний пай укладено 1 договір оренди. 
Також працюють 4 фізичні особи-підприємця: ФОП Демков В.М. обробляє 
24 пая загальною площею 126,1368 га, ФОП Ємленінов С.О. -  7 паїв загальною 
площею 50,2722 га, ФОП Гризлов І.М. -  12 паїв загальною площею 66,4811 га. 
Крім того, на території ради є 3 одноосібника, які обробляють 17,5852 га. 
Виконком сільської ради постійно здійснює контроль за використанням земель.

Виконком сільської ради здійснюються делеговані повноваження у сфері 
соціального захисту населення. Усі громадяни з числа працівників освіти, 
культури та охорони здоров’я відповідно до Порядку забезпечення працівників 
бюджетних установ безплатним користуванням житлом з опаленням і 
освітленням перебувають на обліку і користуються пільгами згідно 
з законодавством.

Постійно проводиться обстеження самотніх громадян. На території 
сільської ради працюють 2 соціальні працівники, які обслуговують 18 одиноких 
пристарілих громадян.

Протягом 2017 року до виконання громадських робіт тимчасового 
характеру було залучено трьох зареєстрованих безробітних. У 2018 році також 
3 особи, які перебувають на обліку в Чугуївському міському районному центрі 
зайнятості, прийняті на виконання громадських робіт до сільської ради 
з 1 квітня.
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За 2017 рік було оформлено: субсидій -  164, з них 18 за використання 
твердого палива; допомог при народженні -  22, допомог одиноким 
матерям -  27, державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям -  23.

На території ради проживає 13 громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, з них: І категорії -  3 особи, ІІ категорії -  4 особи, 
ІІІ категорії -  4 особи, вдів -  2 особи.

Відкориговано та допрацьовано документи з цивільного захисту. 
Для планування, підготовки і проведення заходів щодо організації вивезення 
(виведення) населення з зони можливого впливу наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру, якщо 
виникає безпосередня загроза життю або заподіяної шкоди здоров’ю людини, 
розміщення його за межами небезпечних зон та життєдіяльності утворена 
евакуаційна комісія. З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
координації дій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної 
ситуації утворена комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій.

На території ради працює консультаційний пункт з питань цивільного 
захисту.

Враховуючи вищезазначене, колегія районної державної адміністрації 
вирішила:

1. Звіт секретаря Кам’яноярузької сільської ради щодо усунення 
недоліків, виявлених під час роботи комісії з проведення перевірки здійснення 
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомом 
Кам’яноярузької сільської ради, взяти до відома.

2. Рекомендувати виконкому Кам’яноярузької сільської ради:
2.1. Здійснювати більш широку інформаційну та роз’яснювальну роботу 

серед населення щодо прав громадян на користування житловими субсидіями 
та можливості їх оформлення в управлінні праці та соціального захисту 
населення районної державної адміністрації.

2.2. Вжити заходів щодо завершення проектних робіт по оновленню 
генерального плану с. Кам’яна Яруга.

2.3. Один раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним 
періодом, подавати до організаційного відділу апарату районної державної 
адміністрації узагальнений звіт про виконання делегованих повноважень 
органів виконавчої влади за встановленою формою відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку 
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 
повноважень органів виконавчої влади» (із змінами).

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

Голова районної державної
адміністрації М.М. ШОШИН

Михайлова

Горлачова


