
 
 

УКРАЇНА 
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05 

 

 засідання колегії районної державної адміністрації  
від 26 червня 2018 року 

 
1. Про підбиття підсумків роботи дорожніх підприємств району в 

осінньо-зимовому періоді 2017-2018 років та визначення основних завдань 
щодо їх підготовки до сталого функціонування в зимових умовах 2018-2019 
років 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підбиття підсумків роботи 

дорожніх підприємств району в осінньо-зимовому періоді 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 роботу у цьому напрямі було спрямовано на забезпечення 

безперебійного руху транспорту під час снігопадів, снігових заметів і 

ожеледиці, та створення умов для  підвищення рівня безпеки дорожнього руху. 

Експлуатаційна довжина автомобільних доріг Чугуївського району 

загальнодержавного, обласного та місцевого значень становить 740,2 км, у тому 

числі з твердим покриттям – 584,4 км.  

Дороги в межах Чугуївського району обслуговуються організаціями: 

філія «Чугуївський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України», «Куп’янське ДЕП» ДП «Харківський 

облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та «Чугуївське ДЕП»                            

ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України».  

У зимовий період на зазначених підприємствах було заготовлено         

піску – 3438 м
3
, технічної солі – 770 т. Були задіяні такі механізми, як роторні 

снігоочищувачі, навісне обладнання, автогрейдери, піскорозкидувачі та 

навантажувачі.  

Згідно з технічними правилами ремонту та утримання автодоріг  

проводилась першочергова обробка аварійно-небезпечних ділянок та додатково 

було встановлено 410 тимчасових знаків. 

Для розчистки під’їзних доріг та дорожньої мережі населених пунктів 

залучалась техніка сільськогосподарських та комунальних підприємств району. 

Першочергово розчищались дороги до шкіл, лікарень та інших об’єктів 

життєзабезпечення. 

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації щоденно проводився 

моніторинг щодо роботи снігоприбиральної техніки та кількості використаних 

протиожеледних матеріалів. 
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Незважаючи на посилену роботу дорожніх підприємств району, 

відмічались недоліки, які впливали на їх сталу роботу у зимовий період. 

Наприклад, при отриманні штормового попередження не завжди своєчасно 

філія «Чугуївський райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України» (далі – філія «Чугуївський райавтодор») 

реагувала на наслідки погіршення погодних умов, причиною була відсутність 

паливно-мастильних матеріалів та неефективність роботи керівника 

підприємства.  

Фактично філією «Чугуївський райавтодор» під час снігових заметів 

зачищалися від снігу лише 65,9 км з закріплених доріг, а саме: 

Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова – 5 км;  

під’їзд до села Стара Покровка – 2 км; 

Зарожне – Велика Бабка – Молодове – 20,8 км; 

Стара Гнилиця – Лиман – Нижній Бишкин – 12,9 км;  

Чугуїв – Есхар – 9,2 км; 

під’їзд до смт Малинівка – 7,9 км; 

Піщане – Велика Бабка – 8,1 км.  

Розчищення решти 173,9 км із закріплених по району за філією 

«Чугуївський райавтодор» доріг здійснювалося технікою сільськогосподарських 

та промислових підприємств, фермерів.   

Також, у ліквідації наслідків погодних умов брала участь оперативно-

рятувальна служба Чугуївського районного відділу Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Харківській 

області. Крім цього, залучалася важка військова техніка військових бригад 

Чугуївського гарнізону, а саме: військової частини А 4104, військової частини  

А 2467, 92-ї окремої механізованої бригади, на автомобільній дорозі 

державного значення «Чугуїв – Мілове» в районі с. Коробочкине, де снігові 

замети місцями досягали до 2 м, працювали БМП, КрАЗи, роторні УРАЛи, 

інженерна машина розгородження. Всього були задіяні 8 важких механізмів. 

Проблемою також є те, що спецтехніка, яка залучається до роботи             

в зимовий період, експлуатується більше 15-20 років та потребує заміни.  

Протягом зимового періоду 2017-2018 років у наслідок неякісного 

розчищення доріг загального користування, які обслуговує філія «Чугуївський 

райавтодор», зафіксовано велику кількість випадків застрягання 

великовантажного та легкового транспорту.  

Безініціативність керівника філії «Чугуївський райавтодор»                        

у роботі з органами місцевого самоврядування та відсутність взаєморозуміння 

не дає підстав органам влади району вважати зазначене підприємство надійним 

партнером у вирішенні питань утримання дорожньої інфраструктури, 

забезпеченні безпеки дорожнього руху. Результатом такої діяльності є занепад 

доріг загального користування району за всіма напрямами. 

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення сталого 
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функціонування дорожньо-мостового господарства в період 2018-2019 років, 

колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1.  Роботу дорожніх підприємств: філій «Чугуївський райавтодор»               

ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та 

«Куп’янське ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні 

дороги України» щодо утримання автомобільних доріг у зимовий період      

2017-2018 років вважати такою, яка виконана на неналежному рівні. 

2.  Визначити автомобільні дороги загального користування по 

Чугуївському району як такі, що знаходяться в незадовільному стані. 

3. Рекомендувати сільським та селищним головам розглянути питання 

стосовно укладання договорів з підприємствами, агрофірмами та організаціями 

всіх форм власності щодо виділення техніки для роботи в зимовий період   

2018-2019 років.  

4.  Рекомендувати керівникам філій: «Чугуївський райавтодор»                     

ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», 

«Куп’янське ДЕП» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні 

дороги України» та «Чугуївське ДЕП» ДП «Харківський облавтодор»                

ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», керівникам господарств, організацій 

та підприємств району: 

4.1. Призначити відповідальних осіб, які, при одержанні штормового 

попередження, забезпечуватимуть своєчасну організацію роботи механізмів на 

закріплених ділянках доріг. 

4.2. Розробити план захисту доріг від снігових заметів і ожеледиці згідно 

з технічними правилами ремонту та утримання доріг. 

4.3. Провести заготівлю необхідної кількості протиожеледної суміші та 

створити запас паливно-мастильних матеріалів (не менше як для 10-денної 

роботи). 

4.4. Організувати цілодобове чергування на дорожніх підприємствах 

відповідальних працівників у зимовий період 2018-2019 років. 

4.5. Вжити заходів щодо створення працюючим необхідних побутових 

умов (пункти обігріву, теплий спецодяг, гаряче харчування). 

4.6. Встановити додаткові інформаційні знаки на аварійно-небезпечних 

ділянках доріг. 
4.7. Виконати до 20 червня 2018 року роботи по встановленню знаків 

обмеження руху великовантажного автомобільного транспорту та 

грейдеруванню узбіч на автомобільній дорозі загального користування. 

4.8. До 31 серпня 2018 року виконати ремонтні роботи на дорогах 

загального користування, по яким проходять маршрути шкільних автобусів. 

5. Рекомендувати начальнику Чугуївського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Харківській області під час снігопадів і 

ожеледиці організувати своєчасний і безпечний пропуск автотранспорту на 

дорогах та надавати допомогу дорожнім організаціям у перевезенні механізмів 
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до місць виконання робіт. 

6. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, будівництва 

та інфраструктури районної державної адміністрації підготувати проект 

розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного питання. 

 

 

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                                    Г.В. ТАНКОВ 

 
Володько 

 

Омельченко



 
 

УКРАЇНА 
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05 

 

 засідання колегії районної державної адміністрації  
від 26 червня 2018 року 

 
2. Про підсумки призову громадян району на строкову військову 

службу у квітні-травні 2018 року 
 
Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки призову громадян 

району на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року, колегія 

районної державної адміністрації відмічає, що робота з організації та 

проведення призову громадян України на військову службу у квітні-травні 2018 

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 та інших військових формувань 

України.  

Навесні 2018 року до Збройних Сил України та інших військових 

формувань України було призначено 32 призовника, але відправлено для 

проходження строкової військової служби 30 призовників, 2 призовникам за 

відсутністю команд відправка скасована. 

За підсумками весняної призовної кампанії 2018 року завдання району 

щодо призову громадян на строкову військову службу виконано на 100%.  

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

незадовільна робота окремих виконавчих комітетів сільських та селищних 

рад щодо організації оповіщення юнаків, які підлягали 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 та інших військових формувань України; 

 ухилення від призову на строкову військову службу та несвоєчасне 

завершення додаткового медичного обстеження. 

У період проведення призову навесні 2018 року на додаткове медичне 

обстеження направлено 31 призовника, з них своєчасно не завершили 

обстеження 5 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;  
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значна тривалість окремих видів медичного обстеження. 

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 квітні-травні 

2018 року, 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 офіцерів 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 

офіцерів 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. Старшому інспектору сектору з питань 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 у жовтні-листопаді 2018 року. 

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.  

 
 
 

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                                    Г.В. ТАНКОВ 

 

Левченко 

 

Омельченко 



 
 

УКРАЇНА 
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05 

 
 засідання колегії районної державної адміністрації  

від 26 червня 2018 року 
 

3. Про стан реалізації державної політики у сфері запобігання 
корупції у Чугуївській районній державній адміністрації 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про стан реалізації державної 

політики у сфері запобігання корупції у Чугуївській районній державній 

адміністрації, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 

антикорупційна робота в районній державній адміністрації спрямована на  

запобігання корупційним проявам, посилення роз’яснювальної роботи, 

забезпечення прозорості роботи державних службовців та підвищення рівня 

довіри громадян до влади. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04.05.2018 

№ 167 затверджено Положення про відповідальну особу з питань запобігання та 

виявлення корупції у Чугуївській районній державній адміністрації Харківської 

області. На цей час виконання обов’язків відповідальної особи з питань 

запобігання та виявлення корупції у Чугуївській районній державній 

адміністрації залишено за головним спеціалістом відділу управління 

персоналом апарату районної державної адміністрації Ушатюк Тетяною 

Володимирівною, тимчасово, до призначення в установленому законодавством  

порядку провідного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області.  

Керівниками окремих структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, директором Чугуївського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, сільськими, селищними головами визначено 

відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції у 

підпорядкованих структурах. 

На виконання вимог антикорупційного законодавства у районній 

державній адміністрації видана низка розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.  

Робота з попередження корупційних проявів серед державних 

службовців, недопущення можливості виникнення у них конфлікту інтересів 

постійно проводиться в апараті та структурних підрозділах районної державної 

адміністрації. 

Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо підвищення 

ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення всебічного розгляду 
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порушених у них питань, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав 

та інтересів громадян, з урахуванням здійснення заходів щодо запобігання 

створенню можливостей виникнення конфлікту інтересів під час розгляду 

звернень громадян, юридичних та фізичних осіб. Відповіді на звернення 

громадян надаються своєчасно, у терміни, визначені чинним законодавством. 

Проводиться робота щодо реалізації Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», а також забезпечення прозорості та відкритості в 

діяльності органу, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 

публічної інформації, що була створена або отримана районною державною 

адміністрацією в процесі виконання наданих чинним законодавством 

повноважень. Оскаржень рішень, дій чи бездіяльності районної державної 

адміністрації як розпорядника публічної інформації з боку запитувачів не було. 

Декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або 

місцевого самоврядування, за 2017 рік, подали 146 державних службовців            

районної державної адміністрації (фактично працюючих та звільнених 

упродовж 2017 року). Ці декларації наявні в Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Щодо 3 державних службовців, які не подали декларацію, направлені               

відповідні повідомлення до Національного агентства з питань запобігання 

корупції відповідно до вимог чинного законодавства. На 1 з цих державних  

службовців працівниками Управління захисту економіки в Харківській області 

Департаменту захисту економіки Національної поліції складено 

адміністративний  протокол, який направлено для розгляду до суду. 

За звітний період інформації щодо проведення перевірок додержання 

законодавства і ревізій, застосування адміністративних штрафів та фінансових 

санкцій до працівників районної державної адміністрації не надходило.  

Рішень суду про притягнення до відповідальності державних службовців 

районної державної адміністрації не надходило; за вчинення корупційних діянь 

чи інших правопорушень, пов’язаних із корупцією, звільнень державних 

службовців із займаних посад на підставі рішень суду не було. 

Для інформування громадськості з означеного питання на офіційному 

веб-сайті районної державної адміністрації ведеться рубрика «Запобігання 

проявам корупції». 

З метою забезпечення реалізації завдань у сфері запобігання корупції, 

визначених Законом України «Про запобігання корупції», актами і дорученнями 

Президента України та Кабінету Міністрів України, запобігання корупційним 

проявам, посилення роз’яснювальної роботи, забезпечення прозорості роботи 

державних службовців та підвищення рівня довіри громадян до влади  колегія 

районної державної адміністрації вирішила: 

1. Першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату та 

керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації 
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забезпечити неухильне виконання законодавчих та нормативно-правових актів 

щодо виконання антикорупційного чинного законодавства України. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:  

2.1. Провести аналіз стану реалізації державної політики у сфері 

запобігання корупції у підпорядкованих підрозділах та за результатами 

проведеного аналізу вжити дієвих заходів щодо практичної реалізації 

антикорупційного чинного законодавства України. 

2.2. Здійснити заходи щодо підвищення рівня освіченості державних 

службовців у питаннях чинного антикорупційного законодавства. 

2.3. Розглянути питання про стан реалізації державної політики у сфері 

запобігання корупції у підпорядкованих підрозділах на нарадах та надати 

інформацію з цього питання до відділу управління персоналом апарату 

районної державної адміністрації до 25 липня 2018 року. 

2.4. Вживати заходів щодо посилення відкритості, гласності та прозорості 

у діяльності підпорядкованих підрозділів, забезпечивши своєчасне постійне 

надання відповідної інформації для публікації на офіційному веб-сайті районної 

державної адміністрації. 

2.5. Щомісячно до 10 числа надавати відповідальній особі з питань 

запобігання та виявлення корупції у Чугуївській районній державній 

адміністрації інформацію про публічні закупівлі, які здійснює відповідний 

структурний підрозділ. 

3. Рекомендувати сільським, селищним головам: 

3.1. Забезпечити постійне проведення правоосвітньої роботи з питань 

роз’яснення депутатам сільських, селищних рад та посадовим особам органів 

місцевого самоврядування змін в антикорупційному законодавстві. 

3.2. Уживати додаткових координаційних заходів у зазначеному напрямі з 

метою мінімізації скоєння корупційних правопорушень особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави, депутатами сільських, селищних рад та 

посадовими особами органів місцевого самоврядування. 

4. Головному спеціалісту відділу управління персоналом апарату 

районної державної адміністрації: 

4.1. Сприяти підвищенню кваліфікації працівників районної державної 

адміністрації з зазначених питань. 

4.2. Вжити організаційних заходів щодо своєчасності подання 

державними службовцями районної державної адміністрації декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

за 2018 рік, а також забезпечити контроль за поданням декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

кандидатами на зайняття посад державної служби та особами, які припиняють 

діяльність, пов’язану з виконанням функції держави або місцевого 

самоврядування. 
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4.3. Здійснювати моніторинг офіційного порталу оприлюднення 

інформації про публічні закупівлі України «ProZorro» або інших порталів, на 

яких районна державна адміністрація проводить тендерні процедури. 

Інформацію про результати моніторингу надавати до сектору з питань 

запобігання та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної 

адміністрації щомісяця до 20 числа. 

4.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 
 
 

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                                    Г.В. ТАНКОВ 

 
Ушатюк 

 

Омельченко 

 

 

 

 

 


