
 
 

УКРАЇНА 
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 
 

 засідання колегії районної державної адміністрації та  
колегії відділу освіти районної державної адміністрації 

від 25 вересня 2018 року 
 

1. Про формування  мережі  закладів дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти району на 2018/2019 навчальний рік. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про формування мережі закладів 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району на  
2018/2019 навчальний рік, колегія районної державної адміністрації та колегія 
відділу освіти районної державної адміністрації відмічають, що у минулому 
2017/2018 навчальному році була повністю збережена мережа закладів 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.  

У зв’язку з утворенням Малинівської об’єднаної територіальної громади, 
Малинівська гімназія, Старогнилицький навчально-виховний комплекс та 
Малинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів передані до комунальної власності 
Малинівської об’єднаної територіальної громади.   

 Відповідно до мережі на 2018/2019 навчальний рік у 12-ти закладах 

загальної середньої освіти навчається 2176 дітей у 150 класах. З них до 1-го 

класу прийшли 244 учні, які навчаються у 15 класах, до 10-х класів – 115 учнів 

(10 класів).  

У 2018/2019 навчальному році дошкільну освіту отримують 674 дитини у 
33 групах закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-
виховних комплексів. У 3-х закладах дошкільної освіти району функціонує            
21 група, де виховуються 433 дитини. У дошкільних підрозділах навчально-
виховних комплексів району працюють 12 груп, у яких виховується                        
241 дитина. 
 Без змін залишилася і мережа закладів позашкільної освіти, яка складає  
3 заклади позашкільної освіти (Чугуївський районний Будинок дитячої 
творчості Чугуївської районної ради Харківської області, Чугуївський районний 
Центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської 
області, Чугуївський районний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області). 

У Чугуївському районному Центрі дитячої та юнацької творчості 
Чугуївської районної ради Харківської області у 52 гуртках виховуються 950 
дітей, у Чугуївському районному Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді Чугуївської районної ради Харківської області у 50 гуртках 
виховуються 800 дітей, у Чугуївському районному Будинку дитячої творчості 
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Чугуївської районної ради Харківської області – у 27 гуртках 612 дітей. 
Всього у закладах позашкільної освіти, згідно з мережею на  

2018/2019 навчальний рік, у 129 гуртках у 3-х закладах позашкільної освіти 
виховується 2362 дитини, що складає 108% від загальної кількості дітей 
району.  

З метою забезпечення стабільного функціонування дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, максимального задоволення освітніх і 

культурних потреб дітей і учнів, колегія районної державної адміністрації та 

колегія відділу освіти районної державної адміністрації вважають за необхідне: 
1. Рекомендувати керівникам закладів освіти: 
1.1. Забезпечити максимальну наповнюваність класів відповідно до 

нормативних вимог. 
1.2. Взяти під особистий контроль набір учнів та вихованців до класів, груп 

та гуртків. 
1.3. Забезпечити збільшення показників охоплення дітей різними формами 

дошкільної освіти та стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного віку 
дошкільною освітою відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.4. Провести якісну підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-

зимовий період 2018/2019 років.  

2. Рекомендувати сільським та селищним головам сприяти у виконанні 
заходів з підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 
2018/2019 навчального року. 

3. Відділу освіти районної державної адміністрації: 

3.1. Вжити заходи щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти 
відповідно до освітніх запитів населення та впорядкування чисельності дітей у 
закладах дошкільної освіти у розрахунку на 100 місць. 

3.2. Взяти під особистий контроль виконання заходів у районі з підготовки 
закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 навчального 
року. 

3.3.  Забезпечити збереження мережі закладів позашкільної освіти.  

3.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

 

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                      Г. ТАНКОВ 

 

 

 

 

 
Лідія Волосенко 

 

Олена Горлачова
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 засідання колегії районної державної адміністрації та  
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2. Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
27.09.2017 № 733 «Про затвердження Положення про організацію 
оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 
ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту». 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733 «Про затвердження 
Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» 
колегія районної державної адміністрації та колегія відділу освіти районної 
державної адміністрації відмічають, що районною державною адміністрацією, 
підприємствами району проведена певна робота з виконання зазначеної 
постанови та є позитивні результати. 

На території Чугуївського району функціонує місцева автоматизована 
система централізованого оповіщення, яка забезпечує прийом сигналів і 
повідомлень від територіальної автоматизованої системи централізованого 
оповіщення Харківської області та здійснює оповіщення відповідних 
керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, 
підприємств, установ, організацій та населення. 

Місцева автоматизована система централізованого оповіщення створена 
на базі апаратури П-160, апаратури дистанційного управління (АДУ-ЦВ), 
розміщеної в  цеху центру телекомунікацій № 325 Харківської філії             
ПАТ «Укртелеком». У системі задіяні: 

мережа телефонного зв’язку (18 АТС, 3553 абонента); 
мережа проводової та ефірної радіотрансляції (284 проводових 

радіоточки); 
1 електросирена та пристрої керування об’єктовими електросиренами. 
Кінцевій блок апаратури оповіщення П-160 розміщений в черговій  

частині Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в Харківській області. 

Система оповіщення готова до застосування, працює надійно, збоїв в 

роботі не було. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури 

проводиться періодично. Перевірка роботи системи оповіщення проводиться 

щомісячно за графіком. 

Оповіщення керівного складу цивільного захисту здійснюється по 
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квартирним та службовим телефонам, які включені у дві стійки циркулярного 
виклику. На теперішній час у стійки циркулярного виклику включено                
40 телефонних номерів, з яких 22 службових та 7 домашніх телефонних номерів 
членів місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Чугуївського району.  

Оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, 
своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи 
проводиться районною спеціалізованою службою зв’язку та оповіщення 
цивільного захисту через мережу радіомовлення та ТРК Чугуївщини 
«Слобожанка». Оповіщення проводиться шляхом надання інформаційних 

повідомлень через плеєр DVD по проводовій радіотрансляції за 4 кодами 
класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, за якими населення 
Чугуївського району підлягає обов’язковій евакуації. 

Але цей напрям з оповіщення зараз неефективний, кількість радіоточок 

постійно скорочується. У разі виникнення неможливості проведення оповіщення 

населення по проводовому мовленню, по заявці будуть залучені автомобілі з 

гучномовцями (автомобілі Чугуївського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Харківській області та Чугуївське відділення            

ПАТ «Харківгаз»). За необхідністю передбачено залучення спеціальних машин 

гучномовного підсилення Харківської філії ПАТ «Укртелеком». 

Забезпечено постійний цілодобовий зв’язок і обмін інформацією з питань 
надзвичайних ситуацій сільських, селищних голів та секретарів сільських, 
селищних рад з керівництвом та керівниками структурних підрозділів районної 
державної адміністрації через домашні телефони та телефони мобільного 
зв’язку.  

Локальні системи оповіщення функціонують на 5 об’єктах підвищеної 
небезпеки (ТОВ «Малинівський склозавод», комплекс водопідготовки 

«Донець» відокремлений підрозділ КП «Харківводоканал», філія 
«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія»,              
ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод – плюс», ДП «Новопокровський 
комбінат хлібопродуктів», зона ураження від яких, у разі виникнення на них 
надзвичайної ситуації, досягає заселених територій.  

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення якості оповіщення про 
загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на території  району, 
колегія районної державної адміністрації та колегія відділу освіти районної 
державної адміністрації вважають за необхідне: 

1. Першому заступнику голови районної державної адміністрації взяти під 
особистий контроль виконання підприємствами установами і організаціями 
району вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733    
«Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері 
цивільного захисту».   

2. Рекомендувати Малинівській, Чкаловській селищним об’єднаним  
територіальним громадам вжити відповідних заходів щодо створення місцевих 
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автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. 

3. Рекомендувати сільським, селищним головам,  керівникам підприємств, 
установ і організацій району, незалежно від форми власності, власникам 
об’єктів з масовим перебуванням людей забезпечити у 2018-2019 роках 
встановлення у населених пунктах, на підприємствах, в установах і 
організаціях, у місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних 
пристроїв, електронних інформаційних табло, а також у службових і 
виробничих приміщеннях (у тому числі в навчальних та інтернатних закладах, 
закладах охорони здоров’я, на підприємствах, в установах і організаціях, що 
надають послуги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам 
населення, або за місцем роботи зазначених осіб) – звукові точки для передачі 

інформації з питань цивільного захисту. 
4. Рекомендувати районному центру телекомунікацій № 325 Харківської 

філії ПАТ «Укртелеком» – районній спеціалізованій службі зв’язку та 
оповіщення цивільного захисту спільно з сільськими, селищними радами 
забезпечити у 2018-2019 роках організацію оповіщення мешканців населених 
пунктів району, які потрапляють у зони можливих надзвичайних ситуацій за 
кодами 10260, 10310, 11110, 20610, через електросирени та вуличну 

звукофікацію за рахунок використання телефонних мереж зв’язку. 
5. Сектору цивільного захисту районної державної адміністрації разом з 

сільськими, селищними радами передбачити в Програмах економічного і 
соціального розвитку на 2019 рік кошти на проектування, будівництво, 
створення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці 
необхідного резерву апаратури і технічних засобів, які здійснюють передачу 
аудіоповідомлень або аудіовізуальних та інших повідомлень про загрозу 
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій і правил здійснення заходів 
безпеки. 

6. Сектору цивільного захисту районної державної адміністрації 
підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 
означеного питання. 
 
 
 

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                      Г. ТАНКОВ 

 

 

 

 

 

 
Микола Лучников 

 

Олена Горлачова
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3. Про стан впровадження автоматизованої системи електронного 
документообігу FossDoc в структурних підрозділах  районної державної 
адміністрації. 

  
Заслухавши та обговоривши інформацію про стан впровадження 

автоматизованої системи електронного документообігу FossDoc в структурних 
підрозділах  районної державної адміністрації, колегія районної державної 
адміністрації та колегія відділу освіти районної державної адміністрації 
відмічають, що діяльність з впровадження системи електронного 
документообігу спрямована на  створення єдиного механізму обробки 
документів, представлених в електронному вигляді, з реалізацією в 
майбутньому концепції «безпаперового діловодства». 

Впровадження системи електронного документообігу FossDoc 
здійснюється на виконання Програми інформатизації Чугуївського району на 
2018-2020 роки. 

Система електронного документообігу FossDoc (далі – система) – 
надійний, гнучкий та зручний в адмініструванні програмний продукт, який 
повністю забезпечує автоматизацію процесів діловодства в органах державної 
влади та місцевого самоврядування. 

Основними перевагами системи є:  
cтворення віртуальної структури організації, яка відповідає реальній;  
робота з вхідною/вихідною кореспонденцією: отримання листів, 

реєстрація, облік; 
можливість створювати власні рішення, типи документів, додавати поля в 

документи; 
єдине, захищене сховище документів; 
потужні засоби пошуку інформації у базі даних системи; 
ефективний механізм контролю, нагадування та аудиту; 
фіксація факту передачі паперових оригіналів чи копій документів 

співробітникам-виконавцям. 
У 2012 році систему придбано та введено в експлуатацію.  
При переході з програми «Дело 8.0.9» на FossDoc було проведено 

конвертацію наявної бази даних. У якості сервера використовується потужний 
комп’ютер з процесором Intel® Core ™ i5, материнська плата MSI H-270-A Pro, 
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оперативна пам’ять 16 Gb під керуванням ліцензійної серверної операційної 
системи MS Server 2012. 

Наразі у системі доступно використання 30 ліцензій користувачів. 
Для збереження та захисту бази даних, яка зараз має розмір 60Гбт, 

проводиться щоденно резервне копіювання на зйомний жорсткий диск. 
Доступ до серверу клієнтам за межами локальної мережі районної 

державної адміністрації забезпечується через відкритий додатковий порт на 
роутері. 

У системі створено віртуальну структуру районної державної 
адміністрації, заведено користувачів у структурних підрозділах, тобто створені і 
постійно оновлюються довідники підрозділів і користувачів. Кожен користувач 
має свою роль, тобто для кожного розмежовуються, обмежуються чи 
добавляються функції доступу до конкретних типів документів, встановлюється 
можливість виконувати функції за іншого працівника на час його відсутності. 

Створено нові типи документів, що відповідають затвердженій 
номенклатурі справ. Вхідні документи мають 4 типи: листування з органами 
вищого рівня, листування з районними організаціями, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації та рішення обласної ради, Укази Президента 
України та рішення Кабінету Міністрів України. Заведено також такі типи 
документів, як: звернення громадян, вихідні. З внутрішніх документів ведеться 
реєстрація та відпрацювання розпоряджень з основної діяльності, 
розпоряджень з кадрових питань (окремо – з особового складу, відрядження, 
відпустки).  З питань контролю створено типи документів: акт про перевірку 
здійснення виконавчими комітетами сільських, селищних рад делегованих 
повноважень органів виконавчої влади, довідки за результатами вивчення стилю 
та методів роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

За вказаними типами документи реєструються, вводяться резолюції, 
відслідковується їх виконання. До кожного документа прикріплюється 
відсканований оригінал. Між вихідними та вхідними документами 
установлюється зв’язок.  

У системі є ряд стандартних звітів. Звіти по необхідним типам документів, 
виконавцю, датам чи іншим показникам можна побудувати на закладці 
угрупування. Також для аналізу можна виконувати різні типи побудови 
віртуальних папок. 

Таким чином, можна стверджувати, що електронним документообігом 
повністю охоплена робота загального відділу та відділу управління персоналом 
апарату районної державної адміністрації.  

Наразі проведено відпрацювання основних процедур спадного 
безпаперового руху документів. Мається на увазі, що в підрозділах районної 
державної адміністрації доступні всі електронні документи,  які направлені на 
виконання, зв’язані з ними вихідні, а також є можливість звітувати про 
виконання доручень. 

У 2018 році, згідно з наказом керівника апарату районної державної 
адміністрації від 16.08.2018 № 16-о «Про впровадження електронної реєстрації 
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документів в структурних підрозділах Чугуївської районної державної 
адміністрації Харківської області», за затвердженим графіком проводиться 
налаштування електронної реєстрації внутрішньої вхідної, вихідної 
документації та наказів 6 типів. На даний час проведено налаштування 
електронної реєстрації та навчання з працівниками архівного відділу, 
управління агропромислового розвитку, фінансового управління та відділу 
освіти районної державної адміністрації. 

З метою впровадження в районній державній адміністрації системи 
електронного документообігу FossDoc  в повному обсязі, колегія районної 
державної адміністрації та колегія відділу освіти районної державної 
адміністрації вважають за необхідне: 

1. Першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату та 
керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації 
забезпечити впровадження системи електронного документообігу в районній 
державній адміністрації. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:  
2.1. Оновити накази щодо призначення відповідальної особи в 

структурному підрозділі районної державної адміністрації за впровадження 
системи електронного документообігу FossDoc та надати до 25 жовтня                              
2018 року їх копії до загального відділу апарату районної державної 
адміністрації. 

2.2. Вживати заходів щодо налагодження електронної реєстрації вхідних, 
вихідних та внутрішніх документів структурного підрозділу районної 
державної адміністрації в системі електронного документообігу FossDoc. 

3. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації: 
3.1. Проаналізувати відповідність проходження внутрішніх документів 

апарату районної державної адміністрації в електронному вигляді паперовому 
документообігу.    

3.2. Визначити необхідність щодо закупівлі додаткових ліцензій 
користувачів, модулів для системи електронного документообігу FossDoc. 

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

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації 

 
                      Г. ТАНКОВ 
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