
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно-господарського активу району

від 26 січня 2016 року

1. Про  підведення  підсумків  роботи  сільськогосподарських
підприємств району за 2015 рік. 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підведення підсумків роботи
сільськогосподарських  підприємств  району  за  2015  рік,  колегія  районної
державної  адміністрації  відмічають  позитивні  показники,  що  досягнуті
господарствами  району.  Зернових  та  зернобобових  культур  зібрано  –
116685,3  тон,  технічних  культур  –  47479,2  тон,  овочевих  –  11279,3  тон,
кормових культур – 70293,1 тонни, фруктових культур – 536,2 тонни.

За 12 місяців 2015 року валове виробництво продукції  рослинництва у
порівняних цінах 2010 року склало 256,5 млн.  грн.  або 87,7% від показника
минулого року.

У  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.01.2016 поголів’я  великої  рогатої  худоби  склало  6672 голови,  що  більше
показника  минулого  року  на  951  голову,  в  тому  числі  корів  –
2035  голів,  що  на  рівні  минулого  року,  свиней  –  118596  голів,  що  на
4079  голів  більше  відповідно  до  показника  минулого  року,  птиці  –
134,7 тис. голів, що на 2,1 тис. голів більше відповідного показника минулого
року.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого розвитку виробництва в
сільськогосподарській  галузі,  задоволення продовольчих потреб  населення та
продовольчої  безпеки  держави,  колегія  районної  державної  адміністрації  та
постійно  діюча  комісія  районної  державної  адміністрації  з  питань  розгляду
звернень громадян вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1.1. При  плануванні  виробництва  продукції  рослинництва  урожаю

2016 року передбачити збільшення посівних площ під зернові культури.
1.2. Вжити  необхідних  заходів  щодо  забезпечення  господарств  району

матеріальними та трудовими ресурсами.
1.3. Недопустити зменшення поголів’я великої рогатої худоби. Провести

селекційну роботу з метою збільшення продуктивності дійного стада.
1.4. Проводити  оновлення  технічного  оснащення  виробництва  в  галузі

тваринництва та рослинництва.
2. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної

адміністрації:
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2.1. Забезпечити  виконання  плану  виробництва  сільськогосподарської
продукції у 2016 році.

2.2. Сприяти  підвищенню  економічної  ефективності  та  екологічної
безпеки землекористування.

2.3. Вжити заходів щодо забезпечення придбання сільськогосподарськими
підприємствами сільськогосподарської техніки.

2.4. Сприяти реалізації комплексу заходів, спрямованих на розвиток галузі
рослинництва та тваринництва.

2.5. Надавати практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам
району з  питань ефективного використання земельних ресурсів,  переведення
виробництва галузі тваринництва на більш сучасні та ефективні технології.

2.6. Забезпечити  проведення  постійних  моніторингів  діяльності
сільськогосподарських підприємств району.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Беліменко

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно-господарського активу району

від 26 січня 2016 року

2. Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  щодо  виконання
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” за  2015 рік.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  роботи  із
зверненнями  громадян  в  Чугуївській  районній  державній  адміністрації  в
2015 році, колегія районної державної адміністрації та постійно діюча комісія
районної  державної  адміністрації з  питань  розгляду  звернень  громадян
відмічають,  що  робота  із  зверненнями  громадян  у  Чугуївській  районній
державній адміністрації  ведеться на належному рівні.

З  початку  року  до  районної  державної  адміністрації  надійшло
821 звернення громадян. Із урахуванням письмових та колективних звернень до
районної  державної  адміністрації  звернулося  1939  громадян,  які  у  своїх
зверненнях  порушили  870  різноманітних  питань,  з  них:  поштою  надійшло
24 звернення,  через  органи  влади  вищого  рівня  –  245,  через  уповноважену
особу – 1, на особистому прийомі – 224, особисто – 326, крім того отримано
1 електронне  звернення.  Повторних  звернень  до  районної  державної
адміністрації  не  надходило,  проте  зареєстровано  13  дублетних  звернень,  з
якими громадяни звернулись до різних гілок влади.

Від найменш захищеної  категорії  громадян надійшло 446 звернень,  що
становить 54% від загальної кількості звернень.

Належна увага у звітному періоді приділялась зверненням учасників АТО.
Від  даної  категорії  громадян  зареєстровано  47  звернень.  Комісією  з  питань
надання  одноразової  допомоги  звільненим  у  запас  (демобілізованим)
військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції та членам
сімей загиблих (померлих)  під  час  участі  в  антитерористичній операції  було
надано матеріальну допомогу на суму 210 тис. грн.

Найбільш  характерними  питаннями,  з  якими  зверталися  громадяни  у
2015 році, як і впродовж останніх звітних періодів, були питання соціального
захисту населення – 415; комунального господарства – 263; аграрної політики і
земельних відносин – 47; охорони здоров’я – 29; транспорту та зв’язку – 25;
праці  і  заробітної  плати  –  24;  житлової  політики –  17;  економічної,  цінової,
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інвестиційної,  зовнішньоекономічної,   регіональної  політики  та  будівництва,
підприємництва  –  11;  освіти,  наукової,  науково-технічної,  інноваційної
діяльності  та  інтелектуальної  власності  –  10;  забезпечення  дотримання
законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, інші –
по 7; сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності,  фізичної культури і спорту – 6;
діяльності місцевих органів виконавчої влади та діяльності органів місцевого
самоврядування – по 3; екології, природних ресурсів – 2; культури та культурної
спадщини, туризму – 1.

Протягом  2015  року  із  загальної  кількості  звернень,  що  надійшли  до
районної державної адміністрації, 477 звернення вирішено позитивно, на 318 –
надані  роз’яснення  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства,  7  звернень
надіслано  за  належністю.  На  даний  час  в  стадії  розгляду  знаходяться
19 звернень.

Питання щодо роботи із зверненнями громадян постійно заслуховуються
на засіданнях колегії районної державної адміністрації. 

З  метою  підвищення  рівня  виконавської  дисципліни  та  персональної
відповідальності  посадових  осіб  за  стан  роботи  із  зверненнями  громадян,
зокрема  тими,  що  надійшли  з  “Урядової  гарячої  лінії”,  загальним  відділом
апарату  районної  державної  адміністрації  проведено  аналіз  роботи  щодо
розгляду звернень громадян, що надійшли з “Урядової гарячої лінії” протягом
2015 року. 

Одним із важливих напрямів роботи залишається проведення особистого
прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації. За 2015 рік
проведено  140 особистих прийомів (з них виїзних – 71), на яких прийнято, з
урахуванням  колективних  звернень,  381  громадянин  (на  виїзних  –  282,  на
місці – 99). 

На  виконання  пункту  3  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”  при  районній  державній  адміністрації
працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. За звітний
період  було  проведено  12  засідань  комісії,  в  тому  числі  –  4  виїзних
(смт Малинівка (двічі), смт Есхар, с. Мосьпанове). 

Однією з  форм спілкування  з  громадянами  є  зустрічі  голови  районної
державної  адміністрації  з  населенням сіл та селищ району безпосередньо на
місцях  з  метою  вирішення  проблем  та  усунення  явищ,  що  негативно
сприймаються громадськістю. За звітний період проведено 14 таких зустрічей.
Ця форма спілкування забезпечує громадянам можливість участі в управлінні
громадськими та державними справами з метою впливу на поліпшення роботи
органів  державної  влади  і  місцевого  самоврядування,  установ,  організацій
району  незалежно  від  форм  власності,  відстоювання  своїх  прав  і  законних
інтересів,  відновлення  їх  у  разі  порушення,  а  керівництву  та  спеціалістам
районної  державної  адміністрації  –  детально  вивчити  ситуацію.  Жодне
звернення  не  залишене  без  належної  уваги  та  детального  роз’яснення.  За
результатами  зустрічей  були  прийняті  відповідні  доручення  голови  районної
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державної адміністрації з визначенням термінів та відповідальних за виконання
завдань, що спрямовані на покращання життя мешканців Чугуївського району.
Контроль  за  їх  виконанням  здійснюється  головою  районної  державної
адміністрації особисто.

Для оперативного реагування на питання, які турбують мешканців району,
служить телефонний зв’язок з населенням “Пряма лінія”. Це є однією з форм
спілкування з  громадянами в  районній державній адміністрації.  За  поточний
період  проведено  12  телефонних  зв’язків  з  населенням.  Один  з  таких
телефонних зв’язків був присвячений темі: “Право на звернення — Ваш засіб
захисту прав і свобод!”.

Відповідно до Закону України від 02.07.2015 № 577-VIII “Про внесення
змін  до  Закону  України  “Про  звернення  громадян”  щодо  електронного
звернення та електронної петиції» на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації  було  запроваджено  розділ  “Електронне  звернення”.  Відтепер
письмове звернення можна також надіслати з використанням мережі Інтернет,
засобів  електронного  зв’язку  на  електронну  адресу  районної  державної
адміністрації. 

В ефірах телерадіокомпанії “Слобожанка” та через інформаційну газету
“Вісник Чугуївщини” до населення Чугуївського району доводиться інформація
щодо питань, які порушуються під час проведення телефонного зв’язку, змін у
правилах прийому громадян, механізмів надання соціальних виплат, введення
нових видів соціальної підтримки, підсумків роботи зі зверненнями громадян. 

На  виконання  частини  5  пункту  5  Указу,  щоквартально,  у  районній
державній  адміністрації  проводиться  узагальнення  та  аналіз  роботи  зі
зверненнями громадян за Класифікатором у порівнянні з відповідним періодом
минулого  року.  Щотижня  проводиться  аналіз  особистих  прийомів  громадян
керівництвом районної державної адміністрації та надається до відділу роботи
зі зверненнями громадян апарату Харківської обласної державної адміністрації.

Для забезпечення реалізації  конституційних прав громадян на звернення
та  особистий  прийом,  обов’язкове  одержання  обґрунтованої  відповіді,
неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян,
колегія  районної державної адміністрації та постійно діюча комісії  районної
державної  адміністрації   з  питань розгляду  звернень  громадян   вважають за
необхідне:

1. Першому  заступнику  голови,  заступнику  голови,  керівнику  апарату
районної державної адміністрації:

1.1. Сприяти  зростанню  показника  позитивно  вирішених  питань,
зазначених у зверненнях громадян.

1.2. Звертати  увагу  на  вирішення  питань,  порушених  у  колективних
зверненнях, та першочерговий розгляд звернень, у яких порушуються проблеми
соціально незахищених верств  населення  і  осіб,  які  мають  особливі  заслуги
перед  Україною,  обов’язкове  роз’яснення  заявникам  порядку  оскарження
прийнятих рішень відповідно до вимог чинного законодавства.

1.3. Забезпечити належну взаємодію державних органів влади та органів
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місцевого  самоврядування  з  метою  оперативного  і  всебічного  вирішення,  в
межах  повноважень,  питань,  з  якими  звертаються  громадяни  на  особистому
прийомі.

1.4. Вжити додаткових заходів щодо вдосконалення роботи із зверненнями
громадян,  особливу  увагу  приділити  організації  систематичних  зустрічей  з
населенням як безпосередньо на місцях, так і через засоби масової інформації. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити  дотримання  вимог  Інструкції  з  діловодства  за

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

2.2. Забезпечити недопущення фактів формального підходу до роботи з
розгляду звернень громадян.

2.3. 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.

2.4. Дотримуватися вимог чинного законодавства,  доручень керівництва
районної державної адміністрації під час підготовки відповідей за результатами
розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі.

3. Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад:
3.1. Вжити аналогічних заходів.
3.2. Стан  роботи  із  зверненнями  громадян  розглядати  на  засіданнях

виконкомів двічі на рік – за підсумками року та першого півріччя.
4. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ району

вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав
громадян  на  письмове  звернення  та  особистий  прийом,  обов’язкового
одержання  обґрунтованої  відповіді,  неухильного  виконання  норм  Закону
України “Про звернення громадян”.

5. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації:
5.1. Проводити  аналіз  і  узагальнення  питань,  що  порушуються  у

зверненнях громадян, особливо повторних і колективних.
5.2. Забезпечити  надання  методичної  та  практичної  допомоги

структурним  підрозділам  районної  державної  адміністрації  та  органам
місцевого самоврядування  з питань роботи із зверненнями громадян.

5.3. Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,
виконкомах сільських, селищних рад.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно-господарського активу району

від 26 січня 2016 року

3. Про  підсумки  роботи  з  контрольними  документами  в  районній
державній адміністрації  у 2015 році.

Розглянувши питання про підсумки роботи з контрольними документами
в районній  державній адміністрації  у  2015  році,  колегія  районної  державної
адміністрації  та  постійно  діюча  комісія  районної  державної  адміністрації  з
питань  розгляду  звернень  громадян  відмічають,  що  в  районній  державній
адміністрації  існує  ефективна  система  роботи  щодо  здійснення  контролю за
виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень
голови районної державної адміністрації, інших документів, стан виконавської
дисципліни знаходиться на належному рівні та постійно ведеться робота над
вдосконаленням системи щодо забезпечення своєчасного та якісного виконання
контрольних документів. 

На початок 2015 року на контролі перебувало 514 документів. Протягом
12 місяців 2015 року районною державною адміністрацією взято на контроль
936  документів,  з  них:  41  розпорядження  та  30  доручень  голови  обласної
державної адміністрації, 1 рішення Харківської обласної ради, 56 розпоряджень
та  1  доручення  голови  районної  державної  адміністрації,  1  доручення
заступника  голови  районної  державної  адміністрації,  642  листа  та  інших
документів  посадових  осіб  обласної  державної  адміністрації,  19  районних
програм, 145 листів та інших документів територіальних органів, центральних
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних
та  контролюючих  органів,  звернень  депутатів  всіх  рівнів,  у  тому  числі
внутрішніх документів районної державної адміністрації. 

Загальна кількість  документів,  що перебували  на  контролі  за  2015 рік,
складала 1450. У зв’язку з масовим переселенням громадян із зони проведення
антитерористичної  операції  на  сході  України,  неодноразово  до  районної
державної адміністрації надходили запити, які містили питання статистичного
характеру: загальна  кількість  переселенців,  надання  житла  цій  категорії
громадян, речей першої необхідності,  харчування,  оздоровлення влітку дітей,
які були вимушені покинути окуповану територію тощо. А також, в результаті
введення  в  дію нового порядку  призначення  житлових субсидій,  проведення
чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних голів, кількість
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контрольних  документів   збільшилась  на  216  документів  в  порівнянні  з
аналогічним періодом 2014 року (1234). 

Аналізуючи  надходження  документів,  слід  зазначити,  що  в  кожному
контрольному  документі  збільшився  спектр  завдань  та  встановлено  кілька
термінів періодичного інформування, що, у свою чергу, збільшує навантаження
та ускладнює процес якості виконання. 

Незважаючи  на  завантаженість  виконавців  не  було  виявлено  жодного
порушення  термінів  виконання  документів,  які  надходили  до  районної
державної  адміністрації  протягом  звітного  періоду.  Інформації  було  надано
своєчасно  і  в  повному  обсязі.  Але  нажаль  і  досі  бувають  випадки,  коли
порушуються  терміни  внутрішнього  контролю,  хоча  сектор  контролю
неодноразово   нагадує  виконавцям  про  необхідність  надання  відповіді  на
документи.

Завдяки   системі  електронного  документообігу  FossDoc  здійснюється
організація, обробка та узгодження проектів документів, ведення електронного
архіву,  контроль  за  виконанням  документів  структурними  підрозділами
районної  державної  адміністрації,  своєчасне  внесення  вихідних  номерів,
відслідкування термінів виконання документів та зняття документів з контролю.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення безумовного виконан-
ня Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132/2005 «Питання
контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України»
та з метою  поліпшення роботи з організації контролю, безумовного усунення
недоліків у роботі, підвищення якості підготовки документів та посилення вико-
навської дисципліни, персональної відповідальності керівників за своєчасну та
якісну  реалізацію  вимог  актів  і  доручень  Президента  України,  документів
Кабінету Міністрів України, голів обласної державної адміністрації та районної
державної адміністрації колегія районної державної адміністрації та постійно
діюча комісія районної державної адміністрації з питань розгляду звернень гро-
мадян вважають за необхідне:

1. Першому  заступнику  голови,  заступнику  голови  районної  державної
адміністрації:

1.1. Взяти під особистий контроль стан та якість підготовки відповідей на
виконання  контрольних  документів  структурними  підрозділами  районної
державної адміністрації.

1.2. Підвищити  вимогливість  до  управлінських  кадрів  щодо
удосконалення роботи з організації та контролю за виконанням документів та
тримати на особистому контролі стан їх виконання.

1.3. Невідкладно  розглядати  та  погоджувати  (візувати)  документи,  які
мають стислі терміни виконання. 

1.4. Притягувати до відповідальності керівників структурних підрозділів,
які невчасно або не в повному обсязі виконують контрольні документи.

1.5. Здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Регламенту
районної державної адміністрації та Інструкції з питань діловодства у районній
державній адміністрації щодо організації роботи з контрольними документами
та підвищення рівня виконавської дисципліни. 
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2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Суворо  дотримуватися  внутрішніх  термінів  виконання контрольних

документів, встановлених Регламентом районної державної адміністрації.
2.2. Здійснювати  систематичний  особистий  контроль  за  станом

виконавської дисципліни.
2.3. При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, в

яких  зазначено  декілька  виконавців,  інформацію  надавати  головному
виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше
ніж за 3 дні до терміну, вказаного в документі або визначеного в резолюції.

2.4. При  підготовці  проектів  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації  та  пакету  документів  на  розгляд  колегії  районної  державної
адміністрації  неухильно  дотримуватись  вимог  регламентуючих  документів
районної державної адміністрації, що стосуються термінів та якості підготовки
проектів документів.

2.4. Продовжити роботу щодо забезпечення своєчасного та на належному
рівні  складання  планів  контролю за  виконанням  довгострокових  документів.
Відповідні  плани,  в  частині  термінів  виконання  завдань,  погоджувати  з
сектором контролю апарату районної державної адміністрації та затверджувати
у  заступників  голови,  керівника  апарату  районної  державної  адміністрації
відповідно до розподілу обов’язків.

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації:
3.1. Щотижня інформувати голову районної державної адміністрації щодо

виконання документів, які знаходяться на контролі.
3.2. Продовжити  практику  перевірок  стану  роботи  з  контрольними

документами,  розпорядженнями  і  дорученнями  голів  обласної  державної
адміністрації  та  районної  державної  адміністрації  в  структурних підрозділах
районної державної адміністрації, надання практичної та методичної допомоги
на місцях, вносити  пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

3.3. Постійно  здійснювати  упереджувальні  заходи  щодо  своєчасного
виконання документів, продовжувати щоденний їх моніторинг.

3.4. Вживати  заходів  щодо  удосконалення  контролю  шляхом  більш
ефективного застосування  системи електронного документообігу Foss Doc при
проведенні аналітичної роботи з питань виконавської дисципліни.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Горлачова

Герман
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