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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільного засідання колегії районної державної адміністрації 
та Ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації

від 28 січня 2014 року

1. Про  стан  реалізації  державної  кадрової  політики  у  Чугуївській
районній державній адміністрації

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан реалізації  державної
кадрової  політики  у  Чугуївській  районній  державній  адміністрації,  колегія
районної  державної  адміністрації  та  Рада по роботі  з  кадрами при районній
державній адміністрації відмічають, що кадрова робота в районній державній
адміністрації  спрямована  на  вдосконалення,  виховання  та  формування
управлінської  культури  державних  службовців;  раціональний  добір  та
розстановку  кадрів,  сприяння  професійному  та  кар’єрному  розвитку
працівників; забезпечення прозорості при призначенні на посади, просуванні по
службі та ротації кадрів.

Структура  районної  державної  адміністрації  складається  з  апарату
(10  підрозділів,  адміністратор)  та  16  структурних  підрозділів  (4  управління,
7 відділів, 4 сектори, 1 служба), яка приведена у відповідність до законодавчих
та нормативно-правових актів.  Упорядкування структури районної  державної
адміністрації  було масштабним заходом 2013 року,  що спричинило внесення
змін  до  штатних  розписів,  положень  про  структурні  підрозділи,  посадових
інструкцій працівників, профілів професійної компетентності посад державної
служби.  Розпорядженням  голови  обласної  державної  адміністрації  доведена
гранична чисельність працівників районної державної адміністрації у кількості
138,5  штатних  одиниць.  Станом  на  31.12.2013  у  районній  державній
адміністрації 22 посади були вакантними, з них 3 — на період відпусток для
догляду за дитиною. 

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є
конкурсний відбір  із  проведенням іспитів.  З  цією метою в  апараті  районної
державної адміністрації та трьох самостійних управліннях утворені конкурсні
комісії. У 2013 році проведено 25 засідань конкурсних комісій, за результатами
яких  призначено  на  посади  державних  службовців  11  осіб.  Ще  триває
спеціальна  перевірка  відомостей  щодо  5  осіб,  які  претендують  на  зайняття
посад, пов’язаних із виконанням функцій держави.



Крім  призначення  на  посади  за  результатами  конкурсу  практикується
зайняття посад державних службовців після проходження стажування. Так, за
результатами стажування у 3 державних службовців відбулось просування по
державній службі на вищі посади, до того ж  2 з них перебували в кадровому
резерві на ці посади.

За  2013 рік  з  посад звільнено 19 осіб:  7  — за  угодою сторін,  2  — за
станом здоров’я, 1 — у зв’язку із скороченням, 6 — у порядку переведення до
іншого органу виконавчої влади, 2 — після закінчення трудового договору, 1 —
за власним бажанням.

Своєчасно  присвоєно  ранги  17  державним  службовцям,  встановлено
надбавки за вислугу років — 29. 

Особлива увага приділяється добору і розстановці кадрів. З цією метою
щоквартально аналізується якісний склад кадрового потенціалу, що показує, що
з 117 державних службовців, які фактично працюють, повну вищу освіту мають
91%,  базову  вищу  —  7,7%,  неповну  вищу  —  1,3%.  Серед  працівників
1 кандидат наук. Із загальної кількості працівників: чоловіків — 24, жінок — 93.
Аналіз  вікового  складу  засвідчив,  що  найчисельнішою  є  вікова  група
41-50  років,  яка  складає  30%,  а  це  працівники  з  уже  наявним  професійним
досвідом. 

Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  є  одним  із  напрямів
кадрової  роботи у районній державній адміністрації.  Так,  за  різними видами
навчання  у  січні-грудні  2013  року  підвищили  кваліфікацію  43  державних
службовці. 

Ще  одним  з  видів  навчання,  набуття  практичного  досвіду,  перевірки
професійного рівня і ділових якостей працівників є їхнє стажування на посадах
державних  службовців.  У  2013  році  таке  стажування  успішно  пройшли  або
проходять 18 осіб, одна з яких при обласній державній адміністрації.

Широко  використовується  система  підвищення  кваліфікації  шляхом
самоосвіти. Щомісячно в районній державній адміністрації проводяться навчання
працівників  та  кадрового  резерву  і  семінари-наради  з  сільськими,  селищними
головами і секретарями місцевих рад. 

Протягом звітного періоду 1 працівник районної державної адміністрації
став  слухачем  ХарРІ  НАДУ  (Харківська  Ю.О.)  та  1  —  Харківського
національного  економічного  університету  (далі  –  ХНЕУ)  (Володько  І.В.),
3 працівники продовжують заочно навчатись у ХарРІ НАДУ за спеціальністю
«державне  управління».  У 2014  році  на  навчання  до  ХарРІ  НАДУ
рекомендовано  дві  особи:  Коростельова  В.В.,  заступника  голови  районної
державної адміністрації, та Онищенка Ю.В., начальника відділу інфраструктури
районної  державної  адміністрації.  На  кінець  минулого  року  в  районній
державній  адміністрації  працювало  7  магістрів  державного  управління  та
9 магістрів державної служби.

У  районній  державній  адміністрації  склалася  певна  система  роботи  з
кадровим резервом. Кадровий резерв у 2013 році використався у такий спосіб:
призначення  на  посади,  на  які  вони  зараховані  до  кадрового  резерву
(4 особи); просування по службі як таких, що перебувають у кадровому резерві



на  ці  посади  (2  особи);  підвищення  кваліфікації  у  ХарРІ  НАДУ  (9  осіб);
стажування  на  посадах,  на  які  вони  зараховані  до  кадрового  резерву
(7 державних службовців).

Сформовано  кадровий  резерв  на  2014  рік,  до  складу  якого  включено
180 осіб, жінки складають 77,2% (139 осіб). До кадрового резерву зараховано 52
особи віком до 30 років (28,9%). Серед осіб, зарахованих до кадрового резерву,
3 магістри державного управління та 7 магістрів державної служби. 

Районною державною адміністрацією забезпечується не лише планування
службової кар’єри, а й аналіз ефективності роботи персоналу.  Ця робота тісно
пов’язується  з  проведенням  щорічної  оцінки  виконання  державними
службовцями  покладених  на  них  обов’язків  і  завдань  та  їх  атестації.
У січні-лютому 2013 року щорічній оцінці підлягало 94 державних службовці,
не підлягало — 26. За результатами щорічної оцінки високу оцінку отримали 33
особи, інші 61 — добру.

З  25  по  29  листопада  2013  року  проведено  атестацію  державних
службовців, якій загалом підлягало 102 особи (з урахуванням голови районної
державної  адміністрації).  За  підсумками атестації  займаній посаді  відповідає
101  державний службовець (одна особа,  зазначена  у  графіку,  звільнилася  до
проведення атестації).

Одним  із  основних  напрямів  роботи  з  кадрами  є  застосування  до
працівників заходів заохочень і стягнень. У 2013 році 24 працівники отримали
винагороди різного рівня: 4 — державного, 8 — обласного, 12 — районного. За
різного  роду  порушення  до  дисциплінарної  відповідальності  притягнуто
8  державних  службовців,  у  відношенні  яких  застосовано  дисциплінарне
стягнення у вигляді догани.

Районній  державній  адміністрації  доручено  призначення  на  умовах
контракту,  звільнення,  забезпечення  підготовки  контрактів  з  керівниками
33  комунальних  підприємств,  установ,  закладів,  що  є  у  спільній  власності
територіальних громад сіл, селищ Чугуївського району та належать до сфери
управління районної державної адміністрації. 

Станом  на  31.12.2013  прийнято  489  розпоряджень  голови  районної
державної адміністрації з кадрових питань, з них з особового складу — 232, про
відпустки — 211, про відрядження — 46.

У  районній  державній  адміністрації  дотримуються  вимог
антикорупційного  законодавства.  Основним  завданням  з  цього  питання  є
здійснення заходів, спрямованих на проведення роз’яснювальної роботи серед
державних  службовців  щодо  практичного  застосування  антикорупційного
законодавства України. Протягом звітного періоду 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.

Упродовж  року  координувалася  діяльність  структурних  підрозділів
районної державної адміністрації щодо роботи з кадрами з дотримання вимог
чинного  трудового  законодавства,  законодавства  про  державну  службу  і



боротьбу з корупцією, надавалася методична і практична допомога посадовим
особам,  які  визначені  відповідальними за  цей  напрям діяльності.  За  звітний
період з означеного питання вивчено роботу 9 структурних підрозділів районної
державної адміністрації та 4 виконкомів сільських, селищних рад.

Аналізуючи  стан  реалізації  державної  кадрової  політики  у  районній
державній  адміністрації  слід  зауважити,  що  необхідно  ефективніше
використовувати кадровий резерв; приділяти належну увагу підвищенню рівня
професійної  компетентності  державних  службовців;  керівникам  структурних
підрозділів  активніше  долучатися  до  участі  у  щорічному  Всеукраїнському
конкурсі  «Кращий  державний  службовець»  та  вживати  заходів  щодо
стимулювання  державних  службовців  на  здобуття  другої  вищої  освіти  за
спеціальностями  галузі  знань  «державне  управління»;  управлінню
агропромислового розвитку районної державної адміністрації підвищити рівень
організації кадрової роботи та оформлення кадрових документів.

Чугуївською районною державною адміністрацією і в подальшому буде
проводитися  робота,  спрямована  на  забезпечення  ефективної  реалізації
державної  кадрової  політики,  подальшого  вдосконалення  роботи  щодо
підготовки кадрів, підвищення рівня виконавської дисципліни, професіоналізму
та управлінської діяльності.

З  метою  забезпечення  системної  роботи  з  добору  персоналу,
формулювання  кваліфікаційних  вимог  до  нього,  розв’язання  питань
рівномірного  розподілу  відповідальності,  планування  навчання  та  кар’єрного
зростання державних службовців та виконання інших завдань роботи з кадрами
у районній державній адміністрації колегія районної державної адміністрації та
Рада по роботі з  кадрами при районній державній адміністрації  вважають за
необхідне:

1. Направити довідку «Про стан реалізації державної кадрової політики у
Чугуївській  районній  державній  адміністрації»  керівникам структурних
підрозділів районної державної адміністрації для вжиття відповідних заходів.

2. Першому  заступнику,  заступникам  голови,  керівнику  апарату,
керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації
забезпечити неухильне виконання законодавчих та нормативно-правових актів
щодо проходження державної служби, трудового чинного законодавства. 

Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  вживати  аналогічних
заходів.

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 
3.1. Провести  аналіз  стану  реалізації  державної  кадрової  політики  у

підрозділах  та  надати  його  до  відділу  кадрової  роботи  апарату  районної
державної адміністрації до 10 березня 2014 року для розгляду на наступному
засіданні Ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації.

3.2. Здійснити заходи щодо виконання планів-графіків підвищення рівня
професійної  компетентності  державних  службовців  за  раніше  наданими
пропозиціями.

3.3. Вживати заходів щодо  ефективного використання осіб, зарахованих
до кадрового резерву на посади державних службовців.



3.4. Узяти  під  персональну  відповідальність  та  посилити  роботу  щодо
залучення  державних  службовців  до  участі  у  щорічному  Всеукраїнському
конкурсі «Кращий державний службовець».

3.5. Активізувати  увагу  на  стимулюванні  державних  службовців  на
здобуття  другої  вищої  освіти  за  спеціальностями  галузі  знань  «державне
управління».

4. Головному  спеціалісту  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції
районної державної адміністрації Дегтярьову В.Д.:

4.1. Активізувати роботу, спрямовану на здійснення превентивних заходів
щодо  профілактики  скоєння  корупційних  правопорушень  державними
службовцями та на своєчасне реагування на них шляхом розгляду зазначених
питань на нарадах за участю керівників.

4.2. Залучати  громадськість  та  громадські  організації  до  участі  у
реалізації заходів з питань запобігання і протидії корупції.

Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  вживати  аналогічних
заходів.

5. Начальнику  управління  агропромислового  розвитку  районної
державної адміністрації Ралу В.І.:

5.1. Узяти під персональну відповідальність  дотримання вимог чинного
трудового законодавства, законодавства про державну службу та запобігання і
протидію корупції у структурному підрозділі.

5.2. Підготувати  інформацію  про  стан  реалізації  державної  кадрової
політики  в  управлінні  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації  та  усунення  недоліків,  виявлених  під  час  перевірки  апаратом
районної державної адміністрації 26.06.2013, для розгляду на засіданні Ради по
роботі з кадрами при районній державній адміністрації у березні 2014 року.

6. Начальнику  відділу  кадрової  роботи  апарату  районної  державної
адміністрації Прядці Т.Ф.:

6.1. Зосередити  особливу  увагу  на  питаннях  добору  кандидатів  на
навчання  у  2014  році  до  Харківського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України та Харківського національного економічного університету.

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

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Ковтун

Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільного засідання колегії районної державної адміністрації
 та Ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації

від 28 січня 2014 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 2013 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями
громадян в Чугуївській районній державній адміністрації в 2013 році, колегії
районної  державної  адміністрації   та  Рада  по  роботі  з  кадрами  районної
державної  адміністрації  відмічають,  що  за  2013  рік  до  районної  державної
адміністрації   надійшло 799 звернень громадян, з них поштою надійшло – 26
звернень,  на  особистому  прийомі  –  625,  через  органи  влади  –  146,  через
уповноважену особу – 2. З урахуванням письмових та колективних звернень за
2013 рік до районної державної адміністрації звернулося 1669 громадян, які у
своїх зверненнях порушили 844 різноманітних питань.

  Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни за
2013  рік,  були  питання  соціального  захисту  населення  –  402;  комунального
господарства  –  216;   аграрної  політики  і  земельних відносин  –  62;  охорони
здоров’я – 24; транспорту та зв’язку – 18; економічної, цінової, інвестиційної,
зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва,
забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і
свобод  громадян  –  по  17;  житлової  політики,  освіти,  наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – по 16;
праці і заробітної плати – 14; культури та культурної спадщини, туризму – 13;
діяльності  органів  місцевого  самоврядування  –  10;  сім’ї,  дітей,  молоді,
гендерної  рівності,  фізичної  культури  і  спорту  –  9;  екології  та  природних
ресурсів – 5; інші – 5.

За  звітний  період  повторних  звернень  до  районної  державної
адміністрації не надходило.

  Питання роботи зі зверненнями громадян знаходиться на постійному
контролі  у  голови  районної  державної  адміністрації,  його  заступників,
керівників  відділів,  управлінь,  структурних  підрозділів  районної  державної



адміністрації.
Протягом  2013  року  із  загальної  кількості  звернень,  що  надійшли  до

районної  державної  адміністрації,  питання  399-ти  звернень  вирішено
позитивно,  на  385  –  надані  роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством,  1
звернення було надіслано за належністю, 1 звернення відкликано автором. На
даний час в стадії розгляду перебуває 13 звернень.

  Голова районної державної адміністрації особисто  контролює розгляд
звернень  та  забезпечення  проведення  особистого  прийому  жінок,  яким
присвоєно  почесне  звання  України  «Мати-героїня»,  інвалідів  Великої
Вітчизняної  війни,  Героїв  Соціалістичної  Праці,  Героїв  Радянського  Союзу,
Героїв України.

Авторам  звернень  надано  вичерпні  відповіді  та  пояснення.  Всі
звернення, що надходять до районної державної адміністрації, розглядаються її
керівництвом  з  подальшим  наданням  відповідних  доручень  виконавцям.
Авторам звернень обов'язково повідомляється про результати розгляду.

 Робота  зі  зверненнями  громадян  розглядалась  на  засіданнях  колегії
районної державної адміністрації 4 рази на рік.

 За 2013 рік проведено 211 особистих прийомів (з них виїзних прийомів
– 106), на яких прийнято 362 громадянина (на виїзних – 179, на місці – 183).

 З метою вдосконалення роботи із зверненнями громадян  за  2013 рік
проведено  16 перевірок  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  виконкомів  сільських,  селищних  рад,  підприємств,  установ  та
організацій району стосовно додержання вимог чинного законодавства України
про роботу із зверненнями громадян.

 Однією  з  форм  спілкування  з  громадянами  залишається  телефонний
зв’язок  з  населенням  «Пряма  лінія».  За  поточний  період  проведено
14 телефонних зв’язків з населенням, під час яких надійшло 34 звернення, на
більшість  з  них було надано роз’яснення безпосередньо  під  час  спілкування
телефоном.  Звернення,  які  потребували  розгляду,  були  зареєстровані  та
поставлені  на  контроль  для  виконання  відповідними  структурними
підрозділами районної  державної  адміністрації.  Інформація  щодо питань,  які
порушуються  під  час  проведення   телефонного  зв’язку,  висвітлюються  в
місцевих засобах масової інформації.

Продовжує працювати постійно діюча комісія з питань розгляду звернень
громадян. За  2013 рік проведено 12 засідань комісії, в тому числі 4 - виїзних
(с.Тернова, с. Гракове, смт Есхар, смт Кочеток). Засідання комісії відбувались за
участю  заявників,  представників  органів  місцевого  самоврядування  та
громадськості. 

Робота  зі  зверненнями  громадян  висвітлюється  у  засобах  масової
інформації.  Інформаційні  матеріали  за  підсумками  проведення  заходів,  які
стосуються  роботи  зі  зверненнями  громадян,  друкуються  у
громадсько-інформаційній  газеті  Чугуївщини  «Красная  звезда»,
висвітлюються в   ефірах 
телерадіокомпанії  «Слобожанка»   та щоквартально  на  офіційному  сайті
районної державної адміністрації.



Щоквартально  в  районній  державній  адміністрації  проводиться  аналіз
роботи зі зверненнями громадян, за показниками Класифікатора та 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  обласної  державної
адміністрації. 

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  7  лютого  2008  року  №  109/2008  «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права на звернення до органів    державної влади  та органів
місцевого  самоврядування»,   враховуючи вищевикладене,   колегія   районної
державної  адміністрації  та  Рада  по  роботі  з  кадрами  районної  державної
адміністрації  вважають за необхідне:

1.  Заступникам  голови,  керівнику  апарату  районної  державної
адміністрації:

1.1. Запровадити  у  практику  проведення  роз'яснювальної  роботи  серед
населення  району,  у  тому  числі  через  засоби  масової  інформації,  щодо
повноважень органів державної влади, шляхів вирішення найбільш актуальних
питань, що порушуються громадянами у зверненнях.

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

2.   Начальника  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, у засобах масової інформації, яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

2.2. Не  допускати  надання  неоднозначних,  необґрунтованих  або
неповних  відповідей  на  звернення  громадян  із  порушенням  термінів,
установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим
органам.

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.

3.  Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад:
3.1. Здійснити аналогічні заходи.
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
(Герман В.О.):

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  виконавчим
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 районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Ковтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільного засідання колегії 
районної державної адміністрації та Ради по роботі з кадрами при районній

державній адміністрації

від 28 січня 2014 року

3. Про  хід  виконання  комплексної  Програми  профілактики
злочинності і правопорушень в Чугуївському районі на 2011-1015 роки у
2013 році

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання комплексної
Програми профілактики злочинності і правопорушень в Чугуївському районі на
2011-2015 роки у 2013 році, колегія районної державної адміністрації та Рада по
роботі  з  кадрами  районної  державної  адміністрації  відмічають,  що
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації,  виконавчими
комітетами  сільських,  селищних  рад,  правоохоронними  органами  району
проведена певна робота з її реалізації протягом 2013 року.

Однак  слід  відмітити,  що  незважаючи  на   проведену  роботу  по
виконанню  заходів  передбачених  Програмою,  рівень  злочинності  в  районі  є
високим.

На  ефективність  боротьби  зі  злочинністю  в  районі,  її  профілактику
негативно  впливає:  слабке  залучення  до  цієї  роботи  громадськості,
бездіяльність громадських формувань з охорони громадського порядку та не в
повному обсязі укомплектований штат дільничних інспекторів міліції.

Виконавчими  комітетами  сільських,  селищних  рад  питання
профілактики злочинності і правопорушень на територіях відповідних рад рідко
розглядаються  на  засіданнях  виконавчих  комітетів.  Не  залучаються  до  цієї
роботи депутати місцевих рад.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  покращання  криміногенної
ситуації в районі, колегія районної державної адміністрації та Рада по роботі з
кадрами районної державної адміністрації вважають за необхідне:

1.  Рекомендувати  Чугуївському  РВ (з  обслуговування  Чугуївського  та
Печенізького районів) ГУМВС України в Харківській області (Клєріні Г.В.):

1.1. Розглянути на робочій нараді з керівниками структурних підрозділів
райвідділу  міліції  хід  виконання  комплексної  Програми  профілактики
злочинності і правопорушень у Чугуївському районі на 2011-2015 роки. 



1.2.  Вжити дієвих  заходів  щодо доукомплектування  штату  дільничних
інспекторів міліції, які обслуговують населені пункти району.

1.3. Провести роботу щодо активізації громадських формувань з охорони
громадського порядку.

1.4. Разом з виконавчими комітетами сільських, селищних рад провести
роботу по підбору кандидатів у громадські помічники дільничних інспекторів
міліції.

1.5.  Посилити  контроль  за  роботою  дільничних  інспекторів  міліції  в
частині організації та проведення ними особистого прийому громадян.

1.6. Посилити профілактичну роботу з протидії та запобігання дитячої
злочинності, правопорушень у молодіжному середовищі.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
2.1.  Розглянути  на  чергових  сесіях  сільських,  селищних  рад  хід

виконання  місцевих  Програм  профілактики  злочинності  і  правопорушень  на
2011-2015 роки. 

2.2. Забезпечити належні умови праці дільничних інспекторів міліції, які
закріплені за населеними пунктами району, з цією метою розглянути питання
про прийняття місцевих Програм підтримки діяльності дільничних інспекторів
міліції.

2.3. Надати  Чугуївському  РВ  (з  обслуговування  Чугуївського  та
Печенізького  районів)  ГУМВС  України  в  Харківській  області  практичну
допомогу  по  підбору  кандидатів  у  громадські  помічники  дільничних
інспекторів міліції.

3.  Сектору  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації (Левченко В.М.):

3.1. Здійснювати систематичний аналіз  стану криміногенної ситуації в
районі.

3.2. Надавати практичну та методичну допомогу  виконкомам сільських
та  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади з питань забезпечення законності і правопорядку, організації
роботи комісій по боротьбі зі злочинністю і корупцією.

3.3. Здійснювати контроль за станом виконання комплексної Програми
профілактики злочинності і правопорушень в Чугуївському районі на 2011-2015
роки.  

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

                                                                 
Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Варжеїнов

Крвтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

спільного засідання колегії районної державної адміністрації та Ради по
роботі з кадрами при районній державній адміністрації

від 28 січня 2014 року

4.  Про підсумки формування  та  модернізації  мережі  позашкільних
навчальних закладів району

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  формування  та
модернізацію  мережі  позашкільних  навчальних  закладів  району,  колегія
районної  державної  адміністрації  та  Рада  по  роботі  з  кадрами  районної
державної адміністрації відмічають, що в районі проводиться цілеспрямована
робота  щодо  здійснення  конкретних  заходів,  спрямованих  на  забезпечення
вільного,  творчого,  духовного  розвитку  учнівської  молоді  та  збереження  і
розвиток мережі позашкільних навчальних закладів.

Позашкільна  освіта  в  районі  здійснюється  відповідно  до  Державної
цільової  соціальної   програми  розвитку  позашкільної освіти на період до
2014 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010 року № 785.

Велика  увага  до  позашкільної  освіти  з  боку  районної  державної
адміністрації  та  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації  сприяла
прийняттю єдиної в області Програми розвитку туристсько-краєзнавчого руху в
Чугуївському районі на період 2012-2015 років, затвердженої рішенням   XXIII
сесії VI скликання Чугуївської районної ради Харківської області   від 22 червня
2012 року.

В районі збережені 3 позашкільні навчальні заклади, в яких у 174 гуртках
виховуються  3257  учнів  загальноосвітніх  навчальних закладів,  що становить
88% від загальної кількості дітей шкільного віку:

Чугуївський  районний  Центр  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської  молоді  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  (директор
Артеменко  І.П.),  в  якому  79  гуртків  за  інтересами  відвідують  1400  учнів
загальноосвітніх закладів району;

Чугуївський районний Центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської
районної ради Харківської області  (директор Чехачова Л.М.), де виховуються
1165 учнів в 60 гуртках;

Чугуївський районний Будинок  дитячої  творчості  Чугуївської  районної



ради Харківської області (директор Ламінська Н.О.). В ньому виховується  692
дитини. Всього функціонують 35 гуртків.

За  останні  3  роки  спостерігається  позитивна  динаміка  збільшення
охоплення учнів позашкільною освітою в порівнянні з попередніми роками:

у 2012/2013 навчальному році – 177 гуртків – 3245 дітей, 87%;
у 2011/2012 навчальному році – 160 гуртків – 2614 дітей, 64%.
Найбільша  кількість  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів

навчається  в  гуртках  художньо-естетичного  профілю  –  35%,
туристсько-краєзнавчого – 27% та еколого-натуралістичного – 13%.

Гуртки позашкільних навчальних закладів працюють більшою мірою на
базі  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району.  Вихованці  дошкільних
навчальних  закладів  також  займаються  в  гуртках  позашкільних  навчальних
закладів.  Так,  58  дітей  Малинівського  дошкільного  навчального  закладу
(ясла-садок)  Малинівської  селищної  ради  Чугуївського  району  відвідують
гуртки районного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
та  районного  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  40  малят  Кочетоцького
дошкільного  навчального  закладу  (ясла-садок)  Кочетоцької  селищної  ради
Чугуївського  району  займаються  в  гуртках  районного  Центру  дитячої  та
юнацької творчості.

На  виконання  Указу  Президента  України  від  28  грудня  2012  року
№ 756/2012 «Про проведення в 2013 році в  Україні  Року дитячої  творчості»
відділом  освіти  районної  державної  адміністрації  розроблені  заходи  щодо
покращення  стану  матеріально-технічної  бази  позашкільних  навчальних
закладів, що в свою чергу сприяло збільшенню охоплення дітей позашкільною
освітою.

Відділом  освіти  районної  державної  адміністрації  спільно  з
позашкільними навчальними закладами сплановані масові заходи, які проходять
на  базі  комунальної  установи  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»,
загальноосвітніх навчальних закладів та власного приміщення. 

Районна  державна  адміністрація  постійно  піклується  про  збереження
позашкільних навчальних закладів, про залучення дітей віддалених сіл району
до гурткової роботи, створення гуртків на базі всіх загальноосвітніх навчальних
закладів.

Зміцнення  матеріально-технічної  бази  підпорядкованих  позашкільних
навчальних закладів – одне з першочергових завдань відділу освіти районної
державної адміністрації.

Це в цілому дає можливість вихованцям позашкільних навчальних закладів
досягати вагомих результатів в конкурсах не тільки районного, а й обласного та
Всеукраїнського рівнів.

Поряд з  певними досягненнями у системі  позашкільної  освіти існують
певні  проблеми.  Найгострішим  залишається  питання  матеріально-технічного
забезпечення гурткової роботи з вихованцями. Недостатнє технічне обладнання,
застаріле  туристське  спорядження,  відсутність  універсального  навчально-
комп’ютерного  комплексу,  підключення  до  мережі  Інтернет
(у  районному  Будинку  дитячої  творчості  немає  комп’ютера  зовсім)  може



привести до зменшення кількості гуртків позашкільних навчальних закладів.
З  метою формування  та  модернізації  мережі  позашкільних навчальних

закладів  району  відповідно  до  освітніх  потреб  громадян,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  Рада  по  роботі  з  кадрами  районної  державної
адміністрації вважають за необхідне:

1.  Рекомендувати  директорам  позашкільних  навчальних  закладів
активізувати  роботу  щодо  формування  та  модернізації  мережі  позашкільних
навчальних  закладів  району,  збільшення  показників  охоплення  дітей
позашкільною освітою.

2.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
(Бурейко  Т.М.)  здійснити  фінансування  позашкільних  навчальних  закладів
району, виходячи з реальних можливостей бюджету.

3.  Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
(Ляхович-Звєрєва Є.О.): 

3.1. Розглянути на нараді з керівниками загальноосвітніх, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів району питання про підсумки формування та
модернізації мережі позашкільних навчальних закладів району.

3.2.  Здійснити  заходи  щодо  поліпшення  матеріально-технічної  бази,
оновлення  та  ремонту  технічного  обладнання  позашкільних  навчальних
закладів. 

3.3.  Вирішити  питання  щодо  забезпечення  Чугуївського  районного
Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
комп’ютерною технікою.

3.4.  Забезпечити  підключення  до  мережі  Інтернет  Чугуївського
районного  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області  та  Чугуївського  районного  Будинку  дитячої  творчості
Чугуївської районної ради Харківської області.

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

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Коростельов 

Ковтун

Герман
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