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1.  Про  стан  роботи  місцевого  самоврядування  та  підприємств
житлово-комунального господарства щодо підвищення рівня розрахунків
за спожиті комунальні послуги.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  роботи  органів
місцевого самоврядування та підприємств житлово-комунального господарства
щодо  підвищення  рівня  розрахунків  за  спожиті  комунальні  послуги,  колегія
районної державної  адміністрації  відзначає,  що в ході проведення роботи по
стягненню заборгованості, представниками підприємств щомісячно розносяться
претензії  боржникам,  з  вимогою  погасити  виниклу  заборгованість,  ведеться
роз’яснювальна  робота,  укладаються  договори  реструктуризації,  на  деяких
підприємствах залучаються боржники на договірних засадах до виконання робіт
на підприємстві в рахунок погашення їх заборгованості. Районною державною
адміністрацією тримається на постійному контролі стан розрахунків споживачів
за надані житлово-комунальні послуги, з метою вжиття відповідних заходів, у
разі необхідності. 

У  районі  існує  позитивний  досвід  роботи  з  повернення  боргів  однак,
навіть враховуючи всі позитивні приклади та напрацьований досвід в роботі з
погашення заборгованості та підвищення рівня платежів за спожиті житлово-
комунальні  послуги,  в  цілому  на  підприємствах робота  проводиться  на
недостатньому рівні.

Недостатньо  успішно  використовується  і  така  форма  роботи,  як
реструктуризація  боргів  згідно  з  Законом  України  “Про  реструктуризацію
заборгованості з квартирної плати, за житлово-комунальні послуги, спожиті газ
та електроенергію”.

Для  поліпшення  фізичного  стану  житлового  фонду  населених  пунктів
району  в  цілому,  та  звільнення  від  проблем,  пов'язаних  з  розрахунком  за
комунальні послуги, а також затвердженням тарифів на обслуговування житла, є
доцільним створити нові форми управління житлом (асоціації, ОСББ).

Виходячи  з  вищевикладеного,  з  метою  забезпечення  підвищення
погашення  заборгованості  за  житлово-комунальні  послуги,  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Рекомендувати  Есхарівському,  Кочетоцькому,  Малинівському,
Чкаловському селищним головам:

1.1.  Активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо сплати



заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.
1.2.  Посилити  діяльність  щодо  створення  нових  прогресивних  форм

управління житловим фондом (асоціації, ОСББ).
1.3. Посилити роз’яснювальну роботу щодо оформлення субсидій.
2.  Рекомендувати  керівникам  “Есхарівське  ЖКЕУ-2011”,  КП

“Малинівка” , КП “Чкаловське ЖКЕУ – 2013”, Кочетоцьке ВКПВКГ:
2.1.  Направити  лист  до  суб’єктів  господарювання  населених  пунктів

району  з  проханням  посприяти  в  погашенні  заборгованості  за  комунальні
послуги їх працівниками.

2.2.  Активізувати  претензійно-позовну  та  роз’яснювальну  роботу  серед
населення щодо сплати заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

3.  Відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної адміністрації:

3.1. Здійснювати постійний контроль за діяльністю підприємств житлово-
комунального  господарства,  станом  розрахунків  споживачів  за  отримані
послуги,  у  разі  необхідності  вживати  всіх  заходів  згідно  з  наданими
повноваженнями щодо усунення негативних проявів у роботі підприємств.

3.2.  Про  виконання  розпорядження  інформувати  голову  районної
державної  адміністрації  через  сектор  контролю  апарату  районної  державної
адміністрації до 30 грудня 2015 року.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Володько
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2. Про стан залучення населення до Програми житлових субсидій за
підсумками опалювального сезону 2014-2015 років.

Заслухавши  інформацію  про  стан  залучення  населення  до  Програми
житлових  субсидій  за  підсумками  опалювального  сезону 2014-2015  років,
колегія районної  державної адміністрації  відзначає,  що в районі проводиться
цілеспрямована робота із залучення населення до Програми житлових субсидій,
яка  є  стабільною  і  гарантованою  підтримкою  малозабезпечених  верств
населення.

Протягом  опалювального  сезону 2014-2015  років  субсидії  на  оплату
житлово-комунальних  послуг,  тверде  паливо  та  скраплений  газ  призначені
2330 сім’ям,  у тому числі за рішенням  районної конфліктної комісії з питань
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання
населенню  пільг  та  субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного  побутового  палива -  220.  Середній  розмір  субсидії  на  житлово-
комунальні  послуги складає 433,01 грн, на тверде паливо за 2014 рік - 808,30
грн.

З жовтня 2014 року по квітень 2015 року субсидії нараховані на загальну
суму 5738,10 тис.грн. 

У районі  організована  робота  з  питань  призначення  субсидій  за
спрощеним  порядком.  Організована  робота  щодо  обміну  даними  між
комунальними підприємствами-надавачами послуг, установами та управлінням
праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації
(кількість підприємств, з якими проводиться обмін даними - 15). Термін обміну
інформацією - 5 днів. Додаткові документи від громадян не вимагаються.

В  управлінні  забезпечено  прийом  громадян  у  безперервному  режимі,
здійснюється  супровід  Програмного  комплексу  ”Житлові  субсидії”,  працює
телефон “гарячої лінії”. 

У 19 сільських та селищних радах району працює 20 уповноважених осіб
по прийому документів.

Проводиться  інформаційно-роз’яснювальна  робота  щодо  змін  до
механізму  призначення  субсидій. Проведено  2  заняття  зі спеціалістами
управління  праці        та соціального захисту населення районної державної
адміністрації, 2 заняття        з працівниками районної державної адміністрації, 7



семінарів з  уповноваженими  особами  по  прийому  документів  сільських,
селищних  рад,  надано  5  статей  про  призначення  субсидій  до  міськрайонної
газети  “Вести  Чугуевщины»,  прийнято  участь  в  3  телеефірах  на  ТРК
“Слобожанка”.

Призначення  субсидій  опалювального  сезону 2014-2015  років
проводилось  з  урахуванням  нормативів,  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  06.08.2014  №  409  “Про  встановлення  державних
соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування”.

Застосувались  регіональні  коригуючі  коефіцієнти до  соціальних
нормативів користування послугами газопостачання та електропостачання для
індивідуального опалення.

Слід зазначити, що соціальний норматив споживання теплової енергії на
опалення  житла,  вищезазначеною  постановою  не  було  передбачено.  Для
вирішення  зазначеного  питання  було  проведено  засідання районної  робочої
групи з  оперативного  вирішення  питань  призначення  субсидій  за  спрощеним
порядком.  За  підсумками  проведеного  засідання  було  скоординовано  роботу
теплопостачальних підприємств району та сільських, селищних рад. На підставі
розрахунків  норми  споживання  тепла,  проведених  теплопостачальними
підприємствами  району,  сільські  та  селищні  ради  на  засіданні  виконкомів
прийняли рішення про встановлення норми затрат теплової енергії для будинків
з встановленими приладами обліку теплової енергії.

 Протягом опалювального періоду 2014-2015 років  розрахунок відсотка
обов’язкового платежу для кожної сім’ї визначався індивідуально в залежності
від сукупного доходу.

 Для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують
відсутність  доходу,  або  доходи  яких  менше  прожиткового  мінімуму,  були
враховані доходи на рівні прожиткового мінімуму.

 Засідання районної конфліктної комісії  з питань призначення державної
соціальної  допомоги  малозабезпеченим  сім’ям,  надання  населенню  пільг  та
субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,
придбання  скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого  пічного  побутового  палива
проводились щотижня. Відповідно до змін, питання щодо призначення субсидії
на збільшену понад норму площу житла не розглядалися.

Станом  на  01.05.2015  проведено  перерахунок  розміру  призначених
субсидій за квітень 2015 року відповідно до розпорядження голови районної
державної адміністрації від 10.04.2015 № 167 “Про закінчення опалювального
періоду”.

У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ  та електроенергію Урядом
28  лютого  2015  року  прийнято  постанову  Кабінету  Міністрів  України
“Про удосконалення порядку надання житлових субсидій” (далі –  постанова),
якою з 01 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення житлових
субсидій.

Тому, починаючи з березня 2015 року була розпочата робота з підготовки
початку призначення субсидій з 01.05.2015 за новим порядком. На сьогодні всі
домогосподарства  району  отримали  нові  бланки  Заяви  про  призначення



житлової субсидії та  Декларації про доходи і витрати осіб, які  звернулися за
призначенням житлової субсидії.

Для забезпечення роботи щодо обміну даними з Державною фіскальною
службою  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації визначено відповідальних осіб, підготовлені документи
та отримано електронний цифровий підпис.

Організована  робота  щодо отримання інформації  про розмір  пенсії  від
управління Пенсійного фонду України в Чугуївському районі.

Протягом  2014 року  державним  соціальним  інспектором  перевірено
2013 особових справ отримувачів субсидій, що складає 100 % від призначених.
Виявлено  14 випадків  надання  громадянами недостовірної  інформації,  тобто
при заповненні  декларації  не  було  вказано  про  тимчасову  роботу,  роботу  за
сумісництвом  та  трудовими  угодами,  що  призвело  до  невірного  визначення
розміру субсидій. Загальна сума надмір отриманих коштів складає 1656,97 грн,
станом на 01.05.2015 зазначена сума повернута до бюджету у повному обсязі.

У цілому управління  праці  та  соціального захисту  населення районної
державної  адміністрації  справилося  з  поставленими  завданнями  щодо
призначення субсидій в опалювальний період 2014-2015 років.

З  метою  підвищення  ефективності  подальшої  роботи  щодо  виконання
Програми житлових субсидій, колегія районної державної адміністрації вважає
за необхідне:

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

інформації щодо призначення субсидій.
1.2.  Своєчасно  надавати  до  житлово-комунальних  підприємств  та  до

управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації рішення виконкомів сільських та селищних рад про зміни тарифів
на житлово-комунальні послуги.

2.  Рекомендувати  керівникам  житлово-комунальних  підприємств  у
п’ятиденний строк з  дня отримання запиту  надавати до управління праці  та
соціального захисту населення районної державної адміністрації відомості про
забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами.

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

3.1.  Постійно  вдосконалювати  практику  роботи  спрощеного  механізму
призначення всіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою.

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

3.3.  Постійно  проводити  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  щодо
порядку призначення житлових субсидій через засоби масової інформації.

3.4.  Забезпечити  проведення  навчань  щодо  порядку  призначення
житлових  субсидій  з  уповноваженими  особами  по  прийому  документів
сільських, селищних рад.

3.5.  Проводити  не  рідше  двох  разів  на  місяць  засідання  районної
конфліктної  комісії  з  питань  призначення  державної  соціальної  допомоги



малозабезпеченим  сім’ям,  надання  населенню  пільг  та  субсидій  для
відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  послуг,  придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, забезпечити
якісний та своєчасний розгляд заяв, що надійшли до комісії.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Лисянський
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3.  Про  підведення  підсумків  проведення  у  2014  році  тематичних
перевірок ходу виконання структурними підрозділами районної державної
адміністрації, виконкомами сільських, селищних рад завдань, визначених
розпорядженнями  і  дорученнями  голів  обласної  та  районної  державних
адміністрацій.

Розглянувши питання про підведення підсумків проведення у 2014 році
тематичних  перевірок  ходу  виконання  структурними  підрозділами  районної
державної  адміністрації,  виконкомами  сільських,  селищних  рад  завдань,
визначених  розпорядженнями  і  дорученнями  голів  обласної  та  районної
державних адміністрацій  колегія  районної  державної  адміністрації  відзначає,
що  в  районній  державній  адміністрації  забезпечується  належний  рівень
виконання  завдань, визначених розпорядженнями і дорученнями голів обласної
та районної державних адміністрацій.

Протягом  2014  року  в  районній  державній  адміністрації  постійно
здійснювався  контроль  за  виконанням  законодавчих  актів  України,
розпоряджень,  доручень  голів  обласної  і  районної  державних  адміністрацій,
районних  програм,  листів  та  інших  документів  посадових  осіб  обласної
державної  адміністрації,  документів  територіальних  органів  центральних
органів  виконавчої  влади,  правоохоронних  та  контролюючих  органів,
реагуванням на  запити і  звернення народних депутатів  України та  депутатів
місцевих  рад,  у  тому  числі  внутрішніх  документів  районної  державної
адміністрації. Особлива увага приділялась роботі з контрольними документами
органів влади вищого рівня. 

На початок 2014 року на контролі перебувало 394 документи, протягом
дванадцяти  місяців  минулого  року  до  районної  державної  адміністрації
надійшов 4651 документ,  з  них  1012  взято  на  контроль.  Загалом  протягом
2014 року апаратом районної державної адміністрації здійснювався оперативно-
технічний контроль за станом виконання 1406 документів. 

Велика  кількість  контрольних  документів  виконувалась  працівниками
районної державної адміністрації в стислі терміни. За звітний період в районній
державній адміністрації взято на контроль 357 таких документів, або 35,3% від
загальної  кількості  (1012).  Виконання  таких  надтермінових  документів
потребувало  з  боку  безпосередніх  виконавців  певних  зусиль  і  створювало
додаткові труднощі в роботі. Разом з тим слід відзначити, що, незважаючи на



завантаженість  виконавців,  усі  контрольні  документи  були  виконані  без
порушень термінів, встановлених їх авторами.  Але, протягом звітного періоду
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  допускались
порушення  термінів  внутрішнього  контролю,  встановлених  на  виконання
документів. 

З  метою  забезпечення  проведення  більш  детального  та  поглибленого
вивчення  стану  виконання  завдань  на  місцях,  визначених  законами  України,
актами Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  розпорядженнями і
дорученнями голів  обласної  та  районної  державних адміністрацій,  районною
державною  адміністрацією  проводились  відповідні  перевірки.  На  підставі
пропозицій,  підготовлених  апаратом  районної  державної  адміністрації,  що
півроку  розроблялись  та  затверджувались  головою  районної  державної
адміністрації плани проведення перевірок. Розпорядженнями голови районної
державної адміністрації створювались робочі групи, до складу яких включались
депутати Чугуївської районної ради, якими проводились зазначені перевірки.

Так,  в  січні  2014  року  було  проведено перевірку  стану  виконання
доручення голови обласної державної адміністрації від 03.08.2010 № 01-25/5119
за підсумками проведення круглого столу “Ринок праці рівних можливостей” з
керівниками управлінь та служб Харківської обласної державної адміністрації,
роботодавцями,  навчальними  закладами,  профспілками,  службою  зайнятості
(26.05.2010).  У  травні  2014  року  —  доручення  голови  обласної  державної
адміністрації від 28.03.2012 № 01-15/2372 за підсумками селекторної наради від
10.02.2012  з  питання  “Про  створення  спеціалізованих  районних  служб  з
утримання і експлуатації водних об'єктів”. У серпні — розпорядження голови
районної  державної  адміністрації  від  25.04.2013  №  137  “Про  стан  цінової
ситуації  на  продовольчому  ринку  району”.  У  листопаді  —  розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 25.12.2013 № 527 “Про підсумки
формування та модернізації мережі позашкільних закладів області”.

За підсумками проведених перевірок  на ім'я голови районної державної
адміністрації  підготовлено  доповідні  записки  з  конкретними  пропозиціями
щодо усунення виявлених недоліків у роботі структурних підрозділів районної
державної  адміністрації.  Копії  доповідних  записок  з  резолюцією  голови
районної  державної  адміністрації  направлено  до  структурних  підрозділів
районної державної адміністрації для вжиття відповідних заходів. 

Враховуючи вищевикладене, з метою покращання роботи з контрольними
документами органів влади вищого рівня в структурних підрозділах районної
державної адміністрації, своєчасного і якісного їх виконання, колегія районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Першому  заступнику,  заступнику  голови  районної  державної
адміністрації:

1.1.  Сприяти  у  2015  році  проведенню  перевірок  ходу  виконання
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації,  виконкомами
сільських, селищних рад завдань, визначених розпорядженнями і дорученнями
голів обласної та районної державних адміністрацій.

1.2.  Посилити  вимоги  до  керівників  підпорядкованих  структурних



підрозділів районної державної адміністрації з питань своєчасного та в повному
об'ємі  виконання  завдань,  визначених розпорядженнями і  дорученнями голів
обласної та районної державних адміністрацій.

1.3.  Заслуховувати  звіти  керівників  підпорядкованих  структурних
підрозділів районної державної адміністрації про стан роботи з контрольними
документами органів влади вищого рівня.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Вживати заходів щодо покращання організації роботи з контрольними

документами  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,
забезпечити своєчасне виконання завдань, визначених у них, та провести роботу
щодо  усунення  причин  і  факторів,  які  негативно  впливають  на  рівень
виконавської дисципліни.

2.2. При підготовці відповідей на документи органів влади вищого рівня
дотримуватись  вимог  українського  правопису  та  мовних  норм  офіційно-
ділового стилю. 

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

3.  Керівнику  апарату  районної  державної  адміністрації  забезпечити
організацію  проведення у 2015 році перевірок ходу виконання структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації,  виконкомами  сільських,
селищних  рад  завдань,  визначених  розпорядженнями  і  дорученнями  голів
обласної та районної державних адміністрацій.

4. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації:
4.1.  Посилити  контроль  за  своєчасним  та  якісним  виконанням

контрольних документів  органів влади вищого рівня.  Про можливий зрив їх
виконання інформувати першого заступника,  заступника голови та  керівника
апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

4.2.  Продовжити практику  підготовки  та  надання  першому заступнику,
заступнику  голови,  керівнику  апарату  районної  державної  адміністрації
спеціального «Попередження» про необхідність складання плану контролю за
виконанням довгострокових документів органів влади вищого рівня.

4.3. Підготувати проект розпорядження голови з означеного питання.
 

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Горлачова
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4.  Про  хід  виконання  рішення  колегії  районної  державної
адміністрації  від  28.08.2012  “Про  стан  розвитку  тваринництва  у
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання  рішення
колегії  районної  державної  адміністрації  від  28.08.2012  «Про  стан  розвитку
тваринництва  у  сільськогосподарських  підприємствах  та  господарствах
населення  району»,  колегія  районної  державної  адміністрації  відзначає,  що
сільськогосподарські підприємства району за 4 місяці 2015 року, незважаючи на
економічні ускладнення, досягли добрих результатів.

Валової продукції (у порівняних цінах 2010 року) вироблено на суму 86,4
млн.грн, у тому числі:  м’яса -  на суму 70,2 млн.грн; молока - на суму 10,7
млн.грн; яєць - на суму 5,5 млн.грн.

В  галузі  тваринництва  протягом  2015  року  відбувається  поступове
зростання поголів’я сільськогосподарських тварин і станом на 01 травня воно
становить: великої  рогатої   худоби – 6171 голова,  з  них корів – 2035 голів;
свиней – 105466 голів; птиці – 192773 голови.

За 4 місяці 2015 року продуктивність дійної череди склала 2109 кг молока
на корову. При вирощуванні молодняку великої рогатої худоби середньодобові
прирости  становлять  571 г,  свиней  –  539 г.  Це  одні  з  кращих  показників  у
порівнянні з іншими районами Харківської області. Але, трударі тваринництва
не зупиняються на досягнутому.

Сільські  та  селищні  голови,  керівники  сільськогосподарських
підприємств  сприяють  створенню  виробничих  і  переробних  кооперативів,
станом на 01.05.2015 таких кооперативів на території району не зареєстровано.
По  Чугуївському  району  заяв  від  інвесторів,  бажаючих  займатися
тваринництвом,  не  надходило.  Усі  тваринницькі  приміщення  знаходяться  в
експлуатації.  Створених  пунктів  закупівлі  молока  в  районі  не  має,  оскільки
господарства, питання щодо реалізації молока вирішують самостійно. Питання
сервісного  обслуговування  худоби  вирішується  ветлікарями  відділків,  які
знаходяться на територіях сільських і селищних рад не в повному обсязі.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  створення  умов  для  подальшого
розвитку галузі тваринництва, колегія районної державної адміністрації вважає
за необхідне:



1. Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1.  Подовжити  роботу  щодо  створення  селянських  та  фермерських

кооперативів по виробництву та переробці тваринницької продукції.
1.2. Разом з управлінням ветеринарної медицини у Чугуївському районі

створити сервісні пункти з ветеринарного забезпечення та штучного осіменіння
худоби.

1.3.  З  метою  недопущення  штучного  заниження  закупівельних  цін  на
молоко від фізичних осіб населення, узгоджувати ціни на закупівлю молока з
закупівельними організаціями, опираючись на кон’юнктуру ринку. 

2. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
2.1. Продовжити реалізацію заходів, спрямованих на збільшення поголів’я

громадського тваринництва.
2.2.  Забезпечити  виконання  заходів,  спрямованих  на  відродження  та

збереження галузі тваринництва.
2.3. Вжити необхідних заходів щодо нарощування продуктивності худоби

та збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції.
3.  Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної

адміністрації:
3.1.  Сприяти  у  відтворенні  маточного  поголів’я  сільськогосподарських

тварин.  Забезпечити  використання  в  осіменінні  худоби  тільки  атестованих
плідників, не допускати до парування плідників невідомого походження.

3.2. Забезпечити цільове та ефективне використання коштів державного
бюджету, які спрямовуються на підтримку галузі тваринництва.

3.3.  Надавати  всебічну  практичну  і  методичну  допомогу
сільськогосподарським підприємствам району.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Гулай


