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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5

виїзного засідання колегії районної державної адміністрації 
на базі Веденського навчально-виховного комплексу Чугуївської районної

ради Харківської області
від 28 травня 2013 року

1. Про  підготовку  навчальних  закладів  району  до  нового
2013-2014 навчального року.

Заслухавши та обговоривши інформацію про першочергові заходи щодо
підготовки  закладів  освіти  до  нового  2013/2014  навчального  року,  колегія
районної державної адміністрації відзначає, що в кожному навчальному закладі
району у цьому напрямку проводиться цілеспрямована робота.

У районі працюють 23 загальноосвітні навчальні заклади. 
Усі  навчальні  заклади успішно закінчують  поточний навчальний рік.

На  сьогодні  проводиться  відповідна  робота  щодо  своєчасної  і  якісної
підготовки закладів освіти до нового 2013/2014 навчального року та створення
належних  умов  для  навчання  і  виховання  дітей,  активізації  педагогічних
колективів, керівників, учнів та їх батьків.

Відповідно до проекту мережі на 2013/2014 навчальний рік у навчальних
закладах району буде навчатися  3750 учнів у 255 класах. 

Кожним  навчальним  закладом  здійснюється  аналіз  стану  роботи  за
2012/2013 навчальний рік, розробляються  навчальні плани у відповідності до
Типових навчальних планів та відповідно до нормативних документів. 

Особливої  уваги  потребує  вирішення  питання  щодо  технічного
переоснащення системи опалення. В цьому році планується здійснити технічне
переоснащення  котелень  всіх  закладів  освіти  відповідно  до  потреби  та
технічних  можливостей.  Потребує  облаштування  внутрішнього  туалету
Старогнилицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Враховуючи  вищевикладене  та  з  метою  забезпечення  ефективної
підготовки  закладів  освіти  до  нового  2013/2014  навчального  року,  колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Рекомендувати  директорам  загальноосвітніх  навчальних  закладів
району  провести  якісну  підготовку  закладів  освіти  до  нового  2013/2014
навчального року.



2. Рекомендувати сільським та селищним головам сприяти в організації
виконання заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового 2013/2014
навчального року та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  здійснити
фінансування заходів  щодо підготовки закладів  освіти до нового  2013/2014
навчального року, виходячи з реальних можливостей.

4. Відділу освіти районної державної адміністрації:
4.1. Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов для

навчання та виховання учнів у закладах освіти району.
4.2. Спрямувати зусилля на створення умов для відкриття дошкільних

груп у селах Стара Гнилиця, Коробочкине та Кам’яна Яруга.
4.3. Продовжити  практику  встановлення  комп’ютерних  класів  та

забезпечення навчальних закладів мультимедійною технікою.
4.4. Забезпечити твердим паливом шкільні котельні.
4.5. Вжити  заходів  щодо  доукомплектування  навчальних  закладів

педагогічними кадрами.
4.6. Забезпечити  неухильне  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів

України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і
підлітків шкільного віку» та охопити усіх дітей шкільного віку обов’язковою
базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами.

4.7. Питання  підготовки  закладів  освіти  району  до  нового
2013/2014 навчального року розглянути на серпневій педагогічній конференції.

4.8. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації із зазначеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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2. Про підсумки  роботи  підприємств  житлово-комунального
господарства в опалювальному сезоні 2012-2013 років та завдання щодо їх
підготовки до роботи в зимових умовах 2013-2014 років.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  роботи
підприємств  житлово-комунального  господарства  в  опалювальному  сезоні
2012-2013 років та завдання щодо їх підготовки до роботи в зимових умовах
2013-2014  років,  колегії  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що
районною державною адміністрацією, виконкомами сільських, селищних рад,
виробничими  управліннями  та  підприємствами  житлово-комунального
господарства,  іншими  підприємствами  Чугуївського  району  з  означеного
питання проведена значна робота. 

Якісно  та  в  повному обсязі  виконано  всі  заходи  щодо підготовки  до
сталого  функціонування  житлово-комунального  господарства  в  осінньо-
зимовий період 2012-2013 років. 

На  підставі  проведеного  аналізу  минулого  опалювального  сезону
2012-2013  років  розроблено  та  затверджено  розпорядження  голови  районної
державної  адміністрації  від  29.04.2013  №  139  «Про  організаційну  роботу  з
підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2013-2014  років»  основні
заходи щодо підготовки  господарства  району до   сталого  функціонування  в
осінньо-зимовий період 2013-2014 років.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  якісної  підготовки  житлово-
комунального  господарства  і  об’єктів  соціальної  сфери  району  до
опалювального  сезону  2013-2014  років,   колегії  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1.  Першому  заступнику  голови  районної  державної  адміністрації
Варжеїнову  Ю.К.,  начальникам  управлінь  та  відділів  районної  державної
адміністрації  спільно  з  сільськими,  селищними  головами,  керівниками



підприємств  житлово-комунального  господарства,  керівниками  об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в населених пунктах:

1.1. Взяти під особистий контроль  виконання заходів щодо підготовки
житлово-комунального  господарства  і  об’єктів  соціальної  сфери  району  до
опалювального сезону 2013-2014 років.

1.2.  Забезпечити  погашення  заборгованості  за  спожиті  енергоносії,
своєчасне проведення поточних платежів.

1.3.  Підвищити  рівень  претензійно-позовної  роботи  зі  злісними
неплатниками за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

1.4.  Продовжити  роботу  місцевих  комісій  щодо  реструктуризації
заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

1.5.  Сприяти  поліпшенню  фінансово-економічного  стану  житлово-
комунальних підприємств, їх платоспроможності шляхом вчасного приведення
діючих тарифів у відповідність до розміру обсягу витрат на їх виробництво.

1.6.  Вжити всіх заходів щодо  створення у 1-му півріччі  2013 року у
селищах Введенка, Кочеток, Есхар, Малинівка, Чкаловське і Новопокровка та в
с. Гракове нових ОСББ.

2. Відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної адміністрації Володько І.В.:

2.1.  Здійснювати  координаційну  та  організаційну  роботу  щодо
підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
наступного опалювального сезону 2013-2014 років.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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3. Про  залучення  населення  до  Програми  житлових  субсидій  за
підсумками опалювального сезону 2012-2013 років.

Заслухавши інформацію щодо реалізації Програми житлових субсидій,
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.

В опалювальний період 2012-2013 років Програмою житлових субсидій
було охоплено 2137 сімей, що на 12 сімей більше, ніж в опалювальний сезон
2011-2012  років.  За  рішенням  конфліктної  комісії  призначені  субсидії
1359 сім’ям (63,6 % від призначених справ). 

З  початку  2013  року  нараховано  субсидій  на  житлово-комунальні
послуги  на  загальну  суму  2,4  млн.грн.  За  рахунок  субвенції  з  Державного
бюджету профінансовано надання субсидій на житлово-комунальні послуги та
тверде паливо на суму 2,6 млн.грн. 

Станом  на  01.05.2013  учасниками  Програми  житлових  субсидій  є
найбільш малозабезпечені верстви населення, серед яких понад 92,6 % – сім’ї,
які, виходячи з вікових, професійно-кваліфікаційних та інших ознак, не можуть
самостійно  підвищити  свої  доходи.  Серед  них  82,9  %  складають  сім’ї
пенсіонерів, 9,2 % – інвалідів, 0,5 % – одиноких матерів.

В  районі  запроваджено  спрощену  процедуру  оформлення  житлових
субсидій. На сьогодні громадяни звільнені від потреби збирати від організацій,
які надають комунальні послуги, довідки для призначення субсидій. 

Протягом  опалювального  сезону  2012-2013  років  було  подовжено
практику залучення безробітних,  що перебувають на обліку в міськрайцентрі
зайнятості,  до  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  щодо  призначення
субсидій.



Постійно  надається  допомога  в  нарахуванні  субсидій  самотнім
громадянам  похилого  віку,  які  обслуговуються  соціальними  працівниками
територіального центру.

На  державному  рівні  невирішеним  залишається  питання  визначення
норм  користування  централізованим  опаленням,  в  межах  яких  надаються
пільги,  у  разі  наявності  засобів  обліку.  Управління  протягом  останніх  років
декілька раз зверталось з зазначеним питанням до Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації, але відповіді жодного разу
не отримало.

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

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

інформації щодо соціальних виплат.
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:
2.1.  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.

2.2.  Щомісяця  надавати  до  управління  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації дані в електронному вигляді про
фактичне  споживання  послуг,  а  також  повідомляти  про  зміну  тарифів  на
послуги.

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

3.1. Постійно вдосконалювати практику роботи спрощеного механізму
призначення всіх видів соціальних допомог за єдиною заявою.

3.2. Щомісяця своєчасно проводити перерахунки субсидії з урахуванням
показників фактичного споживання житлово-комунальних послуг.

3.3.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації із зазначеного питання.

Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова 
колегії Чугуївської районної 
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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4. Про хід  підготовки  до  оздоровчої  кампанії  на  території
Чугуївського району.

Заслухавши  та  обговоривши   інформацію  про  хід  підготовки  до
оздоровчої  кампанії  в  районі,  колегія  районної  державної  адміністрації
відмічає,  що  з  метою  підготовки  до  оздоровчої  кампанії  влітку  2013  року,
організації  змістовного  дозвілля  молоді  під  час  літніх  канікул  19  квітня
2013 року проведено  засідання  Координаційної ради з питань оздоровлення та
відпочинку  дітей  та  учнівської  молоді.  Розпорядженням  голови  районної
державної  адміністрації  від  07 травня   2012 року № 360 затверджено склад
комісії  з  питань  перевірки  готовності  до  відкриття  дитячих  закладів
оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на території району в період їх
функціонування та план заходів. 

Згідно  з  графіком  виїздів  вищезазначеної  комісії  затвердженого
рішенням Координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей та
учнівської молоді від 19 квітня 2013 року з 07 травня поточного року, комісія
розпочала обстеження закладів відпочинку.

На  території  району  з  27.05.2013  по  11.06.2013  розпочнуть
функціонувати  20  закладів  відпочинку  з  денним  перебуванням  на  базі
загальноосвітніх навчальних закладів району. 

З  01.06.2013  п'ять  дошкільних  закладів  та  12  груп  при  навчально-
виховному комплексі будуть переведені на санаторний режим роботи, в яких
оздоровиться 1139 дошкільнят (100%).

З метою підготовки до відкриття та функціонування КП “Чугуївський
районний  дитячий  оздоровчий  табір  “Орлятко”  в  зазначені  терміни
затверджено план заходів щодо організації проведення ремонтних робіт.

Рішенням районної ради від 28 вересня 2012 року створено Комунальне
підприємство оздоровлення та відпочинку “Турист” Чугуївської районної ради
Харківської області на базі майна колишнього дитячого табору “Лісова казка”.



У літній оздоровчий період (серпень 2013 року) планується провести на
базі КЗОВ «Турист» одну зміну наметового містечка для 30 відпочиваючих.

Спортивно-оздоровчий  табір  “Політехнік”  (власник  “Харківський
політехнічний  інститут”)  буде  працювати  в  одну  табірну  зміну
з 25.06.2013 по 15.07.2013 і прийме на відпочинок 100 осіб.

“Політ” (власник ЗАТ завод “Південкабель”) планує свою роботу в три
табірні зміни з охопленням дітей по 160 чоловік (в кожну зміну).

Проведені роботи по  благоустрою  території закладу:  висадка розсади
клумб, підрізка кущів, зачистка чаші басейну під будівельно-монтажні роботи,
ревізія системи гарячого та холодного водопостачання і каналізації.

З  метою створення  дитячими закладами оздоровлення   та  відпочинку
належних  умов  для  проживання,  харчування,  медичного  обслуговування,
дотримання санітарно-гігієнічних норм,  відповідно  до  державних соціальних
стандартів  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,  своєчасного  відкриття  та
належного функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що
знаходяться  на  території  району,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1. Відділу освіти районної державної адміністрації:
1.1. Використовувати базу загальноосвітніх навчальних закладів району

при роботі закладів відпочинку з денним перебуванням на базі загальноосвітніх
закладів  району,  з  обов’язковою  організацією  повноцінного  гарячого
харчування.

1.2. Забезпечити  харчоблоки  закладів  відпочинку  з  денним
перебуванням столовим та скляним посудом, безперебійною подачею холодної
і  гарячої  проточної води, миючими та сучасними дезінфекційними засобами,
санітарним  одягом,  забезпечити  справність  холодильного
та технологічного обладнання.

1.3. Вирішити  питання  щодо  виділення  достатнього  фінансування  на
організацію  харчування  дітей  у  закладах  відпочинку  для  забезпечення
виконання норм харчування на 1 дитину.

1.4. Забезпечити  заклади  відпочинку  з  денним  перебуванням
сміттєзбірниками та укласти договори на вивіз твердих побутових відходів зі
спеціалізованими підприємствами. 

2. Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації,  директору  КП
“Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  “Орлятко”  Чугуївської
районної ради Харківської області:

2.1. Забезпечити  закінчення  робіт  з  будівництва  міні-очисних
каналізаційних споруд в КП „Чугуївський  районний  дитячий оздоровчий табір
Орлятко” та ввести їх в експлуатацію. 

2.2. Укомплектувати  медичний  пункт  необхідним  переліком
медикаментів та медичним обладнанням.

3. КЗ оздоровлення та відпочинку “Турист” Чугуївської районної ради
Харківської області:



3.1. Вирішити  питання  щодо  підключення  електромереж  та
водопостачання до КЗ оздоровлення та відпочинку “Турист”.

3.2. Вирішити питання щодо знесення будівель закладу, що знаходяться
в аварійному стані.

3.3. Провести роботи щодо благоустрою території закладу.
 4. Відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації

рекомендувати КЗ охорони здоров’я "Чугуївська центральна районна лікарня
ім.  М.І.  Кононенка"  вирішити питання  щодо забезпечення  роботи  медичних
сестер  в  закладах  відпочинку  з  денним  перебуванням,  для  здійснення
постійного контролю за умовами перебування, харчування дітей та медичного
обслуговування.

5. Відділу у справах молоді та спорту Чугуївської районної державної
адміністрації  підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

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



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5

виїзного засідання колегії районної державної адміністрації
на базі Введенського навчально-виховного комплексу Чугуївської

районної ради Харківської області
від 28 травня 2013 року

5. У порядку контролю: Про хід виконання рішення колегії районної
державної адміністрації від 27 листопада 2012 року «Про стан підготовки і
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  райдержадміністрації  та
розгляд  кандидатів  для  участі  в  конкурсному  відборі  на  навчання  до
Харківського  регіонального  інституту  державного  управління  при
Президентові України за державним замовленням за спеціальністю галузі
знань  «державне  управління»  у  2013  році»  в  порядку  контролю
(розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від  29.11.12  №
1141).

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання  рішення
колегії районної державної адміністрації від 27 листопада 2012 року «Про стан
підготовки  підвищення  кваліфікації  державних  службовців
райдержадміністрації та розгляд кандидатів для участі в конкурсному відборі
на навчання до Харківського регіонального інституту державного управління
при Президентові України за державним замовленням за спеціальністю галузі
знань  «державне  управління»  у  2013  році,  колегія  районної  державної
адміністрації  відмічає,  що  з  метою  підготовки  і  підвищення  кваліфікації
державних  службовців  районною  державною  адміністрацією здійснюються
певні заходи.

У  2013  році для  вступу  на  навчання  до  Харківського  регіонального
інституту  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України у 2013 році направлено завідувача сектору фінансово-господарського
забезпечення апарату районної державної адміністрації, головного бухгалтера
Харківську Юлію Олександрівну;

до магістратури Харківського національного економічного університету
направлено  начальника  відділу  житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної державної адміністрації Володько Ірину Василівну. 

Усього за договорами-направленнями районної державної адміністрації
в  Харківському  регіональному  інституті  Національної  академії  державного



управління  при  Президентові  України  продовжують  навчання  за  заочною
формою  3  особи,  які  працюють  на  посадах  VІ  категорії  та  перебувають  у
кадровому резерві на посаду ІV категорії.

Наразі  в  районній  державній  адміністрації  працює  9  магістрів
державного управління і 9 магістрів державної служби.

Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  районної  державної
адміністрації  в  2013  році  здійснюється  відповідно  до  Планів-графіків
Харківського  регіонального  інституту  державного  управління  Національної
академії державного управління при Президентові України на 2013 рік.

Станом  на  20  травня  2013  року  підвищили  кваліфікацію  за
професійними  програмами  (перший  тиждень)  та  програмами  тематичних
короткотермінових семінарів по 3 особи. Районною державною адміністрацією
організовано  підвищення кваліфікації за цими планами-графіками і посадових
осіб  місцевого  самоврядування.  Крім  того,  за  іншими  видами  навчання
(функціональне  навчання  у  сфері  цивільного  захисту  та  навчання  з  питань
АПК) підвищили кваліфікацію також 3 особи. 

З метою виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених
державних  службовців,  які  успішно  та  ініціативно  виконують  службові
обов’язки,  мають  організаторські  здібності,  що  ґрунтуються  на  сучасних
знаннях, у березні-квітні 2013 року проведено І тур щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець», в якому взяли участь 4 керівники
та 6 спеціалістів. 

Ще  одним  з  видів  навчання,  набуття  практичного  досвіду,  перевірки
професійного рівня і ділових якостей працівників є їх стажування на посадах
державних  службовців.  Цьогоріч  таке  стажування  успішно  пройшли  лише
3 особи.

Аналізуючи  організацію  кадрової  роботи  в  частині  підготовки  і
підвищення кваліфікації державних службовців  слід зауважити, що необхідно
налагодити  систему  роботи  з кадровим резервом;  активізувати  роботу  щодо
розгляду  кадрових  питань  на  навчальних  комунікативних  заходах,  що
проходять  в  районній  державній  адміністрації;  запровадити  практику
стажування  державних  службовців  самостійних  структурних  підрозділів  в
апараті  районної  державної  адміністрації;  посилити  роботу  з  організації
підвищення  кваліфікації  за  професійними  програмами  у  Харківському
регіональному  інституті  державного  управління  Національної  академії
державного  управління  при  Президентові  України;  вживати  заходів  щодо
стимулювання  державних  службовців  на  здобуття  другої  вищої  освіти  за
спеціальностями галузі знань «державне управління».

З метою посилення ефективності  державного управління,  професійної
діяльності  державних  службовців,  кадрового  забезпечення  кваліфікованими
фахівцями, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації:



1.1. Налагодити  систему  роботи  з кадровим  резервом,  приділивши
значну увагу формуванню дієвого кадрового резерву, визначенню і реалізації
пріоритетних  напрямів  його  оновлення,  добору  на  посади  державних
службовців, підготовці молодих спеціалістів.

1.2. Посилити  роботу  з  організації  підвищення  кваліфікації  за
професійними програмами у Харківському регіональному інституті державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України.

1.3. Вживати  заходів  щодо  стимулювання  державних  службовців  на
здобуття  другої  вищої  освіти  за  спеціальностями  галузі  знань  «державне
управління».

2. Рекомендувати сільським, селищним головам здійснювати аналогічні
заходи  з  підготовки  і  підвищення  кваліфікації  посадових  осіб  місцевого
самоврядування.

3. Відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації:
3.1. Активізувати роботу щодо розгляду кадрових питань на навчаннях

працівників районної державної адміністрації та кадрового резерву і семінарах-
нарадах з сільськими, селищними головами та секретарями місцевих рад.

3.2. Вживати  заходів  щодо  запровадження  практики  стажування
державних  службовців  самостійних  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації в апараті районної державної адміністрації.

3.3. Здійснити  аналіз  підвищення  кваліфікації  державних  службовців
районної державної адміністрації та посадових осіб місцевого самоврядування
за професійною програмою за період з 2008 по 2012 роки.

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

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