
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7

 засідання колегії районної державної адміністрації 
від 23 липня 2013 року

1. Про стан роботи із  зверненнями громадян у районній державній
адміністрації за І півріччя 2013 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію  про стан роботи із зверненнями
громадян в Чугуївській районній державній адміністрації за І півріччя, колегія
районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  протягом  звітного  періоду
районна  державна  адміністрація  вживала  належних  заходів  спрямованих  на
виконання вимог чинного законодавства щодо роботи із зверненнями громадян.

Особлива  увага  приділяється  вирішенню  проблем,  з  якими  зверталися
ветерани  війни  та  праці,  інваліди,  громадяни  які  постраждали  внаслідок
чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни,
які потребують соціального захисту та підтримки.

Відпрацьована  система  проведення  особистих  прийомів  громадян
керівництвом  районної  державної  адміністрації,  у  тому  числі  проведення
прийомів громадян за місцем проживання.
Актуальним  залишається  питання  своєчасні  та  якісної  підготовки  матеріалів
структури  підрозділів  районної  державної  адміністрації,  що  здійснюється  за
результатами розгляду звернень громадян, у тому числі тих, що надійшли на
урядову "гарячу лінію", а також від органів влади вищого рівня.

Для надання громадянам кваліфікованої  допомоги з  правових питань в
районній  державній  адміністрації  створено  належні  умови  для  організації
особистого прийому громадян, які потребують безоплатної первинної допомоги.

Заступникам  голови,  керівнику  апарату,  начальникам  структурних
підрозділів  районної державної адміністрації:

1. Вважати  роботу  із  зверненнями  громадян  одним  із  пріоритетних
напрямів.

1.2. Підвищити   рівень   виконавської  дисципліни  щодо  дотримання
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”.

1.3.  Вжити  невідкладних  заходів  для  забезпечення  безумовного
дотримання  графіків  особистого  прийому  громадян,  у  тому  числі  виїзних,
надання громадянам відповідей згідно з вимогами чинного законодавства.



1.4. Підвищити  персональну  відповідальність  за  належну  роботу  зі
зверненнями громадян і результати вирішення порушених у них питань.

1.5. Щоквартально  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. Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад:
2.1. Здійснити аналогічні заходи.
2.2. Стан  роботи  із  зверненнями  громадян  розглядати  на  засіданнях

виконкомів двічі на рік –  за підсумками року та першого півріччя.
3. 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”.

4. Загальному  відділу  апарату  районної  державної   адміністрації:
    4.1. Щомісяця проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються

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

структурним  підрозділам  районної  державної  адміністрації  та  виконавчим
комітетам органів  місцевого самоврядування  з питань роботи із зверненнями
громадян.

    4.3.  Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян  в  управліннях  та  відділах  районної  державної  адміністрації,
виконкомах сільських, селищних рад.

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

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

2



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7

 засідання колегії районної державної адміністрації 
від 23 липня 2013 року

2.  Про  стан  виконавської  дисципліни  в  структурних  підрозділах
районної державної адміністрації за підсумками І півріччя 2013 року.

Розглянувши питання про стан виконавської  дисципліни в структурних
підрозділах  районної  державної  адміністрації  за  підсумками  І  півріччя  2013
року,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  питання
підвищення  рівня  виконавської  дисципліни,  забезпечення  повного  та
своєчасного  виконання  завдань,  які  містяться  в  контрольних  документах,  є
одним із основних напрямів роботи районної державної адміністрації.

Організація роботи з контрольними документами в районній державній
адміністрації  має  системний  характер,  дозволяє  поетапно  відстежувати  стан
виконання завдань, у разі потреби своєчасно втручатися в оперативну діяльність
структурних  підрозділів  для  попередження  можливих  негативних  наслідків,
передбачити  перспективи  подальшого  розвитку  та  забезпечення  конкретного
результату при виконанні поставлених завдань.

Комплекс  заходів,  спрямованих  на  своєчасне  виконання  поставлених
завдань,  запровадження  нових  форм  і  методів  в  роботі  з  контрольними
документами, постійне надання методичної допомоги структурним підрозділам
районної  державної  адміністрації,  виконкомам  сільських,  селищних  рад,
підвищення  професійного  рівня  спеціалістів,  які  здійснюють  функцію
оперативно-технічного  контролю,  дозволять  забезпечувати  в  районній
державній адміністрації належний рівень виконавської дисципліни.

Протягом  І  півріччя  2013  року  терміни,  визначені  законодавством  та
встановлені  в  документах  органів  влади  вищого  рівня,  розпорядженнях  та
дорученнях голови районної державної адміністрації, не порушувались.

Разом  з  тим,  актуальними  залишаються  питання  повноти  та  якості
інформації, яка надається на виконання контрольних документів, налагодження
дієвої  системи  опрацювання  документів  із  обмеженими  термінами
інформування.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  покращання  стану  виконавської



дисципліни  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,
вважає за необхідне:

1. Заступникам голови районної державної адміністрації:
1.1. Посилити  вимоги  до  керівників  структурних  підрозділів  районної

державної  адміністрації  з  питань  своєчасного  та  якісного  виконання
контрольних документів та підвищення рівня виконавської дисципліни.

1.2. На  нарадах  з  керівниками  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації  розглядати  питання  щодо  роботи  з  контрольними
документами.

2. Першому  заступнику  голови  районної  державної  адміністрації
Варжеїнову  Ю.К.,  заступнику  голови  районної  державної  адміністрації
Ковальчук В.Г. відповідно до розподілу обов'язків:

2.1. Попередити начальника управління Держземагентства у Чугуївському
районі  Харківської  області,  керівників  управлінь  агропромислового розвитку,
праці  та  соціального  захисту  населення,  відділу  інфраструктури  та  сектору
містобудування  і  архітектури  районної  державної  адміністрації  про
персональну відповідальність за своєчасну підготовку проектів відповідей на
виконання контрольних документів, надання їх на ознайомлення і погодження
заступникам голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
обов’язків.

2.2.  Начальника відділу інфраструктури районної державної адміністрації
попередити  про персональну  відповідальність  за  якісну  та  в  повному обсязі
підготовку  інформації  на  виконання  доручень  голови  Харківської  обласної
державної адміністрації. 

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
3.1. Суворо дотримуватися внутрішніх термінів виконання контрольних

документів, передбачених регламентуючими документами районної державної
адміністрації.

3.2. Забезпечувати  дотримання  відповідальними  особами  за  роботу  з
контрольними  документами  в  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації  Графіка  прийому-здачі  інформацій  на  виконання  контрольних
документів,  затвердженого  дорученням  голови  районної  державної
адміністрації від 11.06.2013  № 02-06/2031. 

3.3. Забезпечувати підготовку та надання до апарату районної державної
адміністрації,  для опрацювання і  редагування, проектів розпоряджень голови
районної державної адміністрації, матеріалів для розгляду на засіданні колегії
районної  державної  адміністрації  у  строки,  передбачені  регламентуючими
документами районної державної адміністрації. 

3.4.  Інформацію  щодо  усунення  недоліків,  виявлених  під  час
комплексного вивчення стилю та методів роботи управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів районної державної адміністрації, погоджувати з усіма
членами комісії, зазначеними у відповідній довідці. 

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

документів. Про можливий зрив їх виконання інформувати заступників голови
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та  керівника  апарату  районної  державної  адміністрації  згідно  з  розподілом
обов’язків.

4.2. 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  шляхи  реорганізації  та  формування  шкільної  мережі   на
2013-2014 навчальний рік.

Заслухавши та  обговоривши інформацію щодо формування  мережі  до-
шкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на  2013-2014
навчальний рік, колегія районної державної адміністрації відмічає, що в кож-
ному  навчальному  закладі  району  у  цьому  напрямку  проводиться  цілеспря-
мована робота.

У минулому 2012-2013 навчальному році відбулися позитивні зміни у про-
цесі  розвитку мережі навчальних закладів.  Тернівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів реорганізована у навчально-виховний комплекс, при якому функ-
ціонує одна дошкільна група. Відкрита одна додаткова група при Есхарівському
дошкільному  навчальному  закладі.  Це  дало  змогу  додатково  охопити  до-
шкільною освітою 40 дітей. 

Основними  завданнями  розвитку  мережі  навчальних  закладів  району
залишається відкриття навчально-виховних комплексів, оновлення матеріально-
технічної бази навчальних закладів, придбання нових шкільних автобусів.
Поряд  з  певними  досягненнями  залишаються  проблемні  питання,  а  саме:
перевантаження груп у дошкільних навчальних закладах, зменшення показника
наповнюваності  класів  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  та  зростання
вартості на утримання одного учня.

З метою забезпечення стабільного функціонування дошкільної, загальної
середньої  та  позашкільної  освіти,  максимального  задоволення  освітніх  і
культурних потреб дітей і учнів,  колегія районної державної адміністрації вва-
жає за необхідне:

2. Рекомендувати керівникам навчальних закладів:
1.1.  Провести  якісну  підготовку  закладів  освіти  до  роботи  в

осінньо-зимовий період 2013-2014 років. 
1.2. Взяти під особистий контроль набір учнів та вихованців до класів,

груп та гуртків.
1.3.  Забезпечити  максимальну  наповнюваність  класів  відповідно  до

нормативних вимог. 



2.  Рекомендувати сільським та селищним головам сприяти у виконанні
заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період
2013-2014 навчального року.

3.Відділу освіти районної державної адміністрації:
3.1.  Взяти під особистий контроль виконання заходів у районі  з  підго-

товки  навчальних  закладів  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2013-2014
навчального року.

3.2.  Забезпечити  збільшення  показників  охоплення  дітей  різними
формами дошкільної  освіти та  стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного
віку дошкільною освітою відповідно до вимог чинного законодавства.

3.3. Вжити  заходів  щодо  виконання  районної  дорожньої  карти  щодо
оптимізації мережі навчальних закладів району.

3.4. Підготувати  проект  мережі  навчальних  закладів  на  2013-2014
навчальний рік. 

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7

 засідання колегії районної державної адміністрації 
від 23 липня 2013 року

 
4.  У порядку контролю: Про хід виконання рішення колегії районної

державної адміністрації від 26 травня 2009 року "Про стан транспортного
обслуговування  населення  Чугуївського  району" (розпорядження  голови
районної державної адміністрації від 02.06.2009 № 358).

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію   про  стан  транспортного
обслуговування  населення  Чугуївського  району,  колегія  районної  державної
адміністрації   відмічає,  що  в  районі  проводиться  робота  щодо  реалізації
стратегічних напрямів та пріоритетів розвитку транспортного обслуговування
населення, здійснення заходів з розвитку маршрутної мережі району. 

Організовано  регулярне  транспортне  сполучення  з  40  населеними
пунктами району, в тому числі: автобусне – 33, залізничне – 17. В межах району
діє 18 автобусних маршрутів,  що обслуговуються автоперевізниками згідно з
розробленими графіками руху, які при необхідності коригуються з урахуванням
пропозицій населення району.

На обслуговуванні маршрутів району щодобово задіяно понад 32 одиниці
транспортних засобів. 

Організовано передрейсові та післярейсові медичні огляди стану здоров’я
водіїв. Регулярно проводиться інструктаж водіїв із безпеки дорожнього руху з
урахуванням особливостей маршрутів.

Згідно з  вимогами чинного законодавства автоперевізниками забезпечено
чіткий контроль за відповідністю категорії та стажу роботи водіїв, здійснюється
обов’язкове страхування водіїв від нещасних випадків.

Районною державною адміністрацією щомісяця  проводиться  моніторинг
показників діяльності підприємств дорожньо-транспортного комплексу району
та аналіз стану справ транспортного обслуговування мешканців сіл та селищ
району.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  покращення  транспортного
обслуговування  населення  району,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1.  Рекомендувати автоперевізникам пасажирів: 
1.1.  Щокварталу  до  10  числа  наступного  за  звітним  періодом  місяця

надавати  до  відділу  інфраструктури  районної  державної  адміністрації
інформацію щодо перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах



району.
1.2.  Приділяти  особливу  увагу  питанням  забезпечення  безпечної  та

безаварійної експлуатації рухомого складу, транспортної дисципліни водіїв.
1.3.  Організовувати  роботу  водіїв  транспортних  засобів  із  перевезення

пасажирів згідно з чинним трудовим законодавством.
1.4.  Регулярно  проводити  інструктажі  водіїв  щодо  безпеки  дорожнього

руху  з  урахуванням  особливостей   маршрутів  та  наявності  аварійно-
небезпечних ділянок (щоденні, щомісячні, спеціальні, сезонні), які відображати
в журналах обліку. 

1.5.  Проводити  постійну  перевірку  технічного  та  санітарного  стану
автобусів, що залучені до перевезень пасажирів, згідно з правилами дорожнього
руху та технічної експлуатації автомобілів.

2.  Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  тримати  на  постійному
контролі  питання  транспортного  обслуговування  населення  сіл  та  селищ,
розташованих на території місцевих рад.

3.  Рекомендувати   начальнику   відділу   ДАІ  Чугуївського  РВ  з
обслуговування  Чугуївського  та  Печенізького  районів  ГУМВС  України  в
Харківській області посилити контроль за станом справ з безпеки дорожнього
руху,  забезпеченням  безпечної  та  безаварійної  експлуатації  рухомого  складу,
особливо автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів.

4.  Рекомендувати  начальнику  філії  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»  ПАТ  ДАК  «Автомобільні  дороги  України»
вживати  заходів  щодо  утримання  автомобільних  доріг  району  в  належному
стані згідно з нормами та стандартами для забезпечення безпеки дорожнього
руху.

5.  Начальнику відділу  інфраструктури районної державної адміністрації:
5.1.Проаналізувати  стан  справ  щодо  транспортного  обслуговування

мешканців сіл та селищ району та щомісяця проводити моніторинг показників
діяльності підприємств дорожньо-транспортного комплексу району.

5.2.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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