
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 25 серпня 2015 року

1. Про  підсумки  збирання  ранніх  зернових  культур
cільськогосподарськими підприємствами району у 2015 році

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  збирання
ранніх  зернових  культур  cільськогосподарськими  підприємствами  району  у
2015  році,  колегія  районної  державної  адміністрації  відзначає,  що  збирання
ранніх  зернових  і  зернобобових  культур  сільськогосподарськими
підприємствами повністю завершено 10 серпня 2015 року. Врожай зібрано на
площі  17539  га,  валовий  збір  склав  71356  тонн  при  середній  врожайності
40,7 ц/га. У тому числі: озимої пшениці на площі 13458 га зібрано 59468 тонн
при врожайності 44,2 ц/га; ярої пшениці на площі 50 га зібрано 142 тонни при
врожайності 28,4 ц/га; жита озимого на площі 485 га зібрано 1223 тонни при
врожайності  25,2  ц/га;  гороху  на  площі  203  га  зібрано  573  тонни  при
врожайності 28,2 ц/га.

У цьому році валове виробництво ранніх зернових і зернобобових культур
перевищило запланований показник на 11937 тонн (факт - 71356 тонн, план -
59419 тонн).

Найкращих  показників  з  валового  виробництва  зерна  та  врожайності
досягнуто в наступних сільськогосподарських підприємствах:

ПАТ «Мосьпанівське» - 6855 тонн при середній урожайності 53,9 ц/га;
А/ф «Базаліївський колос» ТОВ - 3275 тонн при середній урожайності

50,6 ц/га;
ТОВ  А/ф  «Іванівський  Лан»  -  3070  тонн  при  середній  урожайності

50,2 ц/га;
ТОВ  «Агросервіс»  ЛТД  -  8277  тонн  при  середній  урожайності

49,5 ц/га;
ПАТ  А/к  «Слобожанський»  -  8842  тонн  при  середній  урожайності

45,2 ц/га.
Найнижчі показники мають:
ФГ «Оніка» - 137 тонн при середній урожайності 13,7 ц/га;
ПСП « Три Агро 2007» - 202 тонни при середній урожайності 18,7 ц/га;
ТОВ А/ф «Каяри» - 266 тонн при середній урожайності 19 ц/га;
ТОВ А/ф «Зарожне» - 388 тонн при середній урожайності 21,6 ц/га;
ПСП «Коробчанське» - 865 тонн при середній урожайності 21,7 ц/га.
Така  розбіжність  показників  свідчить  в  першу  чергу  про  відсутність

передових  технологій  та  низький  рівень  забезпеченості  ресурсами:  техніка,



добрива, засоби захисту рослин.
Одним з важливих критеріїв, що дають змогу провести жнива без втрат, є

наявність  зернозбиральної  техніки.  Погодні  умови,  що  склались  на  період
збиральних робіт, не дали деяким господарствам своєчасно залучити комбайни
з інших регіонів області. Такі господарства як СТОВ «Маяк» та СТОВ «Колос
2000»  в  критичний  момент  придбали зернозбиральну  техніку,  що дозволило
успішно завершити збиральні роботи.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  підвищення  виробництва  зерна  в
господарствах  району,  достатніх  для  задоволення  продовольчих  потреб
населення,  та  безумовного  виконання  завдань  з  формування  регіонального
запасу продовольчого зерна, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне: 

1. Рекомендувати  керівникам  сільськогосподарських  підприємств
району:

1.1. При  плануванні  структури  посівних  площ  під  урожай  2016  року
передбачити посів зернових культур на площах не менших, ніж у 2015 році.

1.2. Вжити  заходів  щодо  своєчасної  та  якісної  підготовки  ґрунту  під
посів озимих культур урожаю 2016 року.

1.3. Збільшити  кількість  застосування  мінеральних  добрив,
протруйників та засобів захисту рослин відповідно до сучасних технологій та
рекомендацій аграрної науки.

1.4. Забезпечити  посів  озимих  та  ярих  зернових  культур  під  врожай
2016 року насінням не нижче першої та другої генерації.

1.5. Провести  роботу  щодо  оновлення  ґрунтообробної  та
зернозбиральної техніки.

2. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації (Беліменко Є.С.):

2.1. Надавати всебічну допомогу сільськогосподарським підприємствам
в реалізації заходів зі збільшенням виробництва та якості зернової продукції.

2.2. Вести  постійний  моніторинг  та  аналіз  ходу  підготовки  та
проведення посіву озимих зернових культур під урожай 2016 року.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Буцикіна
Беліменко

2



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 25 серпня 2015 року

2. Про  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку  Чугуївського
району за І півріччя 2015 року

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  економічного  і
соціального розвитку Чугуївського району за І півріччя 2015 року, колегія ра-
йонної державної адміністрації відмічає, що за більшістю економічних показни-
ків ситуація у районі є стабільною.

За І півріччя 2015 року доходна частина загального фонду бюджету райо-
ну виконана на 120,5% і складає 23,4 млн. грн.

Бюджетам сільських та селищних рад перерахована з районного бюджету
цільова субвенція на утримання закладів дошкільної освіти та культури у сумі
4,7 млн. грн.

План  надходжень  власних  доходів  до  Управління  Пенсійного  фонду
України в Чугуївському районі Харківської області з початку року виконано на
109,6%. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за І квартал
2015 року (останні дані статистики) складає 2782 грн.

У районі створено 97 робочих місць.
Профінансовано всі призначені соціальні допомоги.
За поточний період 2015 року досягнуто зростання обсягів виробництва у

харчовій, фармацевтичній галузях та у виробництві неметалевих виробів.
Зовнішньоторговельний  оборот  району  за  І  півріччя  2015  року  склав

16,02 млн. дол. США. Обсяг імпорту товарів збільшився на 6,9 млн. дол. США. 
Протягом січня-червня 2015 року площа збирання ранніх зернових та зер-

нобобових  культур  по  району  склала  15,5  тис.  га,  зібрано  аграріями району
6605,5 тонн. У галузі тваринництва по сільгосппідприємствам району поголів’я
великої рогатої худоби склало 6327 голів, у т. ч. корів – 2035 голів, свиней –
108,98  тис.  голів.  Виробництво  м’яса  худоби та  птиці  (у  живій  вазі)  склало
8428,3 т.

На території  району протягом звітного періоду введено в експлуатацію
11 будинків загальною площею 1521,3 м2.

У 8 населених пунктах району функціонує 39 об'єднань співвласників ба-
гатоквартирних будинків, до яких входить 57 житлових будинків загальною пло-
щею 55,67 тис.м2.
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Рівень сплати платежів по Чугуївському району за житлово-комунальні
послуги з початку року склав 88,5%, по Харківській області – 93,0%. 

У районі функціонує Центр надання адміністративних послуг при Чугуїв-
ській районній державній адміністрації. Протягом звітного періоду зареєстрова-
но  1479  звернень  щодо  надання  адміністративних  послуг.  Видано  1604  ре-
зультати.

З початку року було зареєстровано 37 фізичних осіб-підприємців. 
За період з січня по червень 2015 року влаштовано під опіку та піклуван-

ня громадян України 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня.

Проте,  разом з позитивними тенденціями в економіці району існує ряд
проблем.

Станом на 01.07.2015 існує заборгованість із виплати заробітної плати на
підприємстві “Есхарівське ЖКЕУ-2011”, яка складає 497,7 тис. грн.

Слід зауважити, що значне зростання рівня індексації заробітної плати,
підвищення тарифів на енергоносії призвело до того, що помісячні асигнування
державної медичної субвенції не забезпечують у повній мірі потребу лікуваль-
них закладів району.

За шість місяців поточного року знизився обсяг: реалізованої промислової
продукції; прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку району; експор-
ту товарів.

Також зменшився обсяг вантажних перевезень.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилося вироб-

ництво молока, поголів'я птиці.
У порівнянні з початком року у мережі магазинів району відзначається

зростання цін на продукти харчування. Спостерігалось збільшення ціни на наф-
топродукти.

Збільшилась заборгованість споживачів за оплату комунальних послуг. 
Також існує ряд невирішених питань у соціальній сфері. Не в повній мірі

укомплектовані сімейними лікарями сільські заклади охорони здоров’я. Чотири
заклади охорони здоров’я потребують переведення на інші види опалення. Існує
необхідність  забезпечення  закладів  освіти  району  навчально-методичним  та
технічним обладнанням.  Матеріально-технічна база закладів культури району
залишається незадовільною.

Враховуючи вищевикладене, з метою закріплення та розвитку позитивних
тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової стабілізації в
усіх  галузях  господарства  району,  підвищення життєвого рівня  населення  та
вирішення  існуючих  проблемних  питань,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне: 

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
забезпечити постійний контроль за виконанням завдань Програми економічного
і соціального розвитку Чугуївського району на 2015 рік, затвердженої рішенням
Чугуївської районної ради від 13.03.2015.

2. Рекомендувати Чугуївській об’єднаній державній податковій інспекції
Головного управління ДФС у Харківській області (Довжич В.Ф.) активізувати
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претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості податків та зборів,  не
допускати зростання податкового боргу.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення районної держав-
ної адміністрації (Лисянський О.С.) посилити контроль за станом погашення за-
боргованості з виплати заробітної плати на підприємствах району.

4. Відділу  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної
державної адміністрації (Володько І.В.) активізувати роботу щодо повних роз-
рахунків населення за раніше отримані житлово-комунальні послуги та посили-
ти контроль за своєчасною сплатою поточних платежів.

5. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації (Беліменко Є.С.) забезпечити виконання заходів щодо збільшення
поголів’я птиці та продуктивності виробництва продукції тваринництва.

6. Відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації (Альошина С.С.):

6.1. Проводити аналіз обсягів промислового виробництва району в розрізі
промислових підприємств.

6.2. Забезпечити проведення постійного моніторингу цін і процесів ціно-
утворення.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Буцикіна
Альошина
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3. Про  підсумки  роботи  Чугуївського  міськрайонного  управління
юстиції Харківської області за І півріччя 2015 року

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про підсумки  роботи
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області
(далі – управління юстиції) за І півріччя 2015 року, колегія районної державної
адміністрації  відмічає,  що Чугуївським  міськрайонним  управлінням  юстиції
Харківської області, відповідно до Положення про районні, районні у містах,
міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5,
вжито комплекс організаційно-практичних заходів, направлених на виконання
завдань щодо реалізації державної правової політики. 

На  виконання  планів  роботи  Чугуївського  міськрайонного  управління
юстиції Харківської області на 2015 рік, у І півріччі  з питань правової освіти
управлінням юстиції здійснено 9 перевірок стану правової освіти, з них: 5 - у
загальноосвітніх  навчальних закладах,  4  -  в  органах  виконавчої  влади  та  на
державних підприємствах. Протягом 6 місяців 2015 року управлінням юстиції
здійснено  69  правоосвітніх  заходів,  спрямованих  на  підвищення
правосвідомості громадян та роз’яснення діючого законодавства України, з них
22 - у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Також,  проведено 5 стажувань юрисконсультів органів виконавчої влади
та  державних підприємств Чугуївського району. Всього проведено 27 семінарів
для  юрисконсультів  та  іншої  категорії  працівників  органів  виконавчої  влади,
підприємств,  установ  і  організацій  Чугуївського  району.  Розроблено  6
методичних посібників   для  широкого  кола  громадян,  молодих юристів,  для
представників  місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, юрисконсультів підприємств, установ та організацій.

До  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги,  створеній  при  управлінні  юстиції  за  поточний  період  звернулось
210 громадян за роз’ясненням законодавства. На всі звернення надані вичерпні
роз’яснення чинного законодавства України. 

Характеризуючи соціальний склад громадян, що звернулись за допомогою
протягом І півріччя 2015 року, слід зазначити, що найбільше звернень надходило
від  малозахищених  верств  населення.  До  громадських  приймалень,  також,
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зверталися особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,  одинокі матері.
Найбільше  звернень  надійшло  з  питань  роз'яснення  цивільного,  сімейного,
спадкового, трудового законодавства, соціального захисту населення, земельного
законодавства.

З метою надання дистанційної правової допомоги населенню Чугуївського
району  через  мережу  «Інтернет»  (online  –  консультацій)  управлінням юстиції
створено  електронну  скриньку.  За  звітний  період  запитів  та  звернень  на
електронну скриньку не надходило. 

Управлінням юстиції  створена  та  діє  “лінія  довіри”  з  питань діяльності
управління  юстиції  та  його  структупних  підрозділів,  а  також  в  приміщенні
управління  юстиції  встановлена  “Скринька  довіри”  з  визначеного  напрямку:
заяви, пропозиції та скарги від громадян на діяльність посадових осіб апарату
управління юстиції та його структурних підрозділів,  нотаріату, та повідомлень
щодо порушень вимог антикорупційного законодавства з їх боку. За І півріччя
2015 року заяв, скарг та пропозицій не надходило.

Протягом  з січня по червень 2015 року управлінням юстиції здійснено 57
виступів у засобах масової інформації щодо роз’яснення чинного законодавства
України.

У  порядку  контролю  за  додержанням  законодавства  про  державну
реєстрацію нормативно-правових актів, управлінням юстиції протягом звітного
періоду  проведено  132  перевірки  розпоряджень  голови  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  Харківської  області  та наказів керівників структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації  –  суб’єктів  нормотворення.
За результатами перевірок недоліків не виявлено.

За  І півріччя 2015 року до управління юстиції подано 2 нормативно-правових
акти,  з  них:  зареєстровано  1  нормативно-правовий  акт,  відмов  у  державній
реєстрації  нормативно-правових  актів  немає;  повернення  на  доопрацювання
нормативно-правових актів не відбувалось, повернення без державної реєстрації
нормативно-правових актів, як таких, що не підлягають державній реєстрації, не
було, скасувань рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів не
має.

Відділом  державної  виконавчої  служби  Чугуївського  міськрайонного
управління юстиції Харківської області вжито комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення  реалізації  державної  політики  у сфері  організації  примусового
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). 

Станом  на  01  липня  2015  року  в  провадженні  вказаного  відділу
знаходилося 4206 виконавчих документів. Протягом звітного періоду, до відділу
державної виконавчої служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції
Харківської  області  надійшло  на  виконання  1498  виконавчих  документів,
завершено 1157 проваджень.

На  01  липня  2015  року  залишилися  невиконаними  2950  виконавчих
проваджень, з них: про стягнення аліментів (за всіма рішеннями, в т.ч. іноземних
судів) – 1197, періодичні платежі (без урахування аліментів) – 2, про стягнення
на користь Пенсійного фонду України – 91, про стягнення в інтересах органів –
Державної  фіскальної служби України – 238, про конфіскацію майна – 1,  про
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стягнення заборгованостей по комунальних платежах – 570, з виконання рішень
по немайнових спорах – 4,  щодо виконання рішень судів за позовами органів
прокуратури  –  7,  про  стягнення  на  користь  банківських  установ  –  299,  інші
(більшу  частку  з  яких  складають  виконавчі  провадження  про  стягнення  з
фізичних осіб на користь банківських установ коштів, за неповернуті споживчі
кредити, а також провадження, по яких майно належить територіальній громаді і
знаходиться у боржника в оперативному керуванні (комунальні підприємства) чи
знаходиться  під  заставою та  іпотекою –  195.  У  відділі  державної  виконавчої
служби  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області
немає виконавчих проваджень про стягнення заборгованості по заробітній платі
та інших виплатах, пов'язаними з трудовими відносинами.

За 6 місяців 2015 року стягнуто 85573 гривень виконавчого збору.
Всі  виконавчі  провадження,  які  знаходяться  на  виконанні  у  відділі

державної  виконавчої  служби,  перебувають  в  межах  строків  здійснення
виконавчого провадження передбачених ст. 30 Закону України «Про виконавче
провадження».

Порушень  вимог  антикорупційного  законодавства  у  відділі  державної
виконавчої служби не зафіксовано.

На  виконання  Плану  роботи  реєстраційної  служби  Головного
територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області  за  І  півріччя
2015  року  реєстраційною   службою  Чугуївського  міськрайонного  управління
юстиції Харківської області в зазначені терміни виконані всі планові роботи. 

Реєстраційною службою вжито комплекс організаційно-практичних заходів,
направлених на забезпечення ефективної реалізації державної політики  в сфері
реєстрації  прав та створення належних умов для роботи реєстраційної служби
району.

В районі налагоджено ефективну взаємодію місцевих органів виконавчої
влади,  органів  місцевого  самоврядування,  реєстраційної  служби  Чугуївського
міськрайонного управління юстиції Харківської області.

Результатом  такої  взаємодії  є  забезпечення  належного  виконання  на
території  Чугуївського  району  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої  влади  через  центри надання  адміністративних послуг».  Пунктом 2
даного  розпорядження  передбачено:  проведення,  за  участю  представників
реєстраційної служби,  навчальних заходів для адміністраторів з метою належної
організації надання адміністративних послуг через Центри їх надання. В рамках
виконання цих вимог затверджено графік навчання для адміністраторів Центрів
надання адміністративних послуг, згідно з якими проводяться навчальні заходи.

Протягом 6 місяців прийнято та опрацьовано 3432  звернення та здійснено
державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, інших речових прав на
нерухоме майно та надано інформацію з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно. З них: права власності – 1319; інші речові права – 1206.

За І півріччя 2015 року зареєстровано 9 громадських об’єднань; 8 осередків
політичних партій; 102 фізичні осіби – підприємця; 20 юридичних осіб.  

На  запити  органів  державної  влади  та  інших  суб’єктів  надано
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897 відповідей;  у  рамках  ознайомлення  населення  з  діяльністю  служби  та  в
рамках державної  програми правоосвітньої  діяльності  здійснено 3 виступи на
радіо, передано 4 статті до місцевих ЗМІ для опублікування видів діяльності та
стану розвитку реєстраційної  служби Чугуївського міськрайонного управління
юстиції  Харківської  області,  розроблено  та  розповсюджено  7  буклетів  щодо
найбільш актуальних запитань від відвідувачів реєстраційної служби.

Протягом  звітного  періоду  до  реєстраційної   служби  надійшло
15 письмових звернень, на які у встановлені законом терміни надано вичерпні та
обґрунтовані відповіді. 

На особистому прийомі звернулось 10 громадян. За характером питань, які
порушувались,  переважали  консультативні  питання:  процедура  реєстрації
речових  прав  на  нерухоме  майно  (власність,  інше  речове  право),  процедура
отримання  Витягів  з  Державного  реєстру  прав.  Усі  звернення  розглянуто
оперативно та надано ґрунтовні відповіді.

Під час роботи з заявниками повною мірою використовуються можливості
веб-сайту  Головного  територіального  управління  юстиції  Харківській  області:
розміщується  оновлена  інформація  по  всім  видам  діяльності  реєстраційної
служби (органи державної реєстрації прав цивільного стану, органи державної
реєстрації  речових  прав на  нерухоме майно,  державної  реєстрації  юридичних
осіб  та  фізичних  осіб–підприємців,  благодійних  організацій,  профспілок  та
державної реєстрації громадських формувань, об’єднань та політичних партій). 

Для суб’єктів господарювання, суб’єктів надання адміністративних послуг
та  заявників,  функціонує  зворотній  зв’язок  з  респондентами  за  допомогою
розділу «Звернення громадян»,  «Безоплатна правова допомога», «Лінія довіри».

Порушень вимог антикорупційного законодавства в реєстраційній службі
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області  не
зафіксовано.

У січні – червні  2015 року органами державної реєстрації актів цивільного
стану міста Чугуєва та Чугуївського району зареєстровано 1358 актів цивільного
стану, з них народжень - 374, смертей - 721, шлюбів - 213, розірвань шлюбів - 43,
зміна імені - 5, поновлено записів - 2.

За І півріччя 2015 року прийнято та опрацьовано 4319 запитів установ,
організацій, підприємств, заяв громадян тощо.

Видано свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану - 1816, з
них  видано повторно –  393.  Надано  754 витяги  з  Державного реєстру  актів
цивільного стану громадян. 

В  рамках  підвищення  кваліфікації  працівників  відділів  державної
реєстрації  актів  цивільного  стану  та  посадових  осіб  виконавчих  комітетів
сільських,  селищних  рад  Чугуївського  району,  що  проводять  державну
реєстрацію актів цивільного стану, здійснено 10 перевірок роботи. Проведено
12  семінарів,  26  занять,  розроблено  2  методичні  рекомендації,  надіслано
4 роз’яснення,  складено  20  аналізів  та  узагальнень  щодо  роботи  органів
державної реєстрації актів цивільного стану Чугуївського району. 

З  метою  ознайомлення  населення  з  діяльністю  відділів  та  в  рамках
державної  програми правоосвітньої  діяльності  здійснено 4 виступи на радіо,
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підготовлено для опублікування 4 статті у місцевих засобах масової інформації,
розроблено  та  розповсюджено  12  буклетів,  інформаційних  листівок  щодо
найбільш актуальних питань. 

 На особистому прийомі звернулось 36 громадян. За характером питань,
які  порушувались  у  зверненнях,  переважали  консультативні  питання  щодо
порядку державної реєстрації актів цивільного стану в Україні. Усі звернення
розглянуто оперативно та надано ґрунтовні відповіді.

Порушень  вимог  антикорупційного  законодавства  у  відділах  державної
реєстрації  актів  цивільного  стану  не  зафіксовано.  Скарг  на  дії  працівників
відділів державної реєстрації актів цивільного стану не надходило.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання державних завдань щодо
реалізації  державної  правової  політики,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає  за необхідне:

1.  Рекомендувати  Чугуївському  міськрайонному  управлінню  юстиції
Харківської області (Дудка С.В.):

1.1.Продовжити вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення безумовно-
го  дотримання  графіків  особистого  прийому  громадян,  днів  прийому  у при-
ймальні з надання безоплатної первинної  правової  допомоги, створеної при районній
державній адміністрації, надання своєчасних відповідей на звернення громадян,
відповідно до вимог чинного законодавства, здійснення дистанційної правової
допомоги.

1.2.  Проводити  правову  експертизу  нормативно-правових  актів,  що
подаються  на  державну  реєстрацію,  та  не  допускати  державної  реєстрації
нормативно-правових актів, виданих суб’єктами нормотворення з порушенням
законодавства, або які не підлягають державній реєстрації.

1.3.  Забезпечити  неухильне  виконання  заходів  щодо  попередження  та
профілактики корупційних правопорушень в апараті Чугуївського міськрайон-
ного управління юстиції Харківської області та його структурних підрозділів.

1.4. Висвітлювати у засобах масової інформації результати роботи Чугуї-
вського міськрайонного управління юстиції Харківської області щодо  надання
безоплатної первинної  правової  допомоги та можливості здійснення дистанційної
правової допомоги.

1.5. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при реєстрації
актів цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану по
місту  Чугуєву  та  Чугуївському  району  реєстраційної  служби  Чугуївського
міськрайонного управління юстиції у Харківській області.

1.6.  Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства державними
реєстраторами реєстраційної служби Чугуївського міськрайонного управління
юстиції Харківської області під час реєстрації речових прав на нерухоме майно
щодо термінів здійснення державної реєстрації.

1.7. Забезпечити неухильне виконання відділом державної виконавчої слу-
жби  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області
заходів з примусового виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб)
про стягнення аліментів, коштів на користь Державного бюджету, в тому числі в
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інтересах  Пенсійного  фонду  України,  заборгованості  по  заробітній  платі  та
інших виплатах, пов’язаних із трудовими правовідносинами.

1.8.  Вжити  заходи  щодо  зменшення  кількості  невиконаних  відділом
державної виконавчої служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції
Харківської області рішень судів, інших органів (посадових осіб).

2. Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації (Скуп-
ченко  І.Ю.)  підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.  

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Буцикіна
Скупченко

11



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 25 серпня 2015 року

4. Про  рівень  середньомісячної  заробітної  плати  на  підприємствах
району та стан погашення заборгованості з її виплати 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  рівень  середньомісячної
заробітної плати на підприємствах району та стан погашення заборгованості з її
виплати,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  з  метою
поліпшення  ситуації  у  цій  сфері,  районною  державною  адміністрацією
вживається ряд заходів. 

У  районі  реалізується  комплекс  заходів  щодо  додержання  мінімальних
гарантій  в  оплаті  праці  з  дотриманням  визначених  чинним  законодавством
термінів.  З  цією  метою  в  поточному  році  проведено  вивчення  питання
виконання  підприємствами  району  Закону  України  “Про  Державний  бюджет
України на 2015 рік”. 

Щоквартально  здійснюється  моніторинг  рівня  середньомісячної
заробітної плати. За рівнем оплати праці за січень-березень 2015 року (останні
статистичні данні) район посів 12 місце по регіону, за темпами росту - 16-те. У
порівнянні  із  відповідним  періодом  минулого  року  рівень  заробітної  плати
збільшився на 8,4 %.

У поточному році питання відповідності рівня заробітної плати чинному
законодавству розглянуто на 3 засіданнях районної комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат, де звітувало 11 керівників підприємств. У серпні
питання  рівня  заробітної  плати  та  погашення  заборгованості  з  її  виплати
розглянуто на засіданні районної тристоронньої соціально-економічної ради.

З метою здійснення контролю за додержанням законодавства про працю
проведено  перевірку  8  підприємств  різних  форм  власності,  матеріали  яких
надані  до  Департаменту  соціального  захисту  населення  обласної  державної
адміністрації. 

Для  посилення  контролю  за  погашенням  заборгованості  із  заробітної
плати  районною  державною  адміністрацією  здійснюється  щотижневий
моніторинг.  Узагальнена  інформація  направляється  до  Департаменту
соціального  захисту  населення  обласної  державної  адміністрації.  Щомісяця
інформація по підприємствам-боржникам надається до Чугуївської міжрайонної
прокуратури. 

Районною державною адміністрацією спільно з виконкомами селищних
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рад проводиться роз'яснювальна робота з керівниками підприємств, працівники
яких  є  боржниками  за  спожиті  житлово-комунальні  послуги,  та  державних
установ,  які  мають  заборгованість  перед  комунальними  підприємствами,  ці
питання розглядаються на засіданнях виконкомів відповідних рад. 

Питання  рівня  середньомісячної  заробітної  плати  та  стан  її  виплати  у
поточному році 7 разів розглядалося на засіданнях районної комісії  з  питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій  та  інших  соціальних  виплат.  Всіх  керівників  попереджено  про
персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати.

Але, незважаючи на всі проведені заходи, в районі існує заборгованість із
виплати заробітної плати на комунальному підприємстві Есхарівське житлово-
комунальне експлуатаційне управління - 2011 (далі – ЕЖКЕУ – 2011) у сумі
421,7 тис.грн. Утворення заборгованості із заробітної плати виникло внаслідок
дії  економічно  необгрунтованих  тарифів  на  комунальні  послуги,  які  не
покривали  в  повному  обсязі  фактичні  витрати,  а  також  заборгованості
населення за спожиті комунальні послуги. 

Керівництвом ЕЖКЕУ – 2011 на підставі рішення виконкому Есхарівської
селищної ради з 01.07.2015 було введено скореговані тарифи на водопостачання
та  водовідведення.  Направлено  листи  -  претензії  керівництву  філії
“Теплоелектроцентраль”  ТОВ “ДВ Нафтогазовидобувна  компанія”  та  відділу
освіти районної державної адміністрації щодо погашення ними заборгованості,
що виникла. 

Враховуючи вищевикладене,  з  метою підвищення  ефективності  роботи
щодо  реалізації  подальшого  реформування  оплати  праці,  погашення
заборгованості з її виплати, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати Есхарівському селищному голові Легкошерсту А.В.: 
1.1. Попередити  керівника  ЕЖКЕУ  -  2011 Кастєрова  С.О.  про

персональну  відповідальність  за  несвоєчасну  виплату  заробітної  плати
працівникам  та  рекомендувати  вжити  дієвих  заходів  щодо  повної  ліквідації
заборгованості  з  виплати  заробітної  плати  та  єдиного соціального внеску  до
кінця поточного року.

1.2. Вжити всіх дієвих заходів щодо повного погашення заборгованості з
виплати  заробітної  плати  та  єдиного  соціального  внеску  на  підприємстві
комунального господарства та недопущення її виникнення в майбутньому.

1.3. Провести роз’яснювальну роботу щодо погашення заборгованості за
спожиті житлово-комунальні послуги з керівниками підприємств, розташованих
на  території  відповідних  рад,  працівники  яких  є  боржниками,  а  також  з
керівниками  бюджетних  установ,  які  не  розраховуються  із  комунальними
підприємствами за отримані житлово-комунальні послуги. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та будівництва
районної  державної  адміністрації  Володько  І.В.  здійснювати  постійний
контроль за станом справ на житлово-комунальних підприємствах району. 

3. Начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації Лисянському О.С.:
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3.1. Щоквартально  проводити  моніторинг  рівня  середньомісячної
заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району.

3.2. Здійснювати контроль за станом погашення заборгованості з виплати
заробітної  плати  на  підприємствах  житлово-комунального  господарства  та
недопущення її виникнення на підприємствах інших форм власності.

3.3. Спільно з  виконкомом Есхарівської  селищної  ради та керівництвом
ЕЖКЕУ  -  2011  скласти  графік  погашення  заборгованості  перед  Пенсійним
фондом України в Чугуївському районі та по єдиному соціальному внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Буцикіна
Лисянський
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 25 серпня 2015 року

5. Звіт  про  роботу  Центру  надання  адміністративних  послуг  при
Чугуївській  районній  державній  адміністрації  за  підсумками  
І півріччя 2015 року 

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про роботу  Центру  надання
адміністративних  послуг  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації
(далі  – Центр) за підсумками І півріччя 2015 року, колегія районної державної
адміністрації відмічає, що робота Центру ведеться у відповідності із вимогами
чинного законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність для
суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. 

Центр діє  за  принципом «єдиного  вікна»,  тобто  прийом документів  та
видача  результату  послуги  здійснюється  виключно  через  адміністраторів
Центру. 

Перелік адміністративних послуг  налічує  68 видів послуг, у тому числі
11 у сфері дозвільної системи. 

Станом на 01.07.2015 через Центр надається 30 видів послуг. 
Участь у роботі Центра приймають 9 суб’єктів надання адміністративних

послуг,  кількість  послуг  між  якими  розподілено  наступним  чином: 8  –
Чугуївське  міськміжрайонне  управління  Головного  управління
Держсанепідслужби у Харківській області (26,7%), 7  – Чугуївський районний
відділ ГУ ДМС України в Харківській області (23,3%) (далі – ДМС), 3 – Сектор
містобудування  і  архітектури  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
(10%),  3  – Управління  Держземагентства  у  Чугуївському  районі  Харківської
області  (10%)  (далі  –  Держземагентство),  3  – Управління  ветеринарної
медицини в Чугуївському районі Головного управління ветеринарної медицини
в Харківській області (10%),  2 –  Служба у справах дітей Чугуївської районної
державної  адміністрації  (6,7%),  2  –  Відділення  ДАІ  з  обслуговування
Чугуївського та Печенізького районів (м. Чугуїв) ГУМВС України в Харківській
області (6,7%), 1  –  Відділ освіти Чугуївської районної державної адміністрації
(3,3%), 1  –  Чугуївський районний відділ ГУ Державної служби надзвичайних
ситуацій України в Харківській області (3,3%).

На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних
послуг розроблені інформаційні та технологічні картки.

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  створено
сторінку  «Центр  надання  адміністративних  послуг»,  на  якій  можна

15



ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру, переліком послуг, а
також з інформацією суб’єктів надання адміністративних послуг.

За  І  півріччя  2015  року  адміністраторами  Центру  зареєстровано
1479 звернень щодо надання адміністративних послуг, з них: 695 – державної
міграційної  служби;  769  –  Держземагентства;  7  –  власні  адміністративні
послуги; 8 – дозвільні документи.

Видано  1606  результатів:  788  –  державної  міграційної  служби;  803  –
Держземагентства; 7 – власні адміністративні послуги; 8 – дозвільні документи.

Надано більш ніж 1000 консультацій.
Кількість  послуг,  що  надається  в  Центрі  в  середньому  за  місяць

(у т.ч. документів дозвільного характеру) складає 260-270.
Робота  в  Центрі  спрямована  на  попередження  фактів  порушення

законодавства у сфері надання адміністративних послуг, тому за весь період не
зафіксовано  порушень  строків  розгляду  і  видачі  адміністративних  послуг  та
документів дозвільного характеру. 

На  виконання  вимог  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  спрощення  умов  ведення  бізнесу
(дерегуляція)» спеціалісти Центру пройшли навчання в  Реєстраційній службі
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області  з
12.02.2015 по 12.06.2015 та отримали ключі електронного цифрового підпису
для доступу к реєстрам прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.

Центр  надання  адміністративних  послуг  постійно  удосконалює  свою
роботу,  розширює  спектр  послуг,  забезпечує  комфортне  перебування
відвідувачів та високу якість обслуговування.  Зауважень до організації роботи
Центру не надходило.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  виконання  завдань,  визначених
Законом  України  «Про  адміністративні  послуги»,  створення  зручних  і
сприятливих  умов  отримання  адміністративних  послуг  громадянами,
суб’єктами господарювання та спрощення процедури надання адміністративних
послуг, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати суб’єктам надання адміністративних послуг:
1.1. Неухильно  дотримуватись  строків  розгляду  справ  та  видачі

результатів надання адміністративних послуг.
1.2. Посилити контроль за якістю надання адміністративних послуг.
1.3. Вживати заходів щодо забезпечення безумовного дотримання графіків

особистого  прийому  громадян,  надання  результатів  відповідно  до  вимог
чинного законодавства.

1.4.  Своєчасно  інформувати  керівника  Центру  у  разі  внесення  змін  до
законодавства щодо надання адміністративної послуги, готувати пропозиції до
інформаційних та технологічних карток зі змінами.

2. Відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної
адміністрації (Горовенко М.В.):

2.1. Проводити  щомісячний  моніторинг  роботи  Центру  надання
адміністративних послуг. 
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2.2. Здійснювати постійний контроль за дотриманням суб’єктами надання
адміністративних послуг строків розгляду справ та видачі результатів надання
адміністративних послуг.

2.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення про
надання адміністративних послуг через Центр.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Буцикіна
Панєжда
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 25 серпня 2015 року

5. Про  хід  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
09.01.2014  №  11  «Про  затвердження  Положення  про  єдину  державну
систему цивільного захисту»

Заслухавши та  обговоривши інформацію про  хід  виконання  постанови
Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення
про єдину державну систему цивільного захисту» колегія  районної державної
адміністрації  відмічає,  що  районною  державною  адміністрацією,  органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та  організаціями
району проведена певна робота з виконання зазначеної постанови.  

З метою забезпечення реалізації на території району державної політики у
сфері  запобігання  і  реагування  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  і
природного  характеру  та  захисту  населення  і  території  від  їх  негативного
впливу,  районною  державною  адміністрацією  створена територіальна
підсистема  місцевого  рівня  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
Чугуївського району. Складовою частиною цій підсистеми є районна ланка, яка
включає в себе структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи
місцевого  самоврядування,  підприємства,  установи  та  організації  з
відповідними  силами  і  засобами,  що  здійснюють  нагляд  за  забезпеченням
техногенної та природної безпеки, організують проведення робіт із запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування у
разі  їх виникнення з метою захисту населення і  довкілля району, зменшення
матеріальних втрат.

Організаційна структура та порядок діяльності територіальної підсистеми
цивільного  захисту  визначено  в  Положенні про  ланку  територіальної
підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту,  запобігання  і
реагування  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  та  природного  характеру
Чугуївського  району,  введеного  в  дію  розпорядженням  голови  районної
державної адміністрації від 18.07.2011 № 489. 

Для  координації  дій  органів  управління,  сил  районної  ланки  утворено
районну  комісію  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій,  визначено  її  посадовий  склад.  Для  складу  комісії  розроблені  та
затверджені  відповідним  порядком  функціональні  обов’язки.  Робота  комісії
здійснюється  за  затвердженим  планом.  У  2015  році  проведено   вже  п'ять
засідань районної комісії, на яких розглянуто 17 питань.
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Робота  постійних  органів  управління  цивільного  захисту:  сектору
цивільного захисту районної державної адміністрації, Чугуївського районного
відділу  Головного  управління  Державної  служби  України  з  надзвичайних
ситуацій  у  Харківській  області проводиться  згідно  з  вимогами  наказу
начальника цивільного захисту району від 17.01.2015 № 1 «Про підготовку та
основні  завдання  цивільного  захисту  Чугуївського  району  у  2015  році» та
Положень про  сектор та відділ.         

Для проведення  спеціальних робіт  і  заходів  з  цивільного захисту  та  їх
забезпечення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний
час  та  в  особливий  період,  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації  від  11.10.2013  №  341  «Про  створення  територіальних
спеціалізованих  служб  цивільного  захисту  району»  утворено  на базі
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації,  територіальних
органів  міністерств  та  відомств,  підприємств,  установ  і  організацій  району
12 служб. 

Перевірка готовності органів управління, сил цивільного захисту району
до реагування на надзвичайні ситуації  перевірялася ДСНС України 28 липня
2015 року в ході проведення командно-штабного навчання.

Але,  поряд  з  позитивними результатами мають місце  суттєві  недоліки.
Загальними з них є такі:    

в  більшості  сільських,  селищних  рад  поточна  робота  комісії  з  питань
надзвичайних  ситуацій  (комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій) не ведеться, а в деяких радах плани роботи комісії на
2015  рік  не  розроблені, персональний  склад  комісії  на  поточний  рік  не
уточнювався;

недостатньо  ведеться  робота  виконавчими  комітетами  сільських,
селищних  рад,  підприємствами  щодо розроблення  плануючих  документів:
планів  основних  заходів  цивільного  захисту  на  відповідний  рік,  планів
реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на території рад, та
інструкцій щодо дій персоналу рад у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій,  та щодо  оповіщення  та  інформування  населення  (персоналу)  про
загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій; інформаційного забезпечення
керівництва  районної  державної  адміністрації:  своєчасного  надання
повідомлень, доповідей, донесень, звітів стосовно попередження надзвичайних
ситуацій. 

Враховуючи вищезазначене, з метою підвищення рівня готовності органів
управління  цивільного  захисту  району,  підпорядкованих  їм  сил  до  дій,
спрямованих  на  запобігання  і  реагування  на  надзвичайні  ситуації, колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Першому  заступнику  голови  районної  державної  адміністрації
Варжеїнову Ю.К.:

1.1.  Взяти  під  особистий  контроль  виконання  виконкомами  сільських,
селищних рад, підприємствами, установами та організаціями вимог  постанови
Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення
про єдину державну систему цивільного захисту».
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1.2.  Розглянути  питання  на  семінар-нараді  з  сільськими,  селищними
головами,  секретарями  місцевих  рад  щодо  вивчення  вимог  чинного
законодавства з питань, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,  організації  першочергових
заходів  з  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  місцевого  (об’єктового)
рівня. 

2.  Рекомендувати  виконкомам  сільських,  селищних  рад,  керівникам
підприємств, установ та організацій:     

2.1.  Відповідними  розпорядчими  актами  утворити  комісії  з  питань
надзвичайних  ситуацій  (комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних  ситуацій)  відповідно  до  вимог  Типового  положення  про
регіональну  та  місцеву  комісію  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 року № 409.

2.2.  Визначити  персональний  склад  комісії,  затвердити  функціональні
обов’язки членів комісії відповідно до режимів її функціонування.

2.3.  Скласти  План  роботи  комісії  на  2015  рік  та  забезпечити  його
виконання в повному обсязі  протягом року зі  складанням протоколів засідань
комісії. 

2.4. Розробити плануючі документи: плани основних заходів цивільного
захисту  на  2015  рік,  плани  реагування  на  надзвичайні  ситуації,  які  можуть
виникнути на території рад, та інструкції щодо дій персоналу рад у разі загрози
або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  (для  рад  з  чисельністю працюючого
персоналу 50 осіб і менше).

2.5. Організувати та забезпечити цілодобовий постійний зв’язок і обмін
інформацією з питань надзвичайних ситуацій з координуючими та постійними
органами  управління  районної  ланки  територіальної  підсистеми  єдиної
державної системи цивільного захисту. 

3. Сектору  цивільного  захисту  районної  державної  адміністрації
(Лучников М.С.) підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Буцикіна
Лучников
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