
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08

виїзного засідання колегії районної державної адміністрації
на базі агрофірми “Зоря” ТОВ

від 26 серпня 2014 року

1. Про  підсумки  збирання  ранніх  зернових  культур  у
сільськогосподарських підприємствах району у 2014 році.

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки збирання ранніх
зернових культур в сільськогосподарських підприємствах району у 2014 році,
колегія районної державної адміністрації відмічає, що господарствами району
досягнуто позитивні показники.  Загальна площа збирання в цьому році склала
15710 га. Намолочено 82400 тонн зерна при врожайності 52,6 ц/га. За рівнем
валового  виробництва  зерна  та  врожайності  кращі  показники  досягнуто:
ПАТ «Мосьпанівське»  –  11914  тонн  (62  ц/га);  ТОВ  «Агросервіс»  ЛТД  –
10715 тонн  (58  ц/га),  АФ  «Іванівський  Лан»  ТОВ  –  5479  тонн  (61  ц/га),
АФ «Надія»  ТОВ  –  4925  тонн  (76  ц/га),  АФ  «Базаліївський  колос»  ТОВ  –
3939 тонн  (53  ц/га),  ПСП  «Зарожнянське»  –  3713  тонн  (48  ц/га),
ТДВ «Гракове» – 3672 тонн (52 ц/га),  АФ «Зоря» ТОВ – 3396 тонн (43 ц/га),
ДП «Агроресурс» – 2894 тонн (58 ц/га), АФ «Рєпіна» ТОВ – 2274 тонн (55 ц/га),
СК «Вітязь» – 2054 тонн (46 ц/га).

Після  завершення  збиральних  робіт  на  перший  план  стають  питання
підготовки до посіву озимих зернових культур урожаю 2015 року: підготовка
ґрунту,  створення  запасу  мінеральних  добрив  та  засобів  захисту  рослин,
доведення до посівних кондицій насіння високих репродукцій. Також, в деяких
господарствах району відмічаються нестача насіння ярих культур та недостатні
темпи проведення перевірки якості існуючих партій посівного матеріалу.

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.  Вжити дієвих заходів для прискорення темпів підготовки ґрунту під

посів озимих зернових культур урожаю 2015 року.
1.2. Передбачити розширення посівних площ озимих та ярих культур.
1.3. Закупити насіння еліти озимих та ярих культур в обсягах необхідних

для проведення сортооновлення.



1.4. При  проведенні  посівних  робіт  та  збиранні  пізніх
сільськогосподарських  культур  дотримуватись  агротехнічних  вимог,  правил
запобігання виникненню випадків пожеж та виробничого травматизму.

2. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації (Гулай В.О.):

2.1.  Взяти під контроль  виконання посіву озимих зернових культур під
урожай 2015 року.

2.2. За  необхідністю  надавати  сільськогосподарським  підприємствам
району  інформацію  щодо  появи  на  ринку  агропромислової  продукції  нових
сортів зернових культур, постачальників добрив та засобів захисту рослин.

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Ковальчук

Герман
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2. Про  роботу  Чугуївського  міжрайонного  Управління  Головного
управління Держсанепідслужби у Харківській області щодо попередження
та профілактики інфекційних захворювань на території району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  роботу  Чугуївського
міжрайонного  управління  Головного  управління  Держсанепідслужби  у
Харківській  області  щодо  попередження  та  профілактики  інфекційних
захворювань  на  території  району  колегія  районної  державної  адміністрації
відмічає,  що  в  районі  проводиться  значна  робота  щодо  попередження  та
профілактики інфекційних захворювань.

За  6  місяців  2014 року з  урахуванням грипу та  гострих  респіраторних
вірусних  інфекцій  в  районі  зареєстровано  7567  випадків  інфекційних
захворювань, показник зниження захворюваності склав 9,6% .

У  розрізі  окремих  нозологічних  форм  відмічається  зростання
захворюваності:  гастроентероколітами з невстановленим збудником на 33,3%,
гастроентероколітами з встановленим збудником на 14%, сальмонельозами на
4,5%, вірусними гепатитами в 6,5 разів за рахунок захворюваності на гострий
вірусний  гепатит  А  (4  випадки),  вірусний  гепатит  В  (2  випадки),  гострий
вірусний гепатит Е (1 випадок) та хронічні вірусні гепатити В і С (5 випадків),
хронічний вірусний гепатит С (3 випадки), кашлюк (2 випадки).

 Відбулося зниження захворюваності шигельозом на 7,7% (12 випадків),
гострими  респіраторними  вірусними  інфекціями  на  5,6%  (7037  випадків),
ураженості педикульозом на 10% (8 випадків). Знизилась ураженість населення
на  ентеробіоз  на  26,5% (61  випадок);  на  аскаридоз  на  59,4%  (13  випадків).
Зареєстровано  119  випадків  гострих  кишкових  інфекцій,  зростання  склало
12,2%. 

Показники захворюваності  перевищують районний показник в селищах
Малинівка,  Новопокровка,  селах  Коробочкине,  Гракове.  Питома  вага
захворювання населення у м.Чугуєві складає 43,7%.

За  антирабічною  допомогою  з  приводу  укусів  тваринами  звернулось
69 осіб,  з  яких  від  укусів  дикими  тваринами  постраждала  1  особа.
Зареєстровано 2 осередки сказу тварин (м. Чугуїв, смт Новопокровка), в яких



постраждало 4 особи. Всього постраждало від укусів бродячих тварин 6 осіб,
отримали  призначення  на  вакцинацію  12  осіб.  Антирабічні  щеплення
комбінованим  курсом  в  районі  не  проводяться  в  зв’язку  з  відсутністю
антирабічного імуноглобуліну. В районі не проводиться робота щодо створення
притулків  для  тимчасового  утримання  бродячих  тварин,  регуляції  їх
чисельності в населених пунктах району.

Захворюваність  туберкульозом  органів  дихання  зросла  на  55%
(14 випадків)  та  реєструвалась  в  6  населених  пунктах:  м  Чугуїв  -  2,
смт Введенка  -  2,  с.  Кам’яна  Яруга  -  2,  с.  Зарожне  –  1,  смт  Кочеток  -  3,
смт Малинівка  —  4.  Також  зареєстровано  9  випадків  бацилярного
туберкульозу.

На  рівні  минулого  року  залишився  показник  охоплення  населення
профілактичними  флюорографічними  оглядами  і  складає  42,0%,  з  яких
виявлено 7 осіб хворих на туберкульоз.  Заклади охорони здоров’я району не
забезпечені вакциною БЦЖ та алергеном туберкульозним.

Зареєстровано 8 випадків ураженості населення педикульозом, з яких 4 –
безхатченки. За медичною допомогою з приводу укусів кліщами у 2014 році
звернулась 1 особа.

На  низькому  рівні  залишається  показник  активного  виявлення
інфекційних  хворих,  так  виявлено  30,8%  хворих  на  вітряну  віспу  в
організованих  колективах,  що  свідчить  про  незадовільне  медичне
спостереження  за  осередками.  Хворі  на  інші  нозологічні  форми  активно  не
виявлялись.

Закладами  охорони  здоров’я  району  неналежно  проводиться
мікробіологічна діагностика інфекційних захворювань, за 6 місяців 2014 року
не обстежено жодного тривалокашляючого хворого на кашлюк, не проведено
жодного обстеження хворих з  менінгітами та менінгіальними синдромами на
менінгококову інфекцію, на дифтерію, обстежено всього 12 хворих ангінами та
гострою  отолорінгічною  патологією.  З  діагностичною  метою  обстежено  на
шигели, сальмонели та ентеропатогенні ешеріхії 6 хворих, тривалолихоманячі
хворі на черевний тиф, висипний тиф, малярію не обстежуються.

Не  дотримується  кратність  та  обсяги  відомчого  мікробіологічного
моніторингу  з  метою  профілактики  внутрішньолікарняних  інфекцій  в
лікувально-профілактичних закладах.  Дослідження матеріалу  на  стерильність
здійснено 27 разів, в т.ч. хірургічні стаціонари – 4, акушерські стаціонари – 9,
інші лікувальні заклади – 14.

Не  відповідає  вимогам  чинного  законодавства  якість  води  відкритих
водойм та стічних вод. На сьогоднішній день в Чугуївському районі системи
централізованого водопостачання в населених пунктах знаходяться в технічно
зношеному  стані,  потребують  ремонту  та  реконструкції.  В  основному
утримання  поясів  зон  санітарної  охорони  об’єктів  централізованого
водопостачання не відповідають вимогам санітарного законодавства: розміри не
дотримуються, огорожі зруйновано або відсутні. Якість питної води в деяких
населених  пунктах  району  із  централізованої  водопровідної  мережі  не
відповідає  вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні  вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною». Відомчий лабораторний контроль води



із  централізованої  системи  керівниками  проводиться  нерегулярно  та  не
узгоджено з робочими програми з питного водопостачання. 

Шахтні колодязі громадського користування ремонтуються не своєчасно,
щорічна  чистка  та  дезінфекція  не  проводяться,  відомчий  лабораторний
контроль води із шахтних колодязів громадського користування проводиться не
регулярно,  паспорти  на  шахтні  колодязі  не  поновляються.  Якість  води  в
шахтних колодязях громадського користування в багатьох населених пунктах не
відповідає  вимогам  санітарного  законодавства.  Всі  джерела  громадського
користування  не  мають  власників  та  балансоутримувачів.  Тому,  благоустрій
джерел не проводиться в повній мірі. Відомчий лабораторний контроль води із
джерел не проводиться. 

В  Чугуївському  районі  функціонує  5  очисних  споруд  господарчо-
побутової каналізації, 4 з них мають скиди очищених стічних вод у водойми.
Очисні споруди знаходяться в робочому стані, проте якість очистки стічних вод
не відповідає умовам скиду стоків у водойми.  

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  попередження  та  профілактики
інфекційних  захворювань  на  території  району,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати  сільським  та  селищним  головам,  ТОВ  «Чугуївське
районне ремонтно-експлуатаційне підприємство» (Гречаний В.П.):

1.1. Щороку  проводити  чистку  та  хлорування  колодязів  громадського
користування.

1.2. Забезпечити  проведення  ремонтних  робіт  наземних  та  підземних
споруд  водопостачання  та  виконання  огородження  санітарно-захисної  зони
1 поясу.

1.3. Забезпечити  проведення  виробничого  контролю  питної  води  із
централізованої  водопровідної  мережі  та  своєчасно  проводити  чистку  і
знезараження наземних, підземних споруд та водопровідної мережі.

1.4. Посилити контроль за санітарним  очищенням населених пунктів та
прилеглої території до господарств.

1.5. Проводити  роботу  щодо  регуляції  чисельності  бродячих  тварин  в
населених пунктах району.

2. Рекомендувати  головному  лікарю  Комунального  закладу  охорони
здоров’я  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня  ім.  М.І. Кононенка»
(Грушка В.Ю.),  головному  лікарю  Комунального  закладу  охорони  здоров’я
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської районної ради Харківської області (Черевань Т.І.):

2.1. Забезпечити  проведення  мікробіологічної  діагностики  інфекційних
захворювань та відомчого контролю дезінфекційно-стерилізаційного режиму в
закладах охорони здоров’я.

2.2. Забезпечити  проведення  комплексу  протиепідемічних  заходів  в
осередках  інфекційних  захворювань,  покращити  показники  активного
виявлення інфекційних хворих.

2.3. Забезпечити  виконання  показників  охоплення  населення
флюорографічними  оглядами,  охоплення  дитячого  населення
туберкулінодіагностикою та вакцинацією проти туберкульозу не нижче 95% від



підлеглих контингентів.
2.4. Забезпечити виконання річного плану імунопрофілактики в повному

обсязі.
3. Рекомендувати  директорам  ТОВ  «Компанія  «Ринок  Чугуїв»

(Велигора О.А.) та ТОВ «ДАРС-Д» (Семенюта О.А.):
3.1. Забезпечити  проходження обов’язкових  профілактичних медичних

оглядів працівниками, які здійснюють реалізацію харчових продуктів. 
3.2. Посилити контроль та не допускати до реалізації населенню харчові

продукти  з  вичерпаним  терміном  реалізації  та  без  документів  щодо  їх
походження, якості та безпеки. 

4. Рекомендувати  начальнику  Чугуївського  районного  відділу  (з
обслуговування  Чугуївського  та  Печенізького  районів)  Головного  управління
Міністерства  внутрішніх  справ  України  в  Харківській  області  (Клєріні  Г.В.)
посилити  контроль  за  недопущенням  несанкціонованої  торгівлі   харчовими
продуктами.

5.  Рекомендувати  Чугуївському  міжрайонному  Управлінню  Головного
управління  Держсанепідслужби  у  Харківській  області  (Кульбашна  О.О.)
підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Ковальчук

Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08

виїзного засідання колегії районної державної адміністрації
на базі агрофірми “Зоря” ТОВ

від 26 серпня 2014 року

3. Про підсумки роботи управління статистики в Чугуївському районі
за І півріччя 2014 року.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про підсумки  роботи
управління статистики в Чугуївському районі за І півріччя 2014 року, колегія
районної  державної  адміністрації  відмічає,  що управлінням  статистики  в
Чугуївському  районі  в зазначені  терміни  виконані  всі  статистичні  роботи.
Усього  зібрано  та  опрацьовано  3712  первинних  звітів  від  респондентів  та
здійснено передачу зведеної інформації на регіональний рівень. 

На запити органів державної влади та інших користувачів статистичної
інформації надано 22 відповіді; здійснено 6 озвучень статистичних матеріалів
на радіо й телебаченні про соціально-економічне становище району.

У рамках взаємодії  з  користувачами статистичної інформації  проведено
анкетне опитування користувачів з метою вивчення їхньої думки щодо якості
отримуваної  статистичної  інформації  з  різних  галузей  статистики.  Постійно
оновлюється офіційний веб-сайт Головного управління статистики. 

Протягом  звітного  періоду  2014  року  до  управління  статистики  в
Чугуївському районі надійшло 2 запити від юридичних осіб. Забезпечені умови
для  реалізації  громадянами  конституційних  прав  на  письмове  звернення,
особистий  прийом,  обов’язкове  одержання  обґрунтованої  відповіді.  Від
громадян на особистому прийомі надійшло 2 звернення.

За  характером  питань,  які  порушували  громадяни  у  зверненнях,
переважали  питання:  надання  довідок  щодо  підтвердження  стажу  роботи  та
розміру  зарплати  для  перерахунку  пенсій,  статистичної  інформації  та
інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Усі звернення розглянуті оперативно. Громадянам надано ґрунтовні відповіді.

Проводився комплекс робіт по забезпеченню достовірності статистичної
інформації.  Було  підготовлено  51  оглядовий,  інструктивний  лист  та  листи
організаційного  характеру. Під  час  роботи  з  респондентами  повною  мірою
використовуються  можливості  веб-сайту  Головного  управління  статистики:
розміщуються  інструкції  та  роз’яснення  щодо  складання  статзвітності,
оголошення  щодо  термінів  її  подання,  функціонує  зворотній  зв’язок  з
респондентами за допомогою розділу «Запитання та відповіді».



Перевірено  4  підприємства  та  організації.  На  3  об’єктах  виявлено
недостовірну  статистичну інформацію.  За  порушення порядку  подання  форм
державних статистичних спостережень до адміністративної відповідальності по
статті  186 Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  було
притягнуто 3 особи.

Спеціалістами Головного управління статистики у Харківській області на
базі  управління  статистики  в Чугуївському  районі  проведено  нараду  для
представників промислових підприємств району на тему «Про методологічні
засади  формування  показників  зі  статистики  промисловості».  За  типом
«круглого столу» на нараду були запрошені представники районної державної
адміністрації та органів місцевого самоврядування. 

Станом  на  01.07.2014  гранична  чисельність  управління  статистики
становить  11  штатних  одиниць. Із  загальної  чисельності  працюючих  7  осіб
(82%)  складають  державні  службовці.  Порушень  вимог  антикорупційного
законодавства в управлінні статистики в Чугуївському районі не зафіксовано.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  виконання  завдань,  визначених
Планом  статистичних  робіт  управління  статистики  в  Чугуївському  районі  на
2014 рік, забезпечення своєчасного збору, достовірності статистичної інформації,
подання  звітів  підприємствами,  організаціями  та  установами  району колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати  управлінню  статистики  в Чугуївському  районі
(Семерик О.І.):

1.1. Забезпечити виконання  завдань,  визначених  Планом  статистичних
робіт управління статистики в Чугуївському районі на 2014 рік.

1.2. Посилити  контроль  за  своєчасністю  збору,  достовірністю
статистичної  інформації,  поданням  звітів  підприємствами,  організаціями  та
установами району.

1.3. Вжити  невідкладних  заходів  щодо  забезпечення  безумовного
дотримання  графіків  особистого  прийому  громадян,  надання  відповідей
відповідно до вимог чинного законодавства.

1.4.  Використовувати  у  своїй  роботі  можливості  веб-сайту  Головного
управління  статистики  для  розміщення  інструкцій  та  роз’яснень  складання
статзвітності, оголошень про терміни її подання.

2. Управлінню  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації (Горовенко М.В.):

2.1. Використовувати статистичну інформацію для підведення підсумків
економічного і соціального розвитку району за 2014 рік. 

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Горовенко
Герман
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4. Про  роботу  управління  ветеринарної  медицини  щодо  весняної
диспансеризації  в  господарствах  населення  у  2014  році  у Чугуївському
районі.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  роботу  управління
ветеринарної  медицини щодо  весняної  диспансеризації  в  господарствах
населення  у  2014  році  у  Чугуївському  районі, колегія  районної  державної
адміністрації  відмічає,  що  робота  управління  ветеринарної  медицини  в
Чугуївському  районі  та  її  структурних  підрозділів  була  організована  на
задовільному рівні.    

У  квітні  2014  року  до  громадсько-інформаційної  газети  Чугуївщини
«Красная  звезда»  було  надано  оголошення  щодо  проведення  весняної
диспансеризації   сільськогосподарських  тварин  в  приватних  господарствах
населення.   В  оголошенні  було  зазначено  дата  та  час  проведення  весняної
диспансеризації  по кожному населеному пункту Чугуївського району. Наказом
по Чугуївській районній лікарні державної ветеринарної медицини створені дві
робочі  групи  для  проведення  профілактичних  заходів  в  приватному  секторі.
Протягом квітня – травня 2014 року всі профілактичні заходи проведено згідно
з  «Планом  протиепізоотичних  заходів  по  профілактиці  основних  заразних
захворювань  тварин,  птиці,  бджіл,  риб  у  Чугуївському  районі  Харківської
області  на  2014  рік»,  затвердженим  Головним  управлінням  ветеринарної
медицини  в  Харківській  області  та  погодженим  з  Чугуївською  районною
державною адміністрацією. Випадків захворювання на інфекційні та інвазійні
хвороби тварин та птиці не встановлено.  

З  метою  покращення   ветеринарно-санітарного  стану  тваринництва  на
території району та виконання Закону України «Про ветеринарну медицину»,
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1.  Сприяти  Чугуївській  районній  лікарні  державної  ветеринарної

медицини при проведенні диспансеризації поголів’я приватного сектору щодо
профілактики інвазійних та інфекційних хвороб тварин.

1.2.  Проводити  роз’яснювальну  роботу  серед  населення  щодо
недопущення виникнення гостроінфекційних та інвазійних хвороб тварин. 



2.  Рекомендувати  начальнику  Чугуївської  районної  лікарні  державної
ветеринарної медицини (Гусар М.В.):

2.1.  Посилити  контроль  за  виконанням  заходів  щодо  недопущення
занесення  інфекційних  та  інвазійних  хвороб  в  приватні  господарства
Чугуївського району Харківської області.

2.2. У разі  підозри на виникнення гостроінфекційних хвороб тварин та
птиці  проводити  заходи  відповідно  до  законодавства  з  питань  ветеринарної
медицини.  

2.3  Надавати  всебічну  практичну  і  методичну  допомогу  сільським  та
селищним головам.

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Ковальчук

Герман
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5. Про  стан  розвитку  архівної  справи  у  Чугуївському  районі
у 2009-2014 роках.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  розвитку  архівної
справи у Чугуївському районі у 2009-2014 роках, колегія районної державної
адміністрації  відмічає,  що архівним відділом Чугуївської  районної  державної
адміністрації  (далі  -  архівний  відділ)  вжито  всіх  необхідних  заходів  для
розвитку архівної справи, внаслідок чого за більшістю показників ситуація в
районі є задовільною.

Здійснювалися заходи, спрямовані на вирішення найнагальніших проблем
в  архівній  галузі  району  –  проблеми  розташування  архівного  відділу  у
приміщенні,  яке  не  відповідає  вимогам  збереженості  архівних  документів,
відсутності  вільних  площ  для  комплектування  документами  Національного
архівного фонду (далі – НАФ), зміцнення матеріально-технічної бази тощо.

У 2011 році архівний відділ переведено до нового, більш пристосованого
приміщення  із  більшою  площею,  в  якому  проведено  капітальний  ремонт,
встановлені  протипожежна  та  охоронна  сигналізації,  робоча  кімната  та
читальний зал укомплектовані новими меблями. 

Рішенням районної ради від 05 серпня 2011 року затверджено Програму
розвитку  архівної  справи  у  Чугуївському  районі  на  2011  –  2015  роки
(далі - Програма), в якій передбачено заходи з оснащення матеріально-технічної
бази архівного відділу; у 2011 році на виконання Програми придбані картонажі
у кількості 80 шт. 

Архівний  відділ  взаємодіє  з  юридичними  особами-джерелами
формування  НАФ  у  здійсненні  функцій  управління  архівною  справою  і
діловодством у напрямах організації і вдосконаленні роботи відповідальних за
архів та діловодство, взаємодії з експертними комісіями, здійсненні перевірок
роботи  архівних  підрозділів  (архівів),  експертних  комісій  та  ведення
діловодства тощо. 

Так, щорічно проводяться комплексні, тематичні та контрольні перевірки.
З  метою  організації  і  вдосконалення  роботи  з  ведення  архівної  справи,
діловодства, роботи експертних комісій щорічно проводяться на базі архівного
відділу  семінари  для  працівників,  відповідальних  за  архів  та  діловодство
установ, підприємств та організацій району тощо. У 2013 році для працівників



архівних  відділів  районних  державних  адміністрацій  та  міськрад  області
проведено  виїзний  семінар  з  обміну  досвідом  на  базі  Чугуївської  районної
державної адміністрації та її архівного відділу.  

Проведення  перевірок  архівних  підрозділів  і  служб  діловодства  в
установах,  семінарів  з  відповідальними  за  архів  та  діловодство,  надання
методичної допомоги дає позитивні результати. Зазначені заходи забезпечили
позитивну динаміку з упорядкування документів в установах району, особливо
в порівнянні з рівнем до 2009 року. 

Здійснює свою діяльність експертна комісія архівного відділу.  Щорічно
проводиться понад 10 її засідань. 

Значна  увага,  приділяється  питанню  забезпечення  збереженості
документів  НАФ.  Здійснено  низку  заходів,  спрямованих  на  покращення  їх
фізичного  стану.  Так,  на  виконання  Регіональної  програми  здійснення
контролю за  наявністю,  станом і  рухом документів НАФ на 2010-2014 роки
щорічно  проводиться  перевірення  наявності  та  стану  справ,  вищезазначена
Програма проводиться з перевиконанням. 

На  державне  зберігання  протягом  2009-2013  років  в  середньому  до
архівного  відділу  від  установ,  підприємств  та  організацій,  надходить  понад
500 справ управлінської документації на паперовій основі. 

На  достатньому  рівні  ведеться  робота  з  популяризації  архівних
документів.  За  документами архівного  відділу  готуються  виставки  та  статті;
виконуються  запити  соціально-правового  характеру,  тематичного,
персонального та майнового, з питань якого кількість є найбільшою. 

На  виконання  Закону  України  «Про  Національний  архівний  фонд  та
архівні  установи»  впродовж  2013  року  було  значно  активізовано  роботу  з
розгалуження мережі трудових архівів в районі, у ході якої в усіх сільських,
селищних  радах  визначено  осіб,  на  яких  покладені  обов’язки  за  роботу  з
документами, нагромадженими у процесі документування службових, трудових
та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до НАФ,
(Трудовий архів). 

Поряд  із  позитивними  результатами,  що  були  досягнуті  протягом
2009-2014  років,  існує  низка  проблем.  Деякими  установами  не  проводиться
експертиза  цінності  документів  понад  15  років  або  взагалі  не  проводилась
(Введенська,  Кочетоцька,  Есхарівська,  Чкаловська  селищні  та  Базаліївська,
Волохово-Ярська,  Граківська,  Мосьпанівська,  Старогнилицька,  Юрченківська
сільські ради, Чугуївське міськрайонне управління юстиції Харківської області,
управління  Держземагентства  у  Чугуївському  районі  Харківської  області,
громадсько-інформаційної  газета  Чугуївщини  «Красная  звезда»,  ТРК
Чугуївщини «Слобожанка», комунальний заклад охорони здоров’я  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»,  територіальний  центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської районної
державної адміністрації), не створюються умови для забезпечення збереженості
архівних  справ.  Такий  стан  може  призводити  до  пошкодження  та  втрати
документів НАФ та таких, що пов’язані із забезпеченням соціального захисту
громадян.

Завантаженість  архівосховищ,  відсутність  резервної  площі  в  архівному



відділі ускладнюють приймання документів від архівних підрозділів установ.
Підводячи  підсумки  проведеної  роботи  архівним  відділом  впродовж

2009-2014  років,  слід  зазначити,  що  за  підтримки  районної  державної
адміністрації  проводиться  значна  робота  зі  збереження  архівних  документів
Чугуївщини, їх поповнення та активного використання інформації,  що в них
міститься. 

З  метою  розвитку  архівної  справи  та  вирішення  існуючих  проблемних
питань,  враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне: 

1.  Заступникам  голови,  керівнику  апарату  районної  державної
адміністрації,  керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації  посилити контроль за  станом архівної  справи та  діловодства  в
управліннях,  відділах  та  інших  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації. 

2.  Рекомендувати  керівникам державних  органів,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій району:

2.1. Своєчасно проводити експертизу цінності документів.
2.2. Створити оптимальні умови зберігання архівних документів.
3.  Рекомендувати  Введенському,  Кочетоцькому,  Есхарівському,

Чкаловському селищним та Базаліївському,  Волохово-Ярському,  Граківському,
Мосьпанівському,  Старогнилицькому,  Юрченківському  сільським  головам,
керівникам  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської
області,  управління  Держземагентства  у  Чугуївському  районі  Харківської
області,  громадсько-інформаційної  газети  Чугуївщини  «Красная  звезда»,
комунального  закладу  охорони  здоров’я  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»,  територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних послуг)  Чугуївської  районної  державної
адміністрації:

3.1. Провести експертизу цінності документів та оформити її результати
до 01 листопада 2014 р.

4.  Начальнику  архівного  відділу  районної  державної  адміністрації
Савіновій О.О.:

4.1.  Здійснювати  контроль  за  організацією  ведення  архівної  справи  в
державних  органах,  органах  місцевого  самоврядування,  на  підприємствах,  в
установах та організаціях району.

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Ковальчук

Герман


