
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

 спільно засідання колегії районної державної адміністрації та
Координаційної ради з питань профілактики і боротьби з поширенням

алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДУ

від 23 грудня 2014 року

1.  Про  виконання  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  від  24.02.2012  №  155  «Про  затвердження  районного
комплексного  плану  заходів  із  забезпечення  профілактики  ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на
2012-2014 роки».

   Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання розпорядження
голови  районної  державної  адміністрації  від   24.02.2012  №  155  «Про
затвердження  районного  комплексного  плану  заходів  із  забезпечення
профілактики ВІЛ-інфекції, лікування догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та
хворих на СНІД на 2012-2014 роки» колегія районної державної адміністрації
та  Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і  боротьби  з  поширенням
алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції/СНІДу  визначають,  що  в
районі  проводиться  значна  робота  щодо  профілактики,  ранньої  діагностики,
лікування хворих на СНІД та підтримки ВІЛ-інфікованих.

Медична  допомога  ВІЛ-інфікованим  та  хворим  на  СНІД  надається
інфекційною службою  району та сімейними лікарями, основне завдання     яких
–  профілактика,  діагностика,  нагляд  за  хворими,  здійснення  моніторингу
поширення  інфекції  в  районі. Всі  лікувальні  заклади  району  забезпечують
виконання районного комплексного плану заходів із забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції,  лікування,  догляду  та  підтримки  ВІЛ-інфікованих  і  хворих  на
СНІД на  2012-2014 роки.
         Щокварталу відбувається засідання районної ради протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу. На засіданні районної ради 26.06.2014 було розглянуто
питання: «Робота кабінету «Довіра» в І півріччі 2014 року» та стан обстеження
населення на ВІЛ-інфекцію.

Під  диспансерним  наглядом  районного  інфекціоніста  центральної



районної лікарні знаходиться 41 ВІЛ-інфікована особа, з них – 6 дітей. Серед
хворих  дітей  в  стадії  підтвердження  діагнозу  знаходиться  4  дитини  та
2 дитини з діагнозом ВІЛ-ІІ клінічної стадії.

На базі поліклініки центральної районної лікарні працює кабінет «Довіра»
по анонімному добровільному обстеженню на СНІД.  За  звітний період 2014
року було обстежено всього 2433 особи, в тому числі, в кабінеті «Довіра» - 609.
Проведено обстеження на ВІЛ-інфекцію серед представників груп ризику.

Щороку  виявляється  1-2  випадки  захворювань  на  ВІЛ-інфекцію  серед
вагітних жінок.  Районна лікарня забезпечує своєчасне,  дворазове обстеження
вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію. Забезпечується проведення профілактики ВІЛ
від  матері  до  дитини  не  пізніше  12  годин  після  пологів,  з  обов’язковим
консультуванням фахівцями Харьківського обласного центру профілактики та
боротьби зі СНІДом та обстеженням матері та дитини.

Найбільша кількість зареєстрованих захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД
зафіксована  в  місті  Чугуєві  (14  випадків),  амбулаторії  загальної  практики
сімейної медицини смт Малинівка (9 випадків), амбулаторії загальної практики
сімейної  медицини  смт  Есхар  (6  випадків),  амбулаторії  загальної  практики
сімейної медицини с. Мосьпанове   (3 випадки).

З метою проведення профілактичних заходів серед учнівської молоді 04
грудня 2014 року в Есхарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проведено
«круглий стіл» з учнями 10-11 класів на тему :«Майбутнє без наркотиків».

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  удосконалення  допомоги  ВІЛ-
інфікованим та хворим на СНІД, колегія районної державної адміністрації та
Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і  боротьби  з  поширенням
алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції/СНІДу  вважають  за
необхідне:

1.  Рекомендувати комунальним закладам охорони здоров’я:  «Чугуївська
центральна районна лікарня імені М.І. Кононенка» та «Чугуївський районний
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чугуївської  районної  ради
Харківської області»:

1.1.  Продовжити роботу щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

1.2.  Забезпечити вільний доступ до безкоштовного тестування населення
на ВІЛ-інфекцію в обсязі не менш, ніж 5% від загальної кількості населення.

1.3.  Посилити профілактичні заходи,  спрямовані  на представників груп
ризику,  шляхом  обстеження  даних  груп  в  обсязі  не  менше  15%-20%   від
загальної кількості обстеженого населення району.

1.4. Забезпечити диспансерний нагляд за хворими на ВІЛ-інфекцію/СНІД,
їх  своєчасне  обстеження та  направлення  на  лікування  до  Харківського
обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

2. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  сприяти  залученню
населення до своєчасного обстеження на ВІЛ/СНІД.

3. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації:
3.1.  Здійснювати  постійний контроль  щодо  профілактики ВІЛ-інфекції,

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.



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

 

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герез
Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

 спільно засідання колегії районної державної адміністрації та
Координаційної ради з питань профілактики і боротьби з поширенням

алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДУ

від 23 грудня 2014 року

2.  Про розроблення концепції та організацію роботи щодо створення
краєзнавчого музею «Військових поселень першої половини ХІХ століття»
в селі Коробочкине на базі  пам’ятки архітектури «аракчеєвські будівлі». 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  розроблення  концепції  та
організацію роботи щодо створення краєзнавчого музею «Військових поселень
першої  половини  ХІХ  століття»  в  селі  Коробочкине  на  базі  пам’ятки
архітектури «аракчеєвські будівлі» колегія районної державної адміністрації та
Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і  боротьби  з  поширенням
алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції/СНІДу  відмічають,  що
районною державною адміністрацією було проведено значну роботу в напрямі
створення концепції музею.

Місія  краєзнавчого  музею  «Військових  поселень  першої  половини
ХІХ століття» в селі Коробочкине на базі пам’ятки архітектури «аракчеєвські
будівлі» (далі - Музей), як соціокультурного інституту полягає у:

знайомстві  музейних  відвідувачів  з  історією  рідного  краю,  зокрема
подіями,  що  пов'язані  зі  Слобідсько-Українськими  військовими  поселеннями
кавалерії;

розвитку  патріотичної  самосвідомості  у  молоді,  шляхом  демонстрації
музейними засобами героїчних сторінок військової історії Чугуївщини;

пошуку  та  атрибуції  предметів  музейного  значення,  які  несуть  в  собі
інформацію про військові поселення;

організації охорони нерухомих пам'яток та створенні умов для збереження
музейних  колекцій  з  історії  Слобідсько-Українських  військових  поселень
кавалерії;

створенні  постійної  експозиції,  знайомство з якою дало б змогу скласти
загальне уявлення про військові поселення на території Слобожанщини;



проведенні  науково-просвітницької,  науково-методичної,  освітньої,
видавничої та екскурсійної діяльності, що базується на колекціях та наукових
дослідженнях музею;

популяризації  історії  Слобідсько-Українських  військових  поселень
кавалерії  за  допомогою  нетрадиційних  форм  музейної  комунікації,  таких  як
музейні свята, акції, фестивалі.

Метою  Музею  є  всебічне  зображення  різних  аспектів  організації  та
функціонування  Слобідсько-Українських  військових  поселень  кавалерії  за
допомогою предметів-оригіналів, музейних засобів та прийомів експодизайну. 

Шляхами реалізації поставленої мети є напрями розвитку Музею, а саме:
проведення  роботи  з  комплектування  фондів  Музею:  (організація

експедицій, купівля музейних предметів у населення);
запровадження у роботі Музею сучасних музейних технологій;
створення інтерактивних експозицій із  залученням до культурного життя

регіону всіх верств суспільства, в тому числі дітей, інвалідів;
забезпечення доступу відвідувачів  та  науковців до музейних зібрань,  за

допомогою  регулярного  оновлення  експозицій  та  виставок,  впровадження
інформаційних  технологій  (оцифровування  фондів,  створення  електронних
каталогів).

Отже, Музей буде відігравати досить важливу роль у розвитку культури
Чугуївського  району.  Саме  Музей  стане  джерелом  знайомства  населення
с. Коробочкине, та інших прилеглих селищ, з історико-культурною спадщиною
військових поселень та взагалі з історієї краю. 

Також  створення  Музею  буде  сприяти  розвитку  на  території  району
подієвого та історичного туризму, які є приорітетними для району. 

Враховуючи вищезазначене та з метою забезпечення реалізації на території
району  державної  політики  у  сфері  культурної  спадщини  колегія  районної
державної  адміністрації  та  Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і
боротьби  з  поширенням  алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  Віл-
інфекції/СНІДу вважають за необхідне:

1.  Рекомендувати Коробочкинському сільському голові:
1.1. Оформити  охоронні  зобов’язання  на  пам’ятки  архітектури

«аракчеєвські будівлі».
1.2. Під час створення краєзнавчого музею «Військових поселень першої

половини  ХІХ  століття»  сприяти  розміщенню  в  приміщенні   пам’ятки
архітектури «аракчеєвські будівлі»  музейного фонду. 

2.  Відділу  культури  і  туризму  районної  державної  адміністрації
продовжити проведення робіт:

2.1. Щодо створення  краєзнавчого музею «Військових поселень  першої
половини  ХІХ  століття»  в  селі  Коробочкине  на  базі  пам’ятки  архітектури
«аракчеєвські будівлі».

2.2. З  питання  пошуку  джерел  формування  та  наповнення  музейного
фонду  музею «Військових поселень першої половини ХІХ століття

2.3. З  питання  пошуку  альтернативних  джерел  фінансування  для
створення, відкриття та функціонування музею «Військових поселень першої



половини ХІХ століття».
2.4. З  питання  участі  у  Всеукраїнських  та  обласних  грантах  щодо

розвитку музейної справи.
3. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з означеного питання.

 

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Кулешова
Герман



УКРАЇНА
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3.  Звіт   про    роботу  відділу у  справах  молоді та спорту районної
державної адміністрації за 2014 рік. 

Заслухавши та обговоривши звіт про роботу відділу у справах молоді та
спорту  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  за 2014  рік,  колегія
районної державної адміністрації та Координаційна рада з питань профілактики
і  боротьби  з  поширенням  алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,
ВІЛ-інфекції/СНІДу відмічають, що робота відділу здійснюється відповідно до
планів роботи,  що  спрямовані  на  реалізацію  районних  програм:  «Соціальна
підтримка  розвитку  фізичної  культури  та  спорту  на  2012-2016  роки»,
затвердженої  рішенням  районної  ради  від  28.10.2011  року;  «Соціальна
підтримка  сімей,  дітей,  молоді  та  жінок  на  2012-2016  роки»,  затвердженої
рішенням  районної  ради  від  28.10.2011  року;  «Організація  оздоровлення  та
відпочинку дітей на 2012-2016 роки», затвердженої рішенням районної ради від
23.12.2011  року та  забезпечує  реалізацію на  території  району  державної
політики з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

З  року  в  рік  продовжується  позитивний  досвід  проведення  системи
заходів в рамках Календарного плану фізкультурно-спортивних заходів, згідно з
яким проводиться комплекс спартакіад, чемпіонатів та першостей району серед
усіх верств населення з відповідних видів спорту.

Серед  зазначених заходів  слід  відзначити районну Спартакіаду  з  видів
спорту  серед  колективів  фізичної  культури  організацій,  підприємств,
сільськогосподарських підприємств, установ, закладів, сільських та селищних
рад, спортивних клубів, а саме змагання з: волейболу серед ветеранів (40 років і
старше); зимової  спортивної  рибалки,  присвяченої відкриттю  ХХІІ  зимових
Олімпійських ігор; волейболу  (чоловіки,  жінки);  шашок;  гирьового  спорту;
стрільби  з  пневматичної  гвинтівки;  волейболу  пляжного  (чоловіки,  жінки).
Також на належному рівні проведено VІІ районну Спартакіаду з масових видів



спорту  серед  державних  службовців  Чугуївського  району  та змагання  з
багатоборства “Богатир Чугуївщини-2014”.

У сфері  управління  відділу  у  справах  молоді  та  спорту  районної
державної адміністрації (далі -  Відділ)  перебувають:  комунальне підприємство
– районний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” Чугуївської
районної  ради  Харківської  області  та  два  позашкільні  навчальні  заклади:
комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської  районної
ради  Харківської  області”,  сільська  дитячо-юнацька  спортивна  школа
фізкультурно-спортивного  товариства  “Колос”  Чугуївського  району.  У
позашкільних навчальних закладах  в 9 відділеннях укомплектовано 69 груп,  в
яких займається 1094 вихованця.

Робота учбово-тренувальних занять тренерів-викладачів спортивних шкіл
проводяться  згідно  з  розкладом та  за  календарними  планами  фізкультурно-
оздоровчих і спортивних заходів, погоджених Відділом.

Відділом  було сформовано збірні команди району для участі в обласних
змаганнях  за  програмою  ХХV  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту  серед
районів  і  міст  2  групи  на  Кубок  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації  та  за  програмою  ХХІІІ  Спартакіади  області  з  масових  видів
спорту серед районів, міст обласного значення.

Значна робота проводиться і в напрямі надання соціальних послуг сім’ям,
жінкам та молоді.

У відділі сформовано банк даних та особові справи на 288 багатодітних
сімей  Протягом  поточного року  здійснювались  організаційні  заходи  щодо
видачі  посвідчень  батьків  та  дітей  з  багатодітних  сімей. Так, видано  48
посвідчень на дітей з багатодітних сімей та продовжено строк дії посвідчень на
57 батьків з багатодітної сім’ї. 

Сформовано  банк  даних  на  жінок,  яким  присвоєно  почесне звання
України  “Мати-героїня”  на  42  особи.  У  звітному  періоді на  8  жінок  для
присвоєння почесного звання України “Мати-героїня” оформлено документи та
направлено до Харківської обласної державної адміністрації.

Відділом  від  Чугуївського РВ  УМВС  України  в  Харківській  області
(з  обслуговування  Чугуївського  та  Печенізького  районів) отримано
13 спеціальних карток обліку фактів скоєння насильства в сім’ї, за результатами
опрацювання  яких  відвідано вказані  сім’ї та організовано надання необхідних
соціально-педагогічних,  психологічних,  юридичних,  інформаційних  послуг
членам їх сімей. 

Задля  профілактики  насильства  та  жорстокого  поводження  з  дітьми,
формування свідомої  особистості  розроблено та  проведено протягом червня-
серпня поточного року тренінги, бесіди, лекції для відпочиваючої молоді в КП
“Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  “Орлятко” на  тему
“Формування відповідальної поведінки підлітків”.

З метою підготовки та проведення оздоровчої кампанії влітку 2014 року,
проведено 6 засідань Координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку
дітей  та  учнівської  молоді.  Також здійснювались  організаційні  заходи  щодо
направлення  на  відпочинок  і  оздоровлення  дітей,  які  потребують  особливої



соціальної уваги та підтримки, у відповідності  з квотою путівок визначеною
Департаментом  у  справах  молоді  та  спорту  Харківської  обласної  державної
адміністрації.  Влітку  в  дитячих  оздоровчих  закладах  оздоровлено  49 дітей.
Крім того, з початку року до Українського дитячого центру “Молода гвардія”
направлено 11 дітей.

Проводились планові перевірки щодо  санітарно-епідеміологічних
обстежень закладів оздоровлення та відпочинку, що знаходяться на території
району.

З метою сприяння молоді щодо вступу в трудове життя в загальноосвітніх
навчальних закладах району, а також для відпочиваючих дітей КП “Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” протягом літнього періоду разом
з  Чугуївським  райміськцентром  зайнятості  та  іншими  службами  району
проводилась профорієнтаційна  робота  шляхом  проведення  профуроків,
практично-теоретичних семінарів. 

Для створення  умов  інтелектуального  самовдосконалення  молоді,
творчого розвитку особистості, упродовж багатьох років проводиться районний
фестиваль  дитячих  дарувань  “Таланти  III  тисячоліття”,  районна  виставка-
конкурс  традиційного  народного  мистецтва  і  художніх  промислів  “Барви
Слобожанщини”. 

Виходячи  з  вищезазначеного,  а  також з  метою створення  сприятливих
умов  для  забезпечення  відпочинку  та  оздоровлення  дітей, збереження  та
підтримки діяльності дитячих оздоровчих закладів, створення необхідних умов
для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного дозвілля дітей та
молоді,  покращення  спортивно-масової  роботи  на  території  району,  колегія
районної державної адміністрації та Координаційна рада з питань профілактики
і  боротьби  з  поширенням  алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,
ВІЛ-інфекції/СНІДу вважають за необхідне:

1.  Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
та рекомендувати  Чугуївському міському районному центру зайнятості
організовувати  проведення  серед  учнів  середніх,  старших  класів
загальноосвітніх навчальних закладів району профорієнтаційні заходи шляхом
проведення  Днів  зайнятості,  Ярмарок  вакансій,  Днів  інформації,  Днів
абітурієнта  та  інших  заходів,  із  залученням  фахівців  підприємств,  що
сприятимуть пошуку роботи безробітній та учнівській молоді. 

2. Відділам у  справах  молоді  та  спорту  та освіти  районної  державної
адміністрації організовувати  проведення  районних  заходів  із  патріотичного
виховання  молоді  та  дітей:  акцій,  ігор,  конкурсів,  семінарів-тренінгів,
тематичних лекцій, фестивалів, зборів  та забезпечувати  їх  участь в обласних
заходах.

3. Відділу  у справах молоді та спорту  районної державної адміністрації
забезпечувати у подальшому виконання Законів України “Про фізичну культуру
і  спорт”  (із  змінами),  “Про  оздоровлення  та  відпочинок  дітей” та  вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 “Про затвердження
Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу” (із змінами).

3.1. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної



адміністрації з означеного питання.

 

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Рябініна
Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

 спільно засідання колегії районної державної адміністрації та
Координаційної ради з питань профілактики і боротьби з поширенням

алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДУ

від 23 грудня 2014 року

4.  Про  підсумки  призову  громадян  України  на  строкову  військову
службу у 2014 році та заходи щодо вдосконалення призову. 

Заслухавши та обговоривши  інформацію про  підсумки призову громадян
України  на  строкову  військову  службу  у  2014  році  та  заходи  щодо
вдосконалення  призову,  колегія  районної  державної  адміністрації  та
Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і  боротьби  з  поширенням
алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції/СНІДу  відмічають,  що
робота  з  організації  та  проведення  призову  громадян  України  на  строкову
військову службу навесні та восени поточного року проводилась  відповідно до
чинного  законодавства  України.  Проведено  28  засідань  районної  призовної
комісії.

Чугуївським  об'єднаним  районним  військовим  комісаріатом  спільно  з
органами  місцевого  самоврядування  було  спрямовано  роботу  на  своєчасну
відправку юнаків до Збройних Сил України. При плані відправки  призовників
(42- навесні, 42 - восени) на обласний збірний пункт направлено 92 (42- навесні,
50  -  восени),  що  в  середньому  складало  109,5  %.  Відправки  призовників  у
війська не було.

За підсумками призовної кампанії 2014 року завдання району щодо призову
громадян  на строкову  військову службу виконано. Разом з тим, мали місце і
недоліки,  а  саме:  незадовільна  робота  окремих  виконкомів  сільських  та
селищних  рад  щодо  організації  оповіщення  юнаків,  які  підлягають  призову;
недостатня допомога Чугуївського РВ  ГУМВС України в Харківській області (з
обслуговування Чугуївського та Печенізького районів) у розшуку призовників,
які  ухиляються  від  явки  на  призовну  комісію;  неналежна  увага  з  боку
виконкомів сільських та селищних рад, керівників підприємств та організацій,
розташованих на території району, щодо військово-патріотичного виховання та



зустрічі з молоддю, яка підлягає призову до Збройних Сил України.
Ще одним із недоліків призовної кампанії є те, що призовники ухиляються

від  призову.  Типовим  мотивом  ухилення  від  призову  на  строкову  військову
службу є несвоєчасне завершення медичного обстеження.

У період проведення призову 2014 року на додаткове медичне обстеження
направлено 73  призовника,  з  них  своєчасно  не  завершили  обстеження  -  17.
Причинами  несвоєчасного  завершення  медичного  обстеження  є:  небажання
самих  призовників  завершити  додаткове  медичне  обстеження;   відсутність
коштів  у  призовників  для  проїзду  до  лікувальних  закладів   міста  Харкова;
значна тривалість окремих видів  медичного обстеження.

Згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації          від
19.05.2014  №  240  «Про  призов  громадян  1989-1996  років  народження  на
строкову військову службу у 2014 році, доставка призовників на обласний пункт
здійснювалась  автотранспортом підприємств району. 

Враховуючи  вищевикладене  з  метою  покращання  стану  справ  щодо
вдосконалення  призову  громадян  на  строкову  військову  службу  у  2015  році,
колегія  районної  державної  адміністрації  та   Координаційна  рада  з  питань
профілактики і боротьби з поширенням алкоголізму, токсикоманії, наркоманії,
ВІЛ-інфекції/СНІДу вважають за необхідне:

1.  Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1.  Постійно  контролювати  стан  діяльності  військово-облікових  столів

щодо  забезпечення  призову  на  строкову  військову  службу  громадян,  які
мешкають на території відповідних рад.

1.2. Сприяти  діяльності  працівників  військово-облікових  столів  та
дільничних інспекторів міліції  щодо виявлення громадян, які  ухиляються від
призову на строкову військову службу.

2.  Рекомендувати Чугуївському РВ ГУМВС України у Харківській області
(з обслуговування Чугуївського та Печенізького районів)  активізувати роботу
дільничних  інспекторів  міліції  щодо  розшуку  за  запитами  Чугуївського
об'єднаного районного військового комісаріату призовників, які ухиляються від
призову на строкову військову службу.

3. Відділу освіти районної державної адміністрації   сприяти проведенню у
навчальних закладах району заходів щодо військово-патріотичного виховання
учнів.

4.  Сектору  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації:

4.1. Здійснювати  контроль  за  станом  взаємодії  Чугуївського  об’єднаного
районного  військового  комісаріату  з  виконкомами  сільських,  селищних  рад,
підприємствами,  організаціями,  установами району щодо обліку  допризовної
молоді та призову громадян на строкову військову службу.

4.2. Аналізувати  стан  призову  громадян  району  на  строкову  військову
службу.

4.3. Постійно надавати виконкомам сільських та селищних рад практичну
та  методичну  допомогу  щодо  організації  призову  громадян  на  строкову



військову службу.
4.4. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з означеного питання. 

 

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Левченко
Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

 спільно засідання колегії районної державної адміністрації та
Координаційної ради з питань профілактики і боротьби з поширенням

алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДУ

від 23 грудня 2014 року

5.   Про роботу управління Держземагентства   у Чугуївському районі
Харківської області  щодо проведення земельної реформи у районі. 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про роботу  управління
Держземагентства у  Чугуївському  районі  Харківської  області
(далі  —  управління)  щодо  проведення  земельної  реформи  у  районі  колегія
районної державної адміністрації та Координаційна рада з питань профілактики
і  боротьби  з  поширенням  алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,
ВІЛ-інфекції/СНІДу відзначають, що управлінням Держземагентства  здійснено
ряд заходів щодо проведення земельної реформи у районі.

 У  процесі  проведення  земельної  реформи  в  районі  напрацьовано
економічний  механізм  регулювання  земельних  відносин,  управління
землекористуванням.

  В  ході  здійснення  заходів  щодо  проведення  земельної  реформи
сформовано  території  сільських  і  селищних  рад,  здійснено  грошову  оцінку
земель  населених  пунктів  та  частково  земель  сільськогосподарського  та
несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Внаслідок
чого територіальні  громади отримали важливе джерело наповнення місцевих
бюджетів.

 В  Чугуївському  районі  розроблена  Програма  розвитку  земельних
відносин,  ефективного,  раціонального  використання  та  охорони  земель  на
території  Чугуївського  району  Харківської  області  на  2011-2015  роки,  яка
затверджена  рішенням   Чугуївської  районної  ради   Харківської  області
від 01.04.2011.

На виконання указів Президента України від 03.12.1999 № 1529/99 „Про
невідкладні  заходи  щодо  прискорення  реформування  аграрного  сектора
економіки” та від 19.08.2008 № 725/08 „Про невідкладні заходи щодо захисту



власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)” станом на 23.12.2014
передано у власність земельних часток (паїв) загальною площею 53074,07 га.
Загальна  кількість  земельних часток  (паїв)  на  території  Чугуївського району
становить 10142 шт., загальна площа земель - 5185,46 га.

Управлінням  Держземагентства  постійно  здійснюється  методичне  та
інформаційне  забезпечення  органів  місцевого  самоврядування,  надаються
консультації громадянам, юридичним особам щодо застосування норм чинного
законодавства,  реалізації  своїх  прав  та  виконання  обов’язків,  та  інформація
щодо стану проведення земельної реформи.

Здійснюється  виконання  Закону  України  "Про  Державний  земельний
кадастр" та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  17.10.2012  № 1051.  Державним
кадастровим  реєстратором  управління  Держземагентства  надаються  наступні
послуги:  державна  реєстрація  земельних  ділянок  та  їх  обмежень  у
використанні, скасування такої реєстрації та надання відомостей із Державного
земельного кадастру.

Нормативну грошову оцінку земель населених пунктів по Чугуївському
району проведено у повному обсязі по всім населеним пунктам. 

 Інвентаризація  земельних  ділянок  в  Чугуївському  районі  у  2014  році
проводилась  за  рахунок  землевласників  та  землекористувачів.  Отже
проблемним  питанням  у  прискоренні  проведення  інвентаризації  земель  на
сьогодні є недостатність фінансового забезпечення. 

У 2013-2014 роках по Чугуївському району було організовано продаж 2
земельних  ділянок  загальною  площею  0,1991  га  несільськогосподарського
призначення в межах населеного пункту, на суму 130,176 тис. грн, кошти від
яких надійшли до місцевого бюджету.

Виходячи  з  вищевикладеного,  з  метою  забезпечення  успішного
проведення  земельної  реформи  у  районі  колегія  районної  державної
адміністрації  та  Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і  боротьби  з
поширенням  алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції/СНІДу
вважають за необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам, при плануванні місцевих
бюджетів на 2015 рік,  вишукати можливість щодо залучення та спрямування
необхідних коштів з метою першочергового фінансування робіт з проведення
інвентаризації  земель,  встановлення  меж  населених  пунктів,  поновлення
нормативної  грошової  оцінки  земель  населених  пунктів,  продажу  земельних
ділянок на земельних торгах. 

2.  Рекомендувати Управлінню Держземагентства  у Чугуївському районі
Харківської області:

2.1.Забезпечити  наповнення  державного  земельного  кадастру
достовірними  відомостями  у  відповідності  до  чинних  нормативно-правових
актів.

2.2.  Здійснювати  заходи  щодо  належної  охорони  земель  на  території
району.

2.3.  Забезпечити  організацію  продажу  права  на  земельні  ділянки  на



території Чугуївського району.
2.4. Підготувати проект розпорядження з означеного питання.

 

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Рютін
Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

 спільно засідання колегії районної державної адміністрації та
Координаційної ради з питань профілактики і боротьби з поширенням

алкоголізму, токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції/СНІДУ

від 23 грудня 2014 року

6.  Про стан проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників
2014 року . 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан проведення зовнішнього
незалежного оцінювання випускників 2014 року (далі – ЗНО), колегія районної
державної  адміністрації  та  Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і
боротьби  з  поширенням  алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-
інфекції/СНІДу відмічають, що краще, ніж в минулому році, склали ЗНО учні з
німецької  мови.  Не  змінилися  результати  із  Всесвітньої  історії.  Нижчі
результати, ніж в минулому році, мають учні з української мови, математики,
історії України.

У розрізі предметів це виглядає так:
Найвищий середній бал за результатами ЗНО з української мови отримали

учні  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  Малинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
Малинівської  гімназії.  Вище  середнього  балу  –  учні  Введенського,
Коробочкинського,  Новопокровського  навчально-виховних  комплексів.
Найнижчий  бал  –  учні  Старогнилицького,  Граківського,  Великобабчанського
навчально-виховних комплексів. 

Найвищий середній бал за результатами ЗНО з математики отримали учні
Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Малинівської гімназії, Старопокровської ЗОШ
І-ІІІ  ступенів.  Вище  середнього  балу  –  учні  Граківського,  Леб’язького,
Введенського навчально-виховних комплексів, Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Найнижчий  бал  –  учні   Великобабчанського,  Кам’яноярузького,
Старогнилицького навчально-виховних комплексів. 

Найвищий середній бал за результатами ЗНО з історії України отримали
учні  Малинівської  гімназії,  Введенського  та  Мосьпанівського  навчально-
виховних  комплексів.  Вище  середнього  балу  –   учні  Есхарівської  та
Старопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Найнижчий бал – учні  Базаліївської ЗОШ



І-ІІІ  ступенів,  Чкаловського  та  Коробочкинського  навчально-виховних
комплексів. 

Враховуючи  вищевикладене  та  з  метою  покращання  результатів
зовнішнього незалежного оцінювання випускників, колегія районної державної
адміністрації  та  Координаційна  рада  з  питань  профілактики  і  боротьби  з
поширенням  алкоголізму,  токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції/СНІДу
вважають  за необхідне:

1. Рекомендувати керівникам навчальних закладів району:
1.1.  Провести  аналіз  результатів  зовнішнього незалежного оцінювання з

кожного предмета.
1.2.  Залучити  учнів  до  участі  у  пробному  зовнішньому  незалежному

оцінюванні  навчальних досягнень випускників  навчальних закладів  району в
2015 році. 

1.3.  Забезпечити  контроль  за  використанням  вчителями-предметниками
тестових технологій на уроках. 

2.  Відділу   освіти    районної   державної  адміністрації:  
    2.1.  Розробити  та  затвердити  заходи  щодо  підвищення  результатів
зовнішнього незалежного оцінювання випускників.

2.2. Провести тренінги для вчителів-предметників із розв’язання завдань
зовнішнього незалежного оцінювання.

2.3.  Здійснити моніторинг ефективності  використання на уроках завдань
зовнішнього  незалежного  оцінювання,  тестових  завдань  різного  формату  та
рівня складності.  

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

Ляхович-Звєрєва
Герман


	Щокварталу відбувається засідання районної ради протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. На засіданні районної ради 26.06.2014 було розглянуто питання: «Робота кабінету «Довіра» в І півріччі 2014 року» та стан обстеження населення на ВІЛ-інфекцію.

