
ЧУГУiВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
xAPKlBcbKoi оБлАстl

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiп r' 7}a,!kr "lо,,{а/аzq7v
Про затверджепня
передачi публiчноi
струкryрними
районноi дерэкавноТ
та 'li апаратом

ЧуryiЪ Ns /.1&

Графiка
iIrформачii

пi]tроздiлаrrи
адлriнiстрацii

З метою упорядкування роботи щодо забезпечення доступу до публiчноi
iнформацii в Чуryiвськiй районнiй державнiй алмiнiстрачii, враховуючи змiни у
cTpyKTypi раЙонноi державноТ адмiнiстрацii, вiдповiдно до cTaTTi 18 Закону
Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>, керуючись постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вй 2l листопада 20tl року ЛЪ 1277 <Питанtlя
системи облiку публiчноi iнформачii>, статтями 6, 39 Закону Украiни <Про
мlсцевl державнl адм lH lcTpall l l ))

I. 3атвердиr и Графiк перелачi публiчноi iнформацii структурними
та ii апаратом до вiддi,тупlдроздlлами раионноl державно1 адмlнlстрацll

забезпечення доступу до публiчноТ iнформачii, розгляду звернень громадян та
захисту персональних даних районноТ державноi адмiнiстрацii (лалi - Графiк),
що додасться.

2. Структурним пiдроздiлам районноi державноТ адмiнiстрацii та i'i апарату
забезпечити передачу вiдповiдноi публiчноТ iнформацiТ до вiддiлу забезпечення
доступу до публiчноi iнформацiI, розгляду звернень громадян та захисту
персонаJIьних даних районноТ державноТ алмiнiстрачii у визначенi Графiком
термiни та вiдповiдно до вимог Положення про Систему облiку публiчноi
iнформацii, розпорядником якоТ с Чугуiвська районна державна адмiнiстрацiя,

3. Визначити, що керiвники структурних пiдроздiлiв районноi державноТ
адмiнiстрацiТ с вiдповiдальними особами за свосчаснiсть подання публiчноi
iнформацii для оприлюднення, ii достовiрнiсть, точнiсть, повноту та
оновлення.

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Графiк передачi публiчноi
iнформачiТ структурними пiлрозлiлами районноi державноТ адмiнiстрацiТ до
сектору забезпечення доступу до публiчноi iнформацii районноI державноi
алмiнiстрачii, заrверджений ро]порядженням голови районноТ лержавноi
адмiнiстрацii вiд 11.04.20l3 N9 112.

5, Кон,троль за виконанням розпорядження покласти на керiвника апараry

районноТ державноi адмiнiстрачiТ Вiкторiю Герма

Голова районноТ державноТ
адмiнiстрацii Сергiй ЛОБОflЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
раионноl дерr{авно1 адмlнlстрац]]

/.l&

грАФIк
передачi публiчноi iнформацii струкгурнпмп пiдроздiламп районноi

державноi адмiнiстрацii та ii апаратом до вiддiлу забезпечення доступу до
публiчноi iнформацii, розгляду звернень громадян та захисту персональних

данпх районноi деряtавноi адмiнiстрацii

lю
зlл

Назва структурного
пiдроздiлу

Публiчна iнформацiя, яку необхiдно
надавати

TepMiH
передачi та
створення
документiв

l 2 3 4

1. CTpyKrypHi
пiдрозлiли районноi
державноi
адмiнiстрачii та i'i
апарату

l. Iнформацiя про органiзачiйну
структ}?у.
2. Полокення про структурний
пiдроздiл,
З. Посадовi iнструкцiТ прачiвникiв
струкц?ного пiдроздiлу.
4. fLпан роботи на piK.
5. Звiт за piK.
6. Кошторис.
7. Штатний розпис працiвникiв.
8. Номенклатура справ структурного
пiдроздiлу.
9. Правила внутрiшнього трудового

розпорядку.
l0. Iнформацiя про керiвництво
(прiзвище, iм'я, по батьковi, службовi
номери засобiв зв'язку, адреси
електронноТ лошr и. KpiM випадкiв,
коли цi вiдомостi наlrежать до
iнформацii з обмеженим доступом),
1 l. Iнформацiя про установи
органiзацii, що належать до сфери

управлiння i струкryрного пiлрозлiлу
(у разi наявностi) та ix керiвникiв,
KpiM випадкiв, коли цi вiдомостi
належать до iнформацiТ з обмеженим

Надавати у
п'ятиденний
строк (у разi
внесення змiн
- пiсля
затвердженнJl
(пiдписання)
(лалi у
п'ятиденний
строк)



кожного 05
числа мiсяця,
настчпцого за
звiтним

lодом

доступом.
12. Графiки прийому громадян.
1З. Iнформацiя про хiд виконання

районних програм.
14. Перелiк та умови отримання
посл}г. що надаються (форми i

зразки доку,чентiв) (у разi наявностi
послуг).
15. Накази керiвника з основноI

дiяльностi.

щокварталу не
пiзнiше п'яти
робочих днiв з

дня
пiдписання

кожного 05
числа мiсяця,
наступного за
звiтним
перiодом

кожного 05
числа мiсяця,
наступного за
звiтним
перiодом

цокварталу до
20 числа
наступного
мiсяця за
звiтним
перiодом

Аналiтпчнi, iнформацiйнi довiдкп,

1. Звiт про роботу з питань
запобiгання корупцii в ЧугуiЪськiй

районнiй державнiй адмiнiстрачii,

2. Iнформачiя щодо вакантнгх посад

державних службовчiв в аларатi

районноТ державноi алмiнiс грачii.

3. Iнформачiя щодо вакантних посад

державних сл}жбовцiв в
струкцрних пiдроздiла,ч районноi
державноi адмiнiстрацii.

Аналiтичнi, iнформачiйнi повiлки,
статцстпчнi

Консолiдований квартальний звiтта
пояснювальна записка до нього по

КПКВ 790l010 (Здiйснення
виконавчоi влади у Харкiвськiй
областi>> (державний бюджет)

Апарат районноi
державноi
адмiнiстрацiТ

Вiдлiл управлiння
персоналом та з
питань запобiгання
та виявлення
корупuii апараry

районноI лерхавноi
адмiнiстрачii

господарського
забезпечення

Вiддiл фiнансово-

державноТ
адмiнiстрачiТ

апарату районноl



Головний
спецiалiст з
юридичних питань
апараry районноi
державноi
адмiнiстрацii

консультативно-дорадчпх органrв
(положення, склад, планп засiдань,
рiшення (протоколи):

l. Тендерний KoMiTeT районноi
державноi адмiнiстрацiТ.

2. Iнвентаризацiйна комiсiя районноТ
державноi адмiнiстрацii.

3. Комiсiя на списання матерiальних
цiнностей районноi державноi
адмiнiстрацii.

lнформачiя про робоry лiючих
консулы ативно-дорадчих органiв
(полоrкення, склад, плани засiдань,
рiшення (протоколш):

l. Комiсiя по перегляду
розпоряджень голови районноi
державноi адмiнiстрацii.

2. Мiжвiдомча координачiйно-
методична рада з правовоi освiти
населення Чугуiвськоi районноi
державноi адмiнiстрачii.

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

з. Вiддiл енергетики
та захисту довкiлля
районноi державноi
адмiнiстрацii

Аналiтичнi, iнформацiйнi довiдки,
статпстичнi данi:

1. Плани дiяльностi районноi
державноi адмiнiстрацiТ з пiдготовки
просктiв регуляторних aKTiB на
вiдповiднi роки.

2. Щокl,лленти (ловiдки, розрахунки)
щоло розрахункiв
сiльгосппiдприемствами по
договорам оренди земельних часток
паiв.

щороку до 15

грудня

щороку до 30
березня



3. [окументи (ловiдки, звiти тощо)
про пiдсрлки економiчного i
соцiальною розвитку району.

Iнформацiя про робоry лiючих
консультативно-доралчих орга HiB
(полоlкення, склад, плани засiдань,
рiшення (протоколш):

1. Районна комiсiя з надання

фiнансовоi пiдтримки для розвитку
виноградарства i садiвництва.

2. Районноi робоча група з питань

рацiонального та ефективного
використанш{ земель, запобiгання
порушенням земельного
законодавства та роз'яснювальноТ
роботи цодо земельноi реформи.

щороку,
березень

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

4. Управлiння
соцiа:tьного захисry
населення районноi
державноi
адмiнiстрацii

Аналiтичнi, iнформачiйнi ловiлки,
статистичнi дацi:

l. Реестр гмузевих (мiжгалузевих),
територiальних угод,колективних
договорiв, змiн i доповнень до них.

2. Звiт щодо санаторно-курортного
лiкування.

3, Звiт щодо забезпечення засобами
технIчноl реаоlлlтацI].

4. Звiтнiсть про нарахування
державноi допомоги сiм'ям з дiтьми.

5, Статистична звiтнiсть про
чисельнiстьпiльговикiв (форма
<peccTp-Hr>),

Iнформачiя про робоry лiючur.
консультативно-дорадчих органrв

щомlсяця до
l0 числа у разi
реестрацii
договору або
змiн до нього

щороку, сiчень

щороку, сlчень

щороку, сiчень

до 05 числа
мiсяця,
наступного за
звiтним
перiодом



(положеrtrrя, склад, плаlIи засiдаrlь,
рiшення (протоколп):

l. Районна комiсiя з питань
погашення заборгованостi iз
заробiтноi плати, пенсiй, стипендiй
iнших соцiа_rrьних виплат.

2. Комiсiя з питань призначення
(вiдновлення) соцiмьних виплат
внутрiшньо перемiщеним особам.

3. Районна комiсiя з подолання
тiньовоi зайнятосr i та легалiзацiт

робочих мiсць.

4. Районна комiсiя для розгляду
питань, пов'язаних iз встановленням
статусу уrасникавiйни.

5. Комiсiя з вирiшення питань,
пов'язаних з призначенням житлових
субсидiй, пiльг та державноi
соцiальноi допомоги
малозабезпеченим сiм'ям.

6. Координацiйна рада з питань
запобiгання та протидiТ домашньому
насильству i насильству за ознакою
cTaTi на територii Чуryiвського
району.

7. Коорлиначiйний KoMiTeT сприяння
зайнятостi населенIя.

8- Районний KoMiTeT забезпечення
досryпностi iнвалiдiв та iнших
маломобiльних груп населення до
об'сктiв соцiа,rьноi та iнженерно-
транспортноТ iнфраструкт},ри.

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

5. Вiддiл освiти

районноi державноi
адмiнiстрацii

Аналiтичнi, iнформацiйпi довiдки,
статистичнi данi:

l. Мережа закладiв загальноi цороку до 15



середньоi освiти Чуryiвського
району.

2. Мережа закладiв дошкiльноi освiти
ycix типiв Чуryiвського рйону.

З. Мережа заклалiв позашкiл ьноТ

освiти Чуryiвського району.

4. Iнформацiя щодо органiзацii
харчування в закладах освiти.

5. Iнформацiя щодо органiзацii
навчання за iндивiдуальною
формою.

lнформаuiя про робоry лiючих
консультатlлвно-доралч tlx органiв
(положення, сrсrад, плани засiдань,
рiшення (протоколи):

l . Колегiя вiддiлу освiги районноi
державноi адмiнiстрацii.

2. Комiсiя щодо узагальнення
результативностi учнiв та вчителiв
району у Всеукра'rЪськiй учнiвськiй
олiмпiадi, МАН, KoHKypci <Учитель

року).

вересня

щороку
вересня

щороку
вересня

l5

15

до

до

щороку, сiчень

цороку до 20

ЦУдня

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

6. Вiдцiл фiнансiв
районноТ державноi
адмiнiстрачiТ

Аналiтичнi, iнформацiйнi довiдки,
статистичнi дацi:

1. Звiт про виконання районного
бюджету за piK та пояснювальна
записка до нього.

2. Зведення звiтiв по мережi, штатах,
контингентах по ЧуryiЪському
району (рiчний звiт).

3. Iнформацiя про виконаннJl
зведеного бюджету району за piK.

щороку,
,цютий

щороку,
rrютий

щороку до
сiчня

l5



Iнформацiя про робоry дiючих
консультативно-лоралчи х opt aHiB
(полоlкення, склад, плани засiдань,
рiшення (протоколи):

районна комiсiя з питань
забезпечення своечасностi сплати
податкiв, внесення iнших
обов'язкових платежiв та
ефективного використання
бюджетних коштiв.

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

1, Вiддiл житлово-
комунального
господарства,
будiвничтва та
iнфраструкryри
районноТ державноi
адмiнiстрацii

Аналiтичнi, iнформацiйнi довiдкп,
статистичнi дацi:

l. Звiт за формою Ns 1-похоронна
справа,

2. Звiт за формою ]ф 1-ТПВ <<Звiт про
поводження з твердими побlтовими
вiдходами>.

З, Звiт за формою Ns l (рiчна) "Звiт
про зелене господарство).

4. Звiт за формою Nэ 1-ocB (рiчна).

5. <Звiт про зовпiшне освiтленtrя
населених пункгiв>.

Звiт за формою J\! l-вул (рiчна).

7. <Звiт про дорожньо-мостове
господарство>.

8. Звiт щодо стану виконzlння вимог
Закону Укра'iни <Про благоустрiй
населених пунктiв>>.

9. Перелiк пiлприсмств-перевiзникiв.
на примiських автобусних маршрутах
зага:lьного корисryванrrя, якi не
виходять за межi територii
ЧуryiЪського району.

щороку до 30
березня

у п'ятиденний
строк пiсля
пiдписання
договору

I



10. Пiдприемство (органiзацiя), яке
здiйснюс функцiю робочого органу з
органiзацii забезпечення i пiдготовки
матерiалiв для проведенrrя засiдань
конкурсного KoMiTeTy з визначення
автомобiльних перевiзникiв на
примiських автобусних маршрутах
загапьного корисryвання, якi не
виходять за межi територii
Чуryiвського району.

1 1. Iнформацiя щодо рiвня
розрахункiв споживачiв за послуги
тепло-, водопостачання та
водовiдведення.

l2. Перелiк територiй та об'сктiв
природно-заповiдного фонду
Чугуiвського району.

l3, Iнформачiя про пiдготовку
житлового фонду до роботи в
осiнньо-зимовий перiод.

Iнформачiя про робоry дiючих
консультативно-дорадчих органiв
(полоrкення, ск.лад, плапи засiдань,
рiшення (протоколи):

l. Робоча група дJIя проведен}UI
перевiрок виконання вимог щодо
утримання у належному cTaHi
територiй населенlтх гryн KTiB району.

2. Мiжвiдомча комiсiя з питань
лроведення розрахун KiB за спожитi
енергоносii,

у п ятиденнии
строк пiсля
пiдписання
договору

щокварталу

у разi
лрийняття
вiдповiдних
рiшень
ЧуryiЪськоi
районноi
радою

цороку ло 30
вересня

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

8. Вiддiл оборонноi
роботи, цивiльного
захисту та

Аналiтичнi, iнформацiйнi довiдкп,
статистпчцi данi:



взаемодrr з
правоохоронними
органами районноi
дерхавноi
адмlнlс,Iрацl]

l. План органiзацiйних i практичних
заходiв ЧуryiЪськоТ районноi
державноi адмiнiстрацii, органiв
мiсцевого са,rоврядування,
органiзацiй та установ щодо
запобiгання загибелi людей на водних
об'ектах у зимовий перiод.

2. Комплексний план заходiв щодо
попередденЕя надзвичайних ситуацiй
техногенного та природного
характеру i похежноi безпеки у
ЧуryiЪському районi в ociHHbo-
зимовий перiод.

3. Звiт про пiдсумки призову
громадян Украiни на строкову
вiйськову службу у KBiTHi-TpaBHi.

4. Звiт про пiдсумки призову
громадян УкраiЪи на строкову
вiйськову слlжбу у жовтнi-грулнi.

5. Звiт про пiдсумки приписки юнакiв
до призовних дiльниць.

6. Iнформацiя про хiд виконання
заходiв цодо профiпактики
правопорушень у ЧуryiЪському
районi.

Iнформацiя про роботу дiючцх
консул ьтати вно-лоралчпх орган iB
(полоrкення, склад, планп засiдань,
рiшення (протоколп):

l. Мiсцева koMicii з питань
техногенно-екологiчнот безпеки
та надзвичайних сиryацiй
Чуryiвського району.

2. Районна комiсiя з питань евакуацiТ,
3. Районна комiсiя з органiзацii та
проведеннJI iнвентаризачiТ i перевiрки

щороку, не
пiзнiше п'яти
робочих днiв
з дня
пiдписання

щороку, не
пiзнiше п'яти
робочих днiв
з дня
пiдписання

щороку до 20
липня

щороку до 20
сiчня

щороLт до 20
квiтня

щоквартаrIуJ
не пiзнiше
п'яти робочих
днiв з дня
пiдписання

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання
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технiчного стану фонду захисних
споруд цивiльного захисту
ЧуryiЪського району.

4. Спостережна комiсiя при районнiй
державнiй адмiнiсT рацii.

9. Вiддiл культури,
молодi та спорту
районноi державноi
адмlнlстрацrI

Аналiтичнi, iнформацiйнi довiдки,
статистичнi данi:

1. Iнформацiя про пам'ятки
культlрноi спадпцни, у тому
охорону.

2. Перелiк установ культури
спорту.

Ix

Iнформацiя про робоry дiючих
консультативно-дорадчшх органiв
(полоrкення, склад, планll засiдань,
рiшення (протоколп):

1. Коорлиначiйна рада з питань
оздоровлення та вiдпочинку дiтей i
ylHiBcbKoT молодi.

2. Координацiйна рада з питань
нацiонально-паT рiотичного
виховання при Чугуiвськiй районнiй
державнiй адмiнiстрачii.

щороку до 20
березня

щороку до 20
березня

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

l0. Сектор
мiстобудування та
архiтектури
районноi державноi
адмiнiстрацii

Аналiтичнi, iнформачiйнi ловiлки,
статцстпчнi данi:

1. Повiдомлення про початок
процедури громадських сл),хань.

2. Схеми планування району.
сiльських, селищних, рад.

Iнформацiя про робоry дiючих
консультатпвно-лоралчих органiв
(пололкення, ск.lIад, плани засiдань,
рiшення (протоколи):

у разi потреби

у Mipy
эозроблення
цокументацii
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Районна архiтектурно-мiстобудiвна
рада при ceKTopi мiстобудування та
архiтектури районноi державноi
адмiнiстрацiТ.

у п'ятиденний
строк пiсля
проведення
засiдання

ll. Служба у справах
дiтей районноТ
державноi
адмiнiстрацii

Аналiтичнi, iнформаuiйнi ловiлки. 
]статистичнi данi: 
l

l. Звiт про збереження житлових щороку. до l
прав лiтей-сирiт та дiтей, |березня
позбавлених батькiвського 

l

пiклування (l- ЗЖД) 
l

2. 3BiT про функшiонування ,"r"""* |rоро*у, оо l

булинкiв сiмейного типу та березня

прийомних сiмей ( I-ДСТ). 
l

З. Оперативнi данi та кiлькiснi lro*"uo.u-.
показникИ про лiтей-сирiт та дiтей |ло l0 числа

позбавлених батькiвського Jмiсяl_tя.
пiклування ( l- ОПС). lнасryпногоза

|]вll нии перlод

I

Ilнформачiя про робоry лiючих

|консул"rатив"о-лоралчих органiв 
|

(положення, складi планп засlдань. 
]

|рiшення (протоколи):

I

l Комiсiя з литань захиflу прав |у п'"r"л"п""й
литини ЧугуiвськоТ районноI ]сток пlсля

|лержавноТ алмiнiстрачii. проведен шi

l lзасiдання

\2, Вiддiл з питань
надання
адмiнiстративних
послуг та державноi
ресстрацiТ районноi
державноi
адмiнiстрацiТ

Аналiтичнi, iнформачiйнi повiдки,
статпстичнi данi:

Статистична iнформацiя щодо
кiлькостi наданих адмiнiстративних
послуг.

кожного 05
числа мiсяця,
наступного за
звiтним
перiодом

13. Архiвний вiддiл

районноi державноi
адмiнiстрацii

Аналiтичнi, iнформацiйнi довйки,
статистичнi данi:
Паспорт apxiBHol о вiддiлу районноТ
державноl адмlнlстрацll.

щороку,
грудень
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Iпформацiя про робоry лiючпх
консультатпвно-дорадчих органiв
(полоrкення, ск.lIад, плани засiдапь,
рiшення (протоколп):

Експертна комiсiя архiвного вiллiлу
районноТ державноТ алм iH icTparrii
(тiльки порядок денний).

у п'ятиденний
с,грок пiсля
проведення
засiдання

Начальниквiддiлу забезпечення
дост} пу до публiчноТ iнформачiТ.

ро]гляд} звернень громадян та
захисту персонаJIьних даних
район ноТ державноТ алv iH ic граuii

]

aL'ф JIrобов KUIHCьKA


