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про виконання Перспективного плану (основних напрямів)  

діяльності Чугуївської районної державної адміністрації  

Харківської області на 2020 рік 

 

Чугуївською районною державною адміністрацією у 2020 році вживались 

заходи щодо реалізації, визначених актами Президента України та Уряду 

України, завдань державної політики, здійснення повноважень, визначених 

Законом України «Про місцеві державні адміністрації», діяльність направлено 

на виконання пріоритетних напрямів роботи районної державної адміністрації 

та Перспективного плану (основних напрямів) діяльності Чугуївської районної 

державної адміністрації Харківської області на 2020 рік, затвердженого 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21.12.2019 № 331. 

Завдяки постійній координації роботи структурних підрозділів районної 

державної адміністрації та територіальних підрозділів виконавчої влади 

вирішувались найважливіші питання життєдіяльності району. Особлива увага 

приділялася покращанню соціально-економічних показників району, розвитку 

малого бізнесу, забезпеченню функціонування житлово-комунального 

господарства району, поліпшенню санітарного стану населених пунктів району, 

розв’язанню соціальних проблем осіб з інвалідністю, сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Найбільш значущі питання розглядались на засіданнях колегії районної 

державної адміністрації, пленарних засіданнях районної ради, апаратних 

нарадах, засіданнях консультативно-дорадчих органів тощо. 

У 2020 році проведено 7 засідань колегії районної державної адміністрації, 

з них 2 спільних з постійно діючою комісією районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян та колегією відділу освіти районної 

державної адміністрації. На засіданнях колегії районної державної адміністрації 

загалом розглянуто 16 питань (8 планових та 8 протокольно), за підсумками 

розгляду яких головою районної державної адміністрації прийнято 16 рішень та 

видано 16 розпоряджень. Питання, винесені на засідання колегії районної 

державної адміністрації, стосувались практики діяльності районної державної 

адміністрації та її структурних підрозділів (7 питань), сфери житлово-

комунального господарства, освіти, оборонної роботи та надзвичайних ситуацій 

(по 2 питання), кадрової роботи, соціального захисту, охорони праці, культури, 

роботи зі зверненнями громадян та на виконання документів органів вищого 

рівня (по 1 питанню).  

Робота районної державної адміністрації у 2020 році була спрямована на 

виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку району на 

2020 рік, затвердженої рішенням районної ради від 28.02.2020 року, проводився 

аналіз стану реалізації її завдань. 

Двічі на місяць проводився моніторинг фактичних та очікуваних 

показників промислового виробництва в розрізі промислових підприємств, 

щокварталу проводився моніторинг зовнішньоекономічної діяльності 

промислових підприємств району. 
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Протягом 2020 року населенню району надавали послуги 236 підприємств 

торгівлі (145 магазинів, 74 торговельних павільйонів, 17 кіосків). Сферу 

побутового обслуговування представляють 34 пункти побуту.  

Проведено моніторинги цін на основні продукти харчування, на основні 

види хліба та хлібобулочних виробів, нафтопродукти. Оновлювались дані щодо 

дислокації підприємств громадського харчування, торговельного та побутового 

обслуговування. 

Чугуївський район є одним з провідних промислових районів Харківської 

області за обсягом реалізованої промислової продукції. Пріоритетним 

напрямком роботи районної державної адміністрації була підтримка 

промислових підприємств різних форм власності, сприяння випуску 

конкурентоспроможної продукції, збільшення обсягів виробництва. 

За статистичними даними станом на 01.01.2021 року підприємствами 

Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму                          

2632291,2 тис. грн, що складає 1,7 % до всієї реалізованої продукції Харківської 

області. 

Чугуївщина – один з найбільш потужних агропромислових районів 

Харківської області, тому соціальний та економічний розвиток його 

територіальних громад напряму залежить від розвитку галузі сільського 

господарства, яка представлена 91 підприємством, з яких 45 господарств з 

площею землекористування від 100 га до 7000 га, 46 підприємств з площею 

землекористування меншою 100 га. 

Згідно зі статистичними даними сільськогосподарськими підприємствами 

району у січні-листопаді 2020 року вироблено валової продукції 140,2 %. 

За 11 місяців 2020 року валове виробництво продукції рослинництва у 

початково оприбуткованій масі склало 178079 ц, або 102,3 %. 

Сільськогосподарськими підприємствами району було засіяно зерновими, 

зернобобовими та олійними культурами 25164 га та зібрано урожаю                     

107907 тонн з врожайністю 42,20 ц/га з них: пшениці 81391 тонн з 14697 га 

(урожайність – 55,38 ц/га), ячменю 13936 тонн з 3071 га (урожайність – 

45,37 ц/га), гороху 343 тонн з 109 га (урожайність – 31,44 ц/га), кукурудзи на 

зерно 40103 тонн з 7559 га (урожайність – 53,05 ц/га), гречки 19 тонн з 18 га 

(урожайність – 10,28 ц/га), проса 76 тонн з 27 га (урожайність – 28,15 ц/га), 

соняшнику 47118 тонн з 19738 га (урожайність – 23,87 ц/га), сої 947 тонн з              

603 га (15,70 ц/га), жита 156 тонн з 35 га (урожайність – 44,57 ц/га), овесу                

163 тонни з 39 га (урожайність – 42,23 ц/га). 

Під урожай 2021 року аграріями було посіяно 12221 га озимих культур, у 

тому числі озимих на зерно – 8300 га, із яких озимої пшениці – 8092 га. Крім 

того, підготовлено грунту для посіву сільськогосподарських культур 28800 га. 

Проводилась робота з керівниками сільськогосподарських підприємств 

району з питань залучення інвестицій та кредитних ресурсів в аграрний сектор, 

доводилась інформація щодо існуючих програм державної підтримки 

агропромислового комплексу.  
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Проаналізовано стан розрахунків сільськогосподарських підприємств 

району за оренду земельних часток (паїв) у 2020 році. Станом                                       

на 01.01.2021 року сільськогосподарські підприємства району розрахувались з 

орендодавцями за оренду земельних часток (паїв) у повному обсязі.   

Протягом 2020 року проведено 4 засідання районної робочої групи з 

питань раціонального та ефективного використання земель, запобігання 

порушенням земельного законодавства та роз’яснювальної роботи щодо 

земельної реформи, на яких розглянуті питання щодо цільового використання 

земельних ділянок, стану справ у сфері користування землями лісового фону, 

оформлення земельних ділянок під господарчими дворами тощо. 

З метою підготовки до проведення весняно-польових робіт здійснювався 

моніторинг забезпеченості сільськогосподарських підприємств району пально-

мастильними матеріалами, закупівлі та застосування мінеральних добрив та 

засобів захисту рослин, а також потреби підприємств агропромислового 

комплексу в залученні кредитних коштів для виконання сільськогосподарських 

робіт у 2020 році. Проаналізовано рівень ринкових цін на сільськогосподарську 

продукцію.  

На контролі протягом року знаходилось питання нарощування поголів’я 

великої рогатої худоби, продуктивності галузі тваринництва та ефективного 

використання кормів. Проводились моніторинги закупівельних цін на молоко, 

м’ясо та продовольчі продукти тваринницького походження. 

У галузі тваринництва станом на 01.01.2021 року поголів’я великої рогатої 

худоби становило 8022 голів. Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) 

склало 12230 тон, на забій – 12634 тон. Надій молока від однієї середньої 

корови склав 27837 кг, середньодобові прирости великої рогатої худоби 

становлять 570 гр. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» при 

районній державній адміністрації діє Центр надання адміністративних послуг. 

Через Центр надання адміністративних послуг надається 99 видів послуг, з яких 

33 – районної державної адміністрації та 66 – територіальних органів 

виконавчої влади. 

Протягом 2020 року зареєстровано 5286 звернень щодо надання 

адміністративних послуг: 56 – Чугуївського районного відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                 

1916 – Міськрайонного управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 3312 – власних 

послуг (відділу державної реєстрації районної державної адміністрації: щодо 

нерухомого майна – 3100, бізнесу – 192, сектору містобудування та архітектури 

районної державної адміністрації – 19, відділу освіти районної державної 

адміністрації – 1), 2 – документи дозвільного характеру.  

Надано 38 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 142 інформаційні 

довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 
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Видано 5222 результатів: 56 – Чугуївського районного відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                

2034 – Міськрайонного управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 3132 – власних 

послуг (відділ реєстрації районної державної адміністрації: бізнесу – 192, 

нерухомого майна – 2936, сектору містобудування та архітектури районної 

державної адміністрації – 4), 1 – документ дозвільного характеру.  

Надано 2970 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

Протягом 2020 року до районної бюджету за надані адміністративні 

послуги  надійшло 489,5 тис. грн.  

Здійснювались заходи щодо розширення спектру послуг, покращення 

якості надання адміністративних послуг та проведення цифрової трансформації 

Центру надання адміністративних послуг при районній державній 

адміністрації. 

Відділом фінансів районної державної адміністрації на виконання 

Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» підготовлено пропозиції про внесення змін до районного 

бюджету на 2020 рік та подано необхідні матеріали для розгляду на сесіях 

Чугуївської районної ради. Проєкт рішення районної ради «Про районний 

бюджет на 2021 рік» затверджено на сесії районної ради від 24.12.2020 року. 

Підбито підсумки виконання бюджету району за 2019 рік, розроблено 

завдання на 2020 рік. 

Щомісячно проводився аналіз виконання бюджету району у 2020 році з 

наданням інформації з цих питань головам районних державних адміністрації 

та райради, аналіз фінансування соціальних виплат  з місцевих бюджетів 

району. Проведенні засідання районної комісії з питань забезпечення 

своєчасної сплати податків та ефективного використання бюджетних коштів, 

робочої групи щодо проведення перевірки розрахунків сільгосппідприємств 

району з власниками паїв за орендовані землі  та розрахунки з бюджетом по 

виплачених паях по сільських та селищних радах.  

На постійному контролі знаходилось фінансування заробітної плати та 

соціальних виплат із місцевих бюджетів, забезпеченості видатків на заробітну 

плату та енергоносії бюджетних установ району, бюджетів територіальних 

громад району. 

Видано розпорядження голови районної державної адміністрації «Про 

підсумки виконання бюджету району за 2019 рік та завдання на 2020 рік», «Про 

затвердження плану заходів на 2020 рік щодо наповнення місцевих бюджетів 

району, економного і раціонального використання бюджетних коштів у процесі 

виконання місцевих бюджетів», «Про розподіл  субвенцій з державного 

бюджету», «Про схвалення проєкту районного бюджету Чугуївського району на 

2020 рік та прогнозу районного бюджету на 2022-2023 роки». 

Проводилась претензійна робота щодо неповної сплати ПДФО                         

КП «Харківводоканал», КВ «Дінець» ВП КП «Харківводоканал». Направлені 

листи щодо проблемних питань з приводу неповної та несвоєчасної сплати 
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податку до керівників цих підприємств, обласної державної адміністрації, 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Головного управління 

державної фіскальної служби у Харківській області.  

Протягом року постійно надавалась практична і методична допомога 

сільським та селищним радам з питань складання, затвердження та виконання 

місцевих бюджетів, проведено семінари-навчання з головними бухгалтерами 

сільських та селищних рад та бюджетних установ з питань виконання, 

уточнення місцевих бюджетів на 2020 рік, формування місцевих бюджетів на 

2021 рік. 

Проведено перевірки бюджетних установ, сільських та селищних рад з 

питань дотримання бюджетного законодавства, виконання Бюджетного кодексу 

України, у тому числі статті 77 у частині забезпечення у повному обсязі 

видатків на оплату праці та енергоносії. 

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації здійснювався ряд заходів 

щодо організації безперебійного надання житлово-комунальних та 

інфраструктурних послуг, підвищення рівня розрахунків за надані послуги, 

подальшого розвитку житлово-комунальних та транспортно-дорожніх 

підприємств району. 

Забезпечено функціонування житлово-комунального господарства, 

розвитку будівельного комплексу, транспорту, зв’язку, побутового, 

торговельного обслуговування населення. 

Надавалась консультативна та практична допомога органам місцевого 

самоврядування щодо приведення до належного стану тарифної політики у 

житлово-комунальній сфері; створення нових та успішне функціонування 

існуючих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; належної 

експлуатацї житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків в населених пунктах району; можливості пільгового кредитування на 

проведення ремонту житлового фонду об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків; забезпечення пільгового контингенту скрапленим 

газом; діяльності підприємств зв’язку. 

Підбитто підсумки проходження в районі опалювального сезону                        

2019- 2020 років, розроблено заходи щодо підготовки житлово-комунального 

господарства району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 

2020-2021 років. 

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації               

від 13.10.2020 № 309 «Про початок опалювального періоду» здійснювались 

заходи для забезпечення сталого проходження опалювального періоду                

2019-2020 років в районі, ефективної взаємодії підприємств житлово-

комунального господарства, своєчасної ліквідації можливих аварійних 

ситуацій, здійснювалась цілодобова робота оперативно-чергових служб. 

Органами місцевого самоврядування, керівниками житлово-комунальних 

підприємств, об’єднань та асоціацій співвласників багатоквартирних будинків, 

підприємств, організацій та установ було вжито всіх необхідних заходів щодо 
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початку опалювального періоду та сталого функціонування в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 років житлово-комунального господарства і об’єктів 

соціальної сфери району.  

Протягом травня-жовтня 2020 року проводились виїзні засідання 

районного штабу з підготовки господарства району та об’єктів соціальної 

сфери до опалювального сезону 2020-2021 років. 

У районі функціонує 15 котелень. Опалюються усі об’єкти соціально-

побутового призначення. Вжито всіх дієвих заходів щодо виділення коштів з 

місцевих бюджетів та залучення позабюджетних коштів для оснащення 

об’єктів теплоенергетики резервними джерелами електропостачання: у разі 

виникнення позаштатних ситуацій під час проходження опалювального сезону 

2020-2021 років автономною тепловою енергією укомплектовано 10 котелень. 

Мережа доріг загального користування в районі складає 740,2 км, з них: 

дороги державного значення – 89,4 км; дороги місцевого значення – 232,4 км; 

комунальні – 392,6 км; відомчі-технологічні – 25,8 км. 

Дороги загального користування обслуговуються філіями «Чугуївське 

ДЕП», «Куп’янське ДЕП», «Балаклійський райавтодор» та «Чугуївський 

райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України».  

У межах району філією «Куп’янське ДЕП» обслуговується 26 км 

автомобільної дороги державного значення Р07 «Чугуїв – Мілове», філією 

«Балаклійський райавтодор» – 11,4 км автомобільної дороги «Шевченкове – 

Балаклія – Первомайськ – Кигичівка», філією «Чугуївське ДЕП» – 52 км 

державної автодороги «Київ – Харків – Довжанський». Філією «Чугуївський 

райавтодор» обслуговуються мережа доріг загального користування місцевого 

значення загальною протяжністю 222,4 км. На мережі доріг розташовані                    

22 мости та шляхопроводи загальною довжиною перильних огороджень                   

1169,6 м. Із загальної кількості мостів майже всі потребують приведення у 

відповідність до сучасних потреб та проведення ремонтних робіт. 

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації                         

від 03.07.2020 № 419 «Про затвердження Переліку автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення по Харківській області» 

автомобільні дороги загального користування місцевого значення передано до 

сфери управління Департаменту капітального будівництва Харківської обласної 

державної адміністрації та ДП «Дороги Харківщини». 

Філією «Чугуївський райавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України» виконано улаштування покриття з асфальтобетону та проведення 

ямкового ремонту доріг (у першу чергу по напрямах курсування шкільних 

автобусів) на загальну суму 11,8 млн. грн.  

Відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства Харківської 

області на 2018-2020 роки з урахуванням обсягів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 
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населених пунктах районною державною адміністрацією було надано 

пропозиції щодо поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Чугуївського району Харківської 

області на загальну суму 21000,000 тис. грн.  

З метою реалізації у 2020 році бюджетної програми «Субвенція з 

Державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах» проведено ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення «Під’їзд до с. Зелений Колодязь», 

у с. Стара Покровка проведено ямковий ремонт автомобільної дороги місцевого 

значення С212603 «Під’їзд до села Стара Покровка» окремими ділянками, 

реалізовується проєкт «Капітальний ремонт частини автомобільної дороги по 

вул. Миру (підйом на гору від будинку № 2 до будинку № 30) в селі Стара 

Покровка Чугуївського району Харківської області» на суму 1064,602 тис. грн». 

Капітальний ремонт було виконано своєчасно та освоєно передбачені кошти на 

2020 рік у сумі  492,5 тис. грн. Здійснено поточний середній ремонт дороги 

«Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова».  

Філіями «Чугуївське ДЕП», «Куп’янське ДЕП» та «Чугуївський 

райавтодор» ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України» здійснено підготовку автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення, а також інженерних споруд до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Забезпечено 

своєчасну організацію роботи спеціальної техніки на закріплених ділянках 

доріг у разі штормового попередження. Крім того, розроблено план захисту 

доріг від снігових заметів і ожеледиці згідно з технічними правилами ремонту 

та утримання доріг. Також проведено заготівлю необхідної кількості 

протиожеледної суміші та створено запас паливно-мастильних матеріалів. 

Філією «Чугуївське ДЕП» заготовлено 2200 м. куб піску, 300 т технічної солі, 

2300 м. куб. протиожеледної суміші, філією «Чугуївський райавтодор» – 70 т 

технічної солі, 700 м. куб. піску. Пересувний пункт обігріву для забезпечення 

працюючих на дорогах створено на базі автомобілю ЗІЛ-130 ПРМ. Встановлено 

необхідну кількість додаткових інформаційних знаків на аварійно-небезпечних 

ділянках доріг, а саме 110 знаків 1.13 «Слизька дорога», 1.39 «Аварійно 

небезпечна ділянка», 4 додаткових інформаційних знаки обмеження руху 

великовантажного автомобільного транспорту та проведено грейдерування 

узбіч на автомобільних дорогах загального користування, а саме: О-212654 

«Чугуїв – Есхар», С212602 «Кам’яна Яруга – Введенка – Тернова», С2012613 

«Під’їзд до смт Малинівка». 

Чугуївським відділом поліції Головного управління Національної поліції в 

Харківській області під час снігопадів і ожеледиці забезпечено своєчасний і 

безпечний пропуск автотранспорту на дорогах та надано допомогу дорожнім 

організаціям у перевезенні механізмів до місць виконання робіт.  
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Протягом року проводились наради з керівниками житлово-комунальних 

підприємств району з питань виробничо-економічного стану підприємств, 

своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємств, якісного 

надання послуг населенню та підвищення рівня розрахунків населення за 

житлово-комунальні послуги, житлово-комунальної сфери, транспорту та 

зв’язку. Щокварталу проводились засідання міжвідомчої комісії з питань 

проведення розрахунків за спожиті енергоносії. 

На постійному контролі перебувало питання введення житла в 

експлуатацію. Із 12 забудовниками району проведено роботу стосовно введення 

індивідуальних житлових будинків в експлуатацію відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 та наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 03.07.2018 № 158 № «Про затвердження Порядку проведення 

технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) 

житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) 

будівель і споруд сільського-сподарського призначення, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), 

збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без 

дозвільного документа на виконання будівельних робіт». Станом                            

на 31.12.2020 року у районі введено в експлуатацію 7 індивідуальних житлових 

будинків загальною площею 1001 м².  

У районі діяла Програма «Власний дім» на 2016-2020 роки, затверджена 

рішенням районної ради від 10.12.2015 року для підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі. 

Протягом року розглянуто та узгоджено 137 проєктів землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових 

будинків, господарських будинків і споруд, а також ведення особистого 

селянського господарства; видано містобудівні умови та обмеження для 

проєктування об’єкта будівництва господарських будівель на території 

Чкаловської селищної ради за межами населених пунктів Чугуївського району 

Харківської області. 

Забудовникам району видано 20 будівельних паспортів на будівництво 

індивідуальних житлових будинків, садових будинків та господарчих будівель і 

споруд у населених пунктах: смт Новопокровка, смт Есхар, смт Малинівка,              

смт Введенка, смт Кочеток, с. Камяна Яруга, с. Тернова, с. Зелений Колодязь.   

У повному обсязі розроблено генеральні плани та плани зонування  

населених пунктів: смт Новопокровка, смт Есхар, смт Введенка, с. Тернова,                  

с. Зауддя, с. Зелений Колодязь та с. Світанок. На 42 % розроблені генеральні 

плани с. Волохів Яр та с. Мосьпанове, на 90 % – с. Зарожне та с. Тетлега. 

У рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво» у 

районі виконуються роботи з реалізації проєктів «Нове будівництво будівлі 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вулиці Польовій, 1-Б в 

селі Кам’яна Яруга Чугуївського району Харківської області» та «Будівництво 

фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Новопокровка Чугуївського району, 
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Харківської області по вул. В. Вішталя, 9-а (коригування)».  

Здійснювався моніторинг стану ефективного використання коштів на 

будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів що фінансуються за 

рахунок коштів субвенції з обласного бюджету районним бюджетам. 

       Підготовлено інформації щодо активності містобудівної діяльності; 

перевірки надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної 

інфраструктури; проведення аудиту доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури; збереження пам’яток архітектури; 

містобудівного кадастру та містобудівної документації.  

Проведено моніторинг роботи органів місцевого самоврядування щодо 

підтримання належного санітарного стану та благоустрою у населених пунктах 

району. 

Проаналазіовано стан функціонування існуючих природно-екологічних 

заказників, зон та вивчено питання щодо створення нових. 

Протягом року здійснювались заходи на виконання районної Програми 

«Питна вода Чугуївського району на 2006-2020 роки», затвердженої рішенням 

районної ради від 27.01.2006 року, та «Природоохоронної Програми щодо 

покращення екологічного стану і раціонального використання природно-

екологічного потенціалу Чугуївського району на 2012-2020 роки», затвердженої 

рішенням районної ради від 13.07.2012 року. 

Управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації здійснювались конкретні заходи, спрямовані на забезпечення 

права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної 

підтримки незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки сім’ям з 

дітьми, соціально-правової, трудової і медичної реабілітації осіб з інвалідністю, 

підвищення якості соціального обслуговування. 

У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано 

виплату пільг на житлово-комунальні послуги на суму 12786,4 тис. грн, за 

рахунок місцевого бюджету профінансовано виплату пільг на проїзд та послуги 

зв’язку на суму 1577,6 тис. грн. 

Станом на 01.01.2021 року субсидією на житлово-комунальні                      

послуги користуються 10945 домогосподарств району (у 2019 році –                      

10003 домогосподарств), нараховані виплати на суму 4316,08 тис. грн.  

За рішенням районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям призначено субсидій 816 сім’ям. 

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає            

999,42 грн, що на 401,11 грн більше ніж у 2019 році. 

Середній розмір субсидії на тверде паливо становить 3363,23 грн. 

Протягом 2020 року до будинків-інтернатів району і області було 

влаштовано 7 самотніх громадян, які потребували стороннього догляду. 
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У відповідності до Закону України «Про охорону праці» протягом звітного 

періоду в районі здійснювались системні заходи щодо профілактики 

травматизму на виробництві та профзахворювань.  

Щомісячно проводились моніторинги рівня оплати праці та стан її виплати 

на підприємствах району. Рівень середньомісячної заробітної плати на прикінці 

2020 року становив 10577 грн, що у порівнянні з відповідним періодом                 

2019 року складає 117,7 %. Від обласного рівня середня заробітна плата складає                

103,3 %. Розмір мінімальної заробітної плати вона перевищує у 2 рази.  

Щомісяця оновлювалась інформація з питань стану виплати заробітної 

плати та її розміру, пенсійного забезпечення та стану призначення житлових 

субсидій. 

У 2020 році у громадських та інших роботах тимчасового характеру брали 

участь 360 громадян. На оплату цих робіт з місцевих бюджетів виділено кошти 

у сумі 612,4 тис. грн. 

З метою надання роз’яснень з питань призначення субсидій, організації 

роботи за спрощеним порядком проведені семінари-наради з уповноваженими 

особами сільських та селищних рад по прийому документів для призначення 

усіх видів соціальних допомог та субсидій. 

Протягом 2020 року проведені наради та семінари з питань укладання та 

реєстрації колективних договорів на 2020 рік; використання субвенції з 

державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа; залучення населення до Програми 

житлових субсидій за підсумками опалювального сезону 2019-2020 років; 

залучення незайнятого населення до участі в громадських та інших роботах 

тимчасового характеру; проведення атестації робочих місць зі шкідливими 

умовами праці на підприємствах району; забезпечення безперешкодного 

доступу осіб з інваліднністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури; порядку забезпечення осіб з інваліднністю технічними і 

протезно-ортопедичними засобами реабілітації; рівня середньомісячної 

заробітної плати на підприємствах району та стану її виплати тощо. 

Проведені семінари-наради з уповноваженими особами сільських та 

селищних рад з питання надання роз’яснень щодо встановлених тарифів на 

житлово-комунальні послуги, у тому числі на час опалювального періоду                 

2020-2021 років. 

Проведено: 

9 засідань комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на 

яких щомісяця звітували керівники підприємств-боржників;  

45 засідань районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям (прийнято рішення щодо призначення субсидії                  

816 домогосподарствам, державної соціальної допомоги – 38 сім’ям, пільг за 

фактичним місцем проживання –34 особам); 

4 засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради; 
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4 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення; 

9 засідань комісії з легалізації робочих місць та подолання тіньової 

зайнятості; 

4 засідання районного комітету забезпечення доступності інвалідів та 

інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури; 

33 засідання районної комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам; 

3 засідання районної комісії з легалізації робочих місць та доходів, 

своєчасної виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат. 

Вживались заходи щодо покращення медичного обслуговування населення 

району. Здійснювались заходи на виконання районної Програми розвитку 

лікувальних закладів району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 14.07.2015 року. Усього в ході реалізації програми за період 

2017-2019 років профінансовано видатків у сумі 85164,016 тис. грн.  

КП «Чугуївський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради Харківської області  здійснювались заходи 

направлені на закупівлю медикаментів, перевезення хворих на процедуру 

гемодіалізу, придбання вакцин туберкуліну з метою попередження 

захворювання на туберкульоз серед дитячого населення та ваксигрипу для 

проведення профілактики захворювання на грип; придбання онкологічним 

хворим спеціалізованих ліків, безкоштовне забезпечення окремих категорій 

дітей продуктами дитячого харчування, безоплатний та пільговий відпуск 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань тощо.  

КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 

проводилась робота з метою забезпечення спеціальним лікуванням за 

безкоштовними рецептами онкологічних хворих, лікарськими препаратами 

хворих на цукровий та нецукровий діабет, придбання для пільговиків засобів 

медичного призначення (калоприймачі для онкохворих), проведення пільгового 

безоплатного зубопротезування інвалідів війни, ветеранів війни та учасників 

бойовий дій, у тому числі учасників АТО/ООС тощо. Окрім того виділено 

кошти на проведення капітального ремонту протитуберкульозного кабінету, 

капітального ремонту холодильної камери патолого-анатомічного відділення, 

поточного ремонту рентгенологічного кабінету; поточного ремонту покрівлі 

лікувально-діагностичного відділення № 1; придбання медичного обладнання 

(імуноферментного аналізатора) тощо.  

Підготовлено інформації щодо забезпечення громадян, які страждають на 

рідкі (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними 

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, формування 

реєстрів хворих для забезпечення пільгового контингенту окремими видами 

медичної допомоги, організації та проведення поглиблених медичних оглядів 

школярів. 
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Проаналізовано стан використання у 2020 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам для лікування хворих на цукровий та               

нецукровий діабет (2989,48 тис. грн) та наданих сільськими, селищними радами 

(120,53 тис. грн).  

Здійснювався моніторинг стану готовності закладів охорони здоров’я для 

надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію СОVID-19. Проведено 

аналіз стану використання коштів цільового фонду соціально-економічного 

розвитку району на заходи, направлені на запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

На постійному контролі знаходились питання стану проведення тестувань 

на коронавірусну інфекцію СОVID-19, хворим на гострі респіраторні вірусні 

інфекції, пневмонії та контактним з хворими на коронавірусну інфекцію 

СОVID-19; забору біологічного матеріалу хворим та контактним особам на 

коронавірусну інфекцію СОVID-19 з відправкою до Державної установи 

«Харківський обласний лабораторний центр», також за обстеженням хворих з 

підозрою на COVID-19 методом ІФА (імуноферментний аналіз) на IgM та IgG 

(імуно-глобуліни М та G).  

Проаналізовано стан забезпечення медичних працівників засобами 

індивідуального захисту відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.02.2020 № 366 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту, необхідних для 

забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із 

невизначеними шляхами передавання та інфікування». 

Здійснювались моніторинги щодо укладення декларацій сімейними 

лікарями з населенням з метою охоплення населення базовою первинною 

медичною допомогою, виконання плану календарних щеплень з метою 

належного охоплення населення вакцинацією. 

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», постанов Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення 

обліку дітей шкільного віку та учнів», від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах», від 09.06.2019 № 532 «Про затвердження положення про освітній 

округ і опорний заклад» здійснювались виконання пріоритетних завдань галузі 

освіти на 2020 рік, одним з яких залишалося питання підготовки до роботи 

закладів освіти району в умовах Нової української школи.  

За новим Державним стандартом  початкової загальної середньої освіти   

1 вересня 2020 року у районі у 11 закладах загальної середньої освіти  

розпочали навчання 231 дитина у 14 перших класах. У зв’язку із цим усі 

заклади забезпечено новітніми засобами навчання в початковій школі та 

створене нове освітнє середовище (облаштовано мобільними меблями для 

учнів, інтерактивним обладнанням з доступом до мережі Інтернет, навчальними 

осередками для читання та письма, природознавства, математики, мистецтва, 
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ігровими зонами з мистецьким осередком, спортивними залами та 

майданчиками). 

Усього у 2020 році для потреб освітньої галузі залучено з усіх джерел 

фінансування близько 88 млн. грн, у тому числі: на виплату заробітної плати – 

71,3 млн. грн, на оплату за енергоносії – 9,1 млн. грн, харчування –                               

1,4 млн. грн, для потреб Нової української школи – 1,1  млн. грн, на поліпшення 

матеріально-технічної бази – 1,5 млн. грн, на оплату послуг для закладів освіти 

району – 1,3 млн. грн, на придбання матеріалів та обладнання – 1,1 млн. грн. 

Протягом року усі учні 3-х та 7-х класів забезпечені підручниками за 

новим Державним стандартом. 

Пріоритетним напрямком роботи у 2020 році було також покращення 

матеріально-технічної бази закладів освіти району. Інвестиції залучено шляхом 

участі закладів у обласному конкурсі міні-проєктів розвитку територіальних 

громад «Разом в майбутнє». Переможцями конкурсу стали такі проєкти:   

«Тепла будівля – запорука здоров’я дітей»: капітальний ремонт системи 

опалення Тернівського НВК. Кошти виділені у повному обсязі: 147,0 тис. грн з 

обласного бюджету, 135,0 тис. грн з місцевого бюджету, 18,0 тис. грн – кошти 

конкурсанта; 

«Зберегти життя – зберегти майбутнє»: встановлення автоматичної 

системи пожежогасіння в Тернівському НВК. Кошти виділені у повному обсязі: 

128,0 тис. грн з обласного бюджету, 135,0 тис. грн з місцевого бюджету,                     

19,8 тис. грн – кошти конкурсанта; 

«Новій українській школі – сучасне освітлення»: поточний ремонт 

освітлення Новопокровського НВК. Кошти виділені у повному обсязі:                   

149,9 тис. грн з обласного бюджету, 119,9 тис. грн з місцевого бюджету,                   

15,0 тис. грн – кошти конкурсанта; 

«Теплий дах у дитсадок для маленьких діточок»: капітальний ремонт 

покрівлі  Есхарівського ДНЗ. Кошти виділені у повному обсязі: 149,5 тис. грн з 

обласного бюджету, 134,6 тис. грн з місцевого бюджету, 14,9 тис. грн – кошти 

конкурсанта;    

«Інклюзивно-ресурсна кімната – шлях до успішного розвитку малечі»: 

створення інклюзивно-ресурсної кімнати у Есхарівському ДНЗ. Кошти виділені 

у повному обсязі: 147,0 тис. грн – обласний бюджет, 132,3 тис. грн – місцевий 

бюджет, 14,7 тис. грн – кошти конкурсанта. 

У 2020 році за підсумками третього етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 10 учнів здобули перемогу. Педагоги  

Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів підготували 6 переможців, Введенського              

НВК – 2 переможці та по одному переможцю підготували педагоги 

Зарожненського та Новопокровського навчально-виховних комплексів. 

Команда району здобула перемогу в обласному етапі з таких базових 

дисциплін: з російської мови та літератури (1 переможець – ІІІ місце),                              

з української мови та літератури (3 переможці: 1 переможець – І місце,                         

2 переможці – ІІІ місце), з історії (1 переможець – ІІ місце), з біології                              
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(1 переможець – ІІІ місце), з англійської  мови (2 переможці – ІІ місце,                          

ІІІ – місце), з географії (2 переможці – ІІ місце, ІІІ – місце).  

На розгляд журі І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України було подано 21 науково-

дослідницьку роботу з 12 секцій. У конкурсі-захисті брали участь учні                      

8-11 класів із 10 закладів загальної середньої освіти району та 3 позашкільних 

закладів. З 6 представників району, які брали учать у обласному етапі конкурсу, 

переможцями стали 3, їх підготували педагоги Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Новопокровського, Великобабчанського НВК та Чугуївського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості.   

У  районному етапі Спартакіади «Спорт протягом життя» у загальному 

заліку І місце посіли спортсмени Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; ІІ – 

Новопокровського НВК; ІІІ – Введенського НВК.  

З метою виконання заходів районної програми «Обдарована молодь» на 

2016-2020 роки відбулося свято-вшанування учнів-переможців обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів та педагогів, які їх підготували, у 

режимі онлайн, 40 педагогів нагороджені відзнаками районного рівня.  

За підсумками ЗНО-2020 по результатам рейтингу серед 316 закладів 

освіти Харківської області Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів посіла 6 місце, 

Введенський НВК – 62 місце, Великобабчанський НВК – 89 місце, 

Новопокровський НВК – 102 місце. 11 випускників району набрали від 190 до 

200 балів: 6 учнів із Есхарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, по 2 учні із 

Новопокровського та Введенського НВК, 1 учениця із Волохово-Ярського 

НВК. 

Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів також увійшла до ТОП-списку найкращих 

закладів освіти України за результатами ЗНО-2020 з української мови та 

літератури.  

Учителі закладів освіти району брали активну участь у семінарах, 

вебінарах, творчих конкурсах. 11 педагогів стали переможцями обласного 

фестивалю «Добрих практик». Педагогічні надбання Гришанової Тетяни 

Костянтинівни, Мезенцевої Валентини Іванівни (Есхарівська ЗОШ                          

І-Ш ступенів, І місця) занесені до обласної бази кращих практик і будуть 

поширюватися під час проведення обласних методичних заходів для 

педагогічної спільноти Харківської області. 

У конкурсі «Учитель року – 2020» взяли участь 5 педагогічних працівників 

з Новопокровського, Тернівського НВК, Есхарівської, Старопокровської                

ЗОШ І-ІІІ ступенів. Учитель Старопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів став 

дипломантом зонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –

2021» (номінація «Трудове навчання»). Проведено зональний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» (у номінації – 

«Математика»). У конкурсі брали участь вчителі математики Чугуївського, 

Шевченківського районів, Малинівської об’єднаної територіальної громади. 

Переможцем визнано вчителя математики Введенського НВК, та підготовлено 

матеріали до участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу.  



15 

Переможцем районного етапу конкурсу «Вихователь Харківщини» стала 

Крючкова Галина Анатоліївна, вихователь Есхарівського ДНЗ.   

Напередодні нового 2020-2021 навчального року проведено районну 

серпневу педагогічну конференцію за участю керівництва району, під час якої 

підбито підсумки минулого навчального року та визначено пріоритетні 

завдання на новий навчальний рік.  

Протягом 2020 року проведені наради керівників закладів освіти району. 

Здійснювались заходи щодо реалізації державної політики з питань 

захисту прав дітей.  

Протягом 2020 року проведено 51 плановий виїзд по виявленню 

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які бродяжать та жебракують, 

відповідно до графіку виїздів на 2020 рік. Виявлено 7 дітей, які знаходились без 

догляду батьків. Діти були влаштовані в родину патронатного вихователя, 

батьків попереджено про адміністративну відповідальність. Обстежено умови 

проживання дітей в 189 сім’ях пільгового контингенту, з них  29 сімей  

перебувають у складних життєвих обставинах.   

У 2020 році проведено 18 засідань комісії з питань захисту прав дитини 

районної державної адміністрації, на яких розглянуто 111 питань, за 

результатами засідань видано 65 розпоряджень голови районної державної 

адміністрації.    

До центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей м. Харкова  

влаштовано 3 дітей різного віку, 14 особам надано статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування, 3 дітей влаштовано до дитячого будинку сімейного 

типу, 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до прийомної 

сім’ї.   

Проведено роботу з питань створення та функціонування  патронату на 

території району. Протягом року до родин патронатних вихователів, з метою 

надання комплексу послуг з патронату над дитиною, влаштовано 7 дітей, 3 –  

влаштовані до сімейних форм виховання. 

 У березні та червні 2020 року створено 2 прийомні сім’ї  в смт Малинівка 

та с. Коробочкине відповідно. 

 За рахунок субвенції з державного бюджету було придбано 2 квартири для 

дітей-сиріт. 

Протягом 2020 року підготовлено 13 висновків районної державної 

адміністрації про доцільність позбавлення батьківських прав батьків.  

Взято участь у 89 судових засіданнях щодо захисту житлових та майнових 

прав дітей; 78 засіданнях – відносно батьків, які не виконують свої батьківські 

обов’язки; 2 засіданнях – щодо призначення та виплати аліментів;                                

8 засіданнях – щодо злочинів, вчинених неповнолітніми або за їх участі. 

У рамках реалізації проєкту «Оцінка та реагування на виклики у сфері 

захисту прав дітей під час пандемії COVID-19», який впроваджується 

Міністерством соціальної політики України спільно із Дитячим фондом ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні та Громадською спілкою «Українська мережа за права 

дитини», протягом року здійснювались виїзди до населених пунктів району з 



16 

метою обстеження умов проживання родин, до яких повернулись діти із 

закладів інституційного догляду з цілодобовим перебуванням. 

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить 

на праві власності або праві користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування. Забезпечено ведення Єдиної інформаційно-

аналітичної системи «ДІТИ». 

Упорядковано особові справи на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, знятих з обліку по досягненню повноліття.  

Реалізовувались заходи районної Програми розвитку культури і туризму на 

2019-2022 роки в Чугуївському районі, затвердженої рішенням районної ради 

від 20.12.2018 року, Програми розвитку бібліотечної справи Чугуївського 

району на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням районної ради                                 

від 20.12.2018 року, Програми розвитку фізичної культури та спорту, 

формування здорового способу життя та національно-патріотичного               

виховання молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням районної ради             

від 13.12.2016 року, Програми «Організація оздоровлення та відпочинку дітей 

на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради від 13.12.2016 року. 

 У 2020 році мережа закладів культури нараховувала 25 об’єктів:                         

10 клубних закладів та 15 бібліотек. З районного бюджету фінансувались                   

КУ «Чугуївський районний Будинок культури» та КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система». 

У районі налічувалось 96 працівників культури, 1088 учасників художньої 

самодіяльності  (з них дітей – 570), діяло 63 клубних формування. 

У 2020 році творчі колективи району взяли участь у 642 заходах місцевого, 

районного, обласного значення. 

Cеред вокально-хореографічних колективів 9 мають почесне звання:                        

3 «народних», 6 «зразкових».  

Завдяки грантовим перемогам у районі комп’ютеризовано 11 бібліотек, де 

надаються нові послуги для користувачів з вільним, безкоштовним доступом до  

мережі Інтернет. Працюють безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для 

населення; започатковано проєкт з надання безкоштовних скайп-консультацій 

населенню з юридичних питань.  

Переможець обласного конкурсу міні-проєктів розвитку територіальних 

громад «Разом у майбутнє – 2019» проєкт КЗ «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система»  –  «Бібліотека – дім де зігрівають серця» 

успішно працює у якості ХАБу для мешканців громади усіх поколінь.   

Здійснювались заходи щодо популяризації туристичної привабливості 

району. Визначено найпривабливіші об’єкти культурної спадщини 

Чугуївського району, які є приорітетними для відвідування їх туристами. 

Розроблено карту туристичних маршрутів, зібрано загальні відомості про 

Чугуївський район, накопичено науково-довідковий матеріал, розроблено 

ілюстрований матеріал (фотофіксацію) селищ Кочеток, Малинівка, 

підготовлено історичну довідку про діяльність і розвиток всіх галузей району. 

Аналіз туристичного потенціалу району дозволяє виділити подієвий туризм 
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(проведення заходів, фестивалів, які увійшли до «Календаря подієвого туризму 

Харківщини»). Розроблено новий маршрут у напрямку промислового туризму 

«Під градусом», враховуючи що на території району знаходяться такі потужні 

підприємства як ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ», Державне 

підприємство «Новопокровський КХП», ПрАТ «Агрокомбінат 

«Слобожанський», ТОВ «Харківська фруктова компанія».  Розроблено науково-

довідковий матеріал про селища Кочеток, Малинівка, підготовлено історичну 

довідку про діяльність і розвиток усіх галузей району. 

Для профілактики правопорушень у сфері охорони культурної спадщини з 

боку відділу вживалась низка заходів спрямованих на підвищення правової 

освіти громадян.  На нарадах з працівниками культури району постійно 

розглядаються правові питання що стосуються галузі культури. Багатьом 

учасникам таких зустрічей були надані індивідуальні консультації з правових 

питань.  

КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради 

Харківської області» та КП – районний центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» Чугуївської районної ради Харківської області здійснюються 

заходи щодо реалізації на території району державної політики у сфері фізичної 

культури і спорту. 

 У КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної ради 

Харківської області» діє 11 відділень, які відвідують 768 вихованців (з боксу – 

78 осіб, баскетболу – 56, волейболу – 110, легкої атлетики – 72, футболу – 226, 

лижних гонок – 30, акробатичного рок-н-ролу – 34, боротьби самбо – 84, 

гирьового спорту – 28, хортингу – 30, шахів – 20). Навчально-тренувальний 

процес проводять 25 тренерів, з них: 9 штатних та 16 сумісників. Заняття 

проходять у спортивних залах, на спортивних майданчиках закладів загальної 

середньої освіти району та у спортивному залі КЗ «Чугуївський районний 

Будинок культури». Тренерська рада спортивної школи протягом всього 

навчального року веде цілеспрямовану роботу по вихованню та навчанню 

учнів.   

Вихованці КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної 

ради Харківської області» брали участь у: Міжнародному турнірі з боксу 

(Фінляндія), де Коваленко Павло у складі збірної команди України посів                      

ІІ місце; Чемпіонаті України з боротьби самбо серед юніорів (ІІІ місце), 

акробатичного рок-н-ролу серед пар (І місце та два – ІІІ місця); першості 

України з самбо серед кадетів (одне – ІІІ місце); Чемпіонаті Харківській області 

з легкої атлетики (загальнокомандне VІІІ місце), з самбо серед кадетів                

(чотири – І місця та одне – ІІІ місце). 

Протягом 2019-2020 навчального року КЗ «Дитячо-юнацька спортивна 

школа Чугуївської районної ради Харківської області» підготувала: 7 чемпіонів 

та призерів України, 9 чемпіонів та призерів області, 5 кандидатів у майстри 

спорту України, та 220 вихованців І, ІІ, ІІІ розрядів. 

КП – районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 

Чугуївської районної ради Харківської області відповідно до календарного 
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плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2020 рік проводив 

такі змагання: з волейболу серед чоловіків та серед ветеранів (40 років  і 

старше); шашок; шахів; баскетболу (чоловіки); настільного тенісу та стрітболу; 

турнір з міні-футболу серед силових структур на кубок голів районної 

державної адміністрації та районної ради, присвячений Дню миротворця 

України; турнір з футболу присвячений пам’яті О. Косолапова, майстра спорту 

СРСР, володаря Кубку СРСР, гравця Харківського «Металіста»; фізкультурно-

оздоровчий захід з дворового футболу серед юнаків, присвячений Дню 

захисника України. 

Спортсмени-аматори, збірні команди району, брали участь у фінальних 

змаганнях «Мамо, тато і я – спортивна сім’я» за програмою обласної 

Спартакіади, де посіли І місце. 

 У районі розвиваються і неолімпійські види спорту. Юні спортсмени  

брали участь у відкритих чемпіонатах району, області, кубку області, України з  

військово-спортивного багатоборства з ушу, айкідо та таеквон-до (І.Т.Ф.). 

З метою посилення впливу на розвиток футболу в районі діє федерація 

футболу. Протягом поточного року проведено: Кубок Чугуївського району  

серед аматорських команд (взяли участь 12 команд, переможець – СК «Кам’яна 

Яруга»), Кубок Чугуївського району серед ветеранів 35+ (взяли участь                        

8 команд, переможець – «Зоря», смт  Новопокровка), Чемпіонат Чугуївського 

району з міні-футболу (10 команд, переможець –  клуб «Маршал», м. Чугуїв). 

Протягом 2020 року питання організації змістовного дозвілля дітей та 

молоді під час літніх канікул, підготовки дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, розташованих на території району, розглядалися на засіданнях 

Координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської 

молоді, засіданнях місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Чугуївського району, нарадах з керівниками навчальних 

закладів та їх заступників з виховної роботи, на робочих нарадах з 

представниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

територіальних організацій, установ, що здійснюють контроль за діяльністю 

дитячих закладів оздоровлення. 

У зв’язку з карантинними заходами, пов’язаними з розповсюдженням    

COVID-19, заклади відпочинку з денним перебуванням, а також                                  

КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір «Орлятко» влітку                  

2020 року не функціонував.   Відкриття вищезазначеного закладу на один  

місяць (з 01 серпня по 30 серпня під час послаблення карантинних заходів) було  

недоцільне. Враховуючи рекомендації щодо організації протиепідемічних 

заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (постанова Головного 

державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43) завантаженість 

закладу  була би не більш 60 %, що є нерентабельним для закладу. 

Робота відділу інформаційної діяльності та забезпечення цифрового 

розвитку районної державної адміністрації у 2020 році спрямована на 

налагодження системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, 
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вдосконалення об’єктивного інформування населення району з актуальних 

питань державного будівництва, політичного та соціально-економічного життя 

району.  

Здсінювався моніторинг суспільно-політичних процесів у районі шляхом 

збору та узагальнення інформації про діяльність органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, народних депутатів, депутатів обласної та районної 

рад, політичних партій та громадських організацій, щодо 

конфліктоутворюючих ситуацій та проблем району, масових політичних акцій 

тощо. При цьому увага зверталась на налагодження діалогу органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування з громадськістю.  

Проводився моніторинг резонансних подій, акцій протесту, фактів 

підбурювання населення до масових заходів та інших провокаційних дій, 

діяльності на території району політичних партій і громадських об’єднань. 

Зважаючи на проведення чергових місцевих виборів та активізацію у зв’язку з 

цим політичних сил протягом серпня-жовтня 2020 року відстежувався процес 

утворення та роботи виборчих штабів політичних сил, кандидатів: 

розповсюдження агітаційних матеріалів, виставлення наметів, участі у заходах, 

виступів у місцевих ЗМІ. 

З метою максимальної відкритості та прозорості протягом року 

забезпечувалося висвітлення діяльності районної державної адміністрації на 

офіційному вебсайті районної державної адміністрації та в інформаційній газеті 

«Вісник Чугуївщини». У 51 номері газети «Вісник Чугуївщини» було 

надруковано близько 140 матеріалів стосовно діяльності районної державної 

адміністрації. 

Для інформаційного наповнення офіційного вебсайту районної державної  

адміністрації та оприлюднення на ньому інформації про суспільно-політичний, 

соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток району 

координувалася робота структурних підрозділів районної державної 

адміністрації щодо наповнення вебсайту фото-новинами та опрацьовувалися 

надані матеріали. За 2020 рік на вебсайті районної державної адміністрації 

розміщено 2299 матеріалів, з них 1986 (86 %) становили новини.  

Забезпечено інформаційне наповнення сторінки районної державної 

адміністрації у соціальній мережі Facebook щодо найважливіших подій в житті 

мешканців населених пунктів району та про заходи за участю керівництва 

районної державної адміністрації.  

У червні 2020 року створено офіційний Telegram-канал та сторінку в 

Instagram голови районної державної адміністрації, де висвітлювалася поточна 

діяльність очільника району, головні новини та статистика захворюваності на 

коронавірус в районі.  

Вживалися заходи щодо безперешкодної діяльності журналістів, їх 

вільного доступу до інформації та фінансової підтримки ЗМІ. 

Відділом інформаційної діяльності та забезпечення цифрового розвитку 

районної державної адміністрації проводився щоденний моніторинг 

центральних, обласних та районних засобів масової інформації.  
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Протягом року надавалася організаційна підтримка та допомога інститутам 

громадянського суспільства у процесі реалізації їх ініціатив та здійснення ними 

статутних завдань. 

З метою сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики і здійсненні громадського контролю за діяльністю районної 

державної адміністрації забезпечувалося систематичне проведення 

консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень, формування і 

реалізації державної та регіональної політики, насамперед щодо проєктів 

регуляторних актів, місцевих програм економічного, соціального та 

культурного розвитку.  

Для громадського обговорення у 2020 році на офіційному вебсайті  

районної державної адміністрації було оприлюднено 24 проєкти рішень 

районної ради, внесені на розгляд головою районної державної адміністрації.  

Здійснювалася робота з висвітлення ходу реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації повноважень органів виконавчої влади.                    

У 2020 році на офіційному вебсайті районної державної адміністрації у розділі 

«Децентралізація» опубліковано нормативно-правові акти щодо  утворення та 

ліквідації районів, перших етапів діяльності, вирішення кадрових питань 

сільських, селищних, районних та міських рад.  

Громадська рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, 

утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики. У листопаді 2020 року розпочато процес формування 

нового складу громадської ради при районній державній адміністрації.                          

Розпорядженням голови районної державній адміністрації від 13.11.2020 № 332 

створено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування 

нового складу громадської ради. Громадською радою підготовлено 

повідомлення про дату, час, місце та порядок проведення установчих зборів і 

подання заяв для участі у них. Прийом заяв тривав до 15 грудня 2020 року. Заяв 

від інститутів громадянського суспільства не надходило. 

Забезпечено реалізацію державної політики у галузях оборонної роботи, 

цивільного захисту, законності, правопорядку, додержання прав і свобод 

громадян.  

Проведено щоденне вивчення питань про стан криміногенної ситуації в 

районі із подальшим інформуванням керівництва районної державної 

адміністрації. Проаналізовано стан виконання заходів щодо профілактики 

злочинності у районі. 

Здійснено вивчення стану дотримання законодавства регламентуючого 

захист прав і законних інтересів дітей, попередження злочинності серед 

неповнолітніх. У 8 закладах загальної середньої освіти району працюють 

практичні психологи, які проводять тренінги з профілактики правопорушень 

та здорового способу життя. Серед учнівської та студентської молоді 

проводилася роз’яснювальна робота з питань профілактики злочинності та 

правопорушень, рецидивної злочинності та правопорушень, формування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/Metodychni_rekomendatsii_shchodo_organizatsii_pershykh_etapiv_diialnosti_OMS.pdf
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/Metodychni_rekomendatsii_shchodo_organizatsii_pershykh_etapiv_diialnosti_OMS.pdf
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здорового способу життя, надання методичної допомоги батькам у вихованні 

дітей.  

Проведено 8 засідань спостережної комісії, на яких розглянуто 15 питань. 

До спостережної комісії 03.08.2020 року звернувся громадянин щодо надання 

статусу безробітного та працевлаштування на роботу. 

Програмою шефської допомоги військовим частинам Чугуївського 

гарнізону (А4104, А0501, А1993, А2467) Збройних Сил України, військово-

патріотичного виховання та допризовної підготовки молоді на 2018-                     

2020 роки, затвердженої рішенням районної ради 13.02.2018 року, 

передбачено на 2020 рік кошти у сумі 100,0 тис. грн для військових частин: 

А4104 – 50,0 тис. грн та А1993 – 50,0 тис. грн, проте фінансування заходів 

Програми не здійснювалось у зв’язку з відсутностю коштів у районному 

бюджеті. 

Проведено призов громадян на строкову військову службу до Збройних 

Сил України та інших військових формувань України у квітні-червні та 

жовтні-червні 2020 року відповідно до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 13.03.2020 № 81 «Про проведення призову 

громадян України призовного віку на строкову військову службу у 2020 році», 

яким утворено районну призовну комісію та затверджено Графік засідань 

комісії на 2020 рік. Забезпечено контроль виконання заходів виконкомами 

місцевих рад, пов’язаних з оповіщенням призовників про їх виклик до 

Чугуївського об’єднаного районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки і забезпечення їх своєчасного прибуття на призовну 

дільницю. Навесні до команд призначено 33 особи (планове завдання 32 особи 

виконано на 103 %),  восени – 25 осіб (планове завдання виконано на 100 %). 

Проведено службові наради з питань забезпечення публічного порядку та 

безпеки в Чугуївському районі напередодні та під час проведення державних 

свят та інших масових заходів протягом року. 

Проаналізовано стан виконання підприємствами, установами і 

організаціями району Плану організаційних і практичних заходів щодо 

безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу                 

і весняної повені в районі у 2019-2020 роках, затверджений розпорядженням 

голови районної державної адміністрації від 01.11.2019 № 275. Виконкомами 

місцевих рад, підприємствами району складено відповідні плани, проведено 

розрахунки сил та засобів, які залучаються для ліквідації наслідків паводку; 

уточнено наявність плавзасобів (для проведення рятувальних робіт під час 

паводка, пропуску льодоходу та повені можуть бути задіяні 9 веслувальних та 

2 моторних човни). 

Відповідно до Плану організаційних і практичних заходів щодо 

запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період                      

2020 року, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 31.03.2020 № 158, обласною комісією у складі представників 

Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації, Головного 

управління ДСНС України у Харківський області та Харківського обласного 
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управління лісового та мисливського господарства перевірено стан готовності 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

району, ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» до реагування у 

випадку виникнення великих пожеж в лісових насадженнях району протягом 

пожежонебезпечного періоду 2020 року.  

Питання готовності місць масового відпочинку (пляжів) громадян на водних 

об’єктах району розглянуто місцевою комісією з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району. Комісією вивчені 

документи щодо готовності пляжу загального користування «База відпочинку 

«Будівельник» до функціонування у купальному сезоні 2020 року. 

Адміністрацією пляжу Дочірнього підприємства «Харківське спеціалізоване 

управління № 127» (орендарем земельної ділянці) проведено облаштування 

інфраструктури пляжу: обладнано грибками, роздягальнею, туалетом, 

контейнерами для сміття тощо; водолазами Харківської обласної комунальної 

аварійно-рятувальної водолазної служби обстежено підводну частину акваторії 

пляжу, складено відповідні акти; створено сезонний рятувальний пост, який 

забезпечений рятувальними засобами; укладено договір на аварійно-

рятувальне обслуговування з Аварійно-рятувальним загоном спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Харківській області.  

Розроблено заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. На постійному контролі знаходиться 

робота пунктів обігріву населення, підготовка протиожеледних матеріалів. 

Уточнено порядок інформаційної взаємодії відповідальних посадових осіб 

місцевих рад з черговими та диспетчерськими службами на випадок 

несприятливих погодних умов згідно зі Схемою доведення сигналу оповіщення 

цивільного захисту «Штормове попередження» на території Чугуївського 

району. 

Проведено моніторинг забезпечення виконкомами місцевих рад 

безпечного перебування людей на водних об’єктах в місцях проведення 

масових святкувань Водохрещі, готовності рятувальних служб до 

оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації (події), а також 

розміщення в людних місцях листівок, пам’яток, спрямованих на пропаганду 

правил безпечної поведінки на воді, льоду. 

Щокварталу здійснювався моніторинг накопичення, зберігання та 

використання об’єктових матеріальних резервів. Об’єктові резерви обсягом 

231,904 тис. грн створено на 5 підприємствах району. 

У червні та грудні 2020 року проведено моніторинги наявності та 

придбання засобів індивідуального захисту для персоналу підприємств і 

організацій району. Підприємствами, установами і організаціями району 

станом на 25 грудня 2020 року накопичено засобів індивідуального захисту 

для працюючого персоналу на суму 414451,46 грн. Протягом року                          

ДП «Новопокровський КХП» проведено закупівлю засобів індивідуального 

захисту на суму 8313,50 грн. Засоби індивідуального захисту органів дихання 

для непрацюючого населення району у 2020 році не закупалися.  
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Питання обладнання хімічно небезпечних об’єктів автоматизованими 

системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 

локальними системами ліквідації надзвичайних ситуацій розглянуто на 

засіданнях місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Чугуївського району (протоколи від 29.05.2020 № 14, 

від 24.09.2020 № 22). Здійснено контроль за роботою диспетчерської служби 

комплексу водопідготовки «Донець» ВП КП «Харківводоканал» та поста 

радіаційного та хімічного спостереження Чугуївського районного відділу 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Харківській області, що включені розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 30.05.2018 № 404 «Про порядок організації радіаційного та 

хімічного спостереження в містах і районах області» до районної системи 

спостереження і контролю за надзвичайними ситуаціями. 

На курсах удосконалення керівних кадрів І категорії Навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Харківської області пройшли навчання 17 осіб з числа керівних кадрів, 

фахівців у сфері цивільного захисту підприємств, установ і організації 

Чугуївського району або 94 % від Плану комплектування. 

Проведено моніторинг удосконалення та оновлення навчальної 

матеріальної бази існуючої мережі консультаційних пунктів, які створені при 

сільських, селищних радах. У радах здійснено наповнення «Інформаційно-

довідкових кутків з питань цивільного захисту» інформацією про імовірні 

загрози природного характеру відповідно до пори року, наслідки яких можуть 

негативно впливати на життєдіяльність населення, та рекомендаціями щодо 

засобів захисту від впливу небезпечних факторів імовірних сезонних загроз 

природного характеру і правил безпечної поведінки у складних погодних 

умовах. 

Питання захисту населення і територій смт Кочеток від зсувних процесів 

розглянуто на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району (протокол                                

від 29.05.2020 № 14). Рекомендовано Кочетоцькому селищному голові 

порушити клопотання перед Департаментом житлово-комунального 

господарства та розвиту інфраструктури Харківської обласної державної 

адміністрації щодо проведення спільно з ПАТ «Південспецбуд»,                               

ДП «УкрНДІІНТВ» уточнення та коригування існуючої проєктно-кошторисної 

документації на виконання заходів на зсувних ділянках смт Кочеток.  

Виходячи із завдань за призначенням ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району та кількості 

створених (наявних) об’єктових формувань цивільного захисту суб’єктами 

господарювання на території Чугуївського району, проведено уточнення 

складу територіальних формувань цивільного захисту районного 

підпорядкування, перелік яких затверджено розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 23.11.2018 № 450.  
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Протягом 2020 року підготовлено 30 засідань місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського 

району, на яких розглянуто 52 питання у сфері цивільного захисту, 

попередження, запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій.  

Підготовлено та проведено засідання районної комісії з питань евакуації, 

на якому розглянуто питання про  підсумки роботи районної комісії з питань 

евакуації у 2019 році та визначення завдань на 2020 рік. Уточнені завдання 

групам районної комісії з питань евакуації.  

Проведено засідання районної комісії з організації та проведення 

інвентаризації і перевірки технічного стану фонду захисних споруд цивільного 

захисту Чугуївського району, на якому розглянуто питання ходу проведення у 

2020 році оцінки готовності захисних споруд цивільного захисту, що 

знаходяться на території району. 

Відбулись засідання робочої групи з питань формування, ведення та 

використання районного страхового фонду документації, на якому розглянуто 

питання підсумків роботи робочої групи з питань формування, ведення та 

використання районного страхового фонду документації за 2019 рік та 

постановки завдань на 2020 рік. 

Проведені штабні тренування з органами управління ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Чугуївського району Харківської області за темами: «Дії органів управління 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Чугуївського району Харківської області у разі виникнення НС, 

пов’язаних з пожежею під час загрози виникнення НС, пов’язаної з пожежею 

(вибухом) на території військової частини А2467, із теоретичним 

відпрацюванням питань з ліквідації НС та організації евакуації населення                

смт Малинівка» та «Дії органів управління ланки територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ Чугуївського району Харківської області у разі виникнення НС, 

пов’язаної з витіканням рідкого хлору на ХПС (смт Есхар) комплексу 

водопідготовки «Донець» ВП КП «Харківводоканал».               

Відділом, в межах власних повноважень, забезпечено належну роботу 

районної призовної комісії, яка здійснювала свою діяльність з 18 травня по  

31 липня 2020 року (23 засідання) та з 01 жовтня по 27 грудня 2020 року                

(19 засідань). 

Надано методичну і практичну допомогу виконкомам місцевих рад з 

питань ведення обліку призовників та військовозобов’язаних.  

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

забезпечено організацію обов’язкової реєстрації у системі обліку документів 

районної державної адміністрації, що містять публічну інформацію, 

проаналізовано стан надходження запитів на інформацію. 

Упродовж 2020 року до районної державної адміністрації надійшло                   

70 запитів на публічну інформацію: 34 – від фізичних осіб, 36 – від юридичних. 
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Запити на інформацію стосувалися різних сфер: соціального захисту, 

економічного розвитку, освіти, державного управління, охорони здоров’я, 

культурної спадщини, агропромислового розвитку, земельних питань, розвитку 

інфраструктури, житлово-комунального господарства тощо. 

Усі запити опрацьовано у межах встановлених законодавством термінів,       

51 з яких задовільнено, 13 – направлено належним розпорядникам запитуваної 

інформації для підготовки відповіді у визначений законодавством термін,                       

6 запитам відмовлено у відповідності до положень чинного законодавства. 

Протягом  2020 року оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної 

державної адміністрації як розпорядника публічної інформації з боку 

запитувачів не було.  

Зареєстровано і внесено до бази даних публічної інформації районної 

державної адміністрації 615 документів, всього внесено до системи обліку 

12019 документів. 

Протягом року здійснювався контроль за додержанням вимог Закону 

України «Про звернення громадян». Організовано проведення особистих та 

виїзних прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації.      

За 2020 рік керівництвом районної державної адміністрації проведено                  

8 особистих прийомів (з них 1 виїзний), на яких прийнято 10 громадян (на 

виїзних – 3, на місці – 7). Усі питання, що порушувались мешканцями на 

особистих прийомах, як в усних, так і в письмових зверненнях, підлягали 

розгляду та контролю.  

Звернення до органів влади мають важливе значення у забезпеченні 

постійного зв’язку між державою та громадянином, у вирішенні життєвих 

проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав 

і свобод людини. Основним завданням на сьогодні є забезпечення реалізації 

конституційного права на звернення та задоволення законних прав і інтересів 

громадян. 

За 2020 рік на адресу районної державної адміністрації надійшло                        

332 звернення громадян (у 2019 році – 816): через обласну державну 

адміністрацію – 207 звернень (у 2019 році – 462), від інших організацій,               

установ – 6 (у 2019 році – 1), поштою – 19 (у 2019 році – 22). Безпосередньо від 

громадян надійшло 86 звернень (у 2019 році – 327): у тому числі особисто –               

78 (у 2019 році – 171), на особистому прийомі – 8 (у 2019 році – 156). Також 

надійшло 14 електронних звернень (у 2019 році – 4).  

За звітний період надійшло 16 дублетних звернень (у 2019 році – 10). 

Також за 2020 рік надійшло 22 колективних звернення (у 2019 році – 33), 

повторних звернень не надходило. Серед звернень, що надійшли, пропозицій 

(зауважень) не було (у 2019 також відсутні), скарг – 9 (у 2019 році – 8), заяв 

(клопотань) – 323 (у 2019 році – 808).  

З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації 

звернулось 1112 громадян (у 2019 році – 3166). Вони порушили                           

360 різноманітних питань (у 2019 році – 842).  



26 

Відповідно до соціально-професійного стану заявників за 2020 рік до 

районної державної адміністрації звернулося пенсіонерів – 84 (у 2019 році – 

373), робітників – 24 (у 2019 році – 41), працівників бюджетної сфери –                           

4 (у 2019 році – 15), підприємців – 0 (у 2019 році – 2), безробітних – 8                          

(у 2019 році – 26), інших категорій – 206 (у 2019 році – 358). 

За звітний період від осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів праці, 

учасників війни, дітей війни, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій, а 

також учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, 

одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та 

підтримки, надійшло 79 звернень (у 2019 році – 260), 1 звернення надійшло від 

дитини (у 2019 році не надходило).  

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були 

питання комунального господарства – 155, соціальної політики та соціального 

захисту – 39, порушені питання стосувалися надання матеріальної допомоги на 

лікування, допомоги продуктами харчування, матеріальної допомоги на 

проведення процедури гемодіалізу, забезпечення пільгового проїзду та 

нарахування субсидії, придбання житла та ремонту будинку, отримання 

допомоги на поховання та у зв’язку з пожежею. Слід зазначити, що у звітному 

періоді районною радою з питань надання допомоги малозабезпеченим верстам 

населення, мешканцям району, які опинились у скрутних життєвих обставинах, 

та комісією з питань надання адресної допомоги хворим на хронічну ниркову 

недостатність для отримання процедури гемодіалізу в Харківському обласному 

клінічному центрі урології і нефрології ім. В.І. Шаповалова, не проводилось 

жодного засідання у зв’язку з відсутністю коштів у районному фонді надання 

матеріальної допомоги.  Це обумовлено тим, що у 2020 році сільськими та 

селищними радами району не проводилось співфінансування районного 

бюджету на соціальний захист населення.  

У той же час надання матеріальної допомоги мешканцям району 

проводиться виключно в межах коштів, наданих до Фонду сільськими та 

селищними радами. З сільськими, селищними головами проведено роботу щодо 

формування місцевих фондів надання матеріальної допомоги. Усім громадянам, 

які зверталися до районної державної адміністрації за матеріальною 

допомогою, були надані відповідні роз’яснення та рекомендовано звернутися із 

відповідними заявами до виконкомів місцевих рад за місцем проживання.  

Також мешканців району турбують проблемні питання аграрної політики і 

земельних відносин – 25 звернень; сімейної та гендерної політики, захисту прав 

дітей – 24, транспорту та зв’язку, охорони здоров’я – по 20; економічної, 

цінової політики та будівництва – 16; екології та природних ресурсів, житлової 

політики – по 15; забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 10; культури та культурної 

спадщини – 7; діяльності органів місцевого самоврядування – 5, освіти, 

наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності – 4; інші питання – 2; праці і заробітної плати, молоді, фізичної 

культури і спорту, діяльності місцевих органів виконавчої влади – по 1. 
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Протягом звітного періоду із загальної кількості звернень, що надійшли до 

районної державної адміністрації, 47 – вирішено позитивно, на 211 – надані 

роз’яснення згідно з чинним законодавством, 50 – відправлено за належністю, 

за результатами 14 звернень – видані розпорядження голови районної 

державної адміністрації. На даний час у стадії розгляду перебуває 10 звернень.  

На виконання пункту 3 Указу Президента України від 07.02.2008                        

№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування» при районній державній адміністрації 

працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. За звітний 

період проведено 12 засідань комісії, у тому числі 3 виїзних, на яких розглянуті 

питання, що викликають соціальну напругу та потребують мобілізації ресурсів 

та зусиль органів виконавчої влади різного рівня і органів місцевого 

самоврядування.  

Однією з форм спілкування з громадянами в районній державній 

адміністрації є телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія», яких за 

поточний період проведено 9. Тема спілкування заздалегідь доводиться до 

відома мешканців району через інформаційну газету «Вісник Чугуївщини» та 

оприлюднена на офіційному вебсайті районної державної адміністрації. 

Керівництвом районної державної адміністрації здійснюється суворий 

контроль щодо недопущення формального підходу до розгляду звернень 

громадян та вживаються заходи щодо виявлення і усунення причин, що 

породжують скарги громадян, та є підставою для обґрунтованих повторних 

звернень та звернень до органів вищого рівня. 

З метою забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і 

свобод громадян проводився аналіз виконання вимог антикорупційного 

законодавства України у районній державній адміністрації. 

Головним спеціалістом відділу управління персоналом та з питань 

запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації 

здійснювалося візування 138 проєктів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації та 398 проєктів наказів керівника апарату районної державної 

адміністрації з кадрових питань, розпоряджень голови районної державної 

адміністрації нормативно-правового характеру протягом 2020 року не 

видавалося. Упродовж 2020 року 2 особи пройшли підвищення кваліфікації у 

Харківському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України на тематичному 

короткостроковому семінарі за темою «Запобігання корупції в органах влади та 

е-декларування». З метою інформування громадськості про вжиті заходи щодо 

запобігання, протидії та виявлення корупції  на офіційному вебсайті районної 

державної адміністрації ведеться рубрика «Запобігання проявам корупції». 

Також на офіційному вебсайті районної державної адміністрації є спеціальна 

кнопка «Повідомлення про корупцію». 

Здійснюється облік працевлаштування та перебування на державній службі 

випускників. У районній державній адміністрації працюють 7 магістрів 
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державного управління, 5 магістрів державної служби і 12 магістрів публічного 

управління та адміністрування. 

Наразі 2 працівника районної державної адміністрації є слухачами 

Академії для здобуття вищої освіти за спеціальністю галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування»: 1 – за заочно-дистанційною формою навчання, 

1 – за денною (дуальною). 

Підвищення кваліфікації здійснювалося за обласними планами-графіками. 

Упродовж 2020 року у Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України підвищили кваліфікацію 59 осіб (69 % від кількості працюючих), з них: 

16 державних службовців категорії «Б», 43 – категорії «В». За загальною 

професійною програмою підвищили кваліфікацію 12 осіб, з них: 3 державних 

службовці категорії «Б», 9 – категорії «В». За загальними короткостроковими 

програмами підвищили кваліфікацію 47 осіб, з них: 13 державних службовців 

категорії «Б», 34 – категорії «В». З числа цих осіб у сфері запобігання корупції 

підвищили кваліфікацію 2 державних службовці, по одному з кожної 

категорії.  

Відповідно до Указу Президента України від 16.04.2010 № 542/2010  

«Про деякі питання забезпечення здійснення повноважень місцевими 

державними адміністраціями» районною державною адміністрацією 

проводилася робота щодо погодження призначень та звільнень керівників 

територіальних органів виконавчої влади, урядових органів у системі 

міністерств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади. У 2020 році без погодження з   

керівництвом районної державної адміністрації, що не суперечить 

законодавству України, було призначено трьох керівників  територіальних 

органів (начальника Чугуївського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Харківській області; начальника відділу в м. Чугуєві 

Управління  Служби   безпеки    України   в   Харківській   області;   керівника 

Державного підприємства «Новопокровський КХП») та звільнено двох 

керівників (начальника Чугуївського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Харківській області; начальника відділу в м. Чугуєві 

Управління  Служби безпеки України в Харківській області). 

Декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або 

місцевого самоврядування, за 2019 рік, подали 137 державних службовців 

адміністрації (фактично працюючих та звільнених упродовж 2019 року). Ці 

декларації наявні в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

На 3 державних службовців, які не подали декларацію, направлені 

відповідні повідомлення до Національного агентства з питань запобігання 

корупції відповідно до вимог чинного законодавства. 

Також вчасно подають декларацію особи, уповноважені на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, кандидати на зайняття посад 
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державної служби та особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

З метою визначення якості виконання державними службовцями, які 

займають посади державної служби категорій «Б» і «В», поставлених завдань, а 

також прийняття рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри, 

визначення потреби у професійному навчанні у жовтні-грудні 2020 року 

проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 

структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

У районній державній адміністрації оцінювалися результати службової 

діяльності 77 державних службовців.  

Згідно з висновками щодо оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців, затвердженими головою, керівником апарату та 

керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації із 

статусом юридичної особи публічного права, відмінну оцінку отримала                 

1 особа, позитивну – 76, негативну – жодна особа. Щодо однієї особи 

процедура оцінювання за посадою державної служби, яку вона займала, була 

припинена у зв’язку із звільненням із державного органу. 

Під час оціночних співбесід з державними службовцями безпосередніми 

керівниками визначено потреби у професійному навчанні. 

Державному службовцю, який отримав відмінну оцінку за результатами 

оцінювання службової діяльності, встановлено одноразову премію в межах 

утвореного фонду преміювання та економії фонду оплати праці відповідного 

структурного підрозділу. 

Питання щодо якості кадрів державного управління і відповідно – якості 

надання ними управлінських послуг наразі постає досить гостро. Особлива 

увага приділяється добору і розстановці кадрів. З цією метою щоквартально 

аналізується якісний склад кадрового потенціалу. 

Забезпечувалося оброблення відомостей про особу відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». 

Розпочато перевірку, передбачену Законом України «Про очищення 

влади», щодо 1 особи. 

Щомісяця до обласної державної адміністрації надавалась інформація 

про результати перевірок, які проводяться відповідно до Закону України «Про 

очищення влади», щодо державних службовців районної державної 

адміністрації. 

Щодо двох кандидатів на посаду організовано спеціальну перевірку 

відповідно до статей 56, 57 Закону України «Про запобігання корупції» та 

Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171   

(із змінами). Троє кандидатів успішно її пройшли. 

Систематично проводилася робота з військового обліку і бронювання 

військовозобов’язаних районної державної адміністрації.  
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Упродовж 2020 року видано 138 розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з кадрових питань, з них: з особового складу – 87, про               

відпустки – 49, про відрядження – 2. Окрім того, протягом року підготовлено  

13 проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної 

діяльності. 

Також видано 398 наказів керівника апарату районної державної 

адміністрації з кадрових питань, з них: з особового складу – 261, про           

відпустки – 136, про відрядження – 1. Підготовлено 12 проєктів наказів 

керівника апарату районної державної адміністрації з основної діяльності. 

Упродовж року до Харківської обласної державної адміністрації, 

Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань 

державної служби у Харківській та Сумській областях, Чугуївської 

міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості, Чугуївського 

об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки    надавалися    інформації  та   звіти   щодо   роботи  з  персоналом  з 

дотримання вимог чинного трудового законодавства, законодавства про 

державну службу, запобігання корупції, обліку військовозобов’язаних. 

За звітний період проведено 4 засідання Ради по роботі з кадрами районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто 10 питань; 3 засідання конкурсної 

комісії Чугуївської районної державної адміністрації на зайняття вакантних 

посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті Чугуївської районної 

державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім юридичних осіб 

публічного права), за рекомендаціями якої визначено 2 переможців. 

Районною державною адміністрацією у 2020 році забезпечено виконання 

законів України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень голови Харківської обласної та районної державної 

адміністрації. На початок 2020 року на виконанні районної державної 

адміністрації перебувало 329 контрольних документів. Протягом року було 

взято на контроль 1126 докуменів, знято з контролю 1193. 

Протягом 2020 року головою районної державної адміністрації видано              

373 розпорядження з основної діяльності. 

З метою забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної 

системи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації 

постійно проводилось адміністрування роботи локальної комп’ютерної мережі 

районної державної адміністрації та її структурних підрозділів. Здійснювалось 

періодичне поновлення операційних систем файлового серверу та серверу 

електронного документообігу.  

Забезпечено адміністрування роботи EsetEndpointAntivirus: оновлення баз 

даних та компонентів програми на серверах та клієнтських комп’ютерах, 

моніторинг перевірок критичних областей тощо. Впровадження електронної 

реєстрації вхідних, вихідних, внутрішніх документів у самостійних 

структурних підрозділах районної державної адміністрації з використанням 

програми електронного документообігу FossDoc. 
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Проаналізовано стан роботи електронної пошти в апараті та структурних 

підрозділах районної державної адміністрації. 

Здійснювався технічний супровід системи відеоконференцзв’язку під час 

проведення обласною державною адміністрацією селекторних нарад.  

Діяльність архівного відділу районної державної адміністрації у 2020 році 

була спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної 

справи і діловодства на території району. 

Підготовлено проєкти розпоряджень голови районної державної 

адміністрації «Про стан реалізації державної політики у сфері архівної справи 

на території Чугуївського району» (розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 04.04.2020 № 116), «Про уповноваження осіб, які мають право 

складати протоколи про адміністративні правопорушення» (розпорядження 

голови районної державної адміністрації від 20.01.2020 № 18) та «Про 

проведення перевірок роботи архівних підрозділів, служб діловодства та 

експертних комісій юридичних осіб-джерел формування Національного 

архівного фонду на 2020 рік» (розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 20.01.2020 № 19).  

З метою створення умов для забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду розроблено Програму розвитку архівної справи             

в Чугуївському районі на 2020-2021 роки (затверджена рішенням районної ради 

від 11.08.2020 року). 

На постійне зберігання прийнято документи Національного архівного 

фонду від районної державної адміністрації, управління агропромислового 

розвитку районної державної адміністрації, відділів у справах молоді та спорту, 

містобудування та архітектури, фінансів районної державної адміністрації,               

КУ «Чугуївський районний Будинок культури», Чугуївської районної, 

Введенської, Кочетоцької селищних, Кам’яноярузької, Волохово-Ярської, 

Великобабчанської сільської рад, Чугуївської районної, Чугуївської міської, 

Зміївської міської, Малинівської селищної, Новопокровської селищної 

територіальних виборчих комісій та інших загальною кількістю 3130 од. зб. 

На тимчасове зберігання передано виборчу документацію (бюлетені                    

та списки виборців) від Чугуївської міської, Малинівської, Новопокровської, 

Чкаловської селищних територіальних виборчих комісій Чугуївського району 

Харківської області загальною кількістю 226 пакунків. 

Проведено комплексну перевірку роботи архівного підрозділу, служби 

діловодства та експертної комісії у Малинівській селищній раді, контрольні 

перевірки роботи архівних підрозділів, служб діловодства та експертних 

комісій у КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», 

виконкомі Чкаловської селищної ради, Введенській, Кочетоцькій, 

Новопокровській, Есхарівській селищних та Кам’яноярузькій, 

Старопокровській сільських радах. 

Проведено семінари для керівників служб діловодства та архівних 

підрозділів юридичних осіб-джерел формування Національного архівного 

фонду, що перебувають у зоні комплектування архівного фонду, керівників та 
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осіб, відповідальних за архів, у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації, завідувачів трудовими архівами сільських, селищних рад, наради 

з керівниками та особами, відповідальними за архів, у Чугуївському районному 

Будинку дитячої творчості, Чугуївському районному Центрі туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, Чугуївському районному центрі 

дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області, з 

начальниками архівних відділів Вовчанської, Зміївської, Печенізької районних 

державних адміністрацій та секретарями територіальних виборчих комісій 

району з питання порядку передавання виборчої документації до архівних 

установ. 

Взято участь у семінарах з підвищення кваліфікації працівників місцевих 

архівних установ за темою «Організація роботи архівних відділів районних 

державних адміністрацій і міських рад, трудових архівів Харківської області». 

Організовано роботу та проведено 8 засідань експертної комісії архівного 

відділу районної державної адміністрації. За результатами розгляду схвалено                

16 номенклатур справ, 2 положення про експертні комісії, 3 інструкції з 

діловодства, описи справ постійного зберігання на 677 од. зб., описи 

відеодокументів на 35 од. зб. та електроних фотодокументів на 64 од. зб. 

постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу) на 231 од. зб., 

актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного 

архівного фонду на 26424 од. зб. 

Надано методичну та практичну допомогу керівникам архівних підрозділів 

та служб діловодства установ та організацій з питань організації роботи                      

з документами, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль             

за виконанням, зі складання положень про експертні комісії, архівні підрозділи, 

інструкції з діловодства, номенклатури справ, з проведення експертизи цінності 

документів та оформлення її результатів, діяльності трудових архівів тощо 

керівникам служб діловодства та архівних підрозділів в установах, головам              

та секретарям Чугуївської районної, Чугуївської, Зміївської міських, 

Малинівської, Новопокровської, Печенізької, Старосалтівської, Чкаловської 

селищних територіальних виборчих комісій щодо порядку передавання 

виборчої документації до архівного відділу.  

Сформовано архівні колекції документів про події, пов’язані з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                 

SARS-CoV-2, у Чугуївському районі Харківської області за 2020 рік у кількості 

8 од. зб. документів з паперовим носієм інформації та 1 од. обл. (31 од. зб.) 

фотодокументів та про події, пов’язані з місцевими виборами 25 жовтня            

2020 року, у кількості 12 од. зб. документів з паперовим носієм інформації,                 

1 од. обл. (33 од. зб.) електронних фотодокументів та 1 од. обл. (35 од. зб.) 

відеодокументів.  

Підготовлено документальні онлайн-виставки «Населені пункти 

Чугуївщини» до 97-ї річниці утворення  району, «Війна. Перемога. Пам’ять» до 

Дня пам’яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 
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світовій війні 1939-1945 років та «Чугуївщина в перший рік незалежності 

України» до Дня незалежності України, «Чугуївщина в архівних документах». 

У друкованому виданні інформаційної газети «Вісник Чугуївщини» 

опубліковано статтю «Районний архів як джерело історії» до Міжнародного дня 

архівів.  

Оцифровано 36 описів справ 27 фондів, які розміщено на офіційному 

вебсайті районної державної адміністрації у розділі відділу «Електронний 

архів». 

Укладено відомості про зміни у складі та обсязі фондів станом                          

на 01.01.2020 року та картки фондів. 

Вжито заходів щодо забезпечення збереженості архівних документів 

шляхом картонування 1835 од. зб. 

Проводилося інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами, 

виконано 90 запитів майнового, соціально-правового та тематичного характеру. 

З метою надання методичної і практичної допомоги структурним 

підрозділам районної державної адміністрації, вивчення стану справ 

організовано комплексне вивчення стилю і методів роботи структурних 

підрозділів районної державної адміністрації апаратом, відділом інформаційної 

діяльності та забезпечення цифрового розвитку, забезпечення доступу до 

публічної інформації, розгляду звернень громадян та захисту персональних 

даних та архівним відділом районної державної адміністрації. Так у 2020 році 

проведено перевірку Чугуївського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

Перевірка діяльності органів місцевого самоврядування з питань 

здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснювалась 

шляхом виконання Плану контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування Чугуївського району делегованих повноважень органів 

виконавчої влади на 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 09.12.2019 № 315. Так, у 2020 році здійснено 

перевірки Волохово-Ярськорї сільської (з 11 по 16.03.2020 року) та Введенської 

селищної рад (з 15 по 20.01.2020 року), за результатами яких складено акти про 

перевірки.  

Узагальнено досвід роботи виконкомів місцевих рад із виконання 

делегованих повноважень: Новопокровської селищної ради щодо організації та 

участі у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, на 

відповідній території, щодо організації та участі у здійсненні заходів, 

пов’язаних з цивільним захистом, на відповідній території; Кочетоцької 

селищної ради з питання забезпечення розвитку всіх видів медичного 

обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх 

форм власності, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих 

закладів; сприяння у межах наданих повноважень доступності і безоплатності 

медичного обслуговування мешканців територіальної громади.  

Структурними підрозділами районної державної адміністрації проведено 

19 перерірок виконкомів місцевих рад щодо виконання делегованих 
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повноважень органів виконавчої влади з окремих статей Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Відзначення професійних свят та ювілейних дат здійснювалось згідно із, 

затвердженими головою районної державної адміністрації, квартальними 

планами роботи. 

Проведено 29 засідань комісії з питань нагородження Чугуївської районної 

державної адміністрації та Чугуївської районної ради. Розглянуті клопотання 

щодо відзначення працівників з нагоди ювілеїв з дня народження, 

Міжнародного дня стоматолога, 30-річчя з дня заснування Кочетоцького ДНЗ 

(ясла-садок), річниці створення окремого штурмового батальйону «Донбас», 

повернення військової частини А0501 із зони проведення АТО/ООС, Дня 

працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення, Міжнародного жіночого дня, Дня пожежної охорони, Дня 

медичного працівника, Дня дільничного офіцера поліції, Дня державної 

служби, 29-ої річниці незалежності України, Дня фізичної культури і спорту, 

Дня рятівника, Всеукраїнського дня бібліотек, Дня працівників освіти, 

Всеукраїнського дня довкілля, Дня автомобіліста і дорожника, Дня захисника 

України, Дня працівника соціальної сфери, Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва, Дня працівників сільського 

господарства, Дня місцевого самоврядування, Дня Збройних Сил України, Дня 

енергетика, Дня працівників архівних установ. 

За сумлінну працю, вагомі досягнення у різних сферах діяльності з нагоди 

державних і професійних свят, ювілеїв Почесною грамотою Чугуївської 

районної державної адміністрації та Чугуївської районної ради було заохочено 

258 осіб та 13 колективів, оголошено Подяку голови Чугуївської районної 

державної адміністрації та голови Чугуївської районної ради 48 особам. 

Районною державною адміністрацією протягом 2020 року вживались 

заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи, завдань, 

визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами 

щодо розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України 

«Про місцеві державні адміністрації».  

У цілому заходи за основними напрями роботи, зазначеними у 

Перспективному плані (основних напрямках) діяльності районної державної 

адміністрації на 2020 рік, виконані.  


