
 

З В І Т 

про виконання плану роботи районної державної адміністрації  

на І квартал 2021 року 
 

Районною державною адміністрацією у I кварталі 2021 року вживались 

заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань, визначених 

актами Президента України та Уряду, щодо соціально-економічного розвитку 

регіонів, реалізації повноважень згідно з Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації», делегованих повноважень районної ради районній 

державній адміністрації. 

На виконання Плану заходів з реалізації стратегії популяризації 

інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025 року проведено 

роботу щодо виявлення потенційних об’єктів інвестування, які можуть бути 

запропоновані на розгляд інвесторам, пріоритетів залучення інвестицій у 

відповідні сфери і напрями діяльності з урахуванням специфіки району. 

Відділом економіки та агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації підбито підсумки виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району на 2020 рік, затвердженої рішенням 

районної ради від 28.02.2020 року.  

Проаналізовані та узагальнені Програми економічного і соціального 

розвитку територіальних громад району на 2021 рік.  

Розроблено Програму економічного і соціального розвитку району               

на 2021 рік, яку затверджено 23 лютого 2021 року на засіданні IV сесії 

Чугуївської районної ради VIII скликання, 25 березня 2021 року до програми 

було внесено зміни з метою вкладення додаткових коштів для реалізації 

проєкту «Капітальний ремонт приміщень лікарні для розміщення пологового та 

гінекологічного відділень та відділення екстреної медичної допомоги в будівлі 

комунального некомерційного підприємства «Зміївська центральна районна 

лікарня» Зміївської міської ради Харківської області».  

Протягом кварталу щоденно проводився моніторинг рівня роздрібних цін 

на соціально значущі продовольчі товари на підприємствах торгівлі району та 

щодекадно – на продовольчих ринках. Ціни на основні продукти харчування 

району знаходяться на рівні середньообласних.  

Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з підприємствами 

аграрно-промислового комплексу, харчової промисловості та торгівлі з метою 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Підбито підсумки щодо виконання в Чугуївському районі Плану роботи 

обласної державної адміністрації з виконання завдань Державної стратегії 

регіонального розвитку України на період до 2020 року. 

Суб’єктів господарювання територіальних громад району залучено до 

обговорення, надання пропозицій та зауважень до проєкту наказу Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства 
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внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та 

Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України                  

«Про затвердження Правил торгівлі на ринках» з метою приведення 

нормативно-правового акту у відповідність до чинного законодавства. 

Для погодження проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Харківської області» та з метою забезпечення 

достовірності відомостей про адміністративно-територіальні одиниці в умовах 

нового територіально-адміністративного устрою України розглянуто 

кодифікатор, перевірено кількість та найменування населених пунктів, які 

увійшли до складу відповідних територіальних громад.  

Підготовлено пропозиції до проєкту Плану заходів з відзначення в 

Харківській області Дня Європи в Україні у 2021 році.  

Відпрацьовано питання щодо участі представників територіальних громад 

району в обласному онлайн-семінарі стосовно попередження та недопущення 

масового отруєння бджіл. Взято участь у підготовці та проведенні семінару-

наради з питань алгоритмів взаємодії пасічників з аграріями та органами 

місцевої влади щодо попередження та недопущення випадків масового 

отруєння бджіл. 

Проводився щотижневий моніторинг стану справ в районі з метою 

оперативного реагування обласної державної адміністрації на випадки 

порушень прав землевласників та землекористувачів. 

Здійснювався моніторинг проведення продовольчих ярмарків на території 

Чугуївського району та участі підприємств району в ярмаркових заходах 

області. 

Узагальнено інформацію щодо стану справ у галузі тваринництва району, 

кількості закупленої сільгоспвиробниками техніки, середньомісячної заробітної 

плати працівників аграрного сектору району. 

Уточнювалась дислокація промислових підприємств та підприємств 

торгівлі, громадського харчування та побуту, розташованих на території 

Чугуївського району. 

На постійному контролі відділу фінансів районної державної адміністрації 

знаходилось виконання статті 77 Бюджетного кодексу України та Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення 

виконання районного бюджету в 2021 році. 

Щомісячно проводився  аналіз  виконання  районного  бюджету                                  

на 2021 рік.  

Підготовлено проєкти рішень районної ради «Про внесення змін до 

рішення районної ради «Про районний бюджет Чугуївського району на                 

2021 рік» та додатків до нього», «Про затвердження звіту про виконання 

районного бюджету за 2020 рік» та додатків до нього», а також щодо 

затвердження звітів про виконання Зміївського, Печенізького та Вовчанського 

районних бюджетів за 2020 рік. 

Розроблено Програму фінансової підтримки заходів, пов’язаних з 

припиненням юридичних осіб, вивільненням працівників у бюджетних 
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установах, які утримуються за рахунок районного бюджету та засновником 

і/або органом управління яких є районні ради, районні державні адміністрації 

та їх структурні підрозділи, що припиняються. 

Підготовлено проєкт розпорядження голови районної державної 

адміністрації «Про затвердження плану заходів на 2021 рік  щодо наповнення 

бюджету району, економного і раціонального використання бюджетних коштів 

у процесі  виконання місцевого бюджету». 

Щомісячно проводився  аналіз  виконання  бюджету  району  поточного 

року, щоденно здійснювався моніторинг виконання доходної частини бюджету 

району та стану виплати захищених статей видатків. 

Здійснювались заходи спільно з Чугуївським управлінням Державної 

казначейської служби України Харківської області щодо стану проведення 

видатків та інших бюджетних питань. 

Постійно надавалась практична і методична допомога органам місцевого 

самоврядування з питання уточнення місцевих бюджетів.  

Відділом цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та 

організації діяльності центрів надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації підготовлені інформації щодо моніторингу 

функціонування центрів надання адміністративних послуг, інформування 

населення про комплексну послугу «єМалятко», трансформації центрів надання 

адміністративних послуг. 

Забезпечено ефективну діяльність Центру надання адміністративних 

послуг при районній державній адміністрації.  

Протягом І кварталу 2021 року зареєстровано 331 звернення щодо надання 

адміністративних послуг: 4 – Чугуївського районного відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області 

України в Харківській області, 324 – міськрайонного управління у 

Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області, 3 – власні послуги (сектор містобудування та архітектури 

районної державної адміністрації).  

Надано 2 інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

Видано 325 результатів: 4 – Чугуївському районному відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,                

301 – міськрайонному управлінню у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 19 – власні 

послуги (державна реєстрація нерухомого майна).  

Надано 470 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації згідно з розпорядженнями 

голови районної державної адміністрації від 11.06.2020 № 162 «Про 

організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів 

соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 

2020-2021 років» та від 13.10.2020 № 309 «Про початок опалювального 

періоду» здійснювались заходи щодо підготовки господарства району до 
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осінньо-зимового періоду 2020-2021 років та належного проходження 

опалювального сезону. 

Здійснювався контроль за належним проходженням опалювального сезону 

в районі. Станом на 01.04.2021 року забезпечено роботу 15 котелень та                   

117 житлових будинків з централізованим опаленням. Але, протягом березня у 

смт Есхар відбувся порив на тепловій мережі у смт Есхар по вулиці Горького, 

який було усунуто у короткий проміжок часу.  

Об’єднаними територіальними громадами, підприємствами, організаціями 

та установами, незалежно від підпорядкування і форм власності, у межах 

компетенції вжито заходів щодо здійснення стовідсоткових розрахунків усіма 

категоріями споживачів за спожиті енергоносії та отримані житлово-

комунальні послуги, погашення заборгованості минулих періодів.  Рівень 

розрахунків за послуги теплопостачання станом на 01.04.2021 року склав                 

67,8 %, за послуги водопостачання та водовідведення – 75,6 %.  

Підприємствами галузі та місцевими органами влади проводилася 

роз’яснювальна робота щодо підвищення рівня оплати споживачів за житлово-

комунальні послуги, можливості оформлення субсидій, укладання договорів 

реструктуризації заборгованості населення, велася претензійно-позовна робота.  

21 січня 2021 року проведено засідання районної міжвідомчої комісії з 

питань проведення розрахунків за спожиті енергоносії з метою підбиття 

підсумків роботи комісії за 2020 рік. 

Здійснено відшкодування заборгованості філією «Теплоелектроцентраль» 

ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» за отриману послугу водовідведення 

перед КП «ВОДА ЕСХАРА», за рішенням суду сплачено борг у сумі                       

1545,0 тис. грн. 

Підбито підсумки виконання Програми розвитку дорожнього господарства 

Чугуївського району Харківської області на 20, Програми відшкодування 

відсотків за кредитами, отриманими населенням Чугуївського району на 

впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням районної ради від 17.03.2016 року, Програми стимулювання 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Чугуївського району до 

впровадження енергоефективних заходів на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням районної ради від 10.12.2015 року.  

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

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

здійснювалося утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення під час зимового періоду, забезпечувалася 

обробка протиожеледними засобами дороги загального користування 

державного та місцевого значення. 

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 17.03.2021 № 128 «Про затвердження переліків об’єктів 

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області, які у 

2021 році фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та її 
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залишку минулих років» заплановано поточний середній ремонт доріг 

загального користування місцевого значення О210825 «Вовчанськ – Землянки», 

О211235 «Зміїв – Таранівка» та реалізація проєкту «Капітальний ремонт 

автомобільної дороги О210823 Старий Салтів – Приколотне».  

Продовжуються ремонтні роботи штучної споруди на автомобільній дорозі 

загального користування державного значення Н-26 Чугуїв – Мілове (довжина 

мосту 109,0 п.м, підрядна організація ТОВ «Інтех комплект»). 

Підготовлено матеріали щодо проєктування та реконструкції мосту через 

річку Сіверський Донець на території Малинівської селищної об’єднаної 

територіальної громади в рекреаційній зоні відпочинку на території 

ландшафтного заказника «Малинівський» загальною протяжністю 55 п.м. 

Відповідно до предпроєктних розрахунків орієнтовна вартість робіт становить 

35-37 млн. грн. 

На території району організовано регулярне транспортне сполучення з 

усіма населеними пунктами. На теперішній час діє 12 автобусних маршрутів, 

які не виходять за межі території району, та 8 автобусних маршрутів загального 

користування, що мають сполучення з обласним центром, які повністю 

забезпечують потреби у пасажирських перевезеннях мешканців району. 

Обслуговуванням автобусних маршрутів, що не виходять за межі території 

району здійснюють 3 автоперевізника: ФО-П Ніколаєнко М.І.,                                 

ФО-П Бережний В.І. та ФО-П Сапелкін М.М. 

Проводилися заходи з наведення та підтримки належного санітарного 

стану територій міських, селищних рад Чугуївського району.  

Тривала реалізація проєкту з реконструкції Малинівських очисних споруд, 

замовником якого є Департамент житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації (підрядна 

організація ТОВ «Енергозберігаючі технології», вартість реалізації проєкту 

складає 66652,500 тис. грн). На теперішній час виконано підготовчі та земляні 

роботи, прокладено колектор, сформовано фундамент під будівлю очисних 

споруд, виконано армування та бетонування перегородок будівлі, де будуть 

очищуватися стоки.  

У рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво» 

здійснюється будівництво Новопокровського фізкультурно-оздоровчого 

комплексу на суму 26352,15 тис. грн, замовником робіт якого є Новопокровська 

селищна рада, підрядною організацією – ТОВ «Горпром». Керівництвом району 

постійно здійснювались виїзди на об’єкт з метою контролю за станом його 

реалізації. Окрім того, проведено нараду за участю представників 

Новопокровської селищної ради, підрядної організації ТОВ «ГОРПРОМ», 

субпідрядної організації ТОВ «Укр-Ніка» з питання здійснення технічного 

нагляду.  

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

Проведено аналіз будівництва медичної амбулаторії загальної практики – 

сімейної медицини по вулиці Центральна, 115, в с. Варварівка Вовчанського 

району Харківської області (коригування). 

Розглянуто та узгоджено 9 проєктів землеустрою щодо відведення 



6 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель та споруд, а також ведення особистого селянського 

господарства; видано 7 будівельних паспортів на забудову земельних ділянок 

для будівництва індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та 

споруд. 

Із 7 забудовниками району проведено роботу стосовно введення 

індивідуальних житлових будинків в експлуатацію відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» та у відповідності до 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 сільськогосподарського 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».  

 

Здійснено перевірку проєктно-кошторисної документації щодо ремонту 

мостового переходу через річку Сіверський Донець на автомобільній дорозі 

Скрипаї-Лісне-Мохнач за межами населеного пункту с. Мохнач. 

Розроблено генеральний план населеного пункту с. Мосьпанове на 42 %. 

На особистому прийомі завідувачем сектору з питань містобудування та 

архітектури районної державної адміністрації, головним архітектором району у 

І кварталі 2021 року прийнято 20 фізичних та 5 юридичних осіб з питань сфери 

містобудування та архітектури, щодо оформлення у власність земельних 

ділянок для містобудівних потреб та введення житла в експлуатацію. 

Проведено моніторинги активності містобудівної діяльності; надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури; доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури; кількості інвалідів війни, учасників 

бойових дій та учасників війни, які перебувають на квартирному обліку за 

місцем реєстрації; збереження пам’яток архітектури; забезпечення житлом 

сімей загиблих внаслідок бойових дій у зоні  антитерористичної операції 

військовослужбовців, які обліковуються як такі, що потребують поліпшення 

житлових умов. 

Відділом оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами районної державної адміністрації здійснювались 

заходи з реалізації державної політики у галузях оборонної роботи, цивільного 

захисту, законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян.  

У І кварталі 2021 року розроблено проєкти розпоряджень голови 

районної державної адміністрації від 28.01.2021 № 13 «Про стан ведення 

військового обліку та бронювання у 2020 році та затверджені завдання та 

Переліку заходів на 2021 рік», від 08.02.2021 № 17 «Про перевірку ведення 

військового обліку на території Чугуївського району у 2021 році» ,                        
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від 09.03.2021 № 39 «Про затвердження Плану організаційних і практичних 

заходів щодо запобігання виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний 

період 2021 року», від 09.03.2021 № 40 «Про затвердження Плану 

організаційних і практичних заходів щодо запобігання нещасним випадкам з 

людьми на водних об’єктах району на 2021 рік», від 25.03.2021 № 57 «Про 

проведення призову громадян України призовного віку на строкову військову 

службу у 2021 році». 

Підбито підсумки виконання Програми проведення заходів допризовної 

підготовки, патріотичного виховання молоді, призову громадян району на 

військову службу, ведення військово-облікової роботи, мобілізаційної 

підготовки та мобілізації людських і транспортних ресурсів на 2020 рік, 

затвердженої рішенням районної ради від 29.10.2019 року, Програми 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 від 13.02.2018 року. 

Проведено 3 засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району, на яких розглянуті 

питання продовження дії карантину та встановлення «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки на території Чугуївського району;  встановлення 

«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки та додаткових обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території Чугуївського району; ходу підготовки 

району до пропуску паводків, льодоходу і весняної повені у 2021 році; стану 

безпеки на хімічно-небезпечних об’єктах та впровадження на них систем 

раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення людей у разі їх 

виникнення у комплексі водопідготовки «Донець» ВП КП «Харківводоканал»; 

забезпечення населення Чугуївського району доброякісною питною водою; 

здійснення заходів з недопущення занесення збудника африканської чуми 

свиней на територію району; затвердження Відомості обліку місць масового 

відпочинку людей на водних об’єктах Чугуївського району в 2021 році. 

Також протягом кварталу проведено 3 засідання спостережної комісії при 

районній державній адміністрації щодо стану соціальної реабілітації осіб, які 

умовно-достроково звільнились з місць позбавлення волі; засідання робочої 

групи з питань формування, ведення та використання районного страхового 

фонду документації та районної комісії з питань евакуації. На засіданнях 

підбито підсумки роботи за 2020 рік та визначено завдання членам дорадчих 

органів на 2021 рік.  

Проведено роботу з селищними, міськими головами щодо вжиття заходів 

з забезпечення безпеки людей під час проведення свята Богоявлення – 

Хрещення Господнього 19 січня 2021 року, а саме створення тимчасових 

рятувальних постів, організації чергування медичних працівників для 

оперативного надання медичної допомоги потерпілим на водоймищах. 

Інформовано населення району щодо проведення обласною державною 

адміністрацією технічної перевірки автоматизованої системи оповіщення 
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населення Харківської області з включенням електросирен 18-20 січня                       

2021 року. 

Організовано службову нараду голови районної державної адміністрації 

щодо забезпечення публічного порядку та безпеки в Чугуївському районі 

напередодні та під час проведення заходів із відзначення Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого 2021 року), Дня 

Героїв Небесної Сотні (20 лютого 2021 року), інших масових заходів протягом 

кварталу 2021 року.  

Організовано нараду голови районної державної адміністрації – 

керівника ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Чугуївського району з керівним складом органів 

управління, районних спеціалізованих служб цивільного захисту, на якій 

підбито підсумки функціонування ланки у 2020 році та визначення основних 

завдань цивільного захисту на 2021 рік.  

Підготовлено службову нараду голови районної державної адміністрації 

із залученням начальника Чугуївського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Харківській області, військового 

прокурора Чугуївського гарнізону, військового комісара Чугуївського 

об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки Харківської області, Новопокровського, Малинівського селищних 

голів разом з посадовими особами рад, відповідальними за ведення 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних, на якій розглянуті 

питання часткової мобілізації; стану ведення військового обліку; організації 

проведення прозову громадян України на строкову військову службу у                

2021 році. 

Уточнено розрахунок сил та засобів району, які залучаються для ліквідації 

наслідків паводка у тому числі плавзасобів для проведення рятувальних робіт. 

Так, можуть бути задіяними 7 веслувальних та 2 моторних човни. 

Проведено моніторинг стану виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Плану організаційних і практичних 

заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах району у 

зимовий період 2020-2021 років, Комплексного плану заходів щодо 

попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і 

пожежної безпеки у Чугуївському районні в осінньо-зимовий період                          

2020-2021 років; заходів з проведення приписки громадян району чоловічої статі 

2004 року народження до призовної дільниці, обліку військовозобов’язаних у 

селищних радах, відбору кандидатів на військову службу за контрактом у січні-

березні 2021 року; роботи пунктів обігріву у селищних радах у період погіршення 

погодних умов; криміногенної ситуації в районі; знищення виявлених на 

території району вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни; 

зберігання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на території району; організації місць 
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масового відпочинку населення на воді (пляжів); обладнання місць з метою 

оповіщення людей на випадок пожежі. 

У період з 10 по 16 березня 2021 року представниками Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківський 

області  проведено планову цільову перевірку діяльності районної державної 

адміністрації щодо стану готовності до пропуску льодоходу, повені та 

паводків. Проведено перевірку документів виконкомів міських, селищних рад 

Чугуївського району щодо виконання вимог розпоряджень, рішень, наказів, 

протоколів і інших розпорядчих документів голови обласної державної 

адміністрації, спрямованих на виконання заходів з питань цивільного захисту.  

Розроблено план роботи місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району на 2021 рік, план 

роботи робочої групи з питань формування, ведення та використання районного 

страхового фонду документації на 2021 рік, план роботи районної комісії з 

питань евакуації на 2021 рік, план пропаганди знань у сфері цивільного захисту 

серед населення Чугуївського району на 2021 рік. 

Управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації здійснювались заходи щодо 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. 

Протягом І кварталу 2021 року проведені 3 засідання районної комісії з 

легалізації робочих місць та доходів, своєчасної виплати заробітної плати 

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

7 засідань районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам, 3 засідання комісії щодо розгляду 

заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, про виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення, засідання Координаційного комітету 

сприяння зайнятості населення, районної тристоронньої соціально-економічної 

ради, районного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших 

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інженерно-транспортної 

інфраструктури. 

Підбито підсумки виконання Програми із запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі у Чугуївському районі на 

2019-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29.08.2019 року, та 

Програми соціального захисту населення Чугуївського району на 2017-2020 

роки, затвердженої рішенням районної ради від 16.09.2016 року. 

Згідно із Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

нараховано допомогу 3393 отримувачам на суму 12,1 млн. грн. Тимчасову 

державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 

нараховано 23 отримувачам на суму 67,6 тис. грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нараховано допомогу 827 сім’ям на суму                  

9,6 млн. грн.  
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Компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги, нараховано       

86 особам на суму 384,9 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та 

особам з інвалідністю, нараховано 865 особам на суму 3,5 млн. грн. 

Допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, нараховано               

577 отримувачам на суму 2,7 млн. грн. 

Тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 

нараховано 214 особам на суму 713,3 тис. грн. 

Компенсацію непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І групи та престарілим нараховано 47 особам на суму       

4,4 тис. грн. 

Щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, нараховано 155 особам 

на суму 763,5 тис. грн. 

Допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

нараховано 1480 особам на суму 7,8 млн. грн. 

Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, нараховано на суму 3,8 млн. грн, з них:                             

34 прийомним сім’ям – 1,2 млн. грн, 25 дитячим будинкам сімейного типу –             

2,6 млн. грн.  

Соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного                

виховання нараховано 3 сім’ям на суму 399,5 тис. грн. 

Щомісячну компенсаційну виплату задля відшкодування вартості послуг 

по догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня» нараховано                      

3 особам на суму 5,3 тис. грн. 

Станом на 01.04.2021 року житловими субсидіями в районі користуються 

28850 домогосподарств. 

Субсидії на житлово-комунальні послуги у грошовій формі нараховані на 

суму 31473,51 тис. грн. Середній розмір нарахованої субсидії складає –              

1090,94 грн.  

Проведено 7 засідань районної комісії з вирішення питань, пов’язаних з 

призначенням житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, на яких розглянуто 473 справи по субсидіях та                   

54 справи по пільгах. 

Головним державним соціальним інспектором перевірено 72 особових 

справи одержувачів субсидій, 12 особових справ одержувачів соціальних 

допомог та 5 справ по пільгах. 

За І квартал 2021 року призначено пільг на житлово-комунальні послуги у 

грошовій формі на загальну суму 7450,9 тис. грн. 

Усі виплати профінансовано у повному обсязі. Заборгованості перед 

населенням за призначені  допомоги та інші соціальні виплати немає.  

Управлінням видано 17 довідок про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб. 



11 

За І квартал 2021 року для забезпечення осіб з інвалідністю технічними та 

іншими засобами реабілітації укладені 114 договорів на суму 1924,562 тис. грн,      

69 осіб з інвалідністю отримали 273 направлення для забезпечення протезно-

ортопедичними виробами та технічними засобами реабілітації. Особами з 

інвалідністю отримано 145 одиниць протезно-ортопедичних засобів. 

Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» проводилася робота щодо видачі листів талонів на 

пільговий проїзд. Станом на 01.04.2021 року 1 громадянин отримав лист 

талонів. Статус «Ветеран праці» встановлено 32 пенсіонерам. 

Статус «Інвалід війни» встановлено 5 особам, статус члена сім’ї померлого 

ветерана війни встановлено 5 особам. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації перебуває 2226 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (1 категорія – 588 осіб, 2 категорія – 661 особа, 3 категорія –                

508 осіб, 4 категорія – 6 осіб, вдови – 146 осіб, діти – 317 осіб). 

Компенсацію на продукти харчування отримали 1194 особи, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 757,4 тис. грн.  

Безкоштовними ліками забезпечено 24 особи на суму 37579,87 тис. грн. 

У І кварталі 2021 року на проведення громадських та інших роботах 

тимчасового характеру з селищних та міських бюджетів виділено                   

2723,6 тис. грн, використано 36,4 тис. грн.  

Станом на 01.04.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати на 

підприємствах району складає 6137,9 тис. грн на КП «Зміївський 

енергомеханічний завод» та КП «Салтівводоканал». 

Протягом І кварталу 2021 року в Чугуївському районі здійснювались 

системні заходи щодо профілактики травматизму на виробництві та 

профзахворювань у відповідності до Закону України «Про охорону праці». У 

шкідливих та важких умовах працює 2860 осіб, з них 1242 – жінки. 

З метою соціального захисту дітей, запобігання соціальному сирітству, 

профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх службою у 

справах дітей районної державної адміністрації здійснено 13 виїздів  до 

населених пунктів району, а саме: до смт Новопокровка, смт Есхар,                        

смт Введенка. Додатково здійснено виїзди до с. Стара Покровка,  смт Кочеток,      

смт Есхар, с. Мосьпанове, смт Новопокровка, с. Гракове, смт Чкаловське,                    

с. Гаврилівка, с. Кам’яна Яруга.  Усього обстежено 35 родин, з яких у складних 

життєвих обставинах перебувають 25 родин.  

 Виявлено 6 малолітніх дітей, батьки яких перебувають у складних 

життєвих обставинах, діти були  влаштовано до родини патронатного 

вихователя. Отримано 2 нотаріальні відмови батьків від утримання та 

виховання своїх малолітніх дітей. Малолітню дитину, яка залишилась без 

батьківського піклування, влаштовано до родини громадян України під опіку; 

7 малолітніх дітей влаштовано до сімейних форм виховання.                  

На особистий прийом громадян до начальника служби у справах дітей 

районної державної адміністрації звернулось 58 осіб, прийнято 16 заяв з різних 

питань, що стосуються дітей. Усі звернення були задовільнено. 
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Взято участь у 15 судових засіданнях: відносно батьків, які не виконують 

свої батьківські обов’язки; захисту житлових та майнових прав; визначення 

місця проживання дітей;  стягнення аліментів; кримінальних справ, вчинених 

неповнолітніми або за їх участю. 

Проведено 6 оперативних нарад  з працівниками служби з різних питань, 

що стосуються діяльності служби у справах дітей. Взято участь у 7 нарадах у 

форматі відеоконференції ZOOM. 

Протягом І кварталу 2021 року проведено 3 засідання комісії з питань 

захисту прав дитини районної державної адміністрації, на яких розглянуто 

загалом 21 питання. 

 Протягом звітного періоду надано статус дітини-сироти та дітини, 

позбавленої батьківського піклування – 3 дітям, 6 дітей поставлено на облік 

дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.  

Проведені заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить 

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

батьківського піклування.  

Проведена робота по упорядкуванню особових справ на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах.  

Протягом кварталу підготовлено 6 проєктів розпоряджень голови районної 

державної адміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей. 

Підготовлено 4 висновки про доцільність позбавлення батьківських прав 

батьків, які не виконують батьківські обов’язки.  

Протягом кварталу відділом освіти, охорони здоров’я, культури, спорту 

районної державної адміністрації проводилася робота з укомплектування, 

зберігання, обліку та використання архівних документів за 2018-2020 роки. 

Передані до трудового архіву Чугуївської міської ради особові рахунки 

працівників до 1988 року включно. Здійснювалась систематизація особових 

рахунків працівників закладів освіти району, які передані до архіву відділу 

освіти, охорони здоров’я, культури, спорту районної державної адміністрації. 

Забезпечено участь переможців районного етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України у обласному етапі 

конкурсу. 

На виконання рішень районної ради щодо передачі закладів загальної 

середньої освіти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Чугуївського району до комунальної власності територіальних громад 

підготовлені передавальні акти та здійснена передача матеріальних цінностей 

закладів освіти. Підготовлені документи для організації роботи з передачі 

шкільних автобусів, які перебувають на обліку у відділі та придбані за державні 

кошти до територіальних громад району. 

Проведено позачергову інвентаризацію матеріальних цінностей, які 

перебувають на бухгалтерському обліку у відділі освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту районної державної адміністрації та підготовлено 

документацію для організації роботи з передачі матеріальних цінностей відділу 

до територіальних громад району. 
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Взято участь у методичному семінарі «Особливості проведення обласного 

фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічних 

справ презентують» у 2021 році» в режимі онлайн, вебінарі щодо вибору 

підручників для учнів 4-го, 8-го класів та оформлення, майстер-класі щодо 

оволодіння нововведеннями зовнішнього незалежного оцінювання 

«Особливості нововведень тестових завдань ЗНО-2021 з предметів»,                           

методичному онлайн-коучингу «Як навчати висловлювати свою думку 

письмово». 

З метою організації співпраці з територіальними громадами району              

10-11 лютого взято участь у співбесіді директора Департаменту освіти і науки 

Харківської обласної державної адміністрації з керівниками органів управління 

у сфері освіти об’єднаних територіальних громад Чугуївського району.  

З нагоди 150-річниця з дня народження Лесі Українки у територіальних 

громадах району проведені книжкові виставки, уроки пам’яті, літературні 

читання, свята-вшанування та інше. 

З нагоди відзначення 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у 

територіальних громадах району підготовлені та проведені тематичні заходи.             

9 березня відбулося урочисте покладання квітів до погруддя Кобзаря у                       

смт Малинівка.  

У лютому проведені заходи з нагоди визволення населених пунктів району 

від фашистських загарбників.  

Протягом березня надавалась методична допомога структурним 

підрозділам територіальних громад у сфері освіти, з питань підготовки 

випускників закладів загальної середньої освіти 2021 року до ЗНО-2021 та 

атестації вчителів.  

28 березня 2021 року проведено 1/2 фіналу з міні-футболу серед 

аматорських команд сезону 2020-2021 років (с. Клугино-Башкирівка) з 

дотриманням карантинних вимог. 

За участю керівництва району проведено робочу зустріч фахівців 

Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації, обласних комунальних закладів культури з представниками 

територіальних громад Чугуївського району, які опікуються питаннями 

культури. 

Сектором з питань організаційної роботи апарату районної державної 

адміністрації протягом І кварталу 2021 року розроблені плани основних заходів 

районної державної адміністрації на лютий, березень та квітень 2021 року. 

Підбито підсумки роботи районної державної адміністрації за січень, лютий та 

березень 2021 року. 

Відділом документального забезпечення та контролю спільно з сектором з 

питань організаційної роботи апарату районної державної адміністрації 

організовано та проведено 23 березня 2021 року засідання колегії районної 

державної адміністрації, на якому розглянуто 3 питання: «Про підсумки роботи 

із зверненнями громадян у Чугуївській районній державній адміністрації 

Харківської області за 2020 рік», «Про стан роботи з персоналом, забезпечення 

дотримання законодавства про державну службу у Чугуївській районній 



14 

державній адміністрації Харківської області у 2020 році», «Про підсумки 

роботи з контрольними документами у Чугуївській районній державній 

адміністрації Харківської області у 2020 році та заходи щодо поліпшення 

виконавської дисципліни». Окрім того розроблено план підготовки питань для 

розгляду на засіданні колегії районної державної адміністрації 27 квітня               

2021 року. Заплановано розгляд 3 питань, а саме: «Про виконання бюджету 

Чугуївського району за 2020 рік та завдання на 2021 рік», «Про підсумки 

роботи дорожніх підприємств Чугуївського району в осінньо-зимовому періоді 

2020-2021 років та визначення основних завдань щодо їх підготовки до сталого 

функціонування в зимових умовах 2021-2022 років», «Про підсумки 

проходження опалювального сезону 2020-2021 років та визначення основних 

завдань щодо підготовки господарського комплексу Чугуївського району до 

сталого функціонування в зимових умовах 2021-2022 років». 

Публічний звіт голови районної державної адміністрації про підсумки 

діяльності Чугуївської районної державної адміністрації за 2020 рік відбувся             

24 лютого 2021 року. 

Забезпечено виконання Плану контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади 

на 2021 рік, затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 10.12.2020 № 357. Структурними підрозділами районної 

державної адміністрації підготовлені акти про перевірку виконкомів місцевих 

рад за окремими статтями Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», а саме: відділом освіти, охорони здоров’я, культури – виконкому 

Новопокровської селищної ради за статтею 32, відділом житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури – виконкому Чкаловської 

селищної ради за статтею 30.  

Здійснювалась організація та підготовка структурними підрозділами 

районної державної адміністрації проєктів рішень районної ради відповідно до 

плану роботи районної ради на 2021 рік, затвердженого рішенням районної 

ради від 24.12.2020 року, які розглянуто на її засіданні у лютому та березні  

2021 року. 

Голова районної державної адміністрації відзвітував про виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету та 

делегованих Чугуївською районною радою повноважень у 2020 році. 

Проведено нараду голови районної державної адміністрації з головами 

об’єднаних територіальних громад щодо передачі майна спільної власності 

територіальних громад до комунальної власності тощо. 

Районною державною адміністрацією здійснювались виїзди до Зміївської, 

Вовчанської та Печенізької районних державних адміністрацій з метою 

здійснення заходів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16.12.2020 № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних 

адміністрацій». 

Проведено навчання працівників районної державної адміністрації щодо 

порядку заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань 
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запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави, за 2020 рік, стану виконавської дисципліни, інших питань. 

Сектором з питань організаційної роботи апарату районної державної 

адміністрації здійснювалась організаційні заходи з підготовки до проведення 

проміжних місцевих виборів депутата Печенізької селищної ради 28 березня 

2021 року у частині матеріально-технічного забезпечення територіальної та 

дільничної виборчих комісій.  

Видано 63 розпорядження голови районної державної адміністрації з 

основної діяльності.  

До районної державної адміністрації за звітний період надійшло всього        

779 документів, з них від органів влади вищого рівня: 29 розпоряджень голови 

обласної державної адміністрації, 7 рішень обласної ради, доручень голови 

обласної державної адміністрації, листів та доповідних записок з органів 

вищого рівня – 268, листів від підприємств і організацій – 141; 334 документи  

районного рівня: 203 – від підприємств, установ та організацій району,                           

62 документи районної ради (28 листів та 34 рішення), 69 листів з реорганізації. 

На початок І кварталу 2021 року на контролі перебував 271 документ.  

У звітному періоді районною державною адміністрацією взято на контроль 

268 документів, з них: 8 розпоряджень голови обласної державної адміністрації, 

4 розпорядження голови районної державної адміністрації, 173 документи 

посадових осіб обласної державної адміністрації, 4 районні програми, 79 листів 

та інших документів територіальних органів, центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих 

органів, у тому числі: 15 листів  Чугуївської районної ради, 4 – прокуратури,              

2 адвокатських запити. Загальна кількість документів, що перебувала на 

контролі протягом І кварталу 2021 року, складала 539.  

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами в 

районній державній адміністрації у звітному періоді структурними 

підрозділами районної державної адміністрації було підготовлено                             

933 інформації (проміжні та остаточні) про виконання завдань, зазначених у 

контрольних документах, що в середньому складало по 15 інформацій 

щоденно. 

Протягом І кварталу 2021 року отримано 98 документів з дуже стислими 

термінами виконання, з них: 41 – з терміном виконання від 1 до 3 днів, 57 – від 

4 до 8 днів. Також отримано 170 документів з періодичними термінами 

інформування: «щотижня» – 6, «щомісяця» – 16, «більше двох  разів» – 7, 

«щокварталу» – 9, «щопівроку» – 1, «щороку» – 2 з іншими строками 

інформування  129 документів.  

Усі контрольні документи були виконані без порушень термінів, 

встановлених авторами документів.  

За звітний період у районній державній адміністрації виконано в повному 

обсязі та знято з контролю 289 документів, що складає 53,6 % від загальної 

кількості контрольних документів (539), з них: 9 розпоряджень та 3 доручення 

голови та 1 доручення заступника голови обласної державної адміністрації; 10 

розпоряджень голови районної державної адміністрації; 191 документ 
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посадових осіб обласної державної адміністрації; 8 районних програм; 67 інших 

документів, з них: 15 – з Чугуївської районної ради, 2 – з прокуратури,                        

2 адвокатських запити, 1 внутрішній документ районної державної 

адміністрації. 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та інших 

нормативно-правових актів упродовж І кварталу 2021 року відділом 

забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян 

апарату районної державної адміністрації продовжено роботу щодо 

забезпечення реалізації державної політики з питань роботи із зверненнями 

громадян в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації, 

взаємодії з органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

організаціями, установами; збирання, систематизація, накопичення, зберігання 

та оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є районна 

державна адміністрація.  

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 11 запитів 

на публічну інформацію, які отримано за допомогою засобів електронної 

пошти, із них 7 від юридичних осіб та 4 від фізичних. Усі запити було 

опрацьовано у межах встановлених законодавством термінів. Спектр 

запитуваних документів стосувався надання інформації щодо: соціально-

економічного розвитку Чугуївського району, переліку вакантних посад для 

працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів, кількості 

об’єктів роздрібної торгівлі поза магазинами, фінансування заходів із 

забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту, залишків освітньої 

субвенції на закупівлю товарів, необхідних для забезпечення безпечного 

навчального процесу в закладах загальної середньої освіти тощо.  

Щотижнево на офіційному вебсайті поновлювалася інформація про 

надходження запитів на публічну інформацію. 

Було зареєстровано і внесено до бази даних публічної інформації районної 

державної адміністрації 110 документів, усього станом на 01.04.2021 року 

внесено до системи обліку 12129 документів. 

Протягом звітного періоду зареєстровано 90 письмових звернень громадян, 

із них 6 колективних. Дублетних та повторних звернень не надходило. 

На виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» (зі змінами та доповненнями) та від 09.12.2020 № 1236               

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2»  (зі змінами),  рішення позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Харківської області від 12.03.2020 № 01-22/2220, починаючи з 16.03.2020 року 

обмежено особистий прийом громадян посадовими особами районної 

державної адміністрації до особливого розпорядження. 
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При районній державній адміністрації працює постійно діюча комісія з 

питань розгляду звернень громадян. За звітний період проведено 2 засідання 

комісії, розглянуто 2 питання. 

Проведено 2 засідання комісії з питань нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради. Розглянуті клопотання щодо відзначення 

працівників з нагоди Дня мобілізаційного працівника та Дня працівників 

житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. 

Нагороджено Почесною грамотою районної державної адміністрації та 

районної ради 16 осіб та 1 особі оголошено Подяку голови Чугуївської 

районної державної адміністрації та голови Чугуївської районної ради. 

Відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації 

свою роботу здійснював відповідно до Комплексного плану роботи з 

персоналом апарату районної державної адміністрації та її структурних 

підрозділів (крім структурних підрозділів із статусом юридичних осіб 

публічного права) на 2021 рік, затвердженого наказом керівника апарату 

районної державної адміністрації від 04 січня 2021 року № 01-о. 

Упродовж І кварталу підготовлено 30 проєктів розпоряджень голови 

районної державної адміністрації з кадрових питань (24 – з особового складу,   

6 – про відпустки). Також було підготовлено 102 проєкти розпоряджень голови 

районної державної адміністрації, голови комісії з реорганізації Чугуївської 

районної державної адміністрації Харківської області з кадрових питань (100 – 

з особового складу, 2 – про відпустки). 

Окрім того, підготовлено 99 проєктів наказів керівника апарату районної 

державної адміністрації з кадрових питань (81 – з особового складу, 18 – про 

відпустки). 

Станом на 01.04.2021 року у районній державній адміністрації фактично 

працює 114 осіб. Згідно з новими штатними розписами 45 посад вакантних,                  

з них 14 строкових (2 – у зв’язку із проходженням військової служби за 

контрактом, 12 – перебування у відпустці для догляду за дитиною). 

У звітному періоді на посади призначено 56 працівників: 46 – у порядку 

переведення з іншого державного органу, за згодою, 2 державних службовців за 

результатами добору шляхом укладання контракту, та 8 службовців. 

Звільнилися у районній державній адміністрації 15 осіб: 1 – у порядку 

переведення до органу місцевого самоврядування, 3 – у порядку переведення до 

іншого державного органу, 5 – за угодою сторін, 1 – у зв’язку із смертю, 3 – за 

власним бажанням, 1 – у зв’язку з ліквідацією державного органу, 1 – у зв’язку 

з реорганізацією. 

Проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній державній 

адміністрації, на якому розглянуто 2 питання. 

Встановлено надбавку за вислугу років на державній службі 8 державним 

службовцям відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку 

обчислення стажу державної служби». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 

«Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між 
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рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 

самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 

спеціальними званнями» (із змінами) присвоєно черговий ранг одному 

державному службовцю. 

Проводився прийом кандидатів на зайняття посад державної служби у 

районній державній адміністрації. Проведено 6 засідань конкурсної комісії 

Чугуївської районної державної адміністрації на зайняття посад державної 

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

адміністрації та її структурних підрозділах (крім юридичних осіб публічного 

права), за результатами яких визначено 3 переможців, та 2 засідання конкурсної 

комісії Чугуївської районної державної адміністрації на зайняття посад 

державної служби, призначення на які здійснюється головою районної 

державної адміністрації, за результатами яких визначено переможця. 

Координувалася діяльність структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, виконкомів місцевих рад щодо роботи з персоналом з 

дотримання вимог чинного трудового законодавства, законодавства про 

державну службу і запобігання корупції, надавалася методична і практична 

допомога посадовим особам, які визначені відповідальними за цей напрям 

діяльності.  

Упродовж кварталу до 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. 

Розроблено проєкт Програми інформатизації Чугуївського району на                       

2021-2023 роки. 

З метою забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної 

системи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації 

постійно проводилось адміністрування роботи локальної комп’ютерної мережі. 

Здійснено періодичне поновлення операційних систем файлового серверу 

та серверу електронного документообігу. Постійно проводилась перевірка квот 

у папках користувачів, групові політики, робота служб DNS та DHCP, щоденна 

архівація даних, щотижневе копіювання папок користувачів на зйомний 

жорсткий диск. 

Для адміністрування роботи серверу FosDoc здійснювалось щоденне 

резервне копіювання бази даних. Організовувалось технічне обслуговування 

оргтехніки. 

Постійно проводилась методична підтримка роботи користувачів програми 

FossDoc у структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

Здійснювався технічний супровід під час проведення ZOOM-нарад   

обласною державною адміністрацією. 
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Проводилась перевірка та правова експертиза проєктів розпоряджень 

голови  районної державної адміністрації, рішень колегії районної державної 

адміністрації, рішень районної ради. Щомісячно перевірялись накази керівників 

структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність 

чинному законодавству.  

Проводилась робота по перевірці актів органів місцевого самоврядування, 

виданих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої 

влади, на відповідність чинному законодавству. 

У встановленому законом порядку представлено інтереси районної 

державної адміністрації у судах та інших органах при розгляді правових питань 

та спорів.  

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації виконувались основні завдання згідно з вимогами 

Закону України «Про Держаний реєстр виборців».  

Основним напрямком роботи було виконання календарного плану 

основних організаційних заходів з підготовки проведення проміжних місцевих 

виборів депутата Печенізької селищної ради об’єднаної територіальної громади 

(7 округ) на звичайній виборчій дільниці № 631744, що відбулись 28 березня 

2021 року: виготовлено та передано попередній список виборців та іменних 

запрошень відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої 

дільниці, 24-25 березня 2021 року виготовлено та передано дільничній виборчій 

комісії уточнені списки виборців. Організовано чергування працівників відділу 

ведення Держаного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації 

під час проведення голосування – з 8 до 20 години 28 березня 2021 року. 

Передано територіальною виборчою комісією повідомлення про підсумки 

голосування та результати виборів. 

Проводилось щомісячне періодичне поновлення персональних даних 

Реєстру у відповідності до статті 22 Закону України «Про Державний реєстр 

виборців», за допомогою перевірочної форми CheckForm проводилась 

перевірка завантажень до Автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної 

системи Державного реєстру виборців апарату районної державної 

адміністрації (далі – АІТС ДРВ). Усього отримано та занесено до АІТС ДРВ 

150 відомостей по 217 населеним пунктам Чугуївського району, які містили 

дані про 3337 виборців: внесено до списку по досягненню 18 років 494 виборця, 

виключено зі списку у зв’язку з вибуттям – 1420 виборців, у зв’язку із смертю –  

687 виборців, включено до списку 491 виборця, внесено 114 записів про 

виборців у зв’язку із зміною прізвища, 38 – у зв’язку із зміною місця 

народження або дати народження, 48 – у зв’язку з вибуттям з військової 

частини, 45 – інше. Перевірено дані осіб, які вибули з установ відбування 

покарань, військових частин, попередня виборча адреса яких знаходиться в 

межах Чугуївського району, спираючись на можливості АІТС ДРВ зроблені 

висновки по зверненням з інших відділів ведення Реєстру. 

Відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  

районної державної адміністрації проведено моніторинг суспільно-політичних 

процесів у районі шляхом збору та узагальнення інформації про діяльність 
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органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, народних депутатів, 

депутатів обласної та районної рад, громадських організацій, аналіз 

конфліктоутворюючих ситуацій та проблем району, проведення масових акцій, 

резонансних подій тощо.  

Забезпечено всебічне, оперативне інформування громадськості про 

діяльність районної державної адміністрації, її керівництва та структурних 

підрозділів шляхом інформаційного наповнення офіційного вебсайту, сторінки у 

фейсбуці районної державної адміністрації, телеграм-каналу та інстаграм-

сторінки голови районної державної адміністрації, де оприлюднювалась 

інформація про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний 

розвиток району, щоденна статистика захворюваності на COVID-19 та 

щотижнево про епідемічну ситуацію в Чугуївському районі. Координувалася 

робота структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо 

наповнення фото-новинами та обов’язковими для оприлюднення документами, 

опрацьовувалися їх матеріали. 

За результатами проведеної роботи підготовлено 13 щотижневих та                       

3 щомісячні інформації щодо суспільно-політичної ситуації у районі.  

Також відстежувалася поточна ситуація в релігійному середовищі в 

Чугуївському районі. 

За І квартал 2021 року на офіційному вебсайті районної державної 

адміністрації розміщено 702 матеріали, з яких 655 (93 %) становили новини, на 

фейсбук-сторінці – 408, телеграм-каналі – 95, інстаграм-сторінці – 90. 

Забезпечувалася взаємодія з інформаційною газетою «Вісник Чугуївщини» 

щодо висвітлення діяльності районної державної адміністрації, її структурних 

підрозділів.  

Висвітлено у засобах масової інформації привітання від голови районної 

державної адміністрації до Дня Соборності України, Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня 

спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

Міжнародного жіночого дня, Дня працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення та Дня Служби безпеки 

України. 

Проведено роботу щодо підтримки інформаційної кампанії про земельну 

реформу в Україні та Гіду з державних послуг.  

Підготовлено інформації щодо відзначення Дня Соборності України, Дня 

пам’яті Героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня спротиву окупації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя. 

У цілому план роботи районної державної адміністрації на I квартал         

2021 року, затверджений розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 24.12.2020 № 368, виконано. 

 


