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про виконання Перспективного плану (основних напрямів)  

діяльності Чугуївської районної державної адміністрації  

Харківської області на 2021 рік 

 

Районною державною адміністрацією у 2021 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, реалізації 

звдавнь Програми соціального і економічного розвитку Чугуївського району та 

виконання Перспективного плану (основних напрямів) діяльності Чугуївської 

районної державної адміністрації Харківської області на 2021 рік, 

затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації                  

від 21.12.2020 № 365. 

Завдяки постійній координації роботи структурних підрозділів районної 

державної адміністрації та територіальних підрозділів виконавчої влади 

вирішувались найважливіші питання життєдіяльності району. Особлива увага 

приділялася покращенню соціально-економічних показників району, реалізації 

на території району проєктів у рамках Програми Президента України «Велике 

будівництво», інших інвестиційних та інфраструктурних проєктів, розвитку 

мережі медичних закладів та покращення їх матеріальної бази, забезпеченню 

функціонування житлово-комунального господарства району, реалізації 

природоохоронних заходів на території району, вирішення питань соціального 

напряму. 

Найбільш значущі питання розглядались на засіданнях колегії районної 

державної адміністрації, пленарних засіданнях районної ради, апаратних 

нарадах, засіданнях консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 

тощо. 

У 2021 році проведено 4 засідання колегії районної державної 

адміністрації, у тому числі спільне з комісією з питань евакуації. На засіданнях 

колегії районної державної адміністрації загалом розглянуто 14 питань                        

(10 планових та 4 протокольно), за підсумками розгляду яких колегією 

прийнято 14 рішень, головою районної державної видано 14 розпоряджень. 

Питання, винесені на засідання колегії районної державної адміністрації, 

стосувались сфери житлово-комунального господарства (3 питання), роботи            

з контрольними документами, стану реалізації державної політики у сфері 

запобігання корупції у районній державній адміністрації, оборонної роботи               

та надзвичайних ситуацій, кадрової роботи, культури, архівної справи, бюджету 

району (по 1 питанню), роботи зі зверненнями громадян (2 питання), 

соціального захисту (2 питання). 

Робота районної державної адміністрації у 2021 році була спрямована на 

виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку району              

на 2021 рік, затвердженої рішенням районної ради від 23.02.2021 року, 

проводився аналіз ходу реалізації її завдань. 
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З метою забезпечення спільних дій органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування щодо створення умов для функціонування економіки та 

соціальної сфери, вирішення нагальних проблем до програми вносились зміни 

щодо вкладення додаткових коштів: 

для реалізації проєкту «Капітальний ремонт приміщень лікарні для 

розміщення пологового та гінекологічного відділень та відділення екстреної 

медичної допомоги в будівлі КНП «Зміївська центральна районна лікарня» 

Зміївської міської ради Харківської області» (рішення районної ради                         

від 25.03.2021 року); 

для монтажу «Системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням                   

(в частині системи оповіщання про пожежу і покажчиків напрямку 

евакуюванням) та передавання тривожних сповіщань» у приміщеннях 

головного та лікувального корпусу КНП «Слобожанська районна лікарня» 

(рішення районної ради від 27.04.2021 року); 

для придбання обладнання з метою повного укомплектування відділення 

екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Чугуївська центральна 

лікарня ім. М.І. Кононенка», поліпшення діагностики при лікуванні хворих на 

COVID-19 (рішення районної ради від 12.10.2021 року). 

А також, щодо необхідності збільшення суми видатків на забезпечення 

виконання покладених на управління функцій, обумовлених збільшенням 

чисельності отримувачів соціальних допомог, пільг та субсидій в районі 

(рішення районної ради від 24.06.2021 року). 

Підготовлено зведену підсумкову інформацію щодо розвитку базових 

галузей економіки у 2021 році: агропромислового комплексу, промисловості, 

інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності, ринку внутрішньої торгівлі 

та побутових послуг, демографічної ситуації для підведення підсумків 

економічного і соціального розвитку району за 2021 рік. 

Проведено аналіз реалізації програм економічного і соціального розвитку 

територіальних громад району на 2021 рік.  

Відділом економіки та агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації 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. Відсутності або дефіциту на соціально 

значущі продовольчі товари не спостерігалось.  

Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з підприємствами 

аграрно-промислового комплексу, харчової промисловості, громадського 

харчування та торгівлі щодо посилення обмежень та дотримання 

протиепідемічних заходів. Крім того, промисловим та сільськогосподарським 

підприємствам було запропоновано допомогу в організації виїзду мобільних 

бригад з вакцинації від COVID-19 за місцем розташування підприємств. 

На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» щомісячно проводилось 

узагальнення інформацій щодо здійснення перегляду регуляторних актів в 

органах місцевого самоврядування району; щоквартально – щодо здійснення 
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регуляторної діяльності районною державною адміністрацією та органами 

місцевого самоврядування району. Проведено роботу з виявлення проблемних 

питань у організації перегляду діючих регуляторних актів. 

Суб’єкти господарювання територіальних громад району залучались до 

обговорення, надання пропозицій та зауважень до проєкту наказу Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства 

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. 

Підготовлено пропозиції до проєкту Плану заходів з відзначення в 

Харківській області Дня Європи в Україні у 2021 році.  

Для формування та систематизації бази земель запасу та резерву району 

проведено комплексний моніторинг щодо орендної плати за землю у громадах. 

Щотижнево опрацьовувалось питання виявлення випадків порушень прав 

землевласників та землекористувачів у районі. 

Для визначення стану справ у агропромисловій галузі району проведено 

аналіз кількості закупленої сільгоспвиробниками техніки, середньомісячної 

заробітної плати працівників аграрного сектору району, реалізації проєктів 

будівництва тваринницьких ферм, хлібоприймальних підприємств, обсягів 

заготовлених кормів, ходу збирання сільськогосподарських культур та посіву 

озимих культур під урожай 2022 року, участі сільськогосподарських 

підприємств у продовольчих ярмарах.   

Проведено зустріч з керівниками сільськогосподарських підприємств 

Старосалтівської селищної ради щодо сталого розвитку тваринництва. 

Протягом року взято участь у обласних нарадах щодо реалізації земельної 

реформи, розвитку агропромислового комплексу, ходу проведення весняно-

польових робіт, нарахування державних тваринницьких дотацій, диверсифікації 

сільськогосподарського виробництва Слобожанщини, організації 

міжрегіональної співпраці та агротуризму, пожежної безпеки на 

зерноприймальних, сільськогосподарських підприємствах та господарствах, 

задіяних у збиранні, переробленні і зберіганні врожаю, інвентаризації земель 

комунальної власності за рахунок коштів, які надходять від відшкодування 

втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та щодо змін 

у земельному законодавстві. 

Окрім того, взято участь у регіональних онлайн заходах: конференції 

асоціації «BeesAgro» за темою «Розвиток керованого бджолозапилення», 

форумі «Органічна Україна 2021». 

Представники територіальних громад району залучались для участі в 

обласному онлайн-семінарі щодо попередження та недопущення масового 

отруєння бджіл. Взято участь у обговорені алгоритмів взаємодії пасічників з 

аграріями та органами місцевої влади з відповідного питання. 

Проведено роз’яснювальну роботу з керівниками сільськогосподарських 

підприємств щодо порядку отримання бюджетних дотацій на вирощування 

гречки та картоплі та бюджетної державної підтримки сільськогосподарським 

https://ips.ligazakon.net/document/view/reg6576?ed=2002_02_26
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg6576?ed=2002_02_26
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg6576?ed=2002_02_26
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg6576?ed=2002_02_26
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg6576?ed=2002_02_26
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товаровиробникам, які використовують меліоровані землі та з промисловими 

підприємствами району. 

Проводились засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при районній державній адміністрації для реалізації скоординованих заходів з 

посилення захисту та недопущення розповсюдження збудника африканської 

чуми свиней на території Чугуївського району.  

Сфера надання адміністративних послуг залишається однією з 

найважливіших складових розбудови системи доступних, прозорих та                     

не корупційних сервісів суб’єктів владних повноважень, а також створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу. 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» у 

Чугуївському районі прийом відвідувачів здійснюють 6 центрів надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП) у Вовчанській, Чугуївській, Зміївській 

міських та Старосалтівській, Печенізькій, Слобожанській селищних радах. 

Адміністративні послуги надають державні реєстратори у Малинівській, 

Чкаловській та Новопокровській селищних радах. 

З початку року функціонував ЦНАП при районній державній адміністрації, 

яким за 5 місяців було зареєстровано 420 звернень щодо надання 

адміністративних послуг, надано     685 консультацій.  

У липні 2021 року на території Слобожанської селищної ради утворено 

відділ ЦНАП. 

З метою наближення адміністративних послуг мешканцям віддалених 

населених пунктів ЦНАПами громад утворено 14 віддалених робочих місць            

(4 – у Чугуївській міській, 5 – у Старосалтівській селищній, 5 –                                      

у Слобожанській селищній радах). 

ЦНАПами запроваджено надання у середньому майже                                         

200 адміністративних послуг (від 97 до 291), послуги надають                                        

34 адміністратора: 9 – у Слобожанській, 8 – у  Вовчанській, 8 – у Чугуївській,                 

3 – у Зміївській, 3 – у Старосалтівській,  3 – у Печенізькій громадах. 

Загалом протягом 2021 року ЦНАПами та державними реєстраторами 

району надано близько 75,5 тисяч послуг. 

Здійснювались заходи з оновлення, актуалізації переліків адміністративних 

послуг відповідно до змін у законодавстві. Так,  у ЦНАП Чугуївської міської 

ради планується надання послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, 

реєстрації транспортних засобів, оформлення посвідчення водія, пенсійних 

послуг, у ЦНАП Печенізької селищної ради перелік вже збільшено на                        

95 послуг. 

Для забезпечення ефективного здійснення завдань та обов’язків, 

покладених на ЦНАП, адміністратори мають доступ до: Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Реєстру територіальної 

громади, Державного реєстру актів цивільного стану, Програмного комплексу 

«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (ВРМА)» та 

Інформаційної системи «Вулик».  
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Протягом вересня-жовтня 2021 року отримано доступи до: Єдиної 

державної системи у сфері будівництва (ЦНАПами Чугуївської та Вовчанської 

міських рад); Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для надання 

батькам новонародженої дитини комплексної послуги «єМалятко» (ЦНАПом 

Вовчанської міської ради). 

З метою модернізації роботи у ЦНАПах:  

у Вовчанській міській раді облаштовано дитячий куточок для відвідувачів 

з дітьми, впроваджено систему електронної черги, встановлено платіжний 

термінал, працює безкоштовний wi-fi;  

у Печенізькій селищній раді придбано обладнання, розширено зони 

прийому та очікування, створено місце для самообслуговування суб’єктів 

звернення тощо; 

у Чугуївській міській раді здійснено перепланування приміщень,                      

з урахуванням принципів інклюзивної архітектури, встановлено 

відеокамери. У рамках співпраці з програмою «U-LEAD з Європою» 

отримано офісні меблі, оргтехніку, ознакування з нанесенням написів із 

застосуванням шрифту Брайля. Встановлено пеленальний столик, дитячий 

куточок, отримано електронну систему керування чергою, створено зону  

безкоштовного wi-fi; 

у Вовчанській та Зміївській міських радах запроваджено застосунок 

Єдиного порталу державних послуг «Дія». 

Проведено оцінювання рівня якості адміністративних послуг у ЦНАПах 

району. За результатами проведених заходів кількість позитивних відгуків 

складає 95 %. 

Протягом звітного періоду адміністратори прийняли участь майже в                     

60 навчальних заходах (онлайн  нарадах, семінарах, конференціях, вебінарах та 

навчаннях) щодо особливостей надання адміністративних послуг, 

диджиталізації процесів їх надання, питань реформування сфери надання 

адміністративних послуг.  

Для участі у проєкті Міністерства цифрової трансформації «Цифрограм» 

залучено 62 працівника районної державної адміністрації до проходження 

тестування та підвищення цифрової грамотності на національній онлайн-

платформі «Дія. Цифрова освіта». 

З метою отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості проведено 

обстеження наявності волоконно-оптичних мереж в територіальних громадах 

району. За результатами проведених заходів погоджено надання субвенції 

Вовчанській міській раді (для 15 населених пунктів на суму 1,5 млн. грн); 

Зміївській міській раді (населеному пункту на суму 165,6 тис. грн); 

Малинівській селищній раді (населеному пункту на суму 41,3 тис. грн); 

Слобожанській селищній раді (для 3 населених пунктів на суму 570,6 тис. грн); 

Чугуївській міській раді (для 3 населених пунктів на суму 483,3 тис. грн). 

Відділом фінансів районної державної адміністрації на виконання 

Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет 
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України на 2021 рік» у І кварталі 2021 року підбито підсумки виконання 

районного бюджету Чугуївського району за 2020 рік (звіт про виконання 

районного бюджету Чугуївського району за 2020 рік затверджено на сесії 

районної ради від 23.02.2021 року), підготовлено пропозиції про внесення змін 

до районного бюджету на 2021 рік та подано необхідні матеріали для розгляду 

на сесіях Чугуївської районної ради. Сформовано прогноз районного                     

бюджету Чугуївського району на 2022-2024 роки (рішення районної ради                 

від 09.12.2021 року) та проєкт районного бюджету Чугуївського району                        

на 2022 рік (рішення районної ради від 22.12.2021 року). 

Щомісячно проводився аналіз виконання районного бюджету у 2021 році. 

Доходна частина районного бюджету загального фонду станом на 

31.12.2021 року виконана на 79,4 %, до загального фонду районного бюджету 

мобілізовано 157,1 тис. грн податків та зборів (без трансфертів) при плані                        

198,0 тис. грн. 

Видаткова частина районного бюджету у 2021 році виконана на 97,5 %, 

при затвердженому з урахуванням змін плані 8018,9 тис. грн, виконання 

складає 7817,1 тис. грн.  

Спільно з Чугуївським управлінням Державної казначейської служби 

України Харківської області здійснювались заходи щодо відповідності планів 

місцевих бюджетів за доходами, видатками та балансування бюджетів. 

Надавалась практична і методична допомога головним розпорядникам 

коштів з питань внесення змін до бюджетів та кошторисів на 2021 рік.  

Здійснювались заходи щодо забезпечення на території району цільового 

використання коштів бюджетів усіх рівнів на будівництво, реконструкцію, 

ремонт об’єктів; використання субвенції з державного бюджету на здійснення 

заходів соціально-економічного розвитку; надходження та використання коштів 

місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. 

На виконання Плану заходів з реалізації стратегії популяризації 

інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025 року щокварталу 

проводилась робота 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. 

З метою систематизації бази існуючих інвестиційних проєктів, а також 

створення інформаційно-комунікаційного інструменту для інвесторів 

проведено моніторинг актуальних інвестиційних проєктів у сфері туризму у 

районі на ті, що можуть реалізовуватися на території України на засадах 

державно-приватного партнерства. 

Проведено роботу з органами місцевого самоврядування щодо надання 

пропозицій для участі у попередньому відборі інфраструктурних проєктів, які 

підлягають фінансуванню згідно з Рамковою угодою між Урядом України та 

Урядом Королівства Данія у рамках програми Danida Business Finance                 

в Україні.  

Проведено роботу щодо виявлення на підпорядкованих територіях громад 

вільних земельних ділянок типу «Greenfield», об’єктів промислової нерухомості 
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типу «Brownfield» та виробничих і офісних приміщень, які пропонуються для 

оренди на території району. 

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, транспортних та дорожніх 

підприємств району. 

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації            

від 28.05.2021 № 130 «Про організаційну роботу з підготовки господарського 

комплексу та об’єктів соціальної сфери Чугуївського району до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» районним штабом 

здійснювалась координація роботи органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій району з питань підготовки до нового 

осінньо-зимового періоду.  

На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації                  

від 11.10.2021 № 271 «Про початок опалювального періоду» на території 

Чугуївського району усі житлові будинки та об’єкти соціальної сфери на 

території населених пунктів району підключено до централізованого опалення. 

Для забезпечення сталого проходження опалювального періоду у районі 

працюють 83 котельні та топкових і 54 км теплових мереж, тепло подається             

в усі житлові будинки, які під’єднано до централізованого опалення.                             

У смт Есхар на теплових мережах та системі водопостачання виникали пориви, 

які в короткий проміжок часу були усунуті. 

Взято участь у засіданні обласного штабу з організації підготовки 

господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період 2021/2022 років, міські та селищні 

голови звітували про проведення відповідних заходів на території громад. 

Виділено кошти з обласного бюджету на реалізацію проєкту реконструкції 

опалювальної блочно-модульної котельні ТП № 3 із встановленням газового 

котла та підводом газопроводу високого тиску до котельні у смт Чкаловське, 

яка забезпечує теплопостачанням об’єкти соціальної сфери Чкаловської 

селищної ради. Вартість проєкту складає 4200,0 тис. грн. 

Крім того, усіма закладами освіти, культури, охорони здоров’я та 

комунальними установами, які мають власні котли для опалення і підігріву 

води, укладено договори на газ з контрагентом ГК «Нафтогаз Трейдинг». 

Забезпечено функціонування житлово-комунального господарства, 

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

торговельного обслуговування населення. 

Взято участь у онлайн-нарадах Міністерства розвитку громад та територій 

України з питань законодавчих змін у сфері надання комунальних послуг, на 

яких розглянуті питання врегулювання кредиторської заборгованості 

підприємств теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства; 

передачі повноважень з регулювання діяльності підприємств теплопостачання 

від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг до місцевих органів влади; реалізації 

законодавчих змін у сфері надання комунальних послуг та формування тарифів 

на теплову енергію, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої 

води; з питань утворення територіальних комісій з питань узгодження 

заборгованості з різниці у тарифах; укладання довгострокових договорів на 

постачання природного газу; реалізації положень Закону України «Про заходи, 

спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання 

і водовідведення». 

Проведено засідання районної міжвідомчої комісії з питань проведення 

розрахунків за спожиті енергоносії з метою підбиття підсумків роботи комісії 

за 2020 рік.  

У закладах освіти Чугуївської міської ради проводилась реалізація 

проєктів з впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення 

енергоефективності. 

 

Послугу з електропостачання на території району здійснює                                  

АТ «Харківобленерго». Сплату за спожиту електроенергію в районі у 2021 році 

здійснено у повному обсязі. Природний газ споживачам району надає                           

АТ «Харківгаз». Стан розрахунків за спожитий природний газ у районі за                        

2021 рік складає 85 %.  

Здійснено відшкодування заборгованості філією «Теплоелектроцентраль» 

ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» за отриману послугу водовідведення 

перед КП «ВОДА ЕСХАРА». 

На території району здійснювались заходи з реалізації проєктів 

реконструкції очисних споруд на території Малинівської та Новопокровської 

селищних рад. Проєкт з реконструкції Малинівських очисних споруд, вартість 

реалізації якого становить 66652,500 тис. грн, знаходиться на стадії завершення. 

Новопокровською селищною радою і надалі проводиться робота з оформлення 

земельної ділянки під очисними спорудами у смт Есхар з внесенням їх у межі 

населеного пункту. На контролі знаходиться питання розробки проєктно-

кошторисної документації об’єкта. 

Здійснюються заходи з реалізації на території Чугуївської міської ради 

проєктів реконструкції каналізаційного колектору в місті Чугуїв та водоводу 

діаметром 600 дві нитки від магістрального водоводу Кочеток-Харків в місті 

Чугуїв. 

Районною державною адміністрацією здійснювались заходи для 

забезпечення належного утримання доріг, надання яісних перевізних послуг 

населенню району.  

Філіями «Вовчанський райавтодор», «Зміївський райавтодор», 

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

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

здійснювалося утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення, а також інженерних споруд. Так, під час 

ускладнення погодних умов у зимовий період забезпечувалася обробка 
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протиожеледними засобами доріг загального користування державного та 

місцевого значення. 

Головою районної державної адміністрації проведено наради з 

керівниками дорожніх підприємств щодо сталого функціонування об’єктів 

дорожнього господарства під час зимового періоду, насамперед, забезпечення 

безперебійного і безпечного руху автотранспорту під час снігопадів, снігових 

заметів та ожеледиці. 

У 2021 році у межах Програми Президента України «Велике будівництво» 

проводилася реконструкція мостів на автомобільних дорогах державного 

значення Н-26 Чугуїв-Мілове (біля смт Малинівка та с. Коробочкино) та                  

М-03 «Київ-Харків-Довжанський» (біля с. Гракове, роботи ще не завершено). 

Також завершено реалізацію проєкту «Реконструкція пішохідного мосту на       

км 538+800 автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, м. Чугуїв 

Харківська область», загальний обсяг субвенції становить 36,0 млн. грн. 

 

 

Виконано поточний середній ремонт доріг місцевого значення: 

О-211235 Зміїв – Таранівка км 13+500 - км 14+600, загальний обсяг 

субвенції становить 14,23 млн. грн;  

О-210825 Вовчанськ – Землянки км 17+960 - км 23+960, загальний обсяг 

субвенції становить 44,955 млн. грн. 

Виконано капітальний ремонт дороги Т 21 11 Чугуїв – Печеніги – Великий 

Бурлук – с. Мартове та Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук – с. Кицівка. 

Малинівською селищною радою продовжується робота щодо виготовлення 

проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції мосту через 

річку Сіверський Донець в урочищі «Фігуровка». 

Актуальним питанням є необхідність проведення ремонтних робіт на 

автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на 

території району за окремими напрямками. 

Здійснено передачу конкурсних документів до Управління транспорту 

обласної державної адміністрації та до Зміївської міської ради за результатами, 

проведених районною державною адміністрацією, конкурсів на визначення 

виконавця послуг з перевезень на пасажирських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі району. 

Організовано зустріч голови районної державної адміністрації з 

директором Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрієм Савченком. 

Обговорено питання впровадження пілотного проєкту пересувних відділень 

зв’язку в сільській місцевості. З 01 жовтня у 56 населених пунктах Зміївської та 

Чугуївської міських, Слобожанської, Малинівської та Чкаловської селищних 

рад розпочав діяти пілотний проєкт «Пересувне відділення». 

Протягом звітного періоду забезпечувався моніторинг екологічної безпеки 

на території району, проводилися заходи з охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів (земель, лісів, 

надр, об’єктів природно-заповідного та водного фондів), виявлення та усунення 

порушень земельного та природоохоронного законодавства. 
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Проведені виїзні обстеження земельних ділянок на території Вовчанської, 

Чугуївської, Зміївської міських, Печенізької, Старосалтівської, Малинівської, 

Слобожанської селищних рад. Проведені перевірки орендованих земель                   

ТОВ «Молочний світ», ТОВ «Агро-Світ», ТОВ «С-Транс», ТОВ «Білдінг-              

сервіс 1», ТОВ «Ремторобладнання», ТОВ «Лес 2000», ПП «Мисливець»,                  

ТОВ «Берег», бази відпочинку «Біле озеро» Зміївської ТЕЦ,                                      

ПАТ «Центренерго», ПРАТ «Харківспецавто», Благодійного фонду «Мівіна». 

Складено акти обстеження земельних ділянок, направлено запити у відповідні 

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

На контролі залишається питання стану поводження з твердими 

побутовими відходами. У районі послугу з благоустрою та вивезення твердих 

побутових відходів надають місцеві комунальні підприємства та фізичні особи-

підприємці: КП «Малинівка» (Малинівська селищна рада), КП «Чкаловське 

житлово-комунальне експлуатаційне управління – 2013» (Чкаловська селищна 

рада), КП «Єко-Сервіс» (Новопокровська селищна рада), КП «Чугуївський 

комунальний комплекс» та ФО-П Ананьєв О.А. (Чугуївська міська рада),                     

КП «Надія-2» (Слобожанська селищна рада), КП «Салтів водоканал» 

(Старосалтівська селищна рада), КП «Зміїв-Сервіс» (Зміївська міська рада),                 

КП «Джерело та КП «Аква» (Печенізька селищна рада), КП «Вовчанськ» та                  

КП «Вільчанський КПП» (Вовчанська міська рада). 

Крім того, впроваджується робота з роздільного збору твердих побутових 

відходів, у більшості населених пунктів застосовується контейнерна система 

збирання. 

На балансі даних підприємств знаходяться транспортні засоби для 

вивезення відходів, рівень зношеності яких становить від 24 до 100 %. Тому 

першочерговим заходом з вирішення проблеми поводження з твердими 

побутовими відходами – є придбання техніки (спеціально обладнаних для 

вивезення побутових відходів та рідких нечистот транспортних засобів та іншої 

техніки) та необхідної кількості устаткування (контейнерів). 

Здійснено виїзні обстеження територій Малинівської селищної та 

Чугуївської міської рад. Виявленими порушеннями природоохоронного 

законодавства щодо поводження з відходами є несанкціоновані і 

неконтрольовані звалища побутових відходів. До голів відповідних рад були 

направлені акти обстеження земельних ділянок та листи з вимогою ліквідувати 

дані звалища. 

Проведено моніторинг щодо стану поводження з твердими побутовими 

відходами на території громад. 

На території району проведено заходи у рамках всеукраїнської акції                  

з благоустрою «За чисте довкілля» та Дня благоустрою. Органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форми власності було ліквідовано 296 несанкціонованих сміттєзвалищ. Обсяг 

зібраних побутових відходів склав 2,4 тис.куб.м. Упорядковано                              

1976,5 тис.м.куб
 
прибудинкових територій, 18 парків, 19 скверів, 118 дитячих 

та 104 спортивних майданчиків. Приведено до належного санітарно-

екологічного стану 115 кладовищ, 49 братських могил, 9 меморіальних 
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комплексів та 33 місця почесних поховань. До участі в проведенні заходів у 

межах Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» було залучено 4500 осіб.  

На території міських, селищних рад проводилися роботи з озеленення                

з висадкою квітів біля адміністративних будівель, об’єктів соціально-

культурного призначення, кронування та видалення фаутних дерев. Протягом 

дії акції було висаджено 10900 дерев та 2750 кущів.  

Відділом захисту довкілля та природокористування районної державної 

адміністрації проведено інвентаризацію лісових ресурсів щодо виявлення 

самозаліснених земельних ділянок, а також земель, придатних для створення 

нових лісів на території району. 

Проведено моніторинг стану фактичної лісистості району, запасу деревини 

в лісах та їх технічної придатності. Разом з фахівцями лісових господарств 

району за спеціальною схемою проведено обстеження на місцевості, у межах 

лісових інвентаризаційних ділянок. Загалом обстежено майже 2 тисячі ділянок.  

Для проведення інвентаризації лісових ресурсів на території району згідно 

з розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17.09.2021                      

№ 247 створено робочу групу, до складу якої увійшли представники місцевого 

самоврядування, працівники територіальних підрозділів Держгеокадастру у 

Харківській області, головні лісничі лісових господарств, спеціалісти відділів 

земельних ресурсів та екологи району. Загалом у районі виявлено майже                      

13 тис. га самозаліснених земельних ділянок та 8 тис. га придатних до 

заліснення.  

Також проведено інвентаризацію водних об’єктів, об’єктів державної та 

комунальної власності, що знаходяться на території району.  

Взято участь у засіданні Регіональної комісії з інвентаризації водних 

об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, що 

знаходяться на території територіальних громад Харківської області. 

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

у 2021 році для надання роз’яснень з питань у сфері містобудування та 

архітектури, розгляду питань оформлення у власність земельних ділянок для 

містобудівних потреб та введення житла в експлуатацію прийнято 34 фізичних 

та 6 юридичних осіб. 

Розглянуто та узгоджено 39 проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будинків і споруд, а також ведення особистого селянського 

господарства. Забудовникам району було видано 9 будівельних паспортів на 

забудову земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових 

будинків, господарчих будівель та споруд.  

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію по 

Чугуївському району у січні-вересні 2021 року складає 6336 кв.м, або складає 

92,5% до відповідного періоду минулого року. 

У 2021 рік на засіданнях архітектурно-містобудівної ради при 

Департаменті містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 

розглянуто та узгоджено 6 проєктів містобудівної документації: генеральні 

плани сел Зарожне, Тетлега Чугуївської міської ради; генеральних планів та 
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планів зонування територій населених пунктів сел Роздольне, Таранівка та 

Безпалівка Зміївської міської ради; детальний план території по вул. Гагаріна та 

вул. Набережна (передбачивши розташування будинків відпочинку, човнової 

станції та зони відпочинку загального користування) у с. Мартове на території 

Печенізької селищної ради. 

На території району ведеться будівництво об’єктів у рамках Програми 

Президента України «Велике будівництво». Районною державною 

адміністрацією здійснювались заходи щодо моніторингу стану виконання робіт 

на об’єктах. 

У рамках програми підвищення якості медичного обслуговування                      

у сільській місцевості завершено будівництво:  

нової амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у с. Варварівка 

Вовчанської міської ради. Кошторисна вартість будівництва за проєктом складає 

8,8 млн. грн. На будівництво амбулаторії використано коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам – 6,1 млн. грн, з обласного бюджету – 

2,3 млн. грн, з місцевого бюджету – 117,9 тис. грн;  

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини з вбудованим житлом 

для лікаря у с. Чемужівка Зміївської міської ради. Кошторисна вартість 

будівництва за проєктом складає 17,5 млн. грн. На будівництво амбулаторії 

використано коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам                

5,7 млн.грн; 

нової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2               

у смт Старий Салтів. Кошторисна вартість будівництва за проєктом складає             

11,3 млн.грн. На будівництво амбулаторії використано коштів субвенції                      

з державного бюджету місцевим бюджетам 6,1 млн.грн. 

Також завершено реалізацію проєктів з будівельних робіт у приймальних 

відділеннях опорних закладів охорони здоров’я: 

відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з палатами 

інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами та 

ізолятором ім. Є.Й. Мухіна КНП «Чугуївська центральна районна лікарня               

ім. М.І. Кононенка»; 

приймального відділення КНП «Вовчанська центральна районна лікарня» 

Вовчанської міської ради. 

У процесі завершення знаходяться: 

будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у                          

с. Кам’яна Яруга Чугуївської міської ради; 

будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу у м. Чугуїв.  

На постійному контролі районної державної адміністрації знаходиться 

будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу фізкультурно-оздоровчого 

комплексу в смт Новопокровка.  

Протягом року здійснені заходи щодо сприяння збереженню пам’яток 

історії і культури, архітектури та містобудування палацово-паркових, паркових і 

садибних комплексів, природних заповідників, пам’ятків архітектури, 

підтримки в належному стані їх будівельних конструкцій та естетичного 

вигляду фасадів будівель та споруд. 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021           

№ 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня 

безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» 

здійснено обстеження та проведено оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів 

фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. 

Усього обстежено 382 об’єкти фізичного оточення, з них: безбар’єрні –            

94 об’єкта (25 %), частково бар’єрні – 213 (56,3 %) та бар’єрні – 75 (18,7 %). 

Виявлено необхідність забезпечення безперешкодним доступом громадян  

з обмеженими фізичними можливостями до закладу охорони здоров’я,                          

21 закладу освіти, 2 структурних підрозділів з питань соціального захисту 

населення, 49 споруд цивільного захисту, 2 автостанцій. На цей час доступність 

до бар’єрних об’єктів забезпечується за допомогою кнопок виклику. 

Здійснено моніторинг забезпечення містобудівною документацією на 

місцевому рівнях та показників активності містобудівної діяльності. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України                           

від 20.01.2021 № 37-р здійснювались заходи щодо виконання Плану заходів                      

з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року на території 

Чугуївського району. 

Проведено інвентаризацію рекламних засобів, на яких розміщена 

інформація програми Президента України «Велике будівництво»; будівель та 

споруд, які розміщені в охоронних зонах газопроводів високого та середнього 

тиску. 

Відповідно до Закону України від 17.06.2020 № 711-ІХ «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» 

здійснено моніторинг стану розроблення територіальними громадами району 

нової містобудівної документації – комплексних планів просторового 

планування територій для забезпечення використання території як в межах, так 

і за межами населених пунктів. 

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. 

Проведено 12 засідань спостережної комісії при районній державній 

адміністрації, на яких було розглянуто 14 питань. До спостережної комісії за 

звітній період звернень не було. 

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».  

Протягом 2021 року проведено 122 перевірки стану ведення військового 

обліку та бронювання на підприємствах, в установах та організаціях, які 
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розташовані на території Чугуївського району, 8 перевірок – у міських, 

селищних радах.  

Проведено призов громадян на строкову військову службу до Збройних 

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

жовтні-грудні 2021 року відповідно до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 25.03.2021 № 57 «Про проведення призову 

громадян України призовного віку на строкову військову службу у 2021 році», 

яким утворено районну призовну комісію та затверджено Графік засідань 

районної призовної комісії. Забезпечено контроль виконання заходів 

виконкомами міських, селищних рад з оповіщення призовників про їх виклик 

до Чугуївського районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки і забезпечення їх своєчасного прибуття на призовну 

дільницю. Забезпечено взаємодію з Чугуївським районним управлінням поліції 

Головного управління Національної поліції в Харківській області щодо 

розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. 

Навесні до команд призначено 46 осіб (планове завдання виконано на 100 %), 

восени – 44 особи (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. 

Щоквартально проводився моніторинг виконання Програми забезпечення 

публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Чугуївського 

району Харківської області на 2020-2021 роки, затвердженої рішенням районної 

ради від 04.06.2020 року. У зв’язку з обмеженням коштів у районному бюджеті 

фінансування заходів Програми у 2021 року не проводилося. 

Проаналізовано стан виконання Плану організаційних і практичних 

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

період 2020-2021 років, затверджений розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 17.11.2021 № 302. Виконкомами міських, 

селищних рад 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 7 веслувальних та 2 моторних 

човни). 

У березні 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.  

З органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, 

установами району заходів відпрацьовано питання щодо запобігання загибелі 

людей на водних об’єктах та готовності місць масового відпочинку населення 

на воді. Виконкомами Вовчанської, Зміївської, Чугуївської міських та 

Новопокровської, Печенізької, Слобожанської, Старосалтівської селищних рад, 

з урахуванням даних відомостей по обліку місць масового відпочинку людей на 

водних об’єктах Чугуївського району у 2021 році, проведена робота з 

http://www.chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Rozpor/2021/2021-04/76%20%2014.04.2021.pdf
http://www.chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Rozpor/2021/2021-04/76%20%2014.04.2021.pdf
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власниками місць масового відпочинку щодо укладення договорів на 

обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування з аварійно-рятувальними 

службами. Проведено обстеження підводної частини дна акваторії 9 пляжів: 

Вовчанська міська рада – 4 пляжі, Зміївська міська рада – 2, по одному –                 

у Новопокровській, Слобожанській, Старосалтівській селищних радах. 

Розроблено заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. На території району створено 17 

стаціонарних/денних пунктів обігріву населення, підготовлено 13 одиниць 

техніки до дій при несприятливих погодних умовах, проведена робота щодо 

заготівлі протиожеледних матеріалів; вжито заходів щодо встановлення 

додаткових інформаційних знаків на аварійно-небезпечних ділянках доріг. 

Окрім того, проведено моніторинг стану готовності органів місцевого 

самоврядування, лісокористувачів, організацій, підприємств та установ 

району до протипожежного захисту лісів та до реагування у випадку 

виникнення великих пожеж в екосистемах району у весняно-літній період                              

2021 року. У навності розрахунок сил та засобів, які плануються до залучення 

на гасіння лісових пожеж у 2021 році, до них включено пожежні команди 

військових частин Чугуївського гарнізону.  

Перевірено стан системи оповіщення та зв’язку при виникненні 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із великими лісовими пожежами. Система 

оповіщення населення району знаходиться в працездатному стані. До 

керівників сільськогосподарських підприємств району доведено вимоги про 

заборону палінь і вогневого очищення у смугах відведення автомобільних 

шляхів, на території господарств, полів, лугів. Виконкомами місцевих рад 

проведені комісійні перевірки стану протипожежного захисту населених 

пунктів, котеджних містечок, дачних і садових товариств та інших об’єктів, що 

прилягають до лісових масивів. 

Щокварталу здійснювався моніторинг накопичення, зберігання та 

використання об’єктових матеріальних резервів.  

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 2021 року накопичено засобів індивідуального захисту 

для працюючого персоналу на суму 411891,16 грн. Засоби індивідуального 

захисту органів дихання для непрацюючого населення району у 2021 році не 

закупалися.  

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 (протокол від 23.09.2021 № 17). 

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 
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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. 

Здійснено моніторинг знищення виявлених на території міських, селищних 

рад вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. 

Проведено 23 засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району, на яких розглянуто                  

38 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 за 2020 рік та визначення завдань на 2021 рік.  

 

На курсах удосконалення керівних кадрів І категорії Навчально-

методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Харківської області пройшли навчання 179 осіб з числа керівних кадрів, 

фахівців у сфері цивільного захисту підприємств, установ і організації 

Чугуївського району або 93 % від Плану комплектування. 

Підготовлено та проведено 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. Розглянуто 

питання щодо підведення підсумків функціонування ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району 

у 2020 році та визначення основних завдань цивільного захисту на 2021 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»; «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»; «Дії органів управління 

та сил ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Чугуївського району у разі виникнення надзвичайної ситуацій, 

пов’язаної з витіканням рідкого хлору на хлоропереливній станції                    

(смт Кочеток) комплексу водопідготовки «Донець» відокремленого підрозділу 

комунального підприємства «Харківводоканал» за участю керівників відділів 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
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Харківській області, комплексу водопідготовки «Донець» відокремленого 

підрозділу комунального підприємства «Харківводоканал. 

Взято участь у практичній роботі Штабу району територіальної оборони 

та практичних діях підрозділів 125 батальйону територіальної оборони щодо 

охорони важливих об’єктів місцевого та регіонального значення в рамках 

інструкторсько-методичних зборів з керівництвом територіальної оборони 

регіональних зон східного регіону України, які пройшли під керівництвом 

заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України з 

територіальної оборони та командувача військ оперативного командування 

«Схід». 

Також, взято участь у командно-штабних навчаннях та тактико-

спеціальних навчаннях за темою: «Дії органів управління та сил Чугуївської 

районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Харківської області під час ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виникненням пожеж в природних 

екосистемах» у с. Черкаський Бишкин Слобожанської селищної ради під 

керівництвом начальника Харківського обласного управління лісового та 

мисливського господарства та директора Департаменту цивільного захисту 

обласної державної адміністрації; роботі обласної комісії у складі 

представників Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій України у Харківській області та Департаменту 

цивільного захисту обласної державної адміністрації з перевірки діяльності 

районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування у частині 

виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань 

техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту. 

Проведено засідання: 

Міжвідомчої робочої групи для вирішення актуальних питань, пов’язаних 

з охороною та обороною державного кордону в межах території Чугуївського 

району з метою розгляду питань відведення земельних ділянок приватної та 

державної власності, що знаходяться вздовж українсько-російського 

державного кордону у межах території Вовчанської міської ради для подальшої 

передачі їх Державній прикордонній службі України; 

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 2021 році оцінки 

готовності захисних споруд цивільного захисту, що знаходяться на території 

району. Балансоутримувачами проведена оцінка стану готовності 89 (70 %) 

захисних споруд цивільного захисту; 

координаційної робочої групи для вирішення питань, пов’язаних з 

державною реєстрацією земельних ділянок, що належать до земель оборони у 

Чугуївському районі. Розглянуті питання, які виникли під час реєстрації 

земельних ділянок, що належать до земель оборони, розташованих на території 

Чугуївського району. 

На виконання Закону України «Про основи національного спротиву» у 

грудні головою районної державної адміністрації здійснено робочий виїзд на 
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об’єкт, де планується розмістити батальйон територіальної оборони Збройних 

Сил України Чугуївського району. Триває робота щодо формування 

військового підрозділу, укомплектування його кадрового складу та 

упорядкування місця дислокації. Проведено День територіальної оборони 

України на на базі Чугуївського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки Харківської області. 

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 2021 році звернулись за призначенням субсидії – 6615 домогосподарств 

(8,1 %). Призначено субсидій – 18252 домогосподарствам (30,3 %) на суму 

9583,06 тис. грн, (у 2020 році – 10945 домогосподарствам (82,4 %). 

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

призначенням житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям призначено субсидій 586 сім’ям. 

На 01.01.2022 року користуються субсидією: на житлово-комунальні 

послуги – 14476 домогосподарств (24,1 %); на тверде паливо –                               

1302 домогосподарств. 

Середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає –           

1084,39 грн, що на 84,97 грн більше ніж у 2020 році. 

Середній розмір субсидії на тверде паливо складає 3153,92 грн. 

Протягом 2020 року до будинків-інтернатів району і області було 

влаштовано 2 самотніх громадян, які потребували стороннього догляду. 

Щомісячно проводились моніторинги рівня оплати праці та стан її виплати 

на підприємствах району. Рівень середньомісячної заробітної плати по району 

становив 11688 грн. Розмір мінімальної заробітної плати вона перевищує у                   

двічі, від обласного рівня заробітна плата складає 94,6 %.  

Щомісяця оновлювалась інформація з питань стану виплати заробітної 

плати та її розміру, пенсійного забезпечення та стану призначення житлових 

субсидій. 

У 2021 році на проведення громадських та інших робіт тимчасового 

характеру витрачено кошти місцевих бюджетів у сумі 197,3 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 2021 року проведені наради та семінари з питань укладання               

та реєстрації колективних договорів на 2021 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 2020-2021 років; 

залучення незайнятого населення до участі в громадських та інших роботах 
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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; рівня середньомісячної заробітної плати на підприємствах 

району та стану її виплати тощо. 

Проведені семінари-наради з уповноваженими особами селищних рад             

з питання надання роз’яснень щодо встановлених тарифів на                            

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

2021-2022 років. 

Cтворено робочу групу з виявлення закладів-надавачів соціальних послуг 

недержавного сектору на території району (розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 14.12.2021 № 326). 

Управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації проведені засідання консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, а саме: 

13 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                  

586 домогосподарствам, пільг за фактичним місцем проживання –71 особі); 

4 засідання районної тристоронньої соціально-економічної ради; 

4 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення; 

12 засідань комісії з легалізації робочих місць та доходів, своєчасної 

виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат; 

4 засідання районного комітету забезпечення доступності інвалідів та 

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

транспортної інфраструктури; 

21 засідання районної комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам; 

4 засідання комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілість України, а також членів їх 

сімей, про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення; 

6 засідань 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; 

2 засідання Координаційної ради з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території 

Чугуївського району. 

Першочерговим питанням перед районною державною адміністрацією  у 

2021 році було здійснення контролю за розповсюдженням на території району 

COVID-19 та стану вакцинації усіх категорій громадян від COVID-19 на 

території району. 

Відділом освіти, охорони здоров’я, культури, спорту районної державної 

адміністрації здійснювався щоденний моніторинг лабораторно підтверджених 
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випадків захворювання на COVID-19 по населених пунктах та лікувальних 

закладах району, задіяних у боротьбі із COVID-19. З метою недопущення 

розповсюдження коронавірусної інфекції здійснювалась координація роботи та 

контроль за діяльністю центрів масової вакцинації населення та пунктів 

вакцинації. Проводився щоденний моніторинг масової вакцинації по населених 

пунктах району. 

З метою забезпечення належного функціонування закладів освіти району          

в умовах адаптивного карантину здійснювалися щоденні моніторинги щодо 

кількості працівників закладів освіти району, які пройшли вакцинацію від 

COVID-19 та щодо виявлення хворих учнів (вчителів) на COVID-19 у закладах  

загальної середньої освіти району. 

Здійснювались заходи щодо передачі закладів загальної середньої освіти зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району до 

комунальної власності територіальних громад.  

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. 

Підготовлені презентаційні матеріали з фото та описом найпривабливіших 

туристичних об’єктів, що розташовані на території територіальних громад 

району, для створення єдиного стенду туристичних об’єктів району для 

популяризації туристичних можливостей регіону у рамках проведення 

пересувної виставки під відкритим небом «Харківщина: туристичні відкриття». 

Проведено моніторинг наявності арт-об’єктів (муралів, графіті) на 

території району та готовності музейних закладів району до евакуації 

культурних цінностей у разі збройного конфлікту. 

Згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації              

від 28.07.2021 № 204 спільною робочою групою проведено вивчення стану 

готовності закладів освіти, розташованих на території району, у тому числі              

з урахуванням заходів реформи шкільного харчування. За результатами огляду 

відзначено, що заклади освіти району якісно підготовлені до нового 

навчального року. Проведено моніторинг формування мережі опорних закладів 

загальної середньої освіти та їхніх філій, що функціонують у районі. 

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              

взято участь у співбесіді директора Департаменту освіти і науки обласної 
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державної адміністрації з керівниками органів управління у сфері освіти 

міських, селищних рад. 

За участю керівництва району проведено робочу зустріч фахівців 

Департаменту культури і туризму обласної державної адміністрації, обласних 

комунальних закладів культури з представниками територіальних громад 

району з питань культури. 

Педагогічні працівники закладів освіти району, працівники управлінь              

у сфері освіти територіальних громад та районної державної адміністрації взяли 

участь у конференції «Учені Національної академії педагогічних наук               
України – українським учителям», яка проходила у режимі онлайн трансляції. 

Окрім того, представниками району взято участь у обласній серпневій 

конференції педагогічних працівників, відзначено найкращих освітян області.  

Відбулися засідання комісії з надання категорій дитячо-юнацьким 

спортивним школам, що знаходяться на території Чугуївського району, 

розглянуто матеріали КЗ «Вовчанська дитячо-юнацька спортивна школа».  

Проведено 17 засідань оргкомітету та складу журі з проведення                              

ІІ районного етапу Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів                     

у 2021/2022 навчальному році щодо перевірки учнівських робіт. 

Протягом року на території району проводилися заходи до державних та 

видатних дат, а саме: 

з нагоди 150-річниці  дня народження Лесі Українки, та 207-ї річниці з дня 

народження Тараса Шевченка проведені книжкові виставки, уроки пам’яті, 

літературні читання, свята-вшанування; 

з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій проведені масові заходи, мітинги, урочисті покладання квітів до 

братських могил; 

з нагоди відзначення Дня Європи в закладах загальної середньої освіти 

району проведені в онлайн режимі тематичні години історії, квести, вікторини, 

тематичні книжкові виставки «Україна – серце Європи»; 

з нагоди відзначення дня Матері в публічних бібліотеках району проведені 

книжкові виставки «Довіку Матінку шануй, свій найсвятіший оберіг»; 

16.05.2021 року з нагоди Міжнародного дня музеїв в КЗ «Художньо-

меморіальний музей І.Ю.Рєпіна» пройшов тематичний захід «Ніч у музеї»,               

у Соколівському музеї Бойового братерства філії КЗ «Зміївський краєзнавчий 

музей» пройшли віртуальні виставки єкспонатів; 

до Дня вишиванки в закладах загальної середньої освіти, публічних 

бібліотеках та краєзнавчих музеях району пройшли літературні виставки про 

народну творчість, віртуальні виставки вишитих робіт з фондів музеїв та 

особистих фондів майстринь. Працівники районної державної адміністрації та 

районної ради долучилися до тематичного заходу «Історія Слобожанської 

вишиванки» у КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»; 

до Дня Державного Прапора та 30-ї річниці Незалежності України. 

відбулися: хода Єдності, церемонія підняття Державного Прапору України, 

нагородження кращих працівників органів місцевого самоврядування, 

проведені спортивні змагання; 
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з нагоди відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,                 

в територіальних громадах району відбулися жалобні заходи; 

01 вересня 2021 року у всіх закладах загальної середньої освіти району 

були проведені свята «День Знань»; 

відбулось святкування Дня фізичної культури і спорту в закладах загальної 

середньої освіти, дитячо-юнацьких спортивних школах, громадських 

організаціях спортивної направленості територіальних громад району: 

проведені змагання з видів спорту, зустрічі з ветеранами спорту, спортивні 

свята та розваги «Олімпійці серед нас», нагородження видатних спортсменів, 

до Всеукраїнського Олімпійського уроку, Олімпійського тижня в рамках 

Європійського тижня спорту, проведені змагання з настільного тенісу, футболу, 

волейболу, бадмінтону, проведені конкурси, пов’язані з розвитком і 

пропагандою олімпійського руху; 

з нагоди Міжнародного Дня Миру учні закладів загальної середньої освіти 

взяли участь у флешмобі «Голуб миру» та виставках малюнків: «Лети, наш 

голубок – символ миру, добра та світла», «Хай буде мир», «Мир крокує по 

планеті», «Наш дім – планета Земля». Проведені виховні години: «Хай буде 

мир на всій землі», «Мир на землі – радість у родині», «Дружно за мир стояти – 

війні не бувати», «Діти проти війни». Працівниками бібліотек-філій 

територіальних громад району було експоновано виставки тематичної 

літератури: «Під мирним небом», «Нам всім потрібен мир»; 

з нагоди Дня партизанської слави у територіальних громадах району 

проведені урочисті привітання ветеранів, мітинги з покладання квітів до 

пам’ятників загиблим воїнам, уроки-реквієм «Поки горить свіча не згасне 

пам’ять», фото-книжкові виставки «Роль партизанського руху у Великій 

Перемозі», години мужності «Партизанськими стежками», екскурсії до 

історико-краєзнавчих музеїв тощо; 

з нагоди відзначення Всесвітнього дня туризму проведені туристичні 

змагання, туристичні вікторини, пішохідні екскурсії; 

з нагоди святкування Дня захисника і захисниць України, Дня 

Українського козацтва у закладах загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти, дитячо-юнацьких спортивних школах, бібліотеках-філіях 

територіальних громад району проведено мітинги, урочисті церемонії, 

патріотичні квести «Ми нащадки козаків», години спілкувань, книжково-

ілюстративні виставки «В серцях несемо вдячності немало всім тим, хто землю 

боронить», спортивні заходи «Козацькі розваги», «Козацькому роду нема 

переводу», «Нащадки козацької слави»; 

до Дня визволення України від фашистських загарбників на території 

району проведено: акції «Ветерани живуть поряд», «Вахта пам’яті»; 

покладання квітів до пам’ятника Воїнам-односельцям; мітинги, хвилини 

мовчання біля братських могил  Воїнам-визволителям; Урочисті заходи «Нам 

не забути днів війни…», історико-патріотичні години «Україна в полум’ї 

війни», Історичний віраж «Війна, яка пройшла крізь серце», години мужності 
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«Пам’ять про війну нам книга оживляє», літературно-музичні композиції 

«Згадаймо, друзі, про полум'яні роки  наших батьків і дідів»; 

з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та 

аматорів народного мистецтва у територіальних громадах району  проведені 

відео-звіти народних та зразкових колективів на підтвердження звання, онлайн-

привітання культпрацівників та аматорів народного мистецтва з професійним 

святом, книжкові виставки «Душі живі перлини», літературні хвилинки «Моя 

мова солов’їна»; 

до Дня Гідності та Свободи проведені Уроки мужності «Україна – країна 

нескорених!», виховні заходи «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не 

перекреслить мій народ!», тематичні лінійки, виховні години приурочені 

вшануванню Героїв Небесної Сотні та воїнів-захисників України «Хто вмирає в 

боротьбі – в серцях живе повіки!»; 

до Дня пам’яті жертв голодоморів проведено: поминальні панахіди у 

храмах, хвилини мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів, зустрічі-

реквієм «Голод 33-го – біль душі і пам’ять серця», лекції та показ 

документальних фільмів, виставки-реквієм «Не згасне в серці пам’яті свіча», 

участь у загальноукраїнській  акції «Засвіти свічку»; 

з нагоди святкування Дня Збройних Сил України у закладах загальної 

середньої освіти, позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних  школах,  

бібліотеках-філіях територіальних громад району проведено: виховні години, 

бесіди «З Україною в серці»; години спілкувань «Ми нащадки козацької 

слави»; книжково-ілюстративні виставки «Дякую тобі, мій Захисник»; 

виставка-вшанування «Наше військо – наша гордість»; спортивні заходи 

«Козацькі розваги». 

До Дня Святого Миколая, новорічних свят проведені святкові заходи по 

закладах загальної середньої освіти, позашкільної освіти, дитячо-юнацьких  

спортивних  школах, бібліотеках-філіях територіальних громад району. 

Здійснювались заходи щодо реалізації державної політики з питань 

захисту прав дітей.  

Протягом 2021 року проведено 52 планових виїздів по виявленню 

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, обстеження умов проживання прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу  відповідно графіку на 2021 рік. Виявлено              

7 дітей, які знаходились без догляду батьків. Діти були влаштовані в родину 

патронатного вихователя. Обстежено умови проживання дітей в 98 сім’ях 

пільгового контингенту, з них 11 сімей перебувають у складних життєвих 

обставинах. Усіх батьків попереджено батьків про адміністративну 

відповідальність.  

У 2021 році проведено 16 засідань комісії з питань захисту прав дитини 

районної державної адміністрації, на яких розглянуто 69 питань, за 

результатами засідань видано 80 розпоряджень голови районної державної 

адміністрації, підготовлено 13 висновків районної державної адміністрації про 

доцільність позбавлення батьківських прав батьків. 

https://naurok.com.ua/urok-muzhnosti-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi-ukra-na---kra-na-neskorenih-38554.html
https://naurok.com.ua/urok-muzhnosti-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi-ukra-na---kra-na-neskorenih-38554.html
https://naurok.com.ua/vidkritiy-vihovniy-zahid-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi-narod-miy-e-narod-miy-zavzhdi-bude-nihto-ne-perekreslit-miy-narod-99700.html
https://naurok.com.ua/vidkritiy-vihovniy-zahid-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi-narod-miy-e-narod-miy-zavzhdi-bude-nihto-ne-perekreslit-miy-narod-99700.html
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До центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей м. Харкова  

влаштовано 4 дітей різного віку, 11 особам надано статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування, 10 дітей влаштовано до дитячого будинку сімейного 

типу, 4 дитини, позбавлені батьківського піклування, влаштовано до прийомної 

сім’ї. До родин патронатних вихователів, з метою надання комплексу послуг          

з патронату над дитиною, влаштовано 5 дітей, 1 – влаштовано до сімейних 

форм виховання. 

У 2021 році створено 2 прийомні сім’ї  в смт Малинівка. 

Взято участь у 4 судових засіданнях щодо захисту житлових та майнових 

прав дітей; 36 засіданнях – відносно батьків, які не виконують свої батьківські 

обов’язки; 8 засіданнях – щодо призначення та виплати аліментів;                                

11 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 

метою обстеження умов проживання родин, до яких повернулись діти із 

закладів інституційного догляду з цілодобовим перебуванням. 

На особистий прийом до служби у справах дітей звернулось 173 особи, 

прийнято 65 заяв з різних питань, що стосуються дітей. Всі звернення 

задовільнені.  

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». 

Протягом року відділом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю районної державної адміністрації здійснювався 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. 

З метою забезпечення всебічного, оперативного інформування 

громадськості про діяльність районної державної адміністрації, її керівництва 

та структурних підрозділів забезпечувалося інформаційне наповнення 

офіційного вебсайту, сторінки у Facebook щодо інформації про суспільно-

політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток 

району, щоденну статистику захворюваності на COVID-19 та щотижневу 

епідситуацію в районі. 

За результатами проведеної роботи підготовлено 52 щотижневі та                   

12 щомісячних інформацій щодо суспільно-політичної ситуації в районі.  
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За рік на вебсайті було розміщено 2414 матеріалів, з них 2237 (93 %) 

становили новини. 

На сторінці районної державної адміністрації у соціальній мережі Facebook 

опубліковано 1748 матеріалів.  

Діяльність районної державної адміністрації висвітлено у 26 номерах 

газети «Вісник Чугуївщини», підготовлено 41 публікацію.                 

Проводилася робота з висвітлення діяльності голови районної державної 

адміністрації у соціальних мережах. З квітня по грудень на сторінках у 

фейсбуці, інстаграмі та телеграмі та розміщено 344, 301 та 289 публікацій 

відповідно.  

Щотижнево на офіційному вебсайті поновлювалася інформація про 

надходження запитів на публічну інформацію. 

Також відстежувалася поточна ситуація в релігійному середовищі                  

у Чугуївському районі. 

Протягом року надавалася організаційна підтримка та допомога інститутам 

громадянського суспільства у процесі реалізації їх ініціатив та здійснення ними 

статутних завдань. 

Проведено роботу щодо підтримки інформаційної кампанії про земельну 

реформу в Україні, Гіду з державних послуг та інформаційної кампанії 

Міністерства цифрової трансформації України з реалізації функцій електронної 

демократії, забезпечення доступу українців до отримання публічних послуг 

онлайн, переходу до електронного документообігу, спрощення ведення бізнесу 

тощо. На офіційному вебсайті районної державної адміністрації розміщені 

інформації щодо проєктів, які реалізуються на Єдиному порталі державних 

послуг «Дія» за темами: «Запущено національний тест на цифрову 

грамотність», «Мінцифра модернізує Центри надання адміністративних послуг 

та розбудовує мережу Дія. Центрів», «COVID сертифікати», «Послуги для тих, 

хто планує розпочати медичну діяльність», «Запровадження онлайн-

моніторингу адмінпослуг», «Послуги для внутрішньо переміщених осіб», 

«Кількість державних послуг у Центрі надання адміністративних послуг 

збільшиться в тричі», «Перший етап режиму «без паперів», «Мінцифри 

розширило функціонал платформи ВзаємоДія», «В Україні триває місяць 

цифрової грамотності», «Дія» запускає тест зміни місця проживання онлайн по 

всій Україні», «Відтепер оформити субсидії, призначити або перерахувати 

пенсії, отримати довідку про страховий та трудовий стаж можна онлайн у Дії»,                 

«У застосунку Дія з’явився COVID-сертифікат у PDF-форматі». 

Проведено роботу з міськими, селищними радами з питань розміщення на 

своїх вебсайтах інформації щодо можливості проведення конкурсів із 

визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка на онлайн-платформі «ВзаємоДія»; участі у навчальній 

програмі «Стійкість до впливів: ухвалення рішень на основі роботи з 

інформацією»; забезпечення виконання Плану з підготовки та відзначення             

78-ї річниці визволення Харківської області від нацистських загарбників та Дня 
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партизанської слави, Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Підготовлено інформації щодо перейменованих об’єктів топоніміки                     

в межах району упродовж 2014-2021 років; утворення громадської ради при 

районній державній адміністрації; виконання планів заходів з підготовки та 

відзначення у Харківській області державних свят; стану державно-церковних 

відносин, зустрічей керівництва району з керівниками релігійних організацій, 

участі релігійних організацій у заходах із суспільної моралі; інституту старост у 

територіальних громадах. 

У жовтні 2021 року було розпочато процес формування нового складу 

громадської ради при районній державній адміністрації. З цією метою 

розпорядженням голови районної державній адміністрації від 25.10.2021 № 282 

створено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування 

нового складу громадської ради.  

Прийом заяв для участі в установчих зборах від інститутів громадянського 

суспільства тривав до 21 грудня 2021 року. Оскільки заяв від інститутів 

громадянського суспільства не надійшло, новий склад громадської ради при 

районній державній адміністрації не сформовано. 

Здійснювалося наповнення розділу «Громадська рада» на офіційному 

вебсайті районної державної адміністрації. 

Висвітлено у засобах масової інформації 55 привітань та звернень від 

керівництва районної державної адміністрації з нагоди державних, професійних 

свят, визначних дат. 

З метою забезпечення законності і правопорядку, додержання прав               

і свобод громадян проводився аналіз виконання вимог антикорупційного 

законодавства України у районній державній адміністрації. 

Районною державною адміністрацією здійснювались заходи щодо 

безумовного виконання Закону України «Про звернення громадян». 

Забезпечено своєчасне опрацювання та надання відповідей на звернення 

громадян. 

За 2021 рік на адресу районної державної адміністрації надійшло               

607 звернень громадян (у 2020 – 332). За формою надходження звернення 

розподілилися: через обласну державну адміністрацію – 480 (у 2020 – 207), 

поштою – 70 (у 2020 – 19), від інших організацій, установ – 8 (у 2020 – 6), 

особисто від громадян – 39 (у 2020 – 78), на особистому прийомі – 0                   

(у 2020 – 8), на електронну пошту надійшло 10 звернень (у 2020 – 14).  

Серед звернень, що надійшли, зареєстровано 12 дублетних (у 2020 – 16),  

19 повторних (у 2020 – 0) та 22 колективних звернення (у 2020 – 22) за                     

1012 підписами. 

За звітний період надійшло пропозицій (зауважень) – 3 (у 2020 – 0),                

скарг – 41 (у 2020 – 9), заяв (клопотань) – 563 (у 2020 – 323).  

З урахуванням всіх звернень, у тому числі і колективних, до районної 

державної адміністрації звернулося 1597 громадян (у 2020 – 1112).  У своїх 

зверненнях громадяни порушили 638 різноманітних питань (у 2020 – 360).  
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Відповідно до соціально-професійного стану заявників до районної 

державної адміністрації звернулося пенсіонерів – 149 (у 2020 – 84), робітників – 

57 (у 2020 – 24), працівників бюджетної сфери – 16 (у 2020 – 4), селян – 6         

(у 2020 – 0), військовослужбовців – 3 (у 2020 – 2), підприємців – 1 (у 2020 – 0), 

безробітних – 21 (у 2020 – 8), учнів, студентів – 0 (у 2020 – 4), осіб, що 

позбавлені волі – 1 (у 2020 – 0), інших категорій громадян – 353 (у 2020 – 206). 

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани праці, учасники війни, діти війни, особи з інвалідністю, учасники 

бойових дій, а також багатодітні сім’ї, одинокі матері, учасники ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасники АТО/ООС і члени їх сімей 

та інші категорій громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.              

За 2021 рік надійшло 129 таких звернень (у 2020 – 80). 

Основні питання, з якими зверталися громадяни, стосувалися 

комунального господарства – 221, соціальної політики та соціального захисту – 

135 (щодо надання матеріальної допомоги на лікування та у зв’язку з                   

COVID-19). Громадяни також зверались з питань культури та культурної 

спадщини – 42; аграрної політики і земельних відносин – 40; охорони здоров’я 

– 32; діяльності органів місцевого самоврядування – 31; транспорту та зв’язку – 

30; екології та природних ресурсів, житлової політики – по 21; праці і 

заробітної плати – 16; економічної, цінової політики та будівництва – 15; 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і 

свобод громадян – 13; сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей – 10; 

діяльності місцевих органів виконавчої влади та освіти, наукової, науково-

технічної, інноваційної діяльності – по 4; інші питання – 3. 

Усім громадянам, які зверталися до районної державної адміністрації                

за матеріальною допомогою, були надані відповідні роз’яснення. 

Протягом звітного періоду із загальної кількості звернень, що надійшли до 

районної державної адміністрації, 49 – вирішено позитивно (8,1 %), на 264 – 

надані роз’яснення згідно з чинним законодавством (43,4 %), 273 – відправлено 

за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення 

громадян» (45 %), 12 звернень відкликані заявниками (2 %), за результатами 

розгляду 4 звернень видано розпорядження голови районної державної 

адміністрації (0,7 %). На даний час у стадії розгляду перебуває 5 звернень               

(0,8 %). 

Відповіді на звернення громадян надаються своєчасно, у терміни, 

визначені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян».  

Порядок проведення особистого прийому громадян посадовими особами 

районної державної адміністрації затверджено розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 11.05.2018 № 178, зареєстроване в 

Головному територіальному управлінні юстиції в Харківській області 

16.04.2018 за № 28/1643.  

У громадян також є можливість подати звернення шляхом направлення 

поштою, надсилання електронного звернення на адресу електронної пошти, яка 

зазначена на офіційному вебсайті районної державної адміністрації, або 
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подзвонивши за телефоном «гарячої лінії», роботу якої організовано для 

оперативного реагування на питання, які турбують мешканців району.  

Телефон «гарячої лінії» працює щоденно. За 2021 рік надійшло 11 дзвінків 

від мешканців району. Усі дзвінки було зареєстровано, а звернення, що 

потребували більш детального розгляду, було поставлено на контроль для 

виконання відповідними структурними підрозділами районної державної 

адміністрації з метою вирішення питань та надання роз’яснень заявникам 

згідно з чинним законодавством. 

Однією з форм спілкування з громадянами в районній державній 

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

поточний період проведено 5. Тема спілкування заздалегідь доводиться до 

відома мешканців району через офіційний вебсайті районної державної 

адміністрації та шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці у 

Facebook. На більшість звернень, які надійшли під час телефонного зв’язку, 

було надано роз’яснення безпосередньо під час спілкування.  

Протягом звітного періоду до громадської приймальні з надання 

безоплатної первинної правової допомоги районної державної адміністрації 

звернулося 15 громадянина, яким було надано юридичну допомогу.  

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. На засіданнях комісії розглядаються питання, що викликають 

соціальну напругу та потребують мобілізації ресурсів та зусиль органів 

виконавчої влади різного рівня і органів місцевого самоврядування.   

У районній державній адміністрації забезпечено виконання Закону 

України «Про доступ до публічної інформації»: сформовано базу даних 

публічної інформації; надання відповідей на запити у встановлені строки. 

Забезпечено організацію обов’язкової реєстрації у системі обліку 

документів районної державної адміністрації, що містять публічну інформацію, 

проаналізовано стан надходження запитів на інформацію. 

Упродовж 2021 року до районної державної адміністрації надійшов                 

51 запит на публічну інформацію. 26 запитів надійшло від фізичних осіб,                    

25 – від юридичних. 

Запити на інформацію стосувалися різних сфер: соціального захисту, 

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

агропромислового розвитку, земельних питань, розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства тощо. 

Усі запити було опрацьовано у межах встановлених законодавством 

термінів, 29 з яких задовільнено, 15 – направлено належним розпорядникам 

запитуваної інформації для підготовки у визначений законодавством термін,          

по 6 запитам було відмовлено у відповідності до положень чинного 

законодавства, відкликано запитувачем інформації – 1. Протягом 2021 року 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності районної державної адміністрації               
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як розпорядника публічної інформації з боку запитувачів не було. Було 

зареєстровано і внесено до бази даних публічної інформації районної державної 

адміністрації 447 документів, всього внесено до системи обліку                                

12467 документів. 

Керівництвом районної державної адміністрації вживаються заходи щодо 

виявлення і усунення причин, що породжують скарги громадян, та є підставою 

для обґрунтованих повторних звернень та звернень до органів вищого рівня. 

Головним спеціалістом відділу управління персоналом апарату районної 

державної адміністрації, на яку тимчасову покладено обов’язки уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення корупції у районній державній 

адміністрації, здійснювалося візування 161 проєкту розпорядження голови 

районної державної адміністрації та 523 проєктів наказів керівника апарату 

районної державної адміністрації з кадрових питань, розпоряджень голови 

районної державної адміністрації нормативно-правового характеру протягом 

2021 року не видавалося. Упродовж 2021 року 6 осіб пройшли підвищення 

кваліфікації у Навчально-науковому інституті «Інститут державного 

управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна      

(далі – інститут державного управління) за загальною короткостроковою 

програмою «Запобігання проявам корупції в органах влади». 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 

магістрів державної служби та державного управління. У районній державній 

адміністрації працюють 8 магістрів державного управління, 7 магістрів 

державної служби і 15 магістрів публічного управління та адміністрування. 

Наразі один працівник районної державної адміністрації є слухачем 

інституту державного управління для здобуття освіти за спеціальністю галузі 

знань «Публічне управління та адміністрування» за заочною формою навчання. 

Підвищення кваліфікації здійснювалося за обласними та регіональними 

планами-графіками. 

Упродовж 2021 року підвищили кваліфікацію 124 особи (93,2 % від 

кількості працюючих), з них: 2 – керівники вищого рівня, 42 державних 

службовці категорії «Б», 80 – категорії «В». За загальною професійною 

програмою підвищили кваліфікацію 23 особи, з них: 7 державних службовців 

категорії «Б», 16 – категорії «В». За загальними короткостроковими 

програмами підвищили кваліфікацію 101 особа, з них: 2 – керівники вищого 

рівня, 35 державних службовців категорії «Б», 64 – категорії «В». З числа цих 

осіб у сфері запобігання корупції підвищили кваліфікацію 6 державних 

службовців, по три з кожної категорії.  

Декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або 

місцевого самоврядування, за 2020 рік, подали 216 державних службовців 

районної державної адміністрації (фактично працюючих та звільнених 
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упродовж 2020-2021 років, з урахуванням Зміївської, Вовчанської та 

Печенізької районних державних адміністрацій). Ці декларації наявні в 

Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 

На одного державного службовця, який не своєчасно подав декларацію 

особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого 

самоврядування, а саме декларацію суб’єктів декларування, які припиняють 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування, та на 2 державних службовців, які не подали щорічну 

декларацію направлені відповідні  повідомлення до Національного агентства           

з питань запобігання корупції відповідно до вимог чинного законодавства. 

Вчасно подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, кандидати на зайняття посад 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 2021 року 

проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 

структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

У районній державній адміністрації оцінювалися результати службової 

діяльності 124 державних службовців (94,6 % від фактично працюючих);                  

не підлягали оцінюванню 7 осіб (на дату написання відповідних актів про 

визначення результатів виконання завдань державними службовцями). 

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 отримало                

19 осіб (12 – категорії «Б», 7 – «В»), позитивну – 101 особа (28 – категорії «Б», 

73 – «В»), негативну – жодна особа. Щодо чотирьох осіб процедура оцінювання 

за посадою державної служби, яку вони займали, була припинена у зв’язку           

із звільненням із державного органу та/або переведенням на іншу посаду. 

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. 

У 2021 року щодо 13 осіб розпочато перевірку, передбачену Законом 

України «Про очищення влади». Успішно її пройшли 7 державних службовців, 

щодо 6 перевірка не закінчена у зв’язку із колізією в чинному законодавстві. 

Двоє кандидатів, щодо яких у 2020 році було 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 
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ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2015 року № 171 (із змінами), успішно її пройшли в 2021 році. 

Систематично проводилася робота з військового обліку і бронювання 

військовозобов’язаних районної державної адміністрації. 

Упродовж 2021 року видано 161 розпорядження голови районної 

державної адміністрації з кадрових питань, з них: з особового складу – 84, про               

відпустки – 73, про відрядження – 4 та 104 розпорядження голови районної 

державної адміністрації, голови комісії з реорганізації районної державної 

адміністрації, з них: з особового складу – 102, про відпустки – 2. Окрім того, 

підготовлено 29 проєктів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з основної діяльності. 

Також видано 523 накази керівника апарату районної державної 

адміністрації з кадрових питань, з них: з особового складу – 335, про           

відпустки – 165, про відрядження – 23. Підготовлено 13 проєктів наказів 

керівника апарату районної державної адміністрації з основної діяльності. 

За звітний період проведено 3 засідання Ради по роботі з кадрами районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто 6 питань; 49 засідань 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 28 переможців;                         

4 засідання конкурсної комісії Чугуївської районної державної адміністрації           

на зайняття посад державної служби, призначення на які здійснюється головою 

районної державної адміністрації, за рекомендаціями якої визначено                               

2 переможців. За результатами засідань складено відповідні протоколи. 

Відділом забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування 

районної державної адміністрації організовано контроль за виконанням 

органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів 

виконавчої влади. 

Згідно з розпорядженням голови районної державної адміністрації                

від 30.06.2021 № 174 «Про затвердження Плану контролю за здійсненням 

органами місцевого самоврядування Чугуївського району делегованих 

повноважень органів виконавчої влади на ІІ півріччя 2021 року» структурними 

підрозділами районної державної адміністрації підготовлено 85 актів з питань 

перевірки виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади 

органами місцевого самоврядування. 

Здійснювався контроль за ходом проведення засідань виконкомів та сесій 

місцевих рад, також за своєчасним надходженням копій рішень засідань 

виконкомів міських, селищних рад з питань здійснення делегованих 

повноважень органів виконавчої влади. Взято участь у пленарному засіданні 

Старосалтівської селищної ради. 

Підготовлено доповідні записки щодо виконання рішення районної ради 

від 24.12.2020 «Про делегування повноважень районної ради районній 

державній адміністрації» у I півріччі 2021 та постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за 
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здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади» (із змінами) органами місцевого самоврядування            

у I півріччі 2021 року. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації              

від 06.09.2016 № 387 «Про організацію контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування області делегованих повноважень органів 

виконавчої влади» (зі змінами) до обласної державної адміністрації надано 

інформації про проведену роботу щодо здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 

виконавчої влади у Чугуївському районі за І та ІI півріччя 2021 року. 

Розроблено та затверджено головою районної державної адміністрації 

розпорядження від 21.12.2021 № 337 «Про затвердження Плану контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування Чугуївського району 

делегованих повноважень органів виконавчої влади на 2022 рік». 

Проведено перевірку рішень виконкомів міських, селищних рад (у частині 

делегованих повноважень) на предмет відповідності чинному законодавству             

за І, ІІ та IІІ квартали 2021 року. 

Міськими, селищними головами, депутатами місцевих рад взято участь             

у XVІ Українському муніципальному форумі Асоціації міст України у м. Одеса 

та у робочій зустрічі із керівництвом області та керівниками правоохоронних         

і контролюючих органів регіону, організовану Асоціацією органів місцевого 

самоврядування у м. Харкові. 

Керівництво району та територіальних громад взяло участь у 

регіональному Форумі старост. 

У районній державній адміністрації здійснювалась скоординована робота її 

структурних підрозділів. Планування роботи районної державної адміністрації 

здійснювалось з метою створення умов для послідовної та узгодженої 

діяльності її структурних підрозділів та апарату.  

Робота районної державної адміністрації здійснювалась за квартальними, 

місячними та тижневими планами роботи.  Розроблено плани на 2022 рік: 

Перспективний план (основні напрями) діяльності районної державної 

адміністрації на 2022 рік (розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 21.12.2021 № 336), план роботи районної державної 

адміністрації на І квартал 2022 року (затверджено розпорядженням голови 

районної державної адміністрації від 24.12.2021 № 340). Організовано 

формування звітів про виконання відповідних палнів районної державної 

адміністрації. Здійснено накопичення планів структурних підрозділів на місяць 

та квартал.  

Забезпечено висвітлення планів і звітів районної державної адміністрації 

на офіційному вебсайті районної державної адміністрації. 

Структурними підрозділами районної державної адміністрації 

здійснювалось упорядкування діяльності консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, створених при районній державній адміністрації, 

вносились зміни до їх складу. Станом на 01.01.2022 року у районній державній 

адміністарції функціонує 54 допоміжних органи для вирішення пріоритетних 
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завдань районної державної адміністрації та реалізації завдань державної 

політики у різних сферах діяльності.  

Протягом року організовані та проведені навчання працівників районної 

державної адміністрації з метою підвищення рівня професійної компетентності, 

у тому числі працівниками прослухано лекцію доцента кафедри інформаційних 

технологій і систем управління Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України за темою «Кібернетична безпека при роботі в мережі 

Інтернет». 

Протягом року головою районної державної адміністрації проведені 

координаційні наради з міськими та селищними головами, керівниками силових 

структур, закладами охорони здоров’я. Розглянуто питання щодо проведення 

імунізації населення; зокрема забезпечення закладів охорони здоров’я 

потоковим киснем, проведення вакцинації населення; тарифів на житлово-

комунальні послуги; забезпечення прав і законних інтересів дітей; забезпечення 

публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів; виконання 

делегованих повноважень органів виконавчої влади; стану вакцинації 

населення; виділення додаткових коштів для лікарень, які надають допомогу 

хворим на COVID-19; створення у громадах центрів надання адміністративних 

послуг та налагодження процесу надання адміністративних, соціальних, 

житлово-комунальних та інших послуг тощо. 

Забезпечено взаємодію з районною радою. Здійснювалась організація та 

підготовка структурними підрозділами районної державної адміністрації 

проєктів рішень районної ради, запланованих для розгляду на її засіданнях 

відповідно до Плану роботи районної ради на 2021 рік. 

Протягом 2021 року районною державною адміністрацією підготовлено і 

внесено на розгляд районної ради близько 60 питань з різних аспектів 

життєдіяльності району. 

На сесії Чугуївської районної ради у І кварталі 2021 року заслухано звіт 

голови районної державної адміністрації за 2020 рік про виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету та делегованих 

Чугуївською районною радою повноважень, затверджено звіти про виконання 

Чугуївського районного бюджету за 2020 рік, а також Вовчанського, 

Зміївського та Печенізького районних бюджетів.   

У IV кварталі 2021 року районною державною адміністрацією на сесію 

районної ради винесені питання щодо схвалення прогнозу районного бюджету 

Чугуївського району на 2022-2024 роки та затвердження районного бюджету 

Чугуївського району на 2022 рік. 

Районною державною адміністрацією було розроблено програми: 

соціально і економічного розвитку Чугуївського району на 2021 рік; фінансової 

підтримки заходів, пов’язаних із припиненням юридичних осіб, вивільненням 

працівників у бюджетних установах Чугуївського району; фінансового 

забезпечення функціонування Чугуївської районної державної адміністрації 

Харківської області для реалізації повноважень, делегованих їй Чугуївською 

районною радою, на 2022 рік; фінансового забезпечення відзначення свят та 
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проведення заходів у Чугуївському районі на 2022 рік; із забезпечення 

виконання судових рішень та виконавчих документів на 2021-2023 роки; 

розвитку архівної справи в Чугуївському районі на 2022-2024 роки. 

Відповідно до плану Чугуївської районної ради на 2021 рік здійснювалась 

підготовка проєктів рішень у порядку контролю за виконанням районних 

програм. Так, розглянуто хід виконання Програми забезпечення житлових прав 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 

Чугуївському районі на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням районної ради                               

від 03.11.2020 року, та Районної Програми розвитку лікувальних закладів 

району на 2015-2023 роки, затвердженої рішенням районної ради                          

від 14.07.2015 року (із змінами), за період 2020-2021 років.  

Більшість питань, винесених районною державною адміністрацією на 

розгляд районної ради у 2021 році, стосувались закриття районних програм у 

зв’язку із закінченням терміну їх дії або виконанням, а саме  22 районних 

програм. Зокрема, підбито підсумки виконання програм економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району за 2020 рік, фінансового 

забезпечення функціонування районної державної адміністрації для реалізації 

повноважень, делегованих їй Чугуївською районною радою, на 2020 рік, 

програми інформатизації Чугуївського району на 2018-2020 роки, інших 

цільових програм.  

Важливим завданням перед районною державною адміністрацією у                

2021 році була реалізація заходів на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України  від 16.12.2020 № 1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів 

щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також 

правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних 

адміністрацій, що припиняються», а саме, щодо передачі об’єктів. Підготовлено 

проєкти рішень районної ради з відповідних питань. 

Також, протягом року вносились зміни до районного бюджету 

Чугуївського району на 2021 рік, програм економічного і соціального розвитку 

Чугуївського району на 2021 рік, фінансового забезпечення функціонування 

районної державної адміністрації для реалізації повноважень, делегованих їй 

Чугуївською районною радою, на 2021 рік, фінансової підтримки заходів, 

пов’язаних із припиненням юридичних осіб, вивільненням працівників у 

бюджетних установах Чугуївського району. Загалом районною державною 

адміністрацією підготовлено 17 змін до проєктів рішень районної ради.  

На розгляд районної ради також винесено питання щодо затвердження 

нового положення про відзнаки районної державної адміністрації та районної 

ради для відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розбудову району, а 

також досягли визначних успіхів у професійній діяльності.  

Проведено 24 засідання комісії з питань нагородження Чугуївської 

районної державної адміністрації та Чугуївської районної ради. Розглянуті 

клопотання щодо відзначення працівників з нагоди ювілеїв з дня народження, 

Дня мобілізаційного працівника та Дня працівників житлово-комунального 

господарства і побутового обслуговування населення, Дня пожежної охорони, 

Дня резервіста, завершення зборів резервістів, ювілею, 90-річчя заснування 
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інформаційної газети «Вісник Чугуївщини», Дня медичного працівника, Дня 

дільничного офіцера поліції, Дня державної служби, Дня незалежності України, 

Дня рятівника, святкування 65-ї річниці Дня смт Слобожанське, Дня 

територіальної оборони України, Дня податківця України, Дня захисників                 

і захисниць України, Дня створення військової частини А 0501, Дня 

автомобіліста і дорожника, Дня працівника соціальної сфери та ювілею з дня 

народження, Дня Збройних Сил України, Дня місцевого самоврядування, Дня 

Сухопутних військ Збройних Сил України, Дня енергетика. 

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

державних і професійних свят, днів народження Почесною грамотою 

Чугуївської районної державної адміністрації та Чугуївської районної ради 

було заохочено 254 особи та 15 колективів, оголошено Подяку голови районної 

державної адміністрації та голови районної ради 20 особам. 

Районною державною адміністрацією у 2021 році забезпечено виконання 

законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень та доручень голів Харківської обласної та районної 

державних адміністрацій.  

Протягом року головою районної державної адміністрації видано                      

342 розпорядження з основної діяльності. Проведено 4 засідання комісії по 

перегляду розпоряджень голови районної державної адміністрації.  

Відділом правового забезпечення апарату районної державної 

адміністрації здійснювалась перевірка та правова експертиза проєктів 

розпоряджень голови районної державної адміністрації, проєктів рішень колегії 

районної державної адміністрації, проєктів рішень районної ради на предмет 

відповідності чинному законодавству. Проводилась робота з договорами та 

додатковими угодами підприємств, організацій, установ. У встановленому 

законом порядку представлено інтереси районної державної адміністрації                  

у судах та інших органах при розгляді правових питань та спорів. 

До районної державної адміністрації протягом року надійшло усього                 

3399 документів: 1902 документів від органів влади вищого рівня, з яких від 

обласної державної адміністрації – 1124 документи, від підприємств, установ та 

організацій області – 778; розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації – 83, рішень Харківської обласної ради – 13, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України – 6 документів та 1395 документів 

районного рівня, з яких від районної ради – 162, від підприємств, установ та 

організацій району – 1157 документів; з питань реорганізації районної 

державної адміністрації– 76. 

Загальна кількість документів, що перебувала на контролі протягом року, 

складала 1272. 

За звітний період у районній державній адміністрації було виконано               

у повному обсязі та знято з контролю 1102 документи, що складає 87 %            

від загальної кількості контрольних документів (1272), з них: 23 розпорядження 

та 22 доручення голови обласної державної адміністрації, 1 – доручення 

заступника голови обласної державної адміністрації, 23 розпорядження голови 

районної державної адміністрації, 692 документи посадових осіб обласної 
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державної адміністрації, 16 районних програм, 325 інших документів (31 –                              

з Чугуївської районної ради, 25 – з прокуратури, 18 – з контролюючих органів,                       

25 адвокатських запитів, 9 депутатських звернень, 3 внутрішні документи). 

Проведено 12 нарад голови районної державної адміністрації з питань 

виконавської дисципліни, на яких розглянуто 24 питання; 39 засідань комісії 

районної державної адміністрації із страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності, на яких було розглянуто 90 документів про 

призначення матеріального забезпечення. 

Забезпечено технічний супровід системи відеоконференцзв’язку під час 

проведення нарад у режимі відеоконференцій. 

З метою адміністрування роботи серверу FosDoc здійснювалось щоденне 

резервне копіювання бази даних. Проводилась методична підтримка роботи 

користувачів програми FossDoc у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації. 

Здійснювалось періодичне поновлення операційних систем файлового 

серверу та серверу електронного документообігу, проведено перевірку квот            

у папках користувачів, групової політики, роботи служб DNS та DHCP, 

щоденну архівацію даних, щотижневе копіювання папок користувачів на 

зйомний жорсткий диск. 

Діяльність архівного відділу районної державної адміністрації у 2021 році 

була спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної 

справи і діловодства на території району. 

З метою створення умов для забезпечення збереженості документів 

Національного архівного фонду розроблено Програму розвитку архівної справи             

в Чугуївському районі на 2022-2024 роки (затверджена рішенням районної ради 

від 22.12.2021 року). 

Прийнято на постійне зберігання документи Національного архівного 

фонду від структурних підрозділів адміністрацій, що ліквідуються, установ та 

організацій. 

Організовано роботу та проведено 13 засідань експертної комісії,                   

за результатами розгляду схвалено номенклатури справ, описи справ 

постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу), актів про 

вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду. 

До Дня працівників архівних установ у приміщенні читальної зали 

архівного відділу організовано фотовиставку архівних документів з висвітлення 

історії архівних установ. 

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. Допомогу 
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було надано в архівному відділі, за телефоном та в установах-

фондоутворювачах. 

Проводилося інформаційне забезпечення користувачів за їх запитами, 

виконано 507 запитів, з яких: 269 майнового, 139 соціально-правового та                      

99 тематичного характеру. У зв’язку з незапланованими заходами деякі строки 

та завдання змінювалися у процесі здійснення діяльності. 

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації протягом року здійснювались прийняття, перевірка 

(перевірочною формою CheckForm 2.3.1.0), завантаження та обробка 

відомостей періодичного поновлення персональних даних реєстру до 

автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр 

виборців». Усього отримано та занесено до автоматизованої інформаційно-

телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» 1166 відомостей по 

217 населеним пунктам району, які містили дані про 14986 виборців. 

За результатом опрацювання відомостей періодичного поновлення даних 

Державного реєстру виборців, заяв виборців, виконання доручень розпорядника 

Реєстру, переадресації з інших відділів ведення Реєстру та переадресації на інші 

відділи ведення Реєстру підготовлено та видано 693 накази начальника відділу 

ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної 

адміністрації, з них: 199 – про внесення запису до бази даних; 281 – про 

внесення змін до запису; 76 – про знищення запису; 28 – про вибуття виборців; 

9 – про усунення кратних включень; 81 – про зміни виборчої адреси; 13 – про 

зміни місця народження за змінами адміністративно-територіального устрою;             

4 – про зміни у виборчій адресі за змінами адміністративно-територіального 

устрою; 2 – про зміни у виборчій адресі при змінах в геонімах/будинках. 

Загальна кількість внесених змін до персональних даних виборців за 2021 рік 

склала 8445 записів. 

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.  

Районною державною адміністрацією протягом 2021 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 2021 рік, виконані.  

 

 


