
 

З В І Т 

про виконання плану роботи районної державної адміністрації  

на ІІІ квартал 2021 року 
 

Районною державною адміністрацією у IІІ кварталі 2021 року вживались 

заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань, визначених 

актами Президента України та Уряду, щодо соціально-економічного розвитку 

регіонів, реалізації повноважень згідно з Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації», делегованих повноважень районної ради районній 

державній адміністрації. 

На виконання Плану заходів з реалізації стратегії популяризації 

інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025 року проведено 

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

запропоновані на розгляд інвесторам, пріоритетів залучення інвестицій                       

у відповідні сфери і напрями діяльності з урахуванням специфіки району. 

Відділом економіки та агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації проаналізовано стан виконання заходів Програми економічного           

і соціального розвитку Чугуївського району на 2021 рік, затвердженої рішенням 

районної ради від 23.02.2021 року (із змінами) за І півріччя 2021 року та 

підбито підсумки економічного і соціального розвитку району за І півріччя 

2021 року. 

Окрім того, під головуванням голови районної державної адміністрації 

проведено нараду з питань соціально-економічного розвитку району, зокрема 

розвитку однієї з пріоритетних галузей сільського господарства – 

тваринництва. Скоординовані дії налагодження тісної комунікації органів 

влади з сільгосптоваровиробниками щодо впровадження новітніх технологій,             

а також вжиття заходів з ефективного, раціонального й                                        

еколого-безпечного використання земель, що сприятиме нарощуванню 

чисельності поголів’я великої рогатої худоби, овець, свиней та птиці, 

підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, проаналізовано 

соціальну складову економічного розвитку району тощо. 

Підготовлено проєкт рішення районної ради «Про внесення зміни до 

Програми економічного і соціального розвитку Чугуївського району на                  

2021 рік, затвердженої рішенням районної ради від 23.02.2021 року                                 

(із змінами)» стосовно виділення коштів на придбання обладнання для повного 

укомплектування відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги                  

КНП «Чугуївська центральна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської міської 

ради Харківської області та використання коштів цільового фонду соціально-

економічного розвитку району. 

Проведено аналіз виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Харківської області у розрізі громад району за І півріччя у частині 

заходів, пов’язаних із розвитком підприємств громадського харчування та 

побутового обслуговування населення. 

Головою районної державної адміністрації взято участь у липневій 

обласній урочистій церемонії нагородження учасників ХХХІІІ Міжнародної 
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агропромислової виставки «Агро-2021». Це найбільша агропромислова 

виставка в Україні i Східній Європі, яка виступає ефективною платформою для 

вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новинок             

у всix сферах АПК України та надає можливість для співпраці з країнами-

лідерами світового аграрного сектору. Серед учасників Харківської області, які 

представляли експозицію кращих підприємств агропромислового комплексу 

регіону, дипломом відзначено і сільгосптоваровиробників Чугуївщини. 

Окрім того, взято участь у: 

регіональному онлайн форумі «Органічна Україна 2021», де були 

розглянуті питання щодо стану органічного виробництва в області; 

законодавчого регулювання органічного виробництва та його впровадження в 

області; державної та регіональної підтримки органічного виробництва і 

фермерства; збільшення споживання органічної продукції в області; технології 

органічного виробництва; сертифікації органічного виробництва та обігу 

органічної продукції; експорту органічної продукції тощо; 

робочій нараді Департаменту цивільного захисту обласної державної 

адміністрації з питань пожежної безпеки на зерноприймальних, 

сільськогосподарських підприємствах та господарствах, задіяних у збиранні, 

переробленні і зберіганні врожаю; 

консультативних онлайн нарадах Департаменту агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації на платформі Zoom щодо 

інвентаризації земель комунальної власності за рахунок коштів, які надходять 

від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва та щодо змін у земельному законодавстві. 

Проведено зустріч з керівниками сільськогосподарських підприємств 

Старосалтівської селищної об’єднаної територіальної громади щодо сталого 

розвитку тваринництва. 

Начальником відділу економіки та агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації надано інтерв’ю у ефірі Харківського обласного 

регіонального радіо за темою: «Збір ранніх зернових та зернобобових культур». 

Проводилась робота щодо залучення керівників сільськогосподарських 

підприємств та представників органів місцевого самоврядування до участі          

у форумах, виставках, семінарах, вебінарах та міжнародних ярмарках. 

Протягом кварталу щоденно проводився моніторинг рівня роздрібних цін 

на соціально значущі продовольчі товари на підприємствах торгівлі району та 

щодекадно – на продовольчих ринках. Ціни на основні продукти харчування 

району знаходяться на рівні середньообласних. Відсутності або дефіциту на 

соціально значущі продовольчі товари не спостерігалось. 

Здійснювалися моніторинг та узагальнення інформацій щодо перегляду 

регуляторних актів в органах місцевого самоврядування. 

У розрізі громад з метою формування та систематизації бази земель запасу 

та резерву району проведено комплексний моніторинг стосовно орендної плати 

за землю. 

Продовжувалася робота щодо виявлення на підпорядкованих територіях 

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

пропонуються для оренди на території району. 

Уточнювалась дислокація промислових підприємств та підприємств 

торгівлі, громадського харчування та побуту, розташованих на території 

Чугуївського району. 

Також проведені моніторинги щодо: 

потенційних інвестиційних проєктів у сфері агропромислового комплексу, 

інженерно-транспортної інфраструктури, промисловості, соціально-

культурного, спортивного, медичного призначення тощо, які заплановані 

територіальними громадами району протягом 2021-2024 років;  

державної реєстрації права власності на нерухоме майно, суб’єктом яких є 

районна державна адміністрація; 

виявлення випадків порушень прав землевласників та землекористувачів у 

районі; 

обсягів заготовлених кормів, ходу збирання сільськогосподарських 

культур та посіву озимих культур під урожай 2022 року; 

проведення продовольчих ярмарків на території Чугуївського району та 

участі підприємств району в ярмаркових заходах області. 

На постійному контролі відділу фінансів районної державної адміністрації 

знаходилось виконання статті 77 Бюджетного кодексу України та Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з метою забезпечення 

виконання районного бюджету в 2021 році. 

Щомісячно проводився аналіз виконання районного бюджету на 2021 рік.  

Протягом кварталу вносились зміни до рішення районної ради                     

«Про районний бюджет на 2021 рік» та додатків до нього від 16.07.2021                

(VIII сесія VIII скликання) та від 19.08.2021 (ІХ сесія VIII скликання). 

Затверджено План заходів щодо складання районного бюджету 

Чугуївського району на 2022 рік. 

Видаткова частина районного бюджету з початку 2021 року виконана на 

84,0 %, при затвердженому з урахуванням змін плані 7861,5 тис. грн виконання 

складає 6606,7 тис. грн.  

Доходна частина районного бюджету загального фонду за  січень – 

вересень не виконана.  

Здійснювались заходи спільно з Чугуївським управлінням Державної 

казначейської служби України Харківської області щодо стану проведення 

видатків та інших бюджетних питань. 

Постійно надавалась практична і методична допомога органам місцевого 

самоврядування з питання уточнення місцевих бюджетів. 

Відділом цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації              

та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг районної 

державної адміністрації проведено моніторинг діяльності центрів надання 

адміністративних послуг, розташованих на території громад району. 

У районі прийом відвідувачів здійснюють 6 центрів надання 

адміністративних послуг у Вовчанській, Чугуївській, Зміївській міських та 

Старосалтівській, Печенізькій, Слобожанській селищних радах. 
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Адміністративні послуги надають державні реєстратори у 3 селищних радах: 

Малинівській, Чкаловській та Новопокровській. 

Протягом кварталу центрами надання адміністративних послуг                         

та державними реєстраторами району надано 21481 послуга, з них:        

територіальним підрозділам Державної міграційної служби України                          

в Харківській області – 1637; територіальним підрозділам Держгеокадастру у 

Харківській області – 3309; з соціальних питань – 2702; з реєстрації актів 

цивільного стану – 207; з реєстрації громадських об’єднань – 2, на підставі 

узгоджених рішень з суб’єктами надання адмінпослуг – 231; з реєстрації прав 

на нерухоме майно – 3585; з реєстрації бізнесу – 439; з видачі документів 

дозвільного характеру – 202; надані представниками суб’єктів надання 

адмінпослуг, яких розміщено в центрах надання адміністративних послуг на 

підставі узгоджених рішень – 96; інших власних послуг – 9071. 

Проведено моніторинги функціонування центрів надання 

адміністративних послуг; стану розвитку Інтернет-мереж та забезпечення 

доступу до швидкісного Інтернету на території громад району; щодо тривалості 

обслуговування суб’єктів звернення в центрах надання адміністративних 

послуг; стану передачі реєстраційних справ. 

На виконання листа Департаменту цифрової трансформації регіону 

обласної державної адміністрації надано пропозиції щодо реалізації Закону 

України «Про особливості надання публічних послуг (електронних послуг) 

послуг»; передачі об’єктів нерухомого та рухомого майна центрів надання 

адміністративних послуг з державної до комунальної власності територіальних 

громад. 

Проведено моніторинг проєктів, які реалізуються на Єдиному порталі 

електронних послуг «Дія».  

За результатами моніторингу реалізації проєктів на Єдиному порталі 

державних послуг «Дія», підготовлені інформації на офіційний вебсайт 

районної державної адміністрації за темами: «COVID сертифікати», «Послуги 

для тих, хто планує розпочати медичну діяльність», «Запровадження онлайн-

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

«Кількість державних послуг у ЦНАП збільшиться в тричі», «Перший етап 

режиму «без паперів», «Мінцифри розширило функціонал платформи 

ВзаємоДія». 

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації здійснювалися заходи щодо 

організації безперебійного надання житлово-комунальних та інфраструктурних 

послуг, підвищення рівня розрахунків за надані послуги, подальшого розвитку 

житлово-комунальних, транспортних та автодорожніх 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, 
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підприємств, установ та організацій району з питань підготовки до нового 

осінньо-зимового періоду.  

03 серпня та 21 вересня відбулися засідання обласного штабу з організації 

підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого 

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

селищні голови звітували про проведення відповідних заходів на території 

громад. 

Станом на 01.10.2021 року для роботи у опалювальний період 2021/2022 

років підготовлено у повному обсязі 83 котельні та топкових і 54 км теплових 

мереж. 

У районі обліковується 798 багатоквартирних житлових будинків. Заходи з 

підписання паспортів готовності до опалювального сезону на всіх будинках 

виконано у повному обсязі. 

Взято участь у онлайн-нараді 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 

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. 

Керівництвом районної державної адміністрації взято участь у обласній 

нараді під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації 

Михайла Харнама з питань стану технічної підготовки теплового господарства 

області до опалювального періоду 2021-2022 років та укладання 

підприємствами теплокомуненергетики договорів з ТОВ «ГК «Нафтогаз 

Трейдінг». 

Взято участь у онлайн-нараді Міністерства розвитку громад та територій 

України 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». 

Виконкомами міських, селищних рад, підприємствами, організаціями та 

установами, незалежно від підпорядкування і форм власності, у межах 

компетенції вживались заходи щодо погашення у повному обсязі 

заборгованості минулих періодів за спожиті енергоносії та отримані житлово-

комунальні послуги усіма категоріями споживачів.  

Рівень розрахунків за послуги теплопостачання станом на 01.10.2021 року 

склав 92,0 %, за послуги водопостачання та водовідведення – 90,1 %. 

На території району продовжується будівництво об’єктів у рамках 

Програми Президента України «Велике будівництво». Районною державною 
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адміністрацією протягом кварталу здійснювались заходи щодо моніторингу 

стану виконання робіт на таких об’єктах. 

Так, продовжується реалізація проєкту з реконструкції Малинівських 

очисних споруд, замовником робіт якого є Департамент житлово-комунального 

господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної 

адміністрації, підрядною організацією ТОВ «Енергозберігаючі технології». 

Крім того, важливим залишається питання розробки проєктно-

кошторисної документації на проведення реконструкції очисних споруд                  

у смт Есхар. Замовником розробки проєктно-кошторисної документації 

виступає Департамент житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу обласної державної адміністрації. Новопокровською 

селищною радою і надалі проводиться робота з оформлення земельної ділянки 

під очисними спорудами з внесенням їх в межі населеного пункту. 

Здійснюються заходи з реалізації проєкту «Реконструкція каналізаційного 

колектору в місті Чугуїв» за рахунок коштів з обласного бюджету. Замовником 

робіт є Департамент житлово-комунального господарства та розвитку 

інфраструктури обласної державної адміністрації. 

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. 

Завершено роботи на об’єктах: «Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О-210825 Вовчанськ – 

Землянки» та «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О-211235 Зміїв – Таранівка». 

У рамках реалізації Програми Президента України «Велике будівництво» 

підрядною організацією ТОВ «ВП МОСТ 1» продовжується реконструкція 

мосту у с. Коробочкине на автомобільній дорозі загального користування 

державного значення Н-26 Чугуїв – Мілове.  

На території району організовано регулярне транспортне сполучення           

з усіма населеними пунктами. Діє 41 автобусний маршрут, який не виходить             

за межі району та повністю забезпечує потреби у пасажирських перевезеннях 

мешканців району. 

Також функціонує залізничне сполучення, яке представлено Південною 

залізницею Куп’янськ-вузловий дистанції колії, що дозволяє дістатися                      

до 45 станцій Харківської області та інших областей України.  

Телефонний зв’язок забезпечує Харківська філія ПАТ «Укртелеком»               

та оператори мобільного зв’язку. Розвинена мережа інтернет, послуги для 

мешканців району надають наступні інтернет-провайдери: Харківська філія            

ПАТ «Укртелеком», «MESH»; «Чугуївські комп’ютерні мережі», 

«Інтертелеком», «Регіон-лінк», «ACTIVE NET», «PEOPLEnet», «Triolan», 

«ONet», «Kronos». 

Головою районної державної адміністрації проведено зустріч з директором 

Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрієм Савченком щодо впровадження на 
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території району пілотного проєкту пересувних відділень зв’язку у сільській 

місцевості (проєкт почне діяти з 01 жовтня у 56 населених пунктах Зміївської 

та Чугуївської міських, Слобожанської, Малинівської та Чкаловської селищних 

рад). 

З метою проведення інвентаризації лісових ресурсів на території району та 

виявлення самозаліснених та придатних для створення лісів земельних ділянок 

державної та комунальної власності відділом захисту довкілля та 

природокористування районної державної адміністрації розроблено проєкт 

розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.09.2021 № 247 

«Про створення робочої групи для проведення інвентаризації лісових ресурсів 

на території Чугуївського району Харківської області». 

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

проводилась роз’яснювальна робота з територіальними громадами щодо 

введення житла в експлуатацію у відповідності до наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 03.07.2018 № 158 «Про затвердження Порядку проведення 

технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) 

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

будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків 

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

збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без 

дозвільного документа на виконання будівельних робіт». 

На архітектурно-містобудівній раді при Департаменті містобудування та 

архітектури обласної державної адміністрації узгоджено проєкт містобудівної 

документації: детальний план території с. Мартове по вул. Гагаріна та                    

вул. Набережна (передбачивши розташування будинків відпочинку, човнової 

станції та зони відпочинку загального користування) на території Печенізької 

селищної ради (попередній розгляд). 

Головою районної державної адміністрації, його першим заступником та 

заступниками протягом серпня здійснювались виїзди на об’єкти реконструкції 

та будівництва, які розташовані на території району та реалізуються у рамках 

програми Президента України «Велике будівництво». 

Проведено роботу з питання передачі з балансу районної державної 

адміністрації на баланс Вовчанської міської ради будівлі амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини по вул. Центральній, 115 в с. Варварівка 

Чугуївського району Харківської області. Декларацію про готовність об’єкта до 

експлуатації зареєстровано у Державній  інспекції архітектури та 

містобудування у Харківській області (реєстраційний номер: ХК101210812212). 

Здійснювався контроль за реалізацією проєкту «Будівництво фізкультурно-

оздоровчого комплексу за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,                          

пров. Чайковського між буд. № 6 та № 8 (коригування)». Виконані зовнішні 

інженерні роботи щодо підведення водопровіду, побутової каналізації та мережі 

теплопостачання, закінчено облаштування фундаментної плити та 

облаштування каркасу, збудовані внутрішні перегородки, проводилися роботи 

над утепленням куполу і покрівлі.  
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Проводився моніторинг стану будівництва амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини за адресою: вулиця Польова, 1-Б, с. Кам’яна Яруга 

Чугуївського району Харківської області. Необхідно завершити внутрішні 

оздоблювальні роботи та виконати благоустрій прилеглої території. Ступінь 

будівельної готовності об’єкта складає 90 %. 

Завершено будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини з вбудованим житлом для лікаря у с. Чемужівка по вул. Селянській,  

2-Б на території Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області. Декларація про готовність об’єкту до експлуатації від 14.09.2021 року 

№ ХК101210901667. 

Завершено будівництво нової будівлі амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини № 2 по вул. Миру, 33-а, смт Старий Салтів на території 

Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області. 

Декларація про готовність об’єкта до експлуатації відправлена до Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва 24.09.2021 року (вхідний 

номер ІУ101210924624). 

Проведено моніторинги активності містобудівної діяльності; надійності та 

безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури; доступності осіб               

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

та інженерно-транспортної інфраструктури; містобудівного кадастру та 

містобудівної документації. 

Здійснено інвентаризацію: об’єктів будівництва усіх форм власності, які 

будуються, реконструюються, які побудовані та не експлуатуються, а також 

об’єктів незавершеного будівництва та безхазяйного майна; земельних ділянок 

виділених під індивідуальну житлову забудову на території населених пунктів 

Чугуївського району; об’єктів рекламних засобів розміщених у межах 

населених пунктів. 

Відділом оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії                             

з правоохоронними органами районної державної адміністрації здійснювались 

заходи з реалізації державної політики у галузях оборонної роботи, цивільного 

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

У ІІІ кварталі 2021 року розроблено проєкт розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 21.07.2021 № 199 «Про створення 

Міжвідомчої робочої групи для вирішення актуальних питань, пов’язаних з 

охороною та обороною державного кордону в межах території Чугуївського 

району». Проведено засідання відповідної робочої групи, де було 

обговорено питання здійснення первинного аудиту земельних ділянок 

вздовж державного кордону в межах території району щодо визначення 

форми та права власності. 

Проведено 7 засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району, на яких розглянуті 

питання про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ЕЛАТ»                    

(с. Мартове, вул. Польова, автодорога Печеніги-Мартове, 10 км) вимог 

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють 

загрозу життя та здоров’я людей; продовження дії карантину та 
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обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території району гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2; щодо застосування обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

Чугуївського району гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної 

небезпеки; готовності житлово-комунального господарства та об’єктів 

соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років; 

стану виконання норм чинного законодавства у галузі запобігання техногенно-

екологічної безпеки на хімічно-небезпечних підприємствах, військових 

складах району; стану профілактичної роботи серед населення по дотриманню 

вимог правил пожежної безпеки при використанні скрапленого газу; стану 

безпеки при експлуатації мереж газопостачання; пожежі у будівлі                             

КЗ «Чугуївський ліцей № 2» Чугуївської міської ради Харківської області              

(вул. Гвардійська, 34, м. Чугуїв) та стану забезпечення протипожежного 

захисту об’єктів з масовим перебуванням людей (зокрема закладів освіти, 

соціального обслуговування населення та охорони здоров’я, культури, 

підприємств громадської торгівлі).  

Відповідно до протоколу засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області 

від 23 вересня 2021 року № 23 карантин на території Чугуївського району було 

продовжено до 31 грудня 2021 року  (розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 27 вересня 2021 року № 258). 

Відбулося 3 засідання спостережної комісії при районній державній 

адміністрації з питань забезпечення здійснення заходів виховного характеру з 

особами, які систематично порушують громадський порядок і права інших 

громадян, учиняють інші правопорушення та підлягають під дію Закону 

України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі»; взаємодії спостережної комісії при районній державній 

адміністрації, Чугуївського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Харківській області та Чугуївського 

районного відділу № 3 філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області»; здійснення громадського контролю за дотриманням 

прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених 

від відбування покарання; взаємодії установ виконання покарань, 

уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу 

під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк. 

Взято участь в урочистостях з нагоди повернення 92-ї окремої 

механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка після успішного 

виконання бойового завдання в районі проведення Операції Об’єднаних сил; у 

навчанні з питань воєнної безпеки та оборони держави на базі Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського. 

За участю представників силових структур району проведені службові 

наради щодо посилення охорони публічного порядку та забезпечення безпеки 
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громадян, об’єктів критичної інфраструктури району з метою запобігання 

підготовці та скоєнню злочинів терористичного та диверсійного характеру, 

загостренню криміногенної ситуації в населених пунктах Чугуївського району 

напередодні та під час проведення масових заходів. 

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2020 року № 417 

«Про День територіальної оборони України» проведено підготовчі заходи для 

організації та проведення Дня територіальної оборони України у районі. 

Відбулася зустріч з військовим комісаром Чугуївського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до участі               

у заході залучено заклади освіти району. 

Взято участь у нараді Департаменту цивільного захисту обласної 

державної адміністрації щодо організації заходів цивільного захисту в районах 

та територіальних громадах Харківської області. 

Проведено заняття з посадовими особами міських, селищних рад та 

спеціалістів (фахівців) відповідальних за цивільний захист за темою: 

«Реалізація заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

у мирний час та в особливий період». 

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: 

командно-штабне навчання з органами управління ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району 

щодо дій у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру за 

темою: «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 Харківській області, комплексу водопідготовки 

«Донець» відокремленого підрозділу комунального підприємства 

«Харківводоканал»;  
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штабне тренування з органами управління ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського району 

за темою: «Дії органів управління ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Чугуївського району Харківської області 

у разі виникнення НС, пов’язаних з пожежею (вибухом) на території бази 

інженерних боєприпасів військової частини А0543, із теоретичним 

відпрацюванням питань з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

організації евакуації населення смт Малинівка». 

Протягом ІІІ кварталу на території району реалізовувались заходи, 

передбачені Планом організаційних і практичних заходів щодо запобігання 

виникненню лісових пожеж у пожежонебезпечний період 2021 року та 

Комплексним планом заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру і пожежної безпеки у Чугуївському 

районні в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

Здійснено моніторинги криміногенної ситуації в районі; обліку 

військовозобов’язаних у міських, селищних радах, виконання планового 

завдання з комплектування військових частин військовослужбовцями за 

контрактом та підготовці до призову громадян на строкову військову службу у 

жовтні-грудні 2021 року; стану роботи з аудиту земельних ділянок вздовж 

державного кордону в межах території району; знищення виявлених на 

території району вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни 

(виявлено та знищено 78 вибухонебезпечних предметів, з них: 58 артилерійських 

снарядів, 14 мінометних мін, 4 ручні гранати, 1 протитанкову мину, 1 авіаційну 

бомбу) тощо. 

Управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації здійснювались заходи щодо надання адресної підтримки 

незахищеним верствам населення, забезпечення підтримки сім’ям з дітьми, 

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

підвищення якості соціального обслуговування. 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року проведені по одному засіданню 

Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, районного комітету 

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної інженерно-транспортної інфраструктури, 3 засідання 

районної тристоронньої соціально-економічної ради, 2 засідання комісії щодо 

розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, про виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення, 6 засідань районної 

комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, 2 засідання районної комісії з вирішення питань, 

пов’язаних з призначенням житлових субсидій, пільг та державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям (розглянуто 32 справи по субсидіях та 

допомогах, за рішенням комісії субсидію призначено 586 сім’ям), 9 засідань 

районної комісії з легалізації робочих місць та доходів, своєчасної виплати 

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

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

нараховано допомогу 3778 отримувачам на суму 16,7 млн. грн. Тимчасову 

державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 

нараховано 23 отримувачам на суму 91,6 тис. грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нараховано допомогу 607 сім’ям на суму                  

11,3 млн. грн.  

Компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги, нараховано       

99 особам на суму 364,4 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію               

та особам з інвалідністю, нараховано 842 особам на суму 5 млн. грн. 

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

579 отримувачам на суму 3,7 млн. грн. 

Тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла 

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

нараховано 185 особам на суму 923,1 тис. грн. 

Компенсацію непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І групи та престарілим нараховано 42 особам на суму       

4,9 тис. грн. 

Щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою                    

з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, нараховано                  

131 особі на суму 974,5 тис. грн. 

Допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

нараховано 1465 особам на суму 11,0 млн. грн. 

Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, нараховано на суму 5,3 млн. грн, з них:                             

34 прийомним сім’ям – 1,7 млн. грн, 26 дитячим будинкам сімейного типу –             

3,6 млн. грн. 

Соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного                

виховання нараховано 4 сім’ям на суму 575,6 тис. грн. 

Щомісячну компенсаційну виплату задля відшкодування вартості послуг 

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

3 особам на суму 10,7 тис. грн. 

Станом на 01.10.2021 року житловими субсидіями в районі користуються 

12566 домогосподарств. Субсидії на житлово-комунальні послуги у грошовій 

формі нараховані на суму 170,9 млн. грн. Середній розмір нарахованої субсидії 

складає – 149,66 грн.  

Головним державним соціальним інспектором перевірено 209 особових 

справ одержувачів субсидій, 35 особових справ одержувачів соціальних 

допомог. 

За ІІІ квартал 2021 року призначено пільг на житлово-комунальні послуги     

у грошовій формі на загальну суму 15361,3 тис. грн.  

Усі виплати профінансовано у повному обсязі. Заборгованості перед 

населенням за призначені допомоги та інші соціальні виплати немає.  
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Управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації видано 48 довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених 

осіб. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації перебуває 52860 пенсіонерів, 564 особи з інвалідністю внаслідок 

війни, 2083 учасника бойових дій, 500 вдів загиблих та померлих учасників 

війни, 649 учасників війни. 

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

соціального захисту» проводилася робота щодо видачі листів талонів на 

пільговий проїзд. Станом на 01.10.2021 року 10 громадян отримали листи 

талонів. Статус «Ветеран праці» встановлено 228 пенсіонерам, 54 посвідчення 

отримали особи з інвалідністю внаслідок війни, 17 посвідчень отримали члени 

сім’ї померлого ветерана війни. 

Станом на 01.10.2021 року укладено 13 договорів на реабілітацію дітей              

з інвалідністю на суму 198,76 тис. грн. 

Окрім того, на обліку в управлінні соціального захисту населення районної 

державної адміністрації перебуває 2158 осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (1 категорія – 612 осіб, 2 категорія – 574 особи,                   

3 категорія – 506 осіб, 4 категорія – 6 осіб, вдови – 150 осіб, діти – 310 осіб). 

Компенсацію на продукти харчування отримали 1186 осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 353,3 тис. грн.  

Безкоштовними ліками забезпечено 140 осіб на суму 219,41 тис. грн. 

У ІІІ кварталі 2021 року на проведення громадських та інших робіт 

тимчасового характеру з бюджетів селищних та міських рад виділено                

258,5 тис. грн, використано 440,2 тис. грн. 

Станом на 01.10.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати на 

підприємствах району складає 7806,7 тис. грн: на КП «Зміївський 

енергомеханічний завод» – 7576,2 тис. грн, КП «Вода Есхара» – 210,8 тис. грн, 

КП «Салтів водоканал» – 136,0 тис. грн.  

Середньомісячна заробітна плата по району за І квартал 2021 року 

становила 11279 грн, від обласного рівня заробітна плата складає 94,7 %. 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року в Чугуївському районі здійснювались 

системні заходи щодо профілактики травматизму на виробництві та 

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

У шкідливих та важких умовах працює 4584 особи, з них 1830 – жінки. 

З метою соціального захисту дітей, запобігання соціальному сирітству, 

профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх службою              

у справах дітей районної державної адміністрації здійснено 12 виїздів                     

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

смт Введенка, с. Тернова, с. Стара Покровка, смт Чкаловське. Додатково 

здійснено виїзди до с. Стара Покровка, смт Есхар, смт Новопокровка,                     

с. Гракове, смт Чкаловське, с. Леб’яже. Всього обстежено 17 родин, з них                  

у складних життєвих обставинах перебувають 8 родин. 
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 Виявлено 6 малолітніх дітей, батьки яких перебувають у складних 

життєвих обставинах, діти були влаштовані до родини патронатного 

вихователя. 

9 малолітніх дітей влаштовані до сімейних форм виховання. 

На особистий прийом громадян до начальника служби у справах дітей 

районної державної адміністрації звернулось 38 осіб, прийнято 17 заяв                   

з різних питань, що стосуються дітей. Усі звернення були задовільнено. 

Взято участь у 13 судових засіданнях, із них: 8 – відносно батьків, які не 

виконують свої батьківські обов’язки; 1 – захисту житлових та майнових прав; 

1 – визначення місця проживання дітей; 1 – стягнення аліментів;                             

2 – кримінальних справ, вчинених неповнолітніми або за їх участю. 

Проведено 3 засідання комісії з питань захисту прав дитини районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто загалом 17 питань. 

Надано статус дітини-сироти та дітини, позбавленої батьківського 

піклування 9 дітям, на облік дітей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах поставлено 6 дітей. 

Протягом кварталу взято участь у відеоконференціях ZOOM з питань 

соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування; 

профілактики соціального сирітства, захисту законних інтересів дітей, зокрема 

взято участь у онлайн семінарі Харківського обласного центру соціальних 

служб щодо профілактики соціального сирітства, обговорені питання 

формування сімейних цінностей та батьківської відповідальності; послуг з 

патронату над дитиною; екстреної підтримки матерів з новонародженими 

дітьми та вагітних жінок; ролі обласного соціального гуртожитку для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; взаємодії з недержавними 

організаціями. 

Організовано та проведено нараду голови районної державної 

адміністрації за участю представників служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації, керівництва Новопокровської та Чкаловської 

селищних рад з метою вирішення питання забезпечення захисту прав та 

інтересів дітей на території вищевказаних громад шляхом створення у них 

служби у справах дітей. 

Здійснено заходи щодо оновлення даних по Реєстру житла, яке належить 

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

батьківського піклування. 

Упорядковано особові справи на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

Підготовлено 27 проєктів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей. 

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

районної державної адміністрації здійснювався щоденний збір та узагальнення 

інформації по лабораторно підтвердженим випадкам захворювання на COVID-

19 по населених пунктах та лікувальних закладах району, задіяних у боротьбі із 

захворюванням на COVID-19. З метою недопущення розповсюдження 
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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 та надавалася відповідна інформація до 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

Головою районної державної адміністрації оглянуто стан роботи центру 

масової вакцинації у м. Чугуїв, зокрема кабінету, де проводяться щеплення 

проти COVID-19. 

На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України                          

від 01.07.2021 № 21214/0/2-21 до Департаменту культури і туризму обласної 

державної адміністрації підготовлено та надано інформації про перейменування 

об’єктів топоніміки, демонтовані пам’ятники та пам’ятні знаки упродовж 2014-

2021 років у розрізі населених пунктів 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 підготувалися до нового 

навчального року. 

Напередодні нового навчального року у закладах освіти району проведені 

засідання педагогічних рад, на яких були розглянуті питання щодо організації 

початку нового навчального року та визначення пріоритетних напрямків роботи 

закладів освіти в умовах карантинних обмежень.  

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. 

Під час цього заходу було надано поради щодо реалізації концепції «Нова 

українська школа» та розглянуто зміст нових навчальних програм і 

підручників, що запроваджуються 2021/2022 навчального року. 

Окрім того, взято участь у обласній серпневій конференції педагогічних 

працівників, у ході якої було відзначено найкращих освітян області. Серед них 
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були представники Чугуївського району: Людмила Бондар – директор 

комунального закладу «Чугуївська гімназія № 4 Чугуївської міської ради» та 

Ольга Кизим  – начальник відділу освіти Печенізької селищної ради 

Чугуївського району. 

У вересні взято участь у обласній нараді під головуванням директора 

Департаменту науки і освіти обласної державної адміністрації з керівниками 

місцевих органів управління у сфері освіти щодо організації освітнього процесу                                       

у 2021/2022 навчальних роках, якісної підготовки випускників до ЗНО-2022, 

безбар’єрності освіти, охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою 

та реформування шкільного харчування. 

Протягом кварталу на території району проводились наступні спортивні 

заходи. 

Територіальні громади району долучились до Всеукраїнської акції 

«Олімпійський прапор – спорт об’єднує», у населених пунктах проведені 

заходи з урочистого підняття Олімпійського прапору у День початку 

Олімпійських ігор. У закладах освіти району організовані спортивні локації з 

настільного тенісу, футболу, волейболу, чирлідингу, бадмінтону, тощо. 

Проведені конкурси, пов’язані з розвитком і пропагандою олімпійського руху. 

Протягом тижня вчителі фізичної культури ознайомили дітей з історією та 

традиціями Олімпійських ігор сучасності, олімпійськими видами спорту. 

З 10 по 12 вересня з нагоди святкування Дня фізичної культури та спорту 

України у 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 тощо. 

Головою районної державної адміністрації проведено зустріч з  

директором комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» 

Харківської обласної ради щодо організації масових заходів на території 

Чугуївського району, а саме змагань на Кубки України з велосипедного та 

водного видів туризму у смт Есхар. 

З метою популяризації туризму у територіальних громадах району до 

Всесвітнього дня туризму у бібліотечних закладах проводилися бесіди-

спілкування, інформаційні години, вікторини, виставки-панорами під гаслом «З 

туризмом по життю». 

З 20 по 24 серпня у територіальних громадах району проведені заходи до 

Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України. 

Відбулася хода Єдності та урочисте підняття Державного Прапору України, за 

особистий внесок у розвиток району нагороджено видатних мешканців району, 

проведені спортивні змагання.  

Окрім того, у населених пунктах територіальних громад району проведені 

святкування Днів села та 78-ї річниці визволення населених пунктів від 

фашистських загарбників. 

З нагоди відзначення Дня партизанської слави у територіальних громадах 

району проведено тематичні заходи. Відбулися урочисті привітання ветеранів, 
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покладання квітів до пам’ятників загиблим воїнам, уроки-реквієм «Поки горить 

свіча не згасне пам’ять», фото-книжкові перегляди «Роль партизанського руху 

у Великій Перемозі», години мужності «Партизанськими стежками», екскурсії 

до історико-краєзнавчих музеїв тощо. 

З нагоди Міжнародного дня миру учні закладів загальної середньої освіти 

району 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. 

У закладах дошкільної освіти району проведено заходи з нагоди 

Всеукраїнського дня дошкілля. Урочисто привітали та відзначили кращих 

працівників цієї сфери. У шкільних бібліотеках проведено День відкритих 

дверей до Всеукраїнського дня бібліотек. Учні та вчителі мали змогу 

ознайомитися із тематичними книжковими виставками та новими 

літературними надходженнями. 

Чугуївською районною федерацією футболу організовані та проведені 

матчі Чемпіонату Чугуївського району з футболу серед аматорських команд 

сезону 2020/2021 років. 

Сектором з питань організаційної роботи апарату районної державної 

адміністрації протягом ІІІ кварталу 2021 року розроблені плани основних 

заходів районної державної адміністрації на серпень, вересень та жовтень              

2021 року. Підбито підсумки роботи районної державної адміністрації за 

липень, серпень та вересень 2021 року. Розроблено проєкт розпорядження 

голови районної державної адміністрації «Про затвердження плану роботи 

Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області на ІV квартал 

2021 року». 

Здійснювалась організація та підготовка структурними підрозділами 

районної державної адміністрації проєктів рішень районної ради, запланованих 

для розгляду на її засіданні у ІІІ кварталі відповідно до Плану роботи районної 

ради на 2021 рік. 

Проведено навчання працівників районної державної адміністрації, на якому 

було розглянуто 3 питання, зокрема відбувся показ відеороликів «Єдиний портал 

електронних послуг «Дія»: Державні послуги онлайн». 

Організовано та проведено координаційні наради голови районної 

державної адміністрації за участю міських та селищних голів, керівників 

силових структур, закладів 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 тощо. 

Відділом документального забезпечення та контролю спільно з сектором         



18 

з питань організаційної роботи апарату районної державної адміністрації 

організовано та проведено 10 серпня 2021 року засідання колегії районної 

державної адміністрації, розглянуто 4 питання: про підсумки проведення 

Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» в Чугуївському районі; про стан 

залучення населення до Програми житлових субсидій за підсумками 

опалювального сезону 2020-2021 років; про стан реалізації державної політики 

у сфері запобігання корупції у Чугуївській районній державній адміністрації 

Харківської області; про підсумки роботи із зверненнями громадян у 

Чугуївській районній державній адміністрації Харківської області за І півріччя 

2021 року. За результатами засідання головою районної державної адміністрації 

прийнято 4 розпорядження. 

Структурними підрозділами районної державної адміністрації протягом                  

ІІІ кварталу вносились зміни до консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, створених при районній державній адміністрації 

(підготовлено 10 проєктів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з відповідних питань).  

Відділом забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування 

районної державної адміністрації організовано контроль за виконанням 

органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів 

виконавчої влади.  

Структурними підрозділами районної державної адміністрації протягом                

ІІІ кварталу підготовлено 21 акт з питань перевірки виконання делегованих 

повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування. 

Протягом кварталу 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. 

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 

здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади» (із змінами) органами місцевого самоврядування            

у I півріччі 2021 року. 

У липні міські, селищні голови, депутати місцевих рад взяли 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. 

У вересні організовано робочу поїздку голови районної державної 

адміністрації до Слобожанської селищної ради. З селищним головою 

обговорені питання щодо організації зберігання твердих побутових відходів на 

полігоні у зв’язку з його переповненням; створення власного комунального 

підприємства та пожежно-рятувального підрозділу; ремонт фасаду та даху 

місцевої лікарні тощо. 
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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. 

Проведено перевірку рішень виконкомів міських, селищних рад (у частині 

делегованих повноважень) на предмет відповідності чинному законодавству             

за IІ квартал 2021 року. 

Протягом кварталу до громадської приймальні з надання безоплатної 

первинної правової допомоги районної державної адміністрації звернулося                   

3 громадянина, яким було надано юридичну допомогу. 

Проведено засідання комісії по перегляду розпоряджень голови районної 

державної адміністрації. 

Прийнято 85 розпоряджень голови районної державної адміністрації                

з основної діяльності. 

До районної державної адміністрації протягом ІІІ кварталу 2021 року 

надійшло усього 893 документи: 536 документів від органів влади вищого 

рівня, з яких від обласної державної адміністрації – 245 документів,                              

від підприємств, установ та організацій області – 291; розпоряджень голови 

обласної державної адміністрації – 17 та Указ Президента України;                            

339 документів районного рівня, з яких від районної ради – 23, рішень сесій 

районної ради – 17, від підприємств, установ та організацій району – 316. 

На початку ІІІ кварталу 2021 року на контролі перебувало 193 документи.  

У звітному періоді районною державною адміністрацією взято на контроль 

241 документ, з них: 3 розпорядження та 2 доручення голови Харківської 

обласної державної адміністрації, 4 розпорядження голови районної державної 

адміністрації, 146 документів посадових осіб Харківської обласної державної 

адміністрації, 1 районна програма, 85 листів та інших документів 

територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, у тому 

числі: 3 листи з Чугуївської районної ради, 4 – з прокуратури, 19 –                             

з контролюючих органів, 6 адвокатських запитів, 3 депутатських звернення,               

1 внутрішній документ. Загальна кількість документів, що перебувала на 

контролі протягом ІІІ кварталу 2021 року, складала 434. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами            

у районній державній адміністрації у звітному періоді структурними 

підрозділами районної державної адміністрації було надано 732 інформації 

(проміжні та остаточні) про виконання завдань, зазначених у контрольних 

документах, що у середньому складало по 11 інформацій щоденно. 

Протягом ІІІ кварталу 2021 року отримано 85 документів з дуже стислими 

термінами виконання, з них: 34 – з терміном виконання від 1 до 3 днів, 51 – від 

4 до 8 днів. Також отримано 156 документів з періодичними термінами 
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інформування: «щотижня» – 5, «щомісяця» – 5, «більше двох разів» – 2, 

«щокварталу» – 3 та з іншими строками інформування 141 документ. 

Усі контрольні документи були виконані без порушень термінів, 

встановлених авторами документів. 

За звітний період у районній державній адміністрації було виконано               

у повному обсязі та знято з контролю 244 документи, що складає 56 %            

від загальної кількості контрольних документів (434), з них: 4 розпорядження 

та 2 доручення голови обласної державної адміністрації, 1 розпорядження 

голови районної державної адміністрації, 151 документ посадових осіб 

Харківської обласної державної адміністрації, 2 районні програми, 84 інших 

документи (1 – з Чугуївської районної ради,10 – з прокуратури, 12 – з 

контролюючих органів, 7 адвокатських запитів, 5 депутатських звернень). 

Організовано та проведено 3 наради голови районної державної 

адміністрації з питань виконавської дисципліни, на яких розглянуто 6 питань. 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  

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

нормативно-правових актів упродовж ІІІ кварталу 2021 року відділом 

забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян 

апарату районної державної адміністрації продовжено роботу щодо 

забезпечення реалізації державної політики з питань роботи із зверненнями 

громадян в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації, 

взаємодії з органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

організаціями, установами; збирання, систематизація, накопичення, зберігання 

та оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є районна 

державна адміністрація. 

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 16 запитів 

на публічну інформацію, які отримано за допомогою засобів електронної 

пошти, поштового зв’язку та особисто із них 12 від юридичних осіб                         

та 4 від фізичних осіб. Усі запити було опрацьовано у межах встановлених 

законодавством термінів. 3 запити було направлено за належністю 

розпоряднику запитуваної інформації, по 2 запитам відмовлено у наданні 

інформації відповідно до чинного законодавства, 1 запит відкликано 

запитувачем інформації. Запити стосувалися таких питань: надання завіреної 

копії рішення виконкому Базаліївської сільської ради щодо виділення земельної 

ділянки, перевезення пільгових пасажирів, домашнього насильства щодо 

чоловіків, переліку місцезнаходження у районі пам’ятників, меморіальних 

табличок дружби українського та російського народів тощо.  

До бази даних публічної інформації районної державної адміністрації 

зареєстровано і внесено 110 документів. Усього станом на 01.10.2021 року до 

системи обліку внесено 12335 документів. 

За ІІІ квартал 2021 року на адресу районної державної адміністрації 

надійшло 163 звернення громадян, у тому числі: 4 дублетних, 4 повторних та               

6 колективних. З урахуванням колективних звернень до районної державної 

адміністрації звернулось 528 громадян. Вони порушили загалом                                 



21 

176 різноманітних питань, що стосувалися комунального господарства,  

соціальної політики та соціального захисту. 

Протягом звітного періоду із загальної кількості звернень, що надійшли до 

районної державної адміністрації, 14 – вирішено позитивно, на 86 – надані 

роз’яснення згідно з чинним законодавством, 76 – відправлено за належністю. 

За результатами розгляду 3 звернень видано розпорядження голови районної 

державної адміністрації. На даний час у стадії розгляду перебуває 7 звернень. 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19» (зі змінами та доповненнями), рішення позачергового засідання 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Харківської області від 12.03.2020 № 01-22/2220, починаючи                       

з 16.03.2020 року обмежено особистий прийом громадян посадовими особами 

районної державної адміністрації до особливого розпорядження. 

Проведено телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» заступника 

голови районної державної адміністрації Володимира Губарева за темою 

«Основні напрями розвитку сфери освіти по Чугуївському району». 

Проведено 5 засідань комісії з питань нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради. Розглянуті клопотання щодо відзначення 

працівників різних галузей з нагоди 30-ї річниці незалежності України, Дня 

рятівника, 65-ї річниці з Дня селища Слобожанське, Дня територіальної оборони 

України, Дня податківця України. Усього нагороджено Почесною грамотою 

голови районної державної адміністрації та голови районної ради 45 осіб. 

Відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації 

свою роботу здійснював відповідно до Комплексного плану роботи                           

з персоналом апарату районної державної адміністрації та її структурних 

підрозділів (крім структурних підрозділів із статусом юридичних осіб 

публічного права) на 2021 рік, затвердженого наказом керівника апарату 

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

Упродовж ІІІ кварталу підготовлено 46 проєктів розпоряджень голови 

районної державної адміністрації з кадрових питань (14 – з особового складу,   

31 – про відпустки, 1 – про відрядження).  

Окрім того, підготовлено 156 проєктів наказів керівника апарату районної 

державної адміністрації з кадрових питань (94 – з особового складу, 60 – про 

відпустки, 2 – про відрядження). 

Внесено зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 

від 16.01.2021 № 07 «Про затвердження структури та граничної чисельності 

працівників структурних підрозділів Чугуївської районної державної 

адміністрації» (із змінами). 

Станом на 01.10.2021 року у районній державній адміністрації фактично 

працює 149 осіб, 10 посад вакантних, з них 3 строкових (1 – у зв’язку із 

проходженням військової служби за контрактом, 2 – у зв’язку із перебуванням 

у відпустці для догляду за дитиною). 

У звітному періоді у районній державній адміністрації призначено             

23 особи: 18 державних службовців (16 – за результатами конкурсу, 2 –                  
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у порядку переведення з іншого державного органу), 4 робітників, які зайняті 

обслуговуванням та 1 працівника, який здійснює функції з обслуговування. 

Звільнилися в районній державній адміністрації 5 осіб: 2 – у порядку 

переведення до іншого державного органу, 2 – за угодою сторін, 1 – за власним 

бажанням, у зв’язку із прийняттям на роботу за конкурсом. 

Проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній державній 

адміністрації, на якому розглянуто 2 питання. 

Встановлено надбавку за вислугу років на державній службі 4 державним 

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

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку 

обчислення стажу державної служби». 

Установлено надбавку за вислугу років заступнику голови районної 

державної адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 20.04.2016 № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та 

керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія 

Закону України «Про державну службу» (із змінами), Порядку виплати 

надбавок, премії та матеріальних допомог керівним працівникам районної 

державної адміністрації, на яких не поширюється дія Закону України «Про 

державну службу», затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 17.10.2018 № 401. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04. 2016 № 306 

«Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між 

рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 

самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 

спеціальними званнями» (із змінами) присвоєно ранг державного службовця          

12 особам, з них: черговий – 4, вперше після випробування – 8. 

Проводився прийом кандидатів на зайняття посад державної служби у 

районній державній адміністрації. Проведено 15 засідань конкурсної комісії 

районної державної адміністрації на зайняття посад державної служби 

категорій «Б» і «В» в апараті районної державної адміністрації та її 

структурних підрозділах (крім юридичних осіб публічного права), за 

результатами яких визначено 10 переможців. 

Щодо 5 новопризначених  державних службовців організовано перевірку 

відповідно до Закону України «Про очищення влади», 5 – успішно її 

завершили. 

Координувалася діяльність структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, виконкомів місцевих рад щодо роботи з персоналом                       

з дотримання вимог чинного трудового законодавства, законодавства про 

державну службу і запобігання корупції, надавалася методична і практична 

допомога посадовим особам, які визначені відповідальними за цей напрям 

діяльності.  

Упродовж кварталу до обласної державної адміністрації, 

Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань 

державної служби у Харківській та Сумській областях, Чугуївської 

міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості, Чугуївського  
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районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

надавалися інформації та звіти щодо роботи з персоналом з дотримання вимог 

чинного трудового законодавства, законодавства про державну службу, 

запобігання корупції, обліку військовозобов’язаних. 

Проведено 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. 

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. 

Здійснювався технічний супровід системи відеоконференцзв’язку під час 

проведення селекторних нарад обласної державної адміністрації та Zoom-

конференцій за участю керівництва районної державної адміністрації. 

Було розпочато інвентаризацію комп’ютерного обладнання, програмно-

апаратних комплексів та виборчих скриньок (малих та великих). 

Забезпечено технічне обслуговування оргтехніки. 

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації виконувались основні завдання згідно з вимогами 

Закону України «Про Держаний реєстр виборців». 

Забезпечено підтримання в актуальному стані персоніфікованого обліку 

виборців у автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі 

Державний реєстр виборців шляхом проведення періодичного поновлення 

персональних даних реєстру.  

Протягом кварталу 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» 392 відомості по 217 населеним пунктам району, 

які містили дані про 3663 виборців.  

За результатами опрацювання відомостей періодичного поновлення 

прийняті рішення, відповідно до яких включено до наказів начальника відділу  

ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної 

адміністрації 2404 виборця; включено до Державного реєстру виборців 

включено 400 виборців; внесено зміни до персональних даних 1996 виборців; 

включено до звернень до інших відділів ведення Державного реєстру виборців 

402 виборців; виконано переадресування по 28 виборцям; відмовлено у змінах     

до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний 

реєстр виборців» 823 виборцям. 

Надіслано 8 повідомлень виборцям, виборча адреса яких належить             

до території Луганської області, а фактичне місце проживання знаходиться на 

території Чугуївського району, щодо змісту їх персональних даних у 
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Державному реєстрі виборців у встановленому частинами 1 або 2 статті 21 

Закону України «Про Державний реєстр 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 206 наказів начальника відділу 

ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної 

адміністрації, з них: 53 – про внесення запису до бази даних; 90 – про внесення 

змін до запису; 21 – про знищення запису; 8 – про вибуття виборців; 3 – про 

усунення кратних включень; 28 – про зміну виборчої адреси; 2 – про зміну 

місця народження.  

На виконання постанови Центральної виборчої комісії від 24.11.2012 № 11 

«Про порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих 

дільниць на постійній основі» за поданням міських, селищних голів внесено 

зміни до адміністративно-територіального устрою, структури постійнодіючих 

виборчих дільниць та побудинкового складу території району, а саме змінено 

опис меж виборчих дільниць, розташованих на території Зміївської                              

(10 виборчих дільниць), Вовчанської міських (6 вибочих дільниць)  та 

Печенізької селищної рад (1 виборча дільниця). 

Взято участь у тестуванні розпорядника Державного реєстру виборців за 

темою «Нормативно-правові акти ДРВ». Усі працівники успішно пройшли 

тестове випробування. 

Протягом кварталу діяльність архівного відділу районної державної 

адміністрації була направлена на взаємодію з юридичними особами,                          

у діяльності яких утворюються та не утворюються документи Національного 

архівного фонду, ведення централізованого державного обліку документів 

Національного архівного фонду, тощо 

Прийнято на постійне зберігання документи Національного архівного 

фонду від Борівської сільської ради Зміївського району Харківської області за 

1988-2010 роки у кількості 46 од. зб., Територіального центру соціального 

обслуговування надання соціальних послуг Зміївської районної державної 

адміністрації Харківської області за 2012-2015 роки у кількості 28 од. зб., 

Шелудьківської  сільської ради Зміївського району Харківської області за 2019-

2020 роки у кількості 41 од. зб., Великогомільшанської сільської ради 

Зміївського району Харківської області за 2010-2017 роки у кількості 21 од. зб., 

Геніївської сільської ради Зміївського району Харківської області за 2016-2017, 

2020 роки у кількості 24 од. зб., Старопокровської сільської ради Чугуївського 

району Харківської області за 2012-2020 роки у кількості 183 од. зб., Районного 

будинку культури Відділу культури Виконавчого комітету Чугуївської 

районної ради народних депутатів в м. Чугуїв Харківської області  за 1980-2021 

роки у кількості 117 од. зб., Відділу освіти Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області за 1992-2010 роки у кількості 107 од. зб., 

Мосьпанівської сільської ради Чугуївського району Харківської області за 

1994-2020 роки у кількості 312 од. зб. 
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Проведено 3 засідання експертної комісії архівного відділу районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто номенклатури справ, акти про 

вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного 

фонду, номенклатури справ, інструкція з діловодства, описи справ постійного 

зберігання, з кадрових питань (особового складу) тощо.  

Вжито заходів щодо забезпечення збереженості архівних документів 

шляхом проведення перевіряння наявності та стану справ. 

Проводилось ведення облікових документів, наглядових справ 

підприємств, установ та організацій, які є джерелами формування 

Національного архівного фонду. 

Здійснювалось інформаційне забезпечення користувачів за їхніми 

запитами, Виконано 45 запитів тематичного, 103 майнового та 35 соціально-

правового характеру. 

Відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  

районної державної адміністрації проведено 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, громадських організацій, аналіз 

конфліктоутворюючих ситуацій та проблем району, проведення масових акцій, 

резонансних подій тощо. 

Забезпечено всебічне, оперативне інформування громадськості про 

діяльність районної державної адміністрації, її керівництва та структурних 

підрозділів шляхом інформаційного наповнення офіційного вебсайту, сторінки   

у фейсбуці районної державної адміністрації, телеграм-каналу та інстаграм-

сторінки голови районної державної адміністрації, де оприлюднювалась 

інформація про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний 

розвиток району, щоденна статистика захворюваності на COVID-19 та 

щотижнево про епідемічну ситуацію в Чугуївському районі. Координувалася 

робота структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо 

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

опрацьовувалися їх матеріали. 

За результатами проведеної роботи підготовлено 14 щотижневих та                   

3 щомісячні інформації щодо суспільно-політичної ситуації в районі.  

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 

партизанської слави, Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Протягом ІІІ кварталу на офіційному вебсайті районної державної 

адміністрації було розміщено 625 матеріалів, з яких 581 (93 %) становили 
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новини, на фейсбук-сторінці районної державної адміністрації – 457, телеграм-

каналі – 97, інстаграм-сторінці – 107, фейсбук-сторінці голови районної 

державної адміністрації – 106. 

Висвітлено у засобах масової інформації привітання від голови районної 

державної адміністрації до Дня податківця, Дня бухгалтера, Дня працівників 

торгівлі, Дня працівників ветеринарної медицини, 78-ї річниці визволення 

населених пунктів Чугуївського району від фашистських загарбників, Дня 

Державного Прапора України та Дня незалежності України, Дня захисників 

України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, Дня знань, Дня фізичної культури і спорту, Дня рятівника, 

Дня працівника лісу, Дня партизанської слави, Дня довкілля, Всеукраїнського 

дня бібліотек. 

Організовано виготовлення і розміщення білбордів до 30-ї річниці 

незалежності України на носіях зовнішньої реклами на території району. 

Забезпечено розповсюдження на території району соціальної реклами – 

плакатів-стікерів від Міністерства аграрної політики і продовольства України 

щодо земельної реформи. 

 

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 Дня Державного Прапора України та 30-ї 

річниці незалежності України; Дня пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 78-ї 

річниці визволення Харківської області від нацистських загарбників та Дня 

партизанської слави; стану державно-церковних відносин, зустрічей 

керівництва району з керівниками релігійних організацій, участі релігійних 

організацій у заходах із суспільної моралі; інституту старост у територіальних 

громадах станом на 01.10.2021 року. 

У цілому план роботи районної державної адміністрації на IІІ квартал         

2021 року, затверджений розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 25.06.2021 № 160, виконано. 

 

 

 
 


