
 

З В І Т 

про виконання плану роботи районної державної адміністрації  

на ІІ квартал 2021 року 
 

Районною державною адміністрацією у IІ 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 у квітні внесено зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку Чугуївського району на 2021 рік, затвердженої рішенням районної 

ради від 23.02.2021 року, на підставі листа Слобожанського селищного голови 

щодо необхідності вкладення додаткових коштів для монтажу «Системи 

пожежної сигналізації, керування евакуюванням (в частині системи оповіщання 

про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) та передавання тривожних 

сповіщань» у приміщеннях головного та лікувального корпусу Комунального 

некомерційного підприємства «Слобожанська районна лікарня» та у червні –  

на підставі листа начальника управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації щодо необхідності збільшення суми видатків 

на забезпечення виконання покладених на управління функцій, обумовлених 

збільшенням чисельності отримувачів соціальних допомог, пільг та субсидій            

у районі. 

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. 

Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з підприємствами 

аграрно-промислового комплексу, харчової промисловості, громадського 

харчування та торгівлі щодо посилення обмежень та дотримання 

протиепідемічних заходів. 

Взято участь у нарадах директора Департаменту агропромислового 

розвитку обласної державної адміністрації у форматі відеоконференції                   

на платформі Zoom з представниками територіальних підрозділів 

Держгеокадастру у Харківській області, районних державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування щодо реалізації земельної реформи, розвитку 

агропромислового комплексу, ходу проведення весняно-польових робіт                   

у поточному році; регіональній онлайн веб-конференції асоціації «BeesAgro»             
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за темою «Розвиток керованого бджолозапилення»; семінарі Департаменту 

агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації щодо 

нарахування державних тваринницьких дотацій та засіданні Круглого столу             

з питань диверсифікації сільськогосподарського виробництва Слобожанщини 

через розвиток коноплярства, агротуризму, організації міжрегіональної 

співпраці та взаємодії агротуристичних кластерів. 

З метою оперативного реагування обласної державної адміністрації                     

на випадки порушень прав землевласників та землекористувачів у районі 

проводився щотижневий моніторинг стану справ з означеного питання. 

Для формування переліку підприємств проведено комплексний моніторинг 

та складено дислокацію об’єктів крафтового виробництва, на базі яких 

здійснюється крафтове виробництво напоїв та продуктів харчування в районі.  

Проводилась робота щодо залучення керівників сільськогосподарських 

підприємств та представників органів місцевого самоврядування до участі          

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

Проведено роботу щодо виявлення на підпорядкованих територіях громад 

вільних земельних ділянок типу «Greenfield», об’єктів промислової нерухомості 

типу «Brownfield» та виробничих і офісних приміщень, які пропонуються для 

оренди на території району. Проведено моніторинги стану справ у галузі 

тваринництва району, кількості закупленої сільгоспвиробниками техніки 

наростаючим підсумком з початку року, середньомісячної заробітної плати 

працівників аграрного сектору району, проведення продовольчих ярмарків на 

території Чугуївського району та участі підприємств району в ярмаркових 

заходах області. 

Узагальнено інформацію щодо стану справ у галузі тваринництва району, 

кількості закупленої сільгоспвиробниками техніки, середньомісячної заробітної 

плати працівників аграрного сектору району. 

Уточнювалась дислокація промислових підприємств та підприємств 

торгівлі, громадського харчування та побуту, розташованих на території 

Чугуївського району. 

На постійному контролі відділу фінансів районної державної адміністрації 

знаходилось виконання статті 77 Бюджетного кодексу України та Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 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». 

Проведено наради з розпорядниками бюджетних коштів з питання 

підбиття підсумків виконання бюджету за січень-червень 2021 року та 

проблемних питань щодо наповнення районного бюджету. 

Районний бюджет за доходами загального фонду затверджений у сумі 

1270,0 тис. грн. Доходна частина районного бюджету загального фонду                   

за січень-червень не виконана. 
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Видаткова частина районного бюджету за І півріччя 2021 року виконана            

на 70,0 %, при затвердженому з урахуванням змін, плані 6824,0 тис. грн, 

виконання складає 4774,2 тис. грн. 

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. 

З метою реалізації державної політики у сфері реформування системи 

надання адміністративних послуг, забезпечення надання адміністративних 

послуг мешканцям району через утворення центрів надання адміністративних 

послуг при органах місцевого самоврядування, на виконання розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 08.10.2020 № 644 «Про 

затвердження плану заходів з підготовки до трансформації центрів надання 

адміністративних послуг районних державних адміністрації Харківської 

області», ліквідовано Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській 

районній державній адміністрації (розпорядження голови районної державної 

адміністрації від 31.05.2021 № 133). 

Протягом квітня-травня 2021 року через Центр надання адміністративних 

послуг при Чугуївській районній державній адміністрації зареєстровано                  

89 звернень щодо надання адміністративних послуг: 1 – Чугуївського 

районного відділу Головного управління Державної міграційної служби 

України в Харківській області України в Харківській області, 82 – 

Міськрайонного управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській області, 6 – власних послуг (сектору 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації).  

Надано 1 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

Видано 94 результати: 1 – Чугуївському районному відділу Головного 

управління Державної міграційної служби України в Харківській області,            

84 – Міськрайонному управлінню у Чугуївському районі та м. Чугуєві 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, 9 – власних 

послуг (4 – щодо державної реєстрації нерухомого майна, 5 – сектору 

містобудування та архітектури районної державної адміністрації). 

Надано 215 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 

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 у територіальних громадах 

району (у 5 територіальних громадах у розрізі 15 населених пунктів). 

Проведено моніторинг діяльності центрів надання адміністративних 

послуг, розташованих на території Чугуївського району. Станом                               

на 28.05.2021 року у районі здійснюють прийом відвідувачів центри надання 

адміністративних послуг у Вовчанській, Чугуївській, Зміївській міських                 

та Старосалтівській, Печенізькій селищних радах. У Малинівській, Чкаловській 
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та Слобожанській селищних радах адміністративні послуги надають державні 

реєстратори. Найближчим часом запрацює державний реєстратор у 

Новопокровській селищній раді. 

Протягом кварталу центрами надання адміністративних послуг                         

та державними реєстраторами району надано 17926 послуг, з них:        

територіальним підрозділам Державної міграційної служби України                          

в Харківській області України – 1021; територіальним підрозділам 

Держгеокадастру у Харківській області – 2532; з соціальних питань – 1825;              

з реєстрації актів цивільного стану – 180; на підставі узгоджених рішень                  

з суб’єктами надання адмінпослуг – 1187; з реєстрації прав на нерухоме           

майно – 3774; з реєстрації бізнесу – 285; з видачі документів дозвільного 

характеру – 24; надані представниками суб’єктів надання адмінпослуг, яких 

розміщено в центрах надання адміністративних послуг на підставі узгоджених 

рішень – 91; інших власних послуг – 7007. 

Проведено моніторинг проєктів, які реалізуються на Єдиному порталі 

електронних послуг «Дія».  

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. 

12 квітня 2021 року закінчено опалювальний період на території району 

відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації «Про 

закінчення опалювального періоду». Чугуївським відділенням АТ «Харківгаз», 

Зміївським відділенням АТ «Харківгаз» забезпечено своєчасне відключення 

газових опалювальних приладів відповідно до чинних правил і норм. 

З метою підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної 

сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період                          

2021-2022 років утворено районний штаб. 

Виконкомами місцевих рад, підприємствами, організаціями та установами, 

незалежно від підпорядкування і форм власності, у межах компетенції вжито 

заходів щодо розрахунків у повному об’ємі усіма категоріями споживачів за 

спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги, погашення 

заборгованості минулих періодів.  

Рівень розрахунків за послуги теплопостачання станом на 01.07.2021 року 

склав 82,0 %, за послуги водопостачання та водовідведення – 80,0 %.  

Упродовж кварталу здійснювався контроль за додержанням вимог 

законодавства у сфері раціонального поводження з відходами та правил 

благоустрою населених пунктів району. 

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 
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зібраних побутових відходів склав 2,4 тис.м
3
. Упорядковано 1976,5 тис.м

2 

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 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.  

Філіями «Чугуївський райавтодор», «Вовчанський райавтодор», 

«Зміївський райавтодор», «Куп’янський ДЕП» та «Чугуївський ДЕП»                     

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

забезпечувалось очищення від сміття доріг та прилеглих до них лісосмуг.            

Крім того, на дорогах загального користування місцевого та державного 

значення проводилися роботи щодо оновлення дорожньої розмітки, 

встановлення обмежувальних знаків дорожнього руху, фарбування перильних 

огороджувальних елементів.  

Згідно з розпорядженням голови Харківської обласної державної 

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

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць                 

і доріг комунальної власності у населених пунктах Харківської області,                 

які у 2021 році фінансуються за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету та її залишку минулих років» на території району здійснюється 

поточний середній ремонт автомобільних доріг О-210825 Вовчанськ-Землянки 

та О-211235 Зміїв-Таранівка, а також проведення капітального ремонту дороги 

у м. Вовчанськ, по вул. Шевченка та капітальний ремонт автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення О-210823 Старий Салтів-

Приколотне.  

У рамках реалізації Програми Президента України «Велике будівництво» 

продовжується ремонт штучних споруд на автомобільній дорозі загального 

користування державного значення Н-26 Чугуїв-Мілове підрядними 

організаціями ТОВ «Інтех комплект» (ремонт мосту на виїзді з м. Чугуєва               

у напрямку смт Малинівка) та ТОВ «ВП МОСТ 1» (поточний середній ремонт 

мосту у с. Коробочкине). 

Триває реалізація проєкту з реконструкції Малинівських очисних споруд. 

Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної 

адміністрації, підрядна організація ТОВ «Енергозберігаючі технології».  

На території району організовано регулярне транспортне сполучення               

з усіма населеними пунктами. На теперішній час діє 41 автобусний маршрут, 

який не виходить за межі території району та повністю забезпечує потреби        

у пасажирських перевезеннях мешканців району. 
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У зв’язку із закінченням договорів з перевезення пасажирів на приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території району, за наступними маршрутами: № 1308 «Вовчанськ (АС) – 

Вільча»; № 1309 «Вовчанськ (АС) – Стариця»; № 1311 «Вовчанськ (АС) – 

Графське»; № 1637 «Вовчанськ (АС) – Томахівка»; № 1647 «Молодова – 

Вовчанськ (АС)»; № 1320 «Зміїв – Гайдари», проведено засідання конкурсного 

комітету з визначення автомобільних перевізників за участю представників 

районної державної адміністрації, Слобожанської селищної ради та 

громадських організацій району. 

За результатами конкурсу у відповідності до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування», переможцями визнано ТОВ «Авто-Ові» – маршрути 

№ 1308 «Вовчанськ – Вільча», № 1309 «Вовчанськ – Стариця»,                                        

№ 1311 «Вовчанськ – Графське», № 1637 «Вовчанськ – Томахівка», № 1640 

«Вовчанськ – Землянки» з заїздом до Різникового; фізичну особу-підприємця 

Кухлєєва О.В. – маршрут № 1350 Скрипаї – Шелудьківка – станція «Занки». 

Взято участь в онлайн-нараді Міністерства розвитку громад та територій 

України щодо укладення договорів на постачання природного газу 

підприємствами теплопостачання в умовах запровадження ринку природного 

газу; законодавчих змін у сфері надання комунальних послуг та формування 

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

гарячої води; на послуги з централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення, виконання вимог Меморандуму про 

взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 

централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. 

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». 

Усього по району було введено в експлуатацію 7 індивідуальних житлових 

будинки загальною площею 1250 кв.м. 

На 90 % розроблено генеральні плани с. Зарожне та с. Тетлега,                          

на 42 % – с. Мосьпанове. 

На архітектурно-містобудівній раді при Департаменті містобудування             

та архітектури Харківської обласної державної адміністрації розглянуто                  

та узгоджено 5 проєктів містобудівної документації: генеральні плани                   

сел Зарожне, Тетлега Чугуївського району Харківської області та генеральний 
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план Чугуївського району Харківської області (попередні розгляди), генеральні 

плани та плани зонування території населених пунктів: сел Роздольне, 

Таранівка, Безпалівка Чугуївського району. 

Проведено всебічне сприяння вирішенню питань щодо завершення робіт        

та введення в експлуатацію медичної амбулаторії загальної практики – сімейної 

медицини по вулиці Центральна, 115, у с. Варварівка Вовчанського району 

Харківської області (коригування). 

Керівництвом районної державної адміністрації взято участь у робочому 

візиті радника голови обласної державної адміністрації Євгенії Іванської до м. 

Чугуєва, під час якого здійснено огляд стану з реконструкції відділення 

екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Чугуївська центральна 

лікарня ім. М.І Кононенка». 

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; збереження пам’яток архітектури; 

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 в межах 

населених пунктів; доступності для маломобільних груп населення об’єктів 

житлового, громадського призначення та транспортної інфраструктури. 

Відділом оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії                             

з правоохоронними органами районної державної адміністрації здійснювались 

заходи з реалізації державної політики у галузях оборонної роботи, цивільного 

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

У І кварталі 2021 року розроблено проєкти розпоряджень голови 

районної державної адміністрації від 06.04.2021 № 65 «Про перевірку стану 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах,               

в установах, організаціях Чугуївського району на 2021 рік у зоні компетенції 

Зміївського районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки Харківської області»; від 12.04.2021 № 72 «Про перевірку стану 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних на підприємствах,              

в установах, організаціях Чугуївського району на 2021 рік у зоні компетенції 

Вовчанського районного територіального центру комплектування                        

та соціальної підтримки Харківської області»; від 14.04.2021 № 76 та                       

від 07.05.2021 № 105 «Про внесення змін до розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 25 березня 2021 року № 57 «Про проведення 

призову громадян України призовного віку на строкову військову службу                

у 2021 році»; від 27.05.2021 № 126 «Про затвердження нового Переліку 

районних спеціалізованих служб цивільного захисту». 

Проведено 7 засідань місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району, на яких розглянуті 

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
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
http://www.chuguevrda.gov.ua/images/files/RDA/Rozpor/2021/2021-04/76%20%2014.04.2021.pdf
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питання про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом     

SARS-CoV-2, на території Чугуївського району; щодо продовження дії 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів                     

з метою запобігання поширенню на території Чугуївського району гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

про стан готовності служб району та лісокористувачів до пожежонебезпечного 

періоду в лісових насадженнях району; заслухано доповідь начальника бази 

інженерних боєприпасів військової частини А0543 про стан безпеки на об’єкті 

засобів ураження; про затвердження місця знищення вибухонебезпечних 

предметів на території Чугуївського району на 2021 рік; про скасування 

червоного рівня епідемічної небезпеки на території Чугуївського району та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території району гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

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

епідемічної небезпеки; про виконання в районі «Типових правил охорони 

життя людей на водних об’єктах України»; про підготовку місць масового 

відпочинку населення; про контрольну перевірку виконання вимог законів та 

інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної            

і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб у Харківській 

області; щодо продовження дії карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

району гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, передбачених для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки;                           

про ситуацію, що склалася на території Чугуївського району за результатами 

терористичного нападу на греблю Печенізького гідровузлу; про стан 

забезпечення протипожежного захисту місць збирання, переробки та 

зберігання продуктів врожаю 2021 року. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України                             

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню           

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), з урахуванням змін внесених 

постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 611 «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» карантин на території 

Чугуївського району було продовжено до 31 серпня 2021 року. 

Також протягом кварталу проведено 3 засідання спостережної комісії     

при районній державній адміністрації щодо вивчення та застосування                     

у подальшому у службовій діяльності змісту доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини «Про стан додержання прав і свобод людини                       

в місцях несвободи у період дії надзвичайної ситуації, пов’язаної із 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2»; обговорення та вивчення нововведень та змін, 

що стосуються Законів України та інших нормативно-правових актів, які 

регламентують діяльність спостережних комісій; підбиття підсумків роботи    
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за І півріччя 2021 року; затвердження плану роботи комісії на ІІ півріччя             

2021 року; розгляду звернень осіб, умовно-достроково звільнених від 

відбування покарання та винесення відповідних рішень. 

Організовано службову нараду заступника голови районної  

державної адміністрації за участю Чугуївського міського, Малинівського, 

Новопокровського, Чкаловського селищних голів щодо формування плану 

підготовки та кошторису витрат для проведення навчальних зборів                            

з військовозобов’язаними, приписаними до складу 125 окремого батальйону, 

окремих завдань району територіальної оборони. 

Проведено службові наради голови районної державної адміністрації                    

з питань організаційних та практичних заходів членів Штабу району 

територіальної оборони з комплектування, розміщення та забезпечення 121                

та 125 окремих батальйонів на період проведення навчальних зборів                               

з військовозобов’язаними, приписаними до складу батальйонів; щодо 

забезпечення публічного (громадського) порядку, безпеки громадян та 

об’єктів інфраструктури в Чугуївському районі напередодні та під час 

проведення державних свят, пам’ятних дат у травні та червні 2021 року. 

Взято участь у теоретичному тренуванні органів управління та сил 

цивільного захисту за темою «Дії органів управління та сил територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області 

під час ліквідації наслідків пожеж в природних екосистемах» на базі Головного 

управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області   

та штабному тренуванні з органами управління ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Чугуївського 

району Харківської області за темою «Дії органів управління ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

Чугуївського району у разі виникнення НС, пов’язаної з виникненням пожеж 

у природних екосистемах із теоретичним відпрацюванням питань з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та організації евакуації населення с. Тернова».  

Органи управління та сили районних спеціалізованих служб цивільного 

захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Чугуївського району, зокрема медичної, протипожежної, охорони 

публічного (громадського) порядку, взяли 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». 

Взято участь у контрольних перевірках комісією Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій документів з питань цивільного захисту, 

техногенної і пожежної безпеки Вовчанської та Чугуївської міських рад; 

роботі обласної комісії (у складі працівників Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області                              

https://kh.dsns.gov.ua/files/2021/4/14/15.04%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%9A%D0%A8%D0%A3%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8.docx
https://kh.dsns.gov.ua/files/2021/4/14/15.04%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%9A%D0%A8%D0%A3%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8.docx
https://kh.dsns.gov.ua/files/2021/4/14/15.04%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%9A%D0%A8%D0%A3%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8.docx
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та Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної 

адміністрації) щодо планової цільової перевірки діяльності Чугуївської 

районної державної адміністрації Харківської області стосовно стану 

готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах. 

Головою районної державної адміністрації здійснено робочі поїздки                

до військових частин А 0543 (смт Малинівка) та А 4104 (м. Чугуїв).  

Здійснено моніторинги стану виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами); стану криміногенної 

ситуації в районі; стану виконання планового завдання з призову громадян            

на строкову військову службу; комплектування військових частин 

військовослужбовцями за контрактом; стану знищення виявлених на території 

району вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни; стану роботи 

виконавчих комітетів Вовчанської, Зміївської, Чугуївської міських та 

Новопокровської, Печенізької, Слобожанської, Старосалтівської селищних рад 

з власниками місць масового відпочинку людей на водних об’єктах щодо 

укладення договорів на обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування                   

з аварійно-рятувальними службами; стану роботи виконавчих комітетів 

міських, селищних рад з лісокористувачами та власниками земельних угідь               

і пасовищ щодо утримання їх ділянок і територій у належному 

протипожежному стані; стану роботи виконавчих комітетів міських, селищних 

рад щодо здійснення організаційних заходів по кожному населеному пункту          

у межах адміністративно-територіальної одиниці з виявлення споруд 

подвійного призначення та обліку заглиблених приміщень (типу підвалів, 

льохів), які можливо пристосувати на особливий період для укриття населення; 

стану роботи виконавчих комітетів міських, селищних рад щодо ремонту 

колодязів з пожежними гідрантами та під’їздів до них, з встановленням біля 

колодязів покажчиків встановленого зразку; стану утворення позаштатних 

розрахунково-аналітичних груп на території Чугуївського району. 

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 ІІ кварталу 2021 року проведені по одному засіданню 

Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, районної 

тристоронньої соціально-економічної ради, районного комітету забезпечення 

доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів 

соціальної інженерно-транспортної інфраструктури, по три засідання районної 

комісії з легалізації робочих місць та доходів, своєчасної виплати заробітної 

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

комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про виплату 
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грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, по 5 засідань 

районної комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат 

внутрішньо переміщеним особам, районної комісії з вирішення питань, 

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

допомоги малозабезпеченим сім’ям (розглянуто 136 справ по субсидіях                  

та 17 справ по пільгах, за рішенням комісії субсидію призначено 557 сім’ям),             

6 засідань районної комісії з легалізації робочих місць та доходів, своєчасної 

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

соціальних виплат. 

На сесії районної ради розглянуто питання «Про затвердження районної 

Програми із забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів 

на 2021-2023 роки» з метою своєчасного виконання судових рішень та 

виконавчих документів за зобов’язаннями, що виникли в управлінні 

соціального захисту населення Чугуївської районної державної адміністрації 

Харківської області. 

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

нараховано допомогу 3362 отримувачам на суму 16,9 млн. грн. Тимчасову 

державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, 

нараховано 22 отримувачам на суму 91,2 тис. грн. 

Згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» нараховано допомогу 621 сім’ї на суму                  

11,4 млн. грн.  

Компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги, нараховано       

102 особам на суму 340,7 тис. грн. 

Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію               

та особам з інвалідністю, нараховано 827 особам на суму 4,7 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 183 особам на суму 887,7 тис. грн. 

Компенсацію непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за 

особою з інвалідністю І групи та престарілим нараховано 45 особам на суму       

5,1 тис. грн. 

Щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою                    

з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, нараховано                  

136 особам на суму 971,1 тис. грн. 

Допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

нараховано 1464 особам на суму 10,5 млн. грн. 

Державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, нараховано на суму 4,9 млн. грн, з них:                             

34 прийомним сім’ям – 1,6 млн. грн, 26 дитячим будинкам сімейного типу –             

3,3 млн. грн. 

Соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного                

виховання нараховано 3 сім’ям на суму 242,7 тис. грн. 
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Щомісячну компенсаційну виплату задля відшкодування вартості послуг 

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

3 особам на суму 7,1 тис. грн. 

Станом на 01.07.2021 року житловими субсидіями в районі користуються 

11777 домогосподарств. Субсидії на житлово-комунальні послуги у грошовій 

формі нараховані на суму 180779,975 тис. грн. Середній розмір нарахованої 

субсидії складає – 134,37 грн.  

Головним державним соціальним інспектором перевірено 250 особових 

справ одержувачів субсидій, 23 особових справи одержувачів соціальних 

допомог та 22 справи по пільгах. 

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

у грошовій формі на загальну суму 11126,3 тис. грн. 

Усі виплати профінансовано у повному обсязі. Заборгованості перед 

населенням за призначені допомоги та інші соціальні виплати немає.  

Управлінням видано 34 довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації по району перебуває 52860 пенсіонерів, осіб з інвалідністю 

внаслідок війни – 567, учасників бойових дій – 2020, вдів загиблих та померлих 

учасників війни – 508, учасників війни – 707. 

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

соціального захисту» проводилася робота щодо видачі листів талонів на 

пільговий проїзд. Станом на 01.07.2021 року 2 громадянина отримали листи 

талонів. Статус «Ветеран праці» встановлено 94 пенсіонерам. Посвідчень особи 

з інвалідністю внаслідок війни отримали 27 чол., посвідчень члена сім’ї 

померлого ветерана війни отримали 11 чол. 

Станом на 01.07.2021 року укладено 11 договорів на реабілітацію дітей              

з інвалідністю на суму 93235,0 грн. 

На обліку в управлінні соціального захисту населення районної державної 

адміністрації перебуває 2009 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (1 категорія – 587 осіб, 2 категорія – 556 особи, 3 категорія –                

5442 особи, вдови – 130 осіб, діти – 294 особи). 

Компенсацію на продукти харчування отримали 1185 осіби, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 1,8 млн. грн.  

Безкоштовними ліками забезпечено 381 особу на суму 568,4 тис. грн. 

Одноразову компенсацію сім’ям померлих від захворювань внаслідок 

Чорнобильської катастрофи отримали 2 особи на суму 15,2 тис. грн. 

У ІІ кварталі 2021 року на проведення громадських та інших робіт 

тимчасового характеру з бюджетів селищних та міських рад виділено                

1731,9 тис. грн, використано 1038,3 тис. грн.  

Станом на 01.07.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати на 

підприємствах району складає 7185,3 тис. грн: на КП «Зміївський 

енергомеханічний завод» – 6854,4 тис. грн,  КП «Вода Есхара» – 330,9 тис. грн. 

Середньомісячна заробітна плата по району за І квартал 2021 року 

становила 10638 грн, від обласного рівня заробітна плата складає 98,2 %.  
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Протягом ІІ кварталу 2021 року в Чугуївському районі здійснювались 

системні заходи щодо профілактики травматизму на виробництві та 

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

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

З метою соціального захисту дітей, запобігання соціальному сирітству, 

профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх службою              

у справах дітей районної державної адміністрації здійснено 14 виїздів                     

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

смт Введенка, с. Тернова, с. Стара Покровка. Додатково здійснено виїзди               

до с. Стара Покровка, смт Есхар, смт Новопокровка, с. Гракове,                             

смт Чкаловське. Всього обстежено 20 родин, з них у складних життєвих 

обставинах перебувають 13 родин. 

 Виявлено 3 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 звернулась 51 особа, прийнято 18 заяв                   

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

Взято участь у 14 судових засіданнях: відносно батьків, які не виконують 

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

місця проживання дітей; стягнення аліментів; кримінальних справ, вчинених 

неповнолітніми або за їх участю. 

Протягом кварталу взято участь у 4 нарадах у форматі відеоконференції на 

платформі Zoom, проведено 3 засідання комісії з питань захисту прав дитини 

районної державної адміністрації, на яких розглянуто загалом 26 питань. 

Надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

7 дітям, на облік дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах 

поставлено 3 дітей. 

Керівництвом районної державної адміністрації відвідано дитячий будинок 

сімейного типу на базі родини Крестинських (смт Малинівка) з нагоди 

Міжнародного дня захисту 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 16 проєктів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей та 2 висновки                 

про доцільність позбавлення батьківських прав батьків, які не виконують 

батьківські обов’язки. 

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

районної державної адміністрації на виконання розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 29.03.2021 року № 60 «Про утворення тимчасової 
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інвентаризаційної комісії районної державної адміністрації та проведення 

інвентаризації» здійснено 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 по передачі матеріальних цінностей 

відділу до територіальних громад району. 

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. 

Підбито підсумки виконання Програми розвитку туристсько-краєзнавчого 

руху в Чугуївському районі на період 2016-2020 років, районної соціальної 

Програми розвитку освіти на період до 2020 року та районної Програми 

«Обдарована молодь» на 2016-2020 роки. 

У червні на базі закладів загальної середньої освіти Зміївської міської ради 

функціонували 8 закладів відпочинку з денним перебуванням, в яких 

оздоровилася 631 дитина. 

З 21.05 по 15.06.2021 року 1747 випускників 11-х класів закладів загальної 

середньої освіти району брали участь у основній сесії ЗНО-2021. У зв’язку                

з карантинними обмеженнями державна підсумкова атестація не проводилася. 

З 04.06 по 05.06 2021 року у закладах загальної середньої освіти району 

проведені свята «Останній дзвоник» з дотриманням карантинних обмежень.  

З 15.06 по 16.06 2021 року учням 9-х класів вручено документи про базову 

загальну середню освіту.  

З 22.06 по 30.06 2021 року відбулись урочисті заходи з вручення свідоцтв 

про повну загальну середню освіту випускникам 11-х класів закладів освіти 

району.  

Окрім того, у територіальних громадах району проведені масові заходи, 

мітинги, урочисті покладання квітів до братських могил з нагоди Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також 

мітинги-реквієми до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

Заходи були проведені з дотриманням карантинних обмежень. 

11-14 травня з нагоди відзначення Дня Європи у закладах загальної 

середньої освіти району проведені у онлайн режимі тематичні години історії, 

квести, вікторини, тематичні книжкові виставки «Україна – серце Європи». 

У публічних бібліотеках району проведені: 

книжкові виставки, присвячені дню Матері «Довіку Матінку шануй, свій 

найсвятіший оберіг» (12-15 травня); 

тематичні заходи до Дня слов’янської письменності та культури                   

(24 травня).  

16 та 29 травня у Соколівському музеї Бойового братерства філії                       

КЗ «Зміївський краєзнавчий музей» пройшли віртуальні виставки експонатів        

з нагоди Міжнародного дня музеїв та до Міжнародного дня миротворців ООН,             

у КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю.Рєпіна» проведено тематичний захід 

«Ніч у музеї». 
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20 травня до Дня вишиванки у 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», що проходив у КЗ «Художньо-меморіальний 

музей І.Ю.Рєпіна». 

До Міжнародного дня захисту дітей у територіальних громадах району 

проведені урочисті заходи, дитячі шоу, сюжетно-ігрові, розважальні програми, 

флешмоби та конкурси дитячих малюнків. 

Протягом червня взято участь у засіданнях конкурсних комісій                          

з проведення конкурсів на посади керівників комунальних закладів загальної 

середньої освіти Вовчанської міської ради Чугуївського району Харківської 

області. 

20 червня до Дня медичного працівника трудові колективи закладів 

охорони здоров’я району були нагороджені відзнаками Чугуївської районної 

державної адміністрації та Чугуївської районної ради. 

27 червня згідно з планами територіальних громад району проведені 

урочисті заходи, сюжетно-ігрові та розважальні програми, присвячені Дню 

молоді. 

З 25 по 28 червня в територіальних громадах району відбулися святкові 

заходи, присвячені Дню Конституції України. 

Керівництвом районної державної адміністрації взято участь                                

в урочистостях з нагоди Дня Конституції України у смт Малинівка, покладено 

квіти до пам’ятника Т.Г. Шевченку.  

Протягом кварталу Чугуївською районної федерацією футболу проведено 

першість Чугуївського району з міні-футболу серед аматорських команд та 

ветеранів (35+) та Чемпіонат Чугуївського району з футболу серед аматорських 

команд сезону 2020/2021 років. Враховуючи карантинні обмеження футбольні 

матчі було проведено без участі глядачів.  

Сектором з питань організаційної роботи апарату районної державної 

адміністрації протягом ІІ кварталу 2021 року розроблені плани основних 

заходів районної державної адміністрації на травень, червень та липень              

2021 року. Підбито підсумки роботи районної державної адміністрації за 

квітень, травень та червень 2021 року. Розроблено проєкт розпорядження 

голови районної державної адміністрації «Про затвердження плану роботи 

Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області на ІІІ квартал 

2021 року». 

Організовано та проведено навчання працівників районної державної 

адміністрації за темою «Кібернетична безпека при роботі в мережі Інтернет», 

доповів доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. Також було 

розглянуто питання щодо впровадження інформаційної системи управління 

людськими ресурсами в державних органах, доповіла начальник відділу 
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управління персоналом апарату районної державної адміністрації Тетяна 

Прядка. 

Забезпечено організацію підготовки структурними підрозділами районної 

державної адміністрації проєктів рішень районної ради, запланованих для 

розгляду на її засіданні у ІІ кварталі відповідно до Плану роботи районної ради 

на 2021 рік. На розгляд районної ради винесено 18 питань.  

Керівництвом районної державної адміністрації взято участь у засіданні 

Палати місцевих рад Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові 

України у м. Хмельницькому. 

Організовано робочу поїздку голови районної державної адміністрації до 

Зміївської територіальної громади з питань, що стосуються розвитку громади. 

Відділом документального забезпечення та контролю спільно з сектором         

з питань організаційної роботи апарату районної державної адміністрації 

організовано та проведено 27 квітня 2021 року засідання колегії районної 

державної адміністрації, на якому розглянуто 3 питання: «Про виконання 

бюджету Чугуївського району за 2020 рік та завдання на 2021 рік»,                     

«Про підсумки роботи дорожніх підприємств Чугуївського району в осінньо-

зимовому періоді 2020-2021 років та визначення основних завдань щодо                  

їх підготовки до сталого функціонування в зимових умовах 2021-2022 років», 

«Про підсумки проходження опалювального сезону 2020-2021 років та 

визначення основних завдань щодо підготовки господарського комплексу 

Чугуївського району до сталого функціонування в зимових умовах               

2021-2022 років». За результатами видано 3 проєкти 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. Розроблено проєкт розпорядження голови районної 

державної адміністрації «Про організацію контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої 

влади». Затверджено План контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади на ІІ 

півріччя 2021 року. Складено графіки проведень засідань виконкомів та сесій 

місцевих рад на ІІ квартал та липень 2021 року. 

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. 

Прийнято 115 розпоряджень голови районної державної адміністрації                

з основної діяльності. 
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До районної державної адміністрації протягом ІІ кварталу 2021 року 

надійшло усього 811 документів: 476 документів від органів влади вищого 

рівня, з яких від обласної державної адміністрації – 183 документи, від 

підприємств, установ та організацій області – 293; розпоряджень голови 

обласної державної адміністрації – 18, рішень обласної ради – 2, та 315 

документів районного рівня, з яких від районної ради – 18, рішень сесій 

районної ради – 8, від підприємств, установ та організацій району – 289. 

На початку ІІ кварталу 2021 року на контролі перебувало 250 документів.  

У звітному періоді районною державною адміністрацією взято на контроль 

247 документів, з них: 5 розпоряджень голови Харківської обласної державної 

адміністрації, 2 розпорядження голови районної державної адміністрації,        

143 документи посадових осіб Харківської обласної державної адміністрації,   

97 листів та інших документів територіальних органів, центральних органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та 

контролюючих органів, у тому числі: 9 листів з Чугуївської районної ради,        

8 – з прокуратури, 22 – з контролюючих органів, 8 адвокатських запитів,                     

2 депутатських звернення, 1 внутрішній документ. Загальна кількість 

документів, що перебувала на контролі протягом ІІ кварталу 2021 року, 

складала 497.  

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами            

в районній державній адміністрації у звітному періоді структурними 

підрозділами районної державної адміністрації було надано 809 інформацій 

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

документах, що в середньому складало по 14 інформацій щоденно. 

Протягом ІІ кварталу 2021 року отримано 102 документи з дуже стислими 

термінами виконання, з них: 27 – з терміном виконання від 1 до 3 днів, 75 – від 

4 до 8 днів. Також отримано 145 документів з періодичними термінами 

інформування: «щодня» – 1, «щотижня» – 1, «щомісяця» – 6, «більше двох 

разів» – 2, «щокварталу» – 8, «щороку» – 1 та з іншими строками інформування  

126 документів.  

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 304 документи, що складає 61 %            

від загальної кількості контрольних документів (497), з них: 6 розпоряджень 

голови Харківської обласної державної адміністрації; 4 доручення голови 

Харківської обласної державної адміністрації; 3 розпорядження голови 

районної державної адміністрації; 188 документів посадових осіб Харківської 

обласної державної адміністрації; 2 районні програми; 101 інший документ,            

у тому числі: 12 – з Чугуївської районної ради; 8 – з прокуратури; 19 –                                   

з контролюючих органів; 8 адвокатських запитів; 1 депутатське звернення;                

1 внутрішній документ районної державної адміністрації. 

Організовано та проведено 3 наради голови районної державної 

адміністрації з питань виконавської дисципліни, на яких розглянуто 6 питань. 
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Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  

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

нормативно-правових актів упродовж ІІ 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 14 запитів 

на публічну інформацію, які отримано за допомогою засобів електронної 

пошти, поштового зв’язку та особисто із них 4 від юридичних осіб                         

та 10 від фізичних осіб. Усі запити було опрацьовано у межах встановлених 

законодавством термінів. Спектр запитуваних документів стосувався надання 

інформації щодо: наявності вільних земельних ділянок на території                       

смт Старий Салтів для будівництва; надання копій розпоряджень голови 

районної державної адміністрації з земельних питань; надання копії рішення 

Бугаївської сільської ради; надання копії проєкту землеустрою; надання копії 

діючих розпоряджень про створення та склад спостережних комісій тощо. 

Було зареєстровано і внесено до бази даних публічної інформації районної 

державної адміністрації 96 документів, всього станом на 01.07.2021 року 

внесено до системи обліку 12225 документів. 

Станом на 01.07.2021 року на адресу районної державної адміністрації 

надійшло 211 звернень громадян, у тому числі 1 дублетне звернення                      

та 11 колективних. Повторних звернень не надходило. З урахуванням 

колективних звернень до районної державної адміністрації звернулось            

656 громадян. Вони порушили 222 різноманітних питання. Найбільш 

характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були питання 

комунального господарства та соціальної захисту.  

Протягом звітного періоду із загальної кількості звернень, що надійшли до 

районної державної адміністрації, 10 – вирішено позитивно, на 93 – надані 

роз’яснення згідно з чинним законодавством, 73 – відправлено за належністю, 

12 звернень відкликані заявниками. 

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 7 засідань комісії з питань нагородження Чугуївської районної 

державної адміністрації та Чугуївської районної ради. Розглянуті клопотання 

щодо відзначення працівників з нагоди Дня пожежної охорони, Дня резервіста, 
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завершення зборів резервістів, 90-річчя заснування інформаційної газети 

«Вісник Чугуївщини», Дня медичного працівника, Дня дільничного офіцера 

поліції, Дня державної служби, ювілею. Усього нагороджено Почесною 

грамотою районної державної адміністрації та районної ради 45 осіб та                    

4 особам оголошена Подяка голови Чугуївської районної державної 

адміністрації та голови Чугуївської районної ради. 

Окрім того, з нагоди Дня державної служби державних службовців було 

нагороджено вітальними листами голови Харківської обласної державної 

адміністрації. 

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 ІІ кварталу підготовлено 37 проєктів розпоряджень голови 

районної державної адміністрації з кадрових питань (21 – з особового складу,   

13 – про відпустки, 3 – про відрядження). Також було підготовлено 2 проєкти 

розпоряджень голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської 

області, голови комісії з реорганізації Чугуївської районної державної 

адміністрації Харківської області з кадрових питань. 

Окрім того, підготовлено 153 проєкти наказів керівника апарату районної 

державної адміністрації з кадрових питань (105 – з особового складу, 35 – про 

відпустки, 13 – про відрядження). 

Станом на 01.07.2021 року у районній державній адміністрації фактично 

працює 132 особи. Згідно з новими штатними розписами 27 посад вакантних,          

з них 5 строкових (1 – у зв’язку із проходженням військової служби за 

контрактом, 4 – перебування у відпустці для догляду за дитиною). 

У звітному періоді у районній державній адміністрації призначено голову 

районної державної адміністрації, першого заступника та заступника голови 

районної державної адміністрації, 19 державних службовців за результатами 

конкурсу та 2 працівників, які здійснюють функції з обслуговування. 

Звільнилися у районній державній адміністрації 8 осіб: 1 – у порядку 

переведення до іншого державного органу, 4 – за угодою сторін, 2 – за власним 

бажанням, у зв’язку із прийняттям на роботу за конкурсом, 1 – у зв’язку                  

із припиненням повноважень. 

Проведено засідання Ради по роботі з кадрами при районній державній 

адміністрації, на якому розглянуто два питання. 

Встановлено надбавку за вислугу років на державній службі трьом 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження 

Порядку обчислення стажу державної служби». 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016           

№ 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення 

між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 
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самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими 

спеціальними званнями» (із змінами) присвоєно черговий ранг двом державним 

службовцям. 

Проводився прийом кандидатів на зайняття посад державної служби                  

у районній державній адміністрації. Проведено 23 засідання конкурсної комісії 

Чугуївської районної державної адміністрації на зайняття посад державної 

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

адміністрації та її структурних підрозділах (крім юридичних осіб публічного 

права), за результатами яких визначено 10 переможців. 

Щодо 8 осіб організовано перевірку відповідно до Закону України 

«Про очищення влади», щодо одного з яких її успішно завершено. 

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 Харківської обласної державної адміністрації, 

Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань 

державної служби у Харківській та Сумській областях, Чугуївської 

міськрайонної філії Харківського обласного центру зайнятості, Чугуївського 

об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки надавалися інформації та звіти щодо роботи з персоналом                     

з дотримання вимог чинного трудового законодавства, законодавства про 

державну службу, запобігання корупції, обліку військовозобов’язаних. 

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. 

Проведено роботу з підключення оптико-волоконної лінії інтернету                 

у будівлі по вул. Червономанєжна, 32/1, прокладки мережевого кабелю, 

налаштування мережевого обладнання, розмежування спільного доступу для 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, які розташовані          

у цій будівлі. 

Забезпечено технічне обслуговування оргтехніки. 
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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» 242 відомості по 217 населеним пунктам 

Чугуївського району, які містили дані про 3662 виборців.  

До наказів начальника відділу ведення Державного реєстру виборців 

апарату районної державної адміністрації включено 2156 записів, до звернень 

включено 409 записів періодичного поновлення, переадресовано 64 записи 

періодичного поновлення, відмовлено по 1052 записам періодичного 

поновлення. 

За результатами їх опрацювання та відповідно до наказів начальника 

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної 

адміністрації включено до реєстру виборців 326 виборців, внесено зміни до 

даних реєстру виборців по 1830 виборцям. 

Взято участь у тестуванні, яке проводив розпорядник Державного реєстру 

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

пройшли тестове випробування. 

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації забезпечувалась підтримка в актуальному стані меж 

постійно діючих виборчих дільниць на території району. 

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 Служби у справах дітей Зміївської районної державної адміністрації 

за 2003-2020 роки у кількості 149 од. зб., Печенізької селищної територіальної 

виборчої комісії Чугуївського району Харківської області за 2020 рік                         

у кількості 23 од. зб. та за 2021 рік у кількості 10 од. зб., Новопокровської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області за 2012-2020 роки              

у кількості 263 од. зб., Есхарівської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області за 2012-2020 роки у кількості 146 од. зб.  

Організовано роботу та проведено 3 засідання експертної комісії архівного 

відділу районної державної адміністрації, на яких розглянуто номенклатури 

справ, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до 
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Національного архівного фонду, інструкції з діловодства, описи справ 

постійного зберігання, з кадрових питань (особового складу) тощо.  

Надано організаційно-методичну допомогу з питань організації 

діловодства та архівної справи керівникам архівних підрозділів та служб 

діловодства у Фінансових управліннях Печенізької, Малинівської, Чкаловської 

селищних радах Чугуївського району Харківської області, Відділі освіти, 

охорони здоров’я, культури, спорту районної державної адміністрації, Службах 

у справах дітей Слобожанської селищної, Зміївської міської рад Чугуївського 

району Харківської області, Зміївському районному відділі державної 

виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції Харківської області, Комунальній установі Чугуївський міський 

Будинок культури, Вовчанській районній раді Харківської області, 

Комунальній установі «Чугуївський міський Будинок культури»,                                 

у старостинських округах с. Стара Покровка (Малинівська селищна рада 

Чугуївського району Харківської області), с Лиман, с. Шелудьківка 

(Слобожанська селищна рада Чугуївського району Харківської області), с. 

Новоолександрівка (Вовчанська міська рада Чугуївського району Харківської 

області), Старицькій сільській виборчій комісії Вовчанського району 

Харківської області, головам та членам ліквідаційних комісій та комісій з 

реорганізації юридичних осіб та ін. 

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 та передають документи до архівного відділу. 

Підготовлено планово-звітну документацію архівного відділу районної 

державної адміністрації. 

Здійснювалось інформаційне забезпечення користувачів за їхніми 

запитами, виконано 65 запитів тематичного, 184 майнового та 44 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 
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робота структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо 

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

опрацьовувалися їх матеріали. 

За результатами проведеної роботи підготовлено 13 щотижневих та                   

3 щомісячні інформації щодо суспільно-політичної ситуації в районі.  

На офіційному вебсайті районної державної адміністрації розміщено 

інформації за темами «Запущено національний тест на цифрову грамотність» та  

«Мінцифра модернізує ЦНАПи та розбудовує мережу Дія. Центрів». 

Проведено роботу щодо підтримки 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. 

Щотижнево на офіційному вебсайті поновлювалася інформація про 

надходження запитів на публічну інформацію. 

Також відстежувалася поточна ситуація в релігійному середовищі                  

у Чугуївському районі. 

Протягом ІІ кварталу на офіційному вебсайті районної державної 

адміністрації було розміщено 520 матеріалів, з яких 471 (90,6 %) становили 

новини, на фейсбук-сторінці районної державної адміністрації – 328, телеграм-

каналі – 50, інстаграм-сторінці – 56, фейсбук-сторінці голови районної 

державної адміністрації – 54. 

Забезпечувалася взаємодія з інформаційною газетою «Вісник Чугуївщини» 

щодо висвітлення діяльності районної державної адміністрації, її структурних 

підрозділів.  

Висвітлено у засобах масової інформації привітання від голови районної 

державної адміністрації до Дня Чорнобильської трагедії, Великодня,                 

76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Міжнародного дня 

захисту дітей, 90-річчя заснування інформаційної газети «Вісник Чугуївщини», 

Дня дільничного офіцера поліції, Дня фермера, Дня медичного працівника,             

Дня державної служби, Дня молоді, Дня Конституції України, Дня 

Національної поліції України. Для голови районної державної адміністрації 

підготовлено промову 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. 

Підготовлено інформації щодо проведення у районі заходів до Дня пам’яті                

та примирення, 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 

Дня пам’яті жертв політичних репресій; передплати бюлетеня «Офіційний 

вісник України» на ІІІ квартал 2021 року; стану та тенденцій розвитку 

релігійної ситуації, державно-церковних відносин, зустрічей керівництва 

району з керівниками релігійних організацій у ІІ кварталі 2021 року. 

У цілому план роботи районної державної адміністрації на IІ квартал         

2021 року, затверджений розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 25.03.2021 № 58, виконано. 

 

 


