
 

 

ЗВІТ 

про виконання плану роботи Чугуївської  

районної державної адміністрації Харківської області 

за січень 2022 року 

 

Районною державною адміністрацією протягом січня 2022 року вживались 

заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи, завдань, 

визначених актами Президента України та уряду, державними програмами 

щодо розвитку районів, реалізації повноважень згідно із Законом України «Про 

місцеві державні адміністрації». 

Відділом економіки та агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації протягом січня підбито підсумки виконання Програми 

економічного і соціального розвитку Чугуївського району на 2021 рік. Для 

розгляду на черговому засіданні сесії районної ради підготовлено проєкти 

рішень районної ради «Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Чугуївського району на 2021 рік, затвердженої рішенням районної 

ради від 23.02.2021 року (із змінами)» та «Про звіт голови Чугуївської районної 

державної адміністрації за 2021 рік про виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку, бюджету та делегованих Чугуївською 

районною радою повноважень». 

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.  

З метою належного виконання вимог Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснено 

перегляд регуляторних актів в органах місцевого самоврядування району. 

Проведені моніторинги: щодо створення нового або реконструкції та 

відновлення діючого виробництва з кількістю працюючих понад 500 осіб; 

виявлення випадків порушень прав землевласників та землекористувачів у 

районі; впровадження у районі Кодифікатора адміністративно-територіальних 

одиниць та територій територіальних громад; наявності договорів на засадах 

державно-приватного партнерства; залучення міжнародної технічної допомоги 

в районі; інвестиційних пропозицій (проєктів), які впроваджуються або 

плануються до реалізації у сферах тваринництва, рослинництва, харчової та 

переробної промисловості, зрошення тощо; середньомісячної заробітної плати 

працівників аграрного комплексу за січень-грудень 2021 року; наявності у 

районі суб’єктів господарювання, які займаються вирощуванням винограду; 

проведення в районі будівництва нових та реконструкції існуючих підприємств 

з переробки сільськогосподарської продукції (зокрема для виробництва 
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харчових, м’ясних, рибних та молочних продуктів); місячної потреби 

сільгоспвиробників у дизельному палеві та бензині у 2022 році; стану посівів 

озимих культур по господарствам району; залишків зернових та олійних 

культур на хлібоприймальних підприємствах та елеваторах району; стану справ 

у галузі тваринництва району; обсягів закупівлі та внесення мінеральних 

добрив сільськогосподарськими підприємствами району; оперативних даних 

про посів озимих культур та підготовки грунту під урожай 2022 року у районі; 

індексу обсягів валової продукції сільського господарства району. 

А також здійснено моніторинг проведення продовольчих ярмарків на 

території району та участі підприємств району у ярмаркових заходах області. 

Сформовано графік проведення ярмаркових заходів у районі на 2022 рік. 

Проведено роботу з міськими, селищними радами району щодо: реалізації 

українсько-грузинських проєктів у районі; участі у конкурсному відборі 

проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної 

субвенції у рамках Фінансової угоди «Програма з відновлення України» між 

Україною та Європейським інвестиційним банком; виявлення торгівельних 

об’єктів усіх форм власності, в тому числі ринків; проведених заходів, 

пов’язаних з розвитком підприємств сфери громадського харчування, торгівлі 

та побутового обслуговування.  

Протягом місяця проводилась робота щодо залучення керівників 

сільськогосподарських підприємств та представників органів місцевого 

самоврядування до участі у міжнародній спеціалізованій виставці «АгроВесна 

2022» та обласному семінарі «Зобов’язання на 1 га, соціальні норми; нові звіти 

по зарплаті, землі, майну та 4-й групі; зміна 20-ОПП і ліцензії, ТТН і 

звітність». 

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. 

У районі діють 6 центрів надання адміністративних послуг у Вовчанській, 

Чугуївській, Зміївській міських та Старосалтівській, Печенізькій, 

Слобожанській селищних радах. Адміністративні послуги надають державні 

реєстратори у 3 селищних радах: Малинівській, Чкаловській та 

Новопокровській. 

Протягом січня центрами надання адміністративних послуг та 

державними реєстраторами району надано 6107 послуг, з них:            

територіальним підрозділам Головного управління Державної міграційної 

служби України в Харківській області – 260; територіальним підрозділам 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області – 978; соціальні 

послуги – 1300; з реєстрації актів цивільного стану – 80; з реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання – 643; з реєстрації прав на нерухоме майно – 818; 

з реєстрації бізнесу – 154; з видачі документів дозвільного характеру – 47; 

надані представниками суб’єктів надання адмінпослуг, яких розміщено в 

центрах надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень – 42; 

інші власні – 1785. 
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Видано 91 інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, 20 витягів з Єдиного державного реєстру 

юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 71 витяг          

з Державного земельного кадастру. 

Взято участь в онлайн-семінарах Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Харків) та вебінарах Міністерства цифрової 

трансформації України. 

Відділом фінансів районної державної адміністрації забезпечено 

виконання на території району Бюджетного кодексу України. 

Проаналізовано виконання районного бюджету Чугуївського району за 

2021 рік.  

Спільно з Чугуївським управлінням Державної казначейської служби 

України Харківської області здійснювались заходи щодо відповідності планів 

місцевих бюджетів за доходами, видатками та балансування бюджетів. 

Щопонеділка проводилися наради з фінансово-бюджетних питань.  

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації продовжувалось здійснення 

заходів щодо організації безперебійного надання житлово-комунальних та 

інфраструктурних послуг, подальшого розвитку житлово-комунальних, 

транспортних та автодорожніх підприємств району. 

Для забезпечення сталого проходження опалювального періоду                       

2021-2022 років на території району працюють 83 котельні, тепло подається в 

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

Протягом січня у смт Есхар та смт Новопокровка виникали технічні 

проблеми у процесі теплопостачання, які в короткий проміжок часу були 

усунуті.  

Крім того, у м. Вовчанськ по Рубіжанському шосе у результаті зношення 

металевих труб стався порив магістралі водопроводу, який працівниками            

КП «Вовчанськ» було ліквідовано у стислі терміни. 

Здійснювався моніторинг щодо сталого функціонування об’єктів 

життєзабезпечення під час опалювального періоду 2021-2022 років. 

На території району протягом січня впроваджувалися енергозберігаючі 

заходи, які були направлені на зменшення споживання енергоресурсів. 

Так, в рамках Урядової Програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» завершено капітальний ремонт покрівлі та відмостки будівлі 

комунального закладу «Чугуївський ліцей № 7» Чугуївської міської ради 

Харківської області. У закладі здійснено внутрішні роботи із заміни 

електричної проводки. 

У м. Вовчанськ на вулицях Селянська, Миру, Шевченка, Зелена, 

Чапліївській та Дорошенко проведено роботи щодо заміни ламп вуличного 

освітлення. 

Одним із пріоритетних питань є реалізація проєкту з реконструкції 

Малинівських очисних споруд, замовником робіт якого є Департамент 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 

обласної державної адміністрації. 
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Виконкомами міських, селищних рад, підприємствами, організаціями та 

установами, незалежно від підпорядкування і форм власності, у межах 

компетенції вжито заходів щодо здійснення розрахунків усіма категоріями 

споживачів за спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги           

у повному обсязі для погашення заборгованості минулих періодів. 

Послугу з електропостачання здійснює АТ «Харківобленерго». Стан 

розрахунків за спожиту електроенергію в районі за січень 2022 року складає 

більше 100%. Природний газ споживачам району надає АТ «Харківгаз». Стан 

розрахунків за спожитий природний газ у районі за січень складає 84 %. 

Підприємствами галузі та місцевими органами влади вжито заходів щодо 

здійснення у повному обсязі розрахунків усіма категоріями споживачів за 

спожиті енергоносії та отримані житлово-комунальні послуги, погашення 

заборгованості минулих періодів.  

Взято участь в онлайн-нараді Міністерства розвитку громад та територій 

України з питання здійснення розрахунків підприємств теплопостачання за 

спожитий природний газ. Отримано роз’яснення щодо розрахунків за 

спожитий газ та договірних відносин з ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг»; 

законодавчих змін у житлово-комунальній сфері; формування та встановлення 

органами місцевого самоврядування тарифів на такі послуги. 

На території району дороги державного значення знаходяться на балансі 

Служби автомобільних доріг у Харківській області, дороги місцевого            

значення – на балансі ДП «Дороги Харківщини». 

На сьогоднішній день гостро стоїть питання щодо проведення ремонтних 

робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 

на території району.  

Малинівською селищною радою забезпечено роботу щодо виготовлення 

проєктно-кошторисної документації для проведення реконструкції мосту через 

річку Сіверський Донець в урочищі «Фігуровка». Відповідно до предпроєктних 

розрахунків орієнтовна вартість робіт становить 35-37 млн. грн.  

Протягом січня щоденно здійснювався моніторинг щодо роботи дорожніх 

підприємств під час зимового періоду, насамперед, забезпечення 

безперебійного і безпечного руху автотранспорту під час снігопадів, снігових 

заметів та ожеледиці. 

Здійснено передачу конкурсних документів до Слобожанської селищної 

ради за результатами, проведених районною державною адміністрацією, 

конкурсів на визначення виконавця послуг з перевезень на пасажирських 

автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі 

району. 

Відділом захисту довкілля та природокористування районної державної 

адміністрації на території району проведено інвентаризацію об’єктів 

комунальної власності.  

Здійснювався контроль за забезпеченням повного збирання і своєчасної 

утилізації відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при 

поводженні з ними на території району. 
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27.01.2022 року здійснено виїзд до Старосалтівської селищної ради з метою 

обстеження земельних ділянок ТОВ «НАЗ-ОЛЕ» та ТОВ «Зем-тур інвест» щодо 

використання земель та охорони природнього навколишнього середовища. 

Розглянуто звернення громадян щодо неправомірно-побудованого паркану             

на території прибережно-захисної смуги Печенізького водосховища                       

ПП «Мисливець».  

Сектором містобудування та архітектури районної державної адміністрації 

протягом січня жителям Малинівської, Новопокровської, Печенізької селищних 

та Чугуївської міської рад надані усні та письмові роз’яснення з питань у сфері 

містобудування та архітектури. 

Керівництвом районної державної адміністрації здійснювались виїзди на 

об’єкти реконструкції та будівництва, які розташовані на території району та 

реалізуються у рамках програми Президента України «Велике будівництво», 

утому числі здійснювався контроль за станом проведення робіт на об’єктах 

будівництва амбулаторії загальної практики-сімейної медицини у с. Кам’яна 

Яруга Чугуївської міської ради, фізкультурно-оздоровчого комплексу у                   

м. Чугуїв. 

Проведено інвентаризацію рекламних засобів, на яких розміщена 

інформація програми Президента України «Велике будівництво»; будівель та 

споруд, які розміщені в охоронних зонах газопроводів високого та середнього 

тиску. 

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

до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» 

здійснено моніторинг стану розроблення територіальними громадами району 

нової містобудівної документації – комплексних планів просторового 

планування територій для забезпечення використання території як в межах,            

так і за межами населених пунктів. 

На виконання Указу Президента України від 03.12.2020 № 533/2020            

«Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні» та відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р                

«Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору          

в Україні на період до 2030 року» на підставі наданих інформацій від 

селищних, міських рад району розроблено перелік заходів до Плану заходів                      

в Харківській області на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії          

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. 

Районною державною адміністрацією взято участь у проходженні 

освітнього курсу «Безбар’єрна грамотність» на виконання Плану заходів на 

2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року. 

Відділом оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії                                

з правоохоронними органами районної державної адміністрації у січні 

проведені:  

позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району щодо організації 

освітнього процесу у закладах освіти під час епідемічної небезпеки (протокол 

№ 1 від 28.01.2022 року);  
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засідання спостережної комісії при районній державній адміністрації  

щодо взаємодії комісії з Чугуївським районним управлінням поліції 

Головного Управління Національної Поліції в Харківській області та 

Чугуївським районним відділом № 3 філії ДУ «Центр пробації в Харківській 

області» (протокол № 1 від 27.01.2022 року);  

засідання робочої групи з питань формування, ведення та використання 

районного страхового фонду документації щодо підсумків роботи за 2021 рік та 

визначення завдань на 2022 рік (протокол № 1 від 26.01.2022 року). 

Проведено роботу з міськими, селищними головами щодо вжиття заходів 

щодо забезпечення безпеки людей під час проведення свята Богоявлення – 

Хрещення Господнього 19 січня 2022 року, а саме: створення тимчасових 

рятувальних постів, організації чергування медичних працівників для 

оперативного надання медичної допомоги потерпілим на водоймищах. 

Організовано 18-20 січня 2022 року доведення інформації до населення 

району щодо проведення планової технічної перевірки автоматизованої 

системи оповіщення населення Харківської області з включенням 

електросирен. 

Здійснено моніторинги стану виконання на території району 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 та пожежної безпеки в районі; обліку 

військовозобов’язаних у міських, селищних радах, виконання планового 

завдання з комплектування військових частин військовослужбовцями за 

контрактом та призову громадян на строкову військову службу у січні 

поточного року; щодо виконання завдання з облаштування державного 

кордону України в межах території району; виконання Комплексного плану 

заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру і пожежної безпеки у районі в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років; облаштування дільничних пунктів поліції на території 

району; організації пунктів обігріву під час погіршення погодних умов у 

зимовий період. 

Розроблені плани роботи місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуївського району на         

2022 рік, робочої групи з питань формування, ведення та використання 

районного страхового фонду документації на 2022 рік, пропаганди знань у 

сфері цивільного захисту серед населення Чугуївського району на 2022 рік. 

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

адміністрації здійснювався щоденний моніторинг лабораторно підтверджених 

випадків захворювання на COVID-19 та рівня вакцинації населення, 

забезпеченості опорних лікарень, задіяних у боротьбі із захворюванням на 

COVID-19.  

Станом на 01.02.2022 року на території району вакциновано загалом      

83567 осіб. Всього вакциновано працівників закладів освіти – 4732 осіб, 

медичних працівників – 1875 осіб. 
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Забезпечено участь переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади із навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році у 

ІІІ (обласному) етапі з історії, фізики, іноземної  мови, математики. 

Здійснено моніторинг формування мережі опорних закладів загальної 

середньої освіти у районі та їхніх філій, які функціонують у районі станом на 

10.01.2022 року. 

Проведено засідання комісії з надання категорій дитячо-юнацьким  

спортивним школам, що знаходяться на території району щодо присвоєння                

ІІ категорії дитячо-юнацькій спортивній школі смт Комсомольське                           

ГО «Харківське обласне фізкультурно-спортивне товариство «Україна»». 

З нагоди різдвяних свят у закладах загальної середньої освіти, 

позашкільної освіти, дитячо-юнацьких спортивних школах, закладах культури 

територіальних громад району проведено: спортивні змагання «Різдво – це 

значить радість», дитячі ранки «Різдво Христове – Коляда», «У ніч святу,              

у тиху ніч», «Різдвяний вогник, святкування Новорічних свят»; у бібліотечних 

закладах району відбулися книжкові виставки «Зимові свята українців», 

«Різдвяна подорож».  

З нагоди відзначення Дня пам’яті Героїв Крут у закладах освіти та 

культури району проведено низку заходів, а саме: показ тематичних 

презентацій та документальних фільмів «Крути: подвиг і трагедія», «Крути – 

символ українського патріотизму», «Крути 1918»; бесіда-огляд «Трагедія Крут: 

крізь призму минулого і сучасного»; вечір-реквієм «Крути – бій за майбутнє»; 

історичні відеогодини «Герої Крут – для нащадків взірець» тощо. 

Управлінням соціального захисту населення районної державної 

адміністрації протягом січня здійснювались виїзди до відділів соціальних 

допомог, компенсацій та пільг № 1 (м. Зміїв) та № 2 (м. Вовчанськ) з метою 

надання методичної та практичної допомоги. 

Проведені засідання районної комісії з питань призначення (відновлення) 

соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам; робочої групи з питань 

організації проходження громадянами України альтернативної (невійськової) 

служби. 

Проведено нарахування усіх видів соціальної допомоги та компенсацій 

для проведення виплати ІІ періоду січня 2022 року та І періоду лютого               

2022 року, а також пільг та житлових субсидій у готівковій та безготівковій 

формі для проведення виплати у січні 2022 року. 

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

3126 сім’ям нараховано допомогу на суму 5,5 млн. грн, згідно із Законом 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

нараховано допомогу 15131 сім’ї на суму 5,0 млн. грн. 

Станом на 01.02.2022 року на території району субсидією на житлово-

комунальні послуги користується 18252 сім’ї на суму 27,73 млн. грн. 

Службою у справах дітей районної державної адміністрації здійснено                     

4 виїзди до населених пунктів району: смт Чкаловське, смт Малинівка,               

с. Тернова, с. Леб’яже з метою обстеження умов проживання родин 

патронатних вихователів, дитячих будинків сімейного типу. Додатково 

здійснено виїзд до смт Новопокровка. 
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Окрім того, організовано відвідування головою районної державної 

адміністрації з нагоди різдвяних свят патронатної родини у смт Малинівка. 

Взято участь у 6 судових засіданнях відносно позбавлення батьківських 

прав батьків, які не виконують свої батьківські обов’язки; злочинів, вчинених 

неповнолітніми; призначення аліментів. 

Проведено 2 засідання комісії з питань захисту прав дитини районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто 2 питання. 

Підготовлено 3 проєкти розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з питань, що стосуються захисту прав дітей. 

Взято участь у відеоконференціях з питань профілактики соціального 

сирітства, захисту законних інтересів дітей. 

19 січня 2022 року відбувся спільний захід служби у справах дітей та 

Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з питань запобігання та протидії домашньому насильству стосовно 

дітей. 

Упорядкувано особові справи на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

На особистий прийом до начальника служби у справах дітей районної 

державної адміністрації звернулося 5 громадян, надійшло 2 заяви з питань,            

що стосуються дітей. 

Сектором з питань організаційної роботи апарату районної державної 

адміністрації розроблено план основних заходів районної державної 

адміністрації на лютий 2022 року. Підбито підсумки роботи районної 

державної адміністрації за грудень 2021 року. 

13.01.2022 року організовано та проведено навчання працівників районної 

державної адміністрації, на якому розглянуті питання про організацію надання 

адміністративних послуг у Чугуївському районі; результати оцінювання 

службової діяльності державних службовців районної державної адміністрації; 

Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, що набрав чинності з                        

01 грудня 2021 року; деякі питання формування планово-звітної документації 

структурними підрозділами районної державної адміністрації. 

Здійснювалась організація підготовки спільно з працівниками 

відповідальних структурних підрозділів районної державної адміністрації 

матеріалів на наради, у тому числі обласні, які проводились за участю 

керівництва районної державної адміністрації.  

Забезпечено взаємодію з районною радою. Здійснювалась організація 

підготовки структурними підрозділами районної державної адміністрації 

проєктів рішень районної ради, запланованих для розгляду на її засіданні у                

І кварталі відповідно до Плану роботи районної ради на 2022 рік. 

Головою районної державної адміністрації здійснено робочі поїздки до 

Малинівської, Слобожанської селищних та Зміївської міської рад з питань, що 

стосуються розвитку громад. 

Відділом забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування 

районної державної адміністрації організовано здійснення контролю за 
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виконанням органами місцевого самоврядування району делегованих 

повноважень органів виконавчої влади. 

Протягом січня 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. 

Забезпечувалось виконання Плану контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади 

на 2022 рік, затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 21.12.2021 № 337.  

25.01.2022 року взято участь у пленарному засіданні Старосалтівської 

селищної ради. 

Складено доповідні записки щодо виконання рішення районної ради від 

24.12.2020 року «Про делегування повноважень районної ради районній 

державній адміністрації» у ІІ півріччі 2021року та щодо стану виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про 

затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»                     

(із змінами) структурними підрозділами районної державної адміністрації             

у ІІ півріччі 2021 року. 

Відділом правового забезпечення апарату районної державної 

адміністрації здійснювалась перевірка та правова експертиза проєктів 

розпоряджень голови 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. 

Проведена перевірка рішень виконкомів міських, селищних рад (у частині 

делегованих повноважень) на предмет відповідності чинному законодавству             

за січень 2022 року. 

У січні 2022 року головою районної державної адміністрації видано             

11 розпоряджень з основної діяльності. 

До районної державної адміністрації у січні поточного року надійшло 

усього 279 документів: 186 документів від органів влади вищого рівня, з яких 

від обласної державної адміністрації – 113, від підприємств, установ та 

організацій області – 73, розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації – 4; рішення Харківської обласної ради – 1; 88 документів 

районного рівня, з яких від районної ради – 5, від підприємств, установ та 

організацій району – 83. 

На початок січня 2022 року на контролі залишалося 162 документи. 

Протягом місяця було взято на контроль 95 документів, з них:                                     

2 розпорядження голови обласної державної адміністрації, 75 документів 

посадових осіб обласної державної адміністрації, 18 інших документів 

територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, органів 
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місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, з них:              

3 – прокуратури, 1 – контролюючого органу, 2 адвокатських запити. Загальна 

кількість документів, що перебувала на контролі, складала 257 документів. 

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло                 

43 документи з дуже стислими строками виконання, з них: 18 – з термінами 

виконання від 1 до 3 днів та 25 – від 4 до 8 днів. Також отримано документи           

зі строками інформування: «щотижня» – 4, «щомісяця» – 3, «більше 2-х         

разів» – 1, «щокварталу» – 2 та 41 документ з іншими термінами 

інформування. 

Структурними підрозділами районної державної адміністрації 

підготовлено та надано 251 інформацію на виконання контрольних документів, 

що в середньому складало 14 інформацій щоденно. 

Проведено нараду голови районної державної адміністрації з питань 

виконавської дисципліни, на якій розглянуто 2 питання (протокол                             

від 04.01.2022 № 01). 

Протягом місяця відділом документального забезпечення та контролю 

апарату районної державної адміністрації вносились пропозиції голові 

районної державної адміністрації щодо зняття з контролю розпоряджень 

голови районної державної адміністрації. Взагалі структурними підрозділами 

районної державної адміністрації виконано у повному обсязі та знято                 

з контролю 94 документи, що складає 36,5 % від загальної кількості 

контрольних документів (257), з них: 2 розпорядження голови обласної 

державної адміністрації, 5 розпоряджень голови районної державної 

адміністрації, 65 документів посадових осіб обласної державної адміністрації, 

22 інші документи територіальних органів, центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих 

органів, з них: 4 – прокуратури, 2 – контролюючих органів, 2 адвокатських 

запити. 

Підготовлено графік чергування у районній державній адміністрації                  

у вихідні та святкові дні лютого 2022 року та організовано проведення 

чергування у поточному місяці. 

Відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації 

свою роботу у січні 2022 року 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 2022 рік, затвердженого наказом керівника апарату 

районної державної адміністрації від 04 січня 2022 року № 01-о. 

Упродовж місяця підготовлено 4 проєкти розпоряджень голови районної 

державної адміністрації з кадрових питань (усі про відпустки) та 46 проєктів 

наказів керівника апарату районної державної адміністрації з кадрових питань 

(11 – з особового складу, 35 – про відпустки). 

Станом на 01.02.2022 року у районній державній адміністрації фактично 

працює 148 осіб, 11 посад вакантних, з них 2 строкових – у зв’язку із 

проходженням військової служби за контрактом. 
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Упродовж січня у районній державній адміністрації призначено двох 

державних службовців за результатами конкурсу з випробуванням терміном на 

один місяць; звільнилася одна особа – за угодою сторін. 

Установлено надбавку за вислугу років на державній службі чотирьом 

державним службовцям відповідно до Закону України «Про державну 

службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року 

№ 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби». 

Щодо одного кандидата на посаду державної служби категорії «Б» 

організовано спеціальну перевірку відповідно до статей 56, 57 Закону України 

«Про запобігання корупції» та Порядку проведення спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, та посад з 

підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (із змінами). 

Координувалася діяльність структурних підрозділів районної державної 

адміністрації 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 місяця 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  

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.  

Відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

районної державної адміністрації забезпечено моніторинг суспільно-

політичних процесів у районі шляхом збору та узагальнення інформації про 

діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, народних 

депутатів, депутатів обласної та районної рад, політичних партій та 

громадських організацій, проблеми району, масові політичні акції тощо. 

З метою забезпечення всебічного, оперативного інформування 

громадськості про діяльність районної державної адміністрації, її керівництва 

та структурних підрозділів забезпечувалося інформаційне наповнення 

офіційного вебсайту, сторінки у Facebook  та Telegram.  

За місяць на офіційному вебсайті районної державної адміністрації 

розміщено 172 матеріали, з них 157 (91 %) становлять фото-новини, на сторінці 

у фейсбуці – 181 матеріал, у телеграмі – 100. 

Проведено роботу з висвітлення діяльності голови районної державної 

адміністрації у соціальних мережах. У січні на сторінках у фейсбуці, 

інстаграмі, телеграмі розміщено 181 та по 11 публікацій відповідно.  

До інформаційної газети «Вісник Чугуївщини» надано матеріали з питань 

районного бюджету Чугуївського району на 2022 рік. 
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На офіційному вебсайті районної державної адміністрації розміщено 

інформації Єдиного порталу електронних послуг «Дія» за темами: 

«Найпопулярніші послуги Державного реєстру актів цивільного стану на Гіді», 

«Понад 7 тисяч державних закладів надаватимуть українцям сервіс за новими 

стандартами», «Гід з державних послуг пропонує паспортні послуги»,                       

«231 млн. грн субвенції на створення ЦНАП в 2022 році: які громади матимуть 

підтримку в першу чергу». 

Також, на офіційному вебсайті районної державної адміністрації 

розміщено інформації за темами: «Святкуючи Водохрещення, дбайте про своє 

здоров’я»; «19 січня в області проведуть перевірку засобів оповіщення 

населення»; «На Чугуївщині ведеться робота щодо забезпечення 

функціонування батальйону територіальної оборони». 

Підготовлені інформації щодо виконання плану заходів з підготовки та 

відзначення в області Дня Соборності України та Дня пам’яті Героїв Крут  та 

вітання від керівництва. 

Відділом забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду 

звернень громадян апарату районної державної адміністрації продовжено 

роботу щодо забезпечення прозорості та відкритості у діяльності районної 

державної адміністрації, сприяння реалізації прав громадян на доступ до 

публічної інформації районної державної адміністрації відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації». 

За звітний період до районної державної адміністрації надійшло 3 запити 

на публічну інформацію за допомогою засобів електронної пошти. Усі запити 

надійшли від юридичних осіб. Запити опрацьовано у межах встановлених 

законодавством термінів.  

До бази даних публічної інформації районної державної адміністрації  

протягом січня внесено 13 документів, всього станом на 01.02.2022 року 

внесено до системи обліку 12480 документів. 

Щотижнево на офіційному вебсайті поновлювалася інформація про 

надходження запитів на публічну інформацію. 

Робота зі зверненнями громадян у районній державній адміністрації 

здійснюється у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», 

Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

Протягом звітного періоду зареєстровано 82 письмових звернення 

громадян, з них 1 колективне та 7 повторних. Дублетних звернень не 

надходило. Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, 

були питання комунального господарства, охорони здоров’я та соціального 

захисту. 

Проведено 1 засідання комісії з питань нагородження районної державної 

адміністрації та районної ради. Почесною грамотою районної державної 

адміністрації та районної ради нагороджено 1 особу з нагоди ювілею з дня 

народження. 

Забезпечено технічний супровід системи відеоконференцзв’язку під час 

проведення нарад у режимі відеоконференцій. 
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З метою адміністрування роботи серверу FosDoc здійснювалось щоденне 

резервне копіювання бази даних. Проводилась методична підтримка роботи 

користувачів програми FossDoc у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації. 

Здійснювалось періодичне поновлення операційних систем файлового 

серверу та серверу електронного документообігу, проведено перевірку квот            

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

щоденну архівацію даних, щотижневе копіювання папок користувачів на 

зйомний жорсткий диск. 

Діяльність архівного відділу районної державної адміністрації була 

направлена на взаємодію з юридичними особами, у діяльності яких 

утворюються та не утворюються документи Національного архівного фонду, 

тощо. 

12.01.2022 року проведено засідання експертної комісії архівного відділу 

районної державної адміністрації, на якому розглянуто описи справ, 

номенклатури справ, положення про експертні комісії, акти про вилучення для 

знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду установ 

та організацій. 

Вжито заходи щодо забезпечення збереженості архівних документів 

шляхом їх картонування. 

Надано організаційно-методичну допомогу з питань організації 

діловодства та архівної справи керівникам архівних підрозділів та служб 

діловодства на підприємствах, в установах та організаціях району. 

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації забезпечено виконання Закону України «Про 

Держаний реєстр виборців». У січні забезпечено підтримання в актуальному 

стані персоніфікованого обліку виборців у автоматизованій інформаційно-

телекомунікаційній системі Державний реєстр виборців (далі – АІТС ДРВ) 

шляхом проведення періодичного поновлення персональних даних реєстру за 

грудень 2021 року. 

За звітний період проведено прийняття, перевірку (перевірочною формою 

CheckForm 2.3.2.0), завантаження до АІТС ДРВ та обробку відомостей 

періодичного поновлення персональних даних реєстру за грудень 2021 року. 

Відомості періодичного поновлення персональних даних реєстру були 

отримані від: установ та організацій району, органів реєстрації міських, 

селищних рад, міських, селищних голів стосовно осіб нездатних самостійно 

пересуватися та найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, 

бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим 

будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідних населених 

пунктах. 

Всього отримано та занесено до АІТС ДРВ 83 відомості по                               

217 населеним пунктам району, які містили дані про 1103 виборців. 

За результатами опрацювання відомостей періодичного поновлення 

прийняті наступні рішення щодо: включення виборців до наказів – 690;            

включення до Державного реєстру виборців – 111; внесення змін до 

персональних даних – 579; включення до звернень до інших відділів ведення 
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Державного реєстру виборців – 151, виконання переадресування – 9; 

відмовлення виборцям у змінах – 253. 

За результатом опрацювання відомостей періодичного поновлення даних 

Державного реєстру виборців, заяв виборців, переадресації з інших та на інші 

відділи ведення Державного реєстру виборців начальником відділу 

Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації видано                  

56 наказів, з них: 15 – про внесення запису до бази даних; 21 – про внесення 

змін до запису; 6 – про знищення запису; 5 – про вибуття виборців; 3 – про 

усунення кратних включень; 6 – про зміни виборчої адреси. Загальна кількість 

виборців, включених до наказів склала 1103 записів. 

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: №№ 630433, 630426, 630416,          

630421, 630397, 630398, 630420 на території Зміївської міської ради;                      

№ 630741 на території Печенізької селищної ради; № 630277 на території 

Вовчанської міської ради. 

 

 


