
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01 

 

спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та постійно діючої комісії райдержадміністрації  

від 24 січня 2017 року 

 

1. Про підбиття підсумків роботи сільськогосподарських підприємств 

району за 2016 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підбиття підсумків роботи 

сільськогосподарських підприємств району за 2016 рік, колегія районної 

державної адміністрації та постійно діюча комісія районної державної 

адміністрації з питань розгляду звернень громадян відмічають позитивні 

показники, що досягнуті господарствами району. Зернових та зернобобових 

культур зібрано – 132,0 тис тонн, технічних культур – 55,9 тис тонн, овочевих – 

13,4 тис тонн, кормових культур – 106,0 тис тонн, фруктових культур – 0,9 тис 

тонн. 

За 12 місяців 2016 року валове виробництво продукції рослинництва у 

порівняльних цінах 2010 року склало 364,9 млн. грн або 124,3% від показника 

минулого року. 

У галузі тваринництва по сільгосппідприємствам району станом на 

01.01.2017 поголів’я великої рогатої худоби склало 8082 голови, що більше 

показника минулого року на 1410 голів, в тому числі корів – 2957 голів, що на 

922 голови більше показника минулого року, свиней – 81935 голів, що на 36661 

голову менше відповідно до показника минулого року, птиці – 103,7 тис. голів, 

що на 31,0 тис. голів менше до показника минулого року. 

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого розвитку виробництва 

в сільськогосподарській галузі, задоволення продовольчих потреб населення та 

продовольчої безпеки держави, колегія районної державної адміністрації та 

постійно діюча комісія районної державної адміністрації з питань розгляду 

звернень громадян вважають за необхідне:  

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району: 

1.1. При плануванні виробництва продукції рослинництва урожаю             

2017 року передбачити збільшення посівних площ під зернові культури. 

1.2. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення господарств району 

матеріальними та трудовими ресурсами. 

1.3. Недопустити зменшення поголів’я великої рогатої худоби. Провести 

селекційну роботу з метою збільшення продуктивності дійного стада. 

1.4. Проводити оновлення технічного оснащення виробництва в галузі 

тваринництва та рослинництва. 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації: 
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2.1. Забезпечити виконання плану виробництва сільськогосподарської 

продукції у 2017 році. 

2.2. Сприяти підвищенню економічної ефективності та екологічної 

безпеки землекористування. 

2.3. Вжити заходів щодо забезпечення придбання сільськогосподарськими 

підприємствами сільськогосподарської техніки. 

2.4. Сприяти реалізації комплексу заходів, спрямованих на розвиток галузі 

рослинництва та тваринництва. 

2.5. Надавати практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам 

району з питань ефективного використання земельних ресурсів, переведення 

виробництва галузі тваринництва на більш сучасні та ефективні технології. 

2.6. Забезпечити проведення постійних моніторингів діяльності 

сільськогосподарських підприємств району. 

2.7. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

Голови районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Олексієвець 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01 

 

спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та постійно діючої комісії райдержадміністрації  

від 24 січня 2017 року 

 

2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Чугуївській 

районній державній адміністрації за 2016 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи із 

зверненнями громадян в Чугуївській районній державній адміністрації за       

2016 рік, колегія районної державної адміністрації та постійно діюча комісія          

райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян відмічають, що 

робота із зверненнями громадян у Чугуївській районній державній адміністрації  

ведеться на належному рівні. 

 За 2016 рік на адресу районної державної адміністрації надійшло            

678 звернень громадян (2015 - 821). Із урахуванням письмових та колективних 

звернень, до районної державної адміністрації звернулось 1575 громадян     

(2015 - 1443). Поштою надійшло – 23 звернення, через органи влади вищого 

рівня – 194, через уповноважену особу – 2, на особистому прийомі – 152, 

особисто – 304, крім того отримано 3 електронних звернення. У своїх 

зверненнях громадяни порушили 720 різноманітних питань.  

За звітний період не надходило жодного повторного звернення, 

зареєстровано 4 дублетних звернення.  

Протягом 2016 року із загальної кількості звернень, що надійшли до 

районної державної адміністрації, 364 звернення вирішено позитивно   на 298 – 

надані роз’яснення згідно з чинним законодавством.  

 Від найменш захищеної категорії громадян надійшло 618 звернень. 

Належна увага у звітному періоді приділялась зверненням учасників АТО.    

Комісією з питань надання одноразової грошової допомоги звільненим у запас 

(демобілізованим) військовослужбовцям, які брали участь в АТО, та членам 

сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО за 2016 рік було надано 

матеріальну допомогу на суму 300 тис. грн. 

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були 

питання соціального захисту населення – 367; комунального господарства – 

209; аграрної політики і земельних відносин – 38; освіти, наукової, науково-

технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 17; житлової 

політики – 14; охорони здоров’я, діяльності органів місцевого самоврядування,  

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і 

свобод громадян – по 12; екології, природних ресурсів – 10; транспорту та       

зв’язку – 7; інші – 6; сім’ї, дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і 
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спорту – 5; економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, 

регіональної політики та будівництва, підприємництва, діяльності місцевих 

органів виконавчої влади – по 3; праці та заробітної плати, діяльності об’єднань 

громад, релігії та міжконфесійних відносин – по 2; культури та культурної 

спадщини, туризму – 1. 

За 2016 рік проведено 111 особистих прийомів (з них виїзних – 47). Усі 

питання, що порушуються мешканцями на особистих прийомах, як в усних, так 

і в письмових зверненнях, підлягають розгляду та контролю. Однією з форм 

спілкування з громадянами є зустрічі голови районної державної адміністрації з 

населенням сіл та селищ району безпосередньо на місцях з метою вирішення 

проблем та усунення явищ, що негативно сприймаються громадськістю. За 

звітний період проведено 10 таких зустрічей. Стало доброю традицією 

проводити у районі свято «День села», де є можливість зустрітися з активом 

села, обговорити наболілі питання, які турбують мешканців. За звітний період 

«День села» відбувся у 10 населених пунктах району: смт Кочеток,                   

смт Малинівка, с. Мосьпанове, с. Гракове,  смт Введенка, с. Зарожне, с. Іванівка, 

с. Велика Бабка, с. Стара Гнилиця,  с. Леб’яже. 

 На виконання пункту 3 Указу Президента України від 07.02.2008                

№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації                    

та гарантування конституційного права на звернення до органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування» при районній державній 

адміністрації працює постійно діюча комісія з питань розгляду звернень 

громадян. За звітний період було проведено 12 засідань комісії, в тому числі – 4 

виїзних.  

Для оперативного реагування на питання, які турбують мешканців району, 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 08.06.2016 № 252 

«Про організацію проведення телефонної «гарячої лінії» в районній державній 

адміністрації» організовано роботу телефонної «гарячої лінії». Також, однією з 

форм спілкування з громадянами в районній державній адміністрації є 

телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія». Тема спілкування заздалегідь 

доводиться до відома мешканців району через інформаційну газету «Вісник 

Чугуївщини». За поточний період проведено 11 телефонних зв’язків з 

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

були надані роз’яснення безпосередньо під час спілкування.  

З метою запобігання порушень в організації прийому, обліку, розгляду і 

контролю за зверненнями громадян, основні положення Закону України        

«Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008                 

№ 109/2008 розглядаються на навчаннях з працівниками районної державної 

адміністрації, семінарах-нарадах з сільськими, селищними головами та 

секретарями місцевих рад.  

На виконання частини 5 пункту 5 Указу, щоквартально, у районній 

державній адміністрації проводиться узагальнення та аналіз роботи зі 

зверненнями громадян за Класифікатором у порівнянні з відповідним періодом 

минулого року. Щотижня проводиться аналіз особистих прийомів громадян 

керівництвом районної державної адміністрації який надається до відділу 
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роботи зі зверненнями громадян апарату Харківської обласної державної 

адміністрації. 

Питання щодо роботи із зверненнями громадян постійно заслуховуються 

на засіданнях колегії районної державної адміністрації.  

Згідно із затвердженими планами та для вдосконалення роботи із 

зверненнями громадян за 2016 рік проведено 11 перевірок стану організації 

роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації та 7 перевірок у виконкомах сільських та селищних рад.  

Для надання кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань у 

районній державній адміністрації створені належні умови. Впродовж 2016 року 

до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги 

Чугуївської районної державної адміністрації звернулося 33 мешканця 

Чугуївського району.  

Для забезпечення реалізації  конституційних прав громадян на звернення 

та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді, 

неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян,  

колегія  районної державної адміністрації та постійно діюча комісії 

райдержадміністрації  з питань розгляду звернень громадян  вважають за 

необхідне: 

1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату 

районної державної адміністрації: 

Сприяти зростанню показника позитивно вирішених питань, зазначених у 

зверненнях. 

1.2. Звертати увагу на вирішення питань, порушених у колективних 

зверненнях, та першочерговий розгляд звернень, у яких порушуються проблеми 

соціально незахищених верств населення і осіб, які мають особливі заслуги 

перед Україною, обов’язкове роз’яснення заявникам порядку оскарження 

прийнятих рішень відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.3. Забезпечити належну взаємодію державних органів влади та органів 

місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення, в 

межах повноважень, питань, з якими звертаються громадяни на особистому 

прийомі. 

1.4. Вжити додаткових заходів щодо вдосконалення роботи із зверненнями 

громадян, особливу увагу приділити організації систематичних зустрічей з 

населенням як безпосередньо на місцях, так і через засоби масової інформації.  

2.   Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 

2.1. Забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 

об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно 

від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348. 

2.2. Забезпечити недопущення фактів формального підходу до роботи з 

розгляду звернень громадян. 

2.3. Проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у 
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зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, виявляти причини, що 

їх породжують, вживати заходів для розв’язання найбільш актуальних проблем. 

2.4. Дотримуватися вимог чинного законодавства, доручень керівництва 

районної державної адміністрації під час підготовки відповідей за результатами 

розгляду звернень громадян, що перебувають на контролі. 

3.   Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад: 

3.1. Вжити аналогічних заходів. 

3.2. Стан роботи із зверненнями громадян розглядати на засіданнях 

виконкомів двічі на рік –  за підсумками року та першого півріччя. 

4.  Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ району 

вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав  

громадян  на письмове звернення  та  особистий   прийом, 

обов’язкового одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм 

Закону України «Про звернення громадян». 

5.  Загальному відділу апарату районної державної адміністрації: 

5.1. Проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються у 

зверненнях громадян, особливо повторних і колективних. 

5.2. Забезпечити надання методичної та практичної допомоги 

структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам  

місцевого самоврядування  з питань роботи із зверненнями громадян. 

5.3. Здійснювати контроль за організацією роботи із зверненнями 

громадян в структурних підрозділах районної державної адміністрації, 

виконкомах сільських, селищних рад. 

5.4. Підготувати проект розпорядження  голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

  
 

Голови районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


