
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

 

 засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації  

від 23 серпня 2016 року 

 

1. Про підсумки збирання ранніх зернових культур 

сільськогосподарськими підприємствами району у 2016 році. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки збирання ранніх 

зернових культур cільськогосподарськими підприємствами району у 2016 році, 

колегія районної державної адміністрації відзначає, що збирання ранніх 

зернових і зернобобових культур сільськогосподарськими підприємствами 

району повністю завершено 12 серпня 2015 року. Врожай зібрано на площі 

11114 га, валовий збір склав 55597 тонн при середній врожайності 51,7 ц/га.      

У тому числі: озимої пшениці на площі 7366 га зібрано 43560 тонн при 

врожайності 59,1 ц/га; ярої пшениці на площі 20 га зібрано   51 тонну при 

врожайності 25,5 ц/га; гороху на площі 290 га зібрано 899 тонн при врожайності 

31,0 ц/га. 

В поточному році площа збирання ранніх зернових культур була меншою 

від показників минулого року на 37%, але завдяки росту середньої врожайності 

валове виробництво зерна зменшилось лише на 22%. Незважаючи на дуже 

складні погодні умови, що склалися під час сіву озимих культур восени        

2015 року, а також під час догляду за ярими культурами, отримано добрі 

показники. У аграріїв району є можливість по валовому виробництву зерна 

досягнути показників минулого року, який був більш сприятливим для 

вирощування зернових культур. 

Збиральні роботи проведено в мінімальні агротехнічні строки з 

максимальною ефективністю використання наявної техніки. 

Якість зібранного врожаю озимої пшениці відповідає вимогам 

продовольчих стандартів. 

Вагомий внесок у формування високих показників врожайності в районі 

зробили наступні господарства: Агрофірма «Базаліївський колос» ТОВ, 

Агрофірма «Рєпіна» ТОВ, С(Ф)Г «Дружба», С(Ф)Г «Нива», ТОВ «Агросервіс» 

ЛТД, ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», Агрофірма «Надія» ТОВ. 

Враховуючи   вищевикладене,   з метою підвищення виробництва   зерна   в  

господарствах району, достатніх для задоволення продовольчих потреб 

населення, та безумовного виконання завдань з формування регіонального 

запасу продовольчого зерна, колегія районної державної адміністрації вважає за 

необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств 

району: 



 

 

1.1. При плануванні структури посівних площ під урожай 2017 року 

передбачити посів зернових культур на площах не менше досягнутого 

середнього показника за останніх п’ять років. 

1.2. Вжити заходів щодо своєчасної та якісної підготовки ґрунту під 

посів озимих культур урожаю 2017 року. 

1.3. Збільшити кількість застосування мінеральних добрив, 

протруйників та засобів захисту рослин відповідно до сучасних технологій та 

рекомендацій аграрної науки. 

1.4. Забезпечити посів озимих та ярих зернових культур під врожай 2017 

року насінням районованих сортів високих репродукцій. 

1.5. Провести роботу щодо оновлення ґрунтообробної та 

зернозбиральної техніки. 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації: 

2.1. Надавати всебічну допомогу сільськогосподарським підприємствам 

району в реалізації заходів зі збільшенням виробництва та якості зернової 

продукції. 

2.2. Вести постійний моніторинг та аналіз ходу підготовки та 

проведення посіву озимих зернових культур під урожай 2017 року. 

2.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

  

 
 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 

 
Олексієвець 

 

Герман 
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 засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації  

від 23 серпня 2016 року 

 

2. Про підсумки економічного і соціального розвитку Чугуївського 

району за І півріччя 2016 року. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району за І півріччя 2016 року, колегія 

районної державної адміністрації відмічає, що за більшістю економічних 

показників ситуація у районі є стабільною. 

За підсумками І півріччя 2016 року до зведеного бюджету району (за 

даними податкової інспекції) надійшло 402156,7 тис.грн, що менше  на 7,1%     

(-30761 тис.грн) ніж за аналогічний період минулого року. Виконання  

доведеного завдання складає  129,8% ( + 92387 тис. Грн). 

За І півріччя 2016 року доходна частина загального фонду бюджету 

району виконана на 135% і складає 33,38 млн. грн при плані 24,72 млн.грн. 

План по податку на доходи фізичних осіб виконаний на 129,4%, по платі 

за землю – на 149,5% (+ 2,07 млн. грн). 

Середньомісячна заробітна плата по району за січень-березень 2016 року 

склала 3294 грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2015 року складає 

118,4%.  

Станом на 01.07.2016 заборгованість з виплати заробітної плати у районі 

складає 706,0 тис. грн на підприємстві “Есхарівське ЖКЕУ - 2011”. 

Ситуація на ринку праці характеризується зменшенням попиту у 

працівниках. На теперішній час попит існує тільки на працівників сфери послуг, 

кваліфікованих робітників з інструментом, а також військовослужбовців для 

проходження військової служби за контрактом.  

Протягом звітного періоду чисельність безробітних складала 789 осіб. 

За звітній період ринок праці району не мав негативної динаміки.  

Станом на 01.07.2016 призначені та профінансовані всі соціальні 

допомоги. 

 За субсидією звернулися 5239 домогосподарств (25,4%),  у т.ч. 2654 

повторно. Користуються субсидією на житлово-комунальні послуги                      

5952 домогосподарства (23,09%). 

За оперативними даними промислових підприємств за І півріччя          

2016 року обсяг виробленої продукції промислового комплексу району (у 

діючих цінах) збільшився на 47,2%  відповідно  до  показника  минулого  року  і  

склав  794,1 млн. грн. 



 

Зростання обсягів виробництва досягнуто у харчовій галузі, на 

підприємствах. 

Зниження обсягів виробництва спостерігалось на підприємстві –           

ТОВ “Слобожанський продкомбінат” – на 2,7%, ДП “Новопокровський КХП” – 

на 3,3%, ПрАТ “ТММ Енергобуд” – на 33,3%, ТОВ “Зооветеринарний центр” – 

на 18,4%, ПрАТ “Новопокровський ЗЗБК” – на 12,7%. 

 Промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму  

879,3 млн. грн, що складає 1,9% від загального обсягу реалізації, на одну особу 

населення – 18,9 тис. грн. 

Станом на 01.07.2016 у районі було зареєстровано 26 юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців – 41, створено 70 нових робочих місць, з них 3 по 

договору трудового найму. Всього по району зареєстровано 558 юридичних та 

1168 фізичних осіб-підприємців. Припинили підприємницьку діяльність             

2 юридичні особи та 19 фізичних осіб-підприємців за спрощеною процедурою, 

як наслідок скоротилася кількість робочих місць працівників, які працювали за 

угодами трудового найму.  

Сьогодні у районі налічується 223 заклади торгівлі: 133 магазини,             

74 торговельні павільйони, 16 кіосків. 

З метою виходу на ринок безпосередньо товаровиробників району у 

вихідні та святкові дні проводяться ярмарки з продажу продовольчих товарів. 

Сфера громадського  харчування  налічує  52  підприємства:  24 кафе,  1 буфет,  

2 кафетерія, 25 їдалень.  

На території району функціонує 31 об’єкт побутового обслуговування 

населення, які надають 11 видів послуг.  

У порівнянні з початком 2016 року (05.07.2016) на підприємствах торгівлі 

району відзначається зростання цін на: крупу гречану, крупу манну, птицю-кури 

випотрошені, ковбасу варену І ґатунку. 

Зменшення ціни відбулося на: борошно пшеничне, макаронні вироби, рис, 

молоко жирністю 2,5% у поліетиленових пакетах, сметану жирністю 20%, 

масло вершкове, сир кисломолочний жирністю 9%, яйця курячі, цукор-пісок, 

олію соняшникову рафіновану, сіль.  

Середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в торговельній мережі 

району становлять: хліб житньо-пшеничний — 7,45 грн, хліб із борошна 

пшеничного І ґатунку – 7,6 грн. 

Спостерігалось зростання цін на нафтопродукти. 

 Враховуючи вищевикладене, з метою закріплення та розвитку позитивних 

тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової стабільності в 

усіх галузях району, підвищення життєвого рівня населення та вирішення 

існуючих проблемних питань, колегія районної державної адміністрації  вважає 

за необхідне: 

 1. Заступнику голови, керівникам структурних підрозділів районної 

державної адміністрації забезпечити постійний контроль за виконанням завдань 

Програми економічного і соціального розвитку Чугуївського району на 2016  

рік, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради від 11.02.2016. 

 2. Рекомендувати начальнику Харківської державної об'єднаної  

податкової інспекції головного управління державної фіскальної служби у  



 

Харківській області (Чугуївське відділення) продовжити претензійно-позовну 

роботу з ліквідації заборгованості податків та зборів, не допускати зростання 

податкового боргу. 

 3. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації посилити контроль за станом погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району. 

 4. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та будівництва 

районної державної адміністрації продовжити роботу щодо повних розрахунків 

населення за раніше отримані житлово-комунальні послуги та посилити 

контроль за своєчасною сплатою поточних платежів. 

 5. Начальнику управління агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації забезпечити виконання заходів щодо збільшення 

поголів’я корів та покращення показників виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

 6. Начальнику відділу економічного розвитку і торгівлі районної 

державної адміністрації: 

 6.1. Продовжити проводити аналіз обсягів виробництва продукції  

промисловими підприємствами району. 

 6.2. Забезпечити подальше проведення постійного моніторингу цін і 

процесів ціноутворення. 

 6.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

  
 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 

 
Альошина 

 

Герман 
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3. Звіт про роботу центру надання адміністративних послуг при 

Чугуївській районній державній адміністрації за підсумками І півріччя 

2016 року. 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію про роботу Центру надання 

адміністративних послуг при Чугуївській районній державній адміністрації 

(далі – Центр) за підсумками І півріччя 2016 року, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що робота Центру ведеться у відповідності із вимогами 

чинного законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність для 

суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.  

Центр діє за принципом «єдиного вікна», тобто прийом документів та 

видача результату послуги здійснюється виключно через адміністраторів 

Центру.  

Станом на 01.07.2016 через Центр надається 35 видів послуг:  

3 – Чугуївський районний відділ ГУ ДМС України в Харківській області; 

3 – Управління Держгеокадастру у Чугуївському районі Харківської області; 

1 – Чугуївський районний відділ ГУ Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Харківській області; 2 – Управління Держпродспоживслужби в 

Чугуївському районі Харківської області; 16 – власні адміністративні послуги; 

10 – документи дозвільного характеру. 

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг, тому за весь період не 

зафіксовано порушень строків розгляду і видачі адміністративних послуг та 

документів дозвільного характеру.  

Зміни, які відбулися з початку року:  

з 01 квітня повноваження у сфері реєстрації місця проживання та зняття з 

реєстрації місця проживання передані до органів місцевого самоврядування; 

послуга з оформлення та видачі паспорта громадянина України у зв’язку 

із досягненням 16-річного віку надається виключно органами ДМС і виключно 

у формі картки; 

з 01 травня через Центр приймаються звернення щодо надання послуг з 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації бізнесу у повному 

обсязі згідно з переліком. 

Організована  належна   взаємодія  Центру з  територіальними    органами  

виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг.  

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою  



 

роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування 

відвідувачів та високу якість обслуговування. Зауважень до організації роботи 

Центру не надходило. 

Але існують і проблемні питання: відсутність фінансування для 

безкоштовного забезпечення відповідними бланками суб’єктів звернення для 

отримання адміністративних послуг; немає приміщення для розміщення архіву; 

немає сейфу для зберігання справ та печаток; існує необхідність облаштування 

1 робочого місця комп’ютерною технікою; потрібно вирішити питання стосовно 

фінансування навчання адміністраторів Центру щодо роботи в електронних 

реєстрах Міністерства юстиції України: Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-

підприємців. 

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань, визначених 

Законом України «Про адміністративні послуги», створення зручних і 

сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, 

суб’єктами господарювання та спрощення процедури надання адміністративних 

послуг, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:  

1. Рекомендувати суб’єктам надання адміністративних послуг: 

1.1. Посилити контроль за якістю надання адміністративних послуг. 

1.2. Неухильно дотримуватись строків розгляду справ та видачі 

результатів надання адміністративних послуг. 

1.3. Своєчасно інформувати керівника Центру у разі внесення змін до 

законодавства щодо надання адміністративної послуги, готувати пропозиції до 

інформаційних та технологічних карток зі змінами. 

1.4. Вживати заходів щодо надання послуг виключно через 

адміністраторів Центру. 

2. Відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації: 

2.1. Проводити щомісячний моніторинг роботи Центру надання 

адміністративних послуг.  

2.2. Здійснювати постійний контроль за дотриманням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строків розгляду справ та видачі результатів надання 

адміністративних послуг. 

2.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

про надання адміністративних послуг через Центр. 

2.4. Вживати необхідних заходів щодо усунення проблемних питань. 

2.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
Горовенко 

 

Герман 
 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

 

 засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації  

від 23 серпня 2016 року 

 

4.   Про стан виконання  Указу  Президента   України від   18.03.2015 

№ 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції». 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання Указу 

Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції», колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що з метою поліпшення ситуації у цій сфері, 

районною державною адміністрацією вживається ряд заходів.  

Станом на 01.08.2016 за отриманням пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, за фактичним або зареєстрованим місцем проживання, 

звернулось 163 учасника бойових дій з числа учасників антитерористичної 

операції (далі-АТО), у тому числі 3 інваліда війни (демобілізовані 

військовослужбовці, працівники Збройних Сил України, Національної гвардії, 

Служби безпеки України, особи рядового, начальницького складу, працівники 

Міністерства внутрішніх справ України). 

З початку року до сьогодні розглянуто 29 заяв від учасників АТО, які 

потребують психологічної реабілітації. З них: 19 осіб вже отримали відповідні 

послуги в оздоровчих закладах України; 4 учасника АТО на даний час 

проходять психологічну реабілітацію; 6 осіб отримують направлення у вересні-

жовтні поточного року.   

Для забезпечення безоплатними путівками до санаторіїв України на 

обліку перебуває 11 учасників бойових дій з числа учасників АТО, які згідно з  

медичними рекомендаціями потребують санаторно-курортного лікування. За 

поточний період путівками на санаторно-курортне лікування, отриманими 

управлінням праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації через Департамент соціального захисту населення Харківської 

обласної державної адміністрації згідно з розподілом, забезпечено 2 учасника 

АТО. 

В районі впроваджено моніторинг оцінки потреб у медичній, соціальній 

та психологічній допомозі демобілізованих військовослужбовців, які брали 

участь в АТО, шляхом складання на кожного учасника АТО соціального 

паспорту. Згідно з уточненими списками, наданими Чугуївським об’єднаним 

районним військовим комісаріатом, кількість демобілізованих 

військовослужбовців по Чугуївському району, які брали участь в АТО, складає 

114 осіб. На всіх них складені соціальні паспорти.  



 

В районі розроблена та затверджена рішенням Чугуївської районної ради 

від 21.04.2016 Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей в Чугуївському районі на 2016 рік. Програмою 

передбачається надання учасникам АТО медичної,  матеріальної та соціальної 

допомоги з районного бюджету. Станом на 23.08.2016 за отриманням зазначеної 

допомоги звернулося 30 осіб, з яких 8 особам вже нараховано разову грошову 

допомогу на суму 40,0 тис.грн. 

У 2016 році укладено 2 договори на проведення навчання учасників 

бойових дій з числа учасників АТО  на суму 7,5 тис.грн. 

У 2016 році на обліку в Чугуївському міськрайонному центрі зайнятості 

перебувала 1 особа зазначеної категорії, яка вже працевлаштована.   

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.04.2016 

№ 143 «Про створення районної комісії з питань підтримки, надання соціальних 

послуг, медичного забезпечення, психологічної та фізичної реабілітації, 

демобілізованих військовослужбовців, у тому числі  які брали участь в 

проведенні антитерористичної операції» (зі змінами) в районі створена Комісія 

з питань підтримки, надання соціальних послуг, медичного забезпечення, 

психологічної та фізичної реабілітації демобілізованих військовослужбовців, у 

тому числі які брали участь в проведенні антитерористичної операції, до складу 

якої входять представники служб району та шкільні психологи. 

 На базі Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді створено групу взаємодопомоги та взаємопідтримки учасників АТО. 

Станом на 01.08.2016 кількість учасників такої групи налічує 17 осіб. 

Соціальними службами району відвідано 110 родин учасників АТО, 4 

родини перебувають під соціальним супроводом Чугуївського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Враховуючи вищевикладене, з метою підвищення ефективності роботи 

щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції, колегія 

районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати Чугуївському об’єднаному військовому комісаріату:  

1.1. Взяти під особистий контроль питання щодо обліку 

військовослужбовців, які були призвані на проходження військової служби під 

час мобілізації в особливий період, брали участь в антитерористичній операції в 

зонах її проведення та були демобілізовані. 

1.2. Своєчасно надавати списки демобілізованих військовослужбовців, які 

брали участь в антитерористичній операції, до управління праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації. 

2. Директору Чугуївського районного Центру соціальних служб для дітей, 

сім’ї та молоді проводити моніторинг щодо визначення потреб у соціальній, 

медичній та психологічній допомозі учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей. Тримати на контролі питання виявлення сімей учасників 

антитерористичної операції, які потребують соціального супроводу. 

 

 

 

 



 

3. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації:  

3.1. Здійснювати контроль за своєчасним наданням соціальної, 

матеріальної та інформаційної допомоги учасникам антитерористичної операції 

та членам їх сімей. 

3.2. Проводити роботу по направленню учасників антитерористичної 

операції на відпочинок до санаторіїв Харківської області та на проходження 

психологічної реабілітації до оздоровчих закладів України.    

3.3. Забезпечити ведення реєстру учасників бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції, які внесені до Єдиного Державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. 

3.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 
Лисянський  

Герман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

 

 засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації  

від 23 серпня 2016 року 

 

5. Про стан медичного забезпечення демобілізованих 

військовослужбовців із зони проведення антитерористичної операції. 

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію про стан медичного забезпечення 

демобілізованих військовослужбовців із зони проведення антитерористичної 

операції та членів їх сімей, колегія районної державної адміністрації відмічає, 

що протягом року вжито належні заходи, спрямовані на організацію медичного 

забезпечення демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей. Завдяки 

скоординованим діям відділу охорони здоров’я районної державної 

адміністрації, керівників лікувальних закладів району та керівництва 

Чугуївського об’єднаного районного військового комісаріату створено 

відповідні реєстри демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей. 

Станом на 01.08.2016 до реєстру внесено 225 осіб, демобілізованих із 

зони проведення антитерористичної операції.  

 Вперше встановлено захворювання 10 особам у розрізі вузьких фахівців. 

 На диспансерному обліку у сімейного лікаря перебуває 36 осіб, у                

хірурга – 4, невропатолога – 12, офтальмолога – 3, уролога – 6, травматолога – 

7, у інших фахівців – 13 осіб. 

 Встановлено групу інвалідності 5 демобілізованим військовослужбовцям: 

ІІ група інвалідності – 2 особам, ІІІ група інвалідності – 3 особам. 

 Згідно з рішенням сесії Чугуївської районної ради від 30.06.2016 «Про 

внесення змін до рішення сесії Чугуївської районної ради від 22.12.2015 року 

«Про районний бюджет на 2016 рік» та додатків до нього» на проведення 

пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни виділено кошти у 

сумі 180,0 тис. грн. Протезування зубів буде проводитися у розрахунку                      

1,5 тис. грн на одну особу. Потребує протезування зубів 154 особи, за                          

7 місяців 2016 року проведено протезування 7 особам. 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України                                          

від 27.01.2016 № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та 

медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни» в стаціонарних 

відділеннях районної лікарні з 01 квітня 2016 року збільшено видатки на 

лікування на 1 ліжко-день та харчування на 1 ліжко-день. Підлягає санаторно-

курортному лікуванню 3 особи, видано довідки на санаторно-курортне 

лікування 3 особам. 

 З метою проведення медичного огляду учасників антитерористичної 

операції, їх  лікування  та  подальшої     реабілітації було  організовано  акцію  в  



 

травні 2016 року «Дні здоров’я». Всього підлягало проходженню 157 осіб 

демобілізованих військовослужбовців. Під час акції обстеження пройшло                   

70 учасників антитерористичної операції. 

 Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення надання медичної 

допомоги демобілізованим військовослужбовцям із зони проведення 

антитерористичної операції та членам їх сімей, колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати комунальним  закладам охорони здоров’я: «Чугуївська 

центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», «Чугуївський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської 

області вжити заходів щодо 100% охоплення демобілізованих 

військовослужбовців із зони проведення антитерористичної операції 

медичними оглядами та за наявності показань забезпечувати диспансерним 

наглядом, амбулаторним, стаціонарним лікуванням, психологічною 

реабілітацією, санаторно-курортним лікуванням. 

 2. Рекомендувати сільським, селищним головам активізувати населення 

закріпленої території до проходження профілактичних медичних оглядів, в тому 

числі демобілізованими військовослужбовцями із зони проведення 

антитерористичної операції та членам їх сімей. 

 3. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації:                       

 3.1. Забезпечити здійснення контролю за станом виконання Указу 

Президента України від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції» в частині 

медичного забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей. 

 3.2. Забезпечити проведення моніторингу та аналізу показників стану 

роботи з надання медичної допомоги та психологічної реабілітації учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей. 

   3.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 
Герез  

Герман 
 

 


