
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №01 
 

 спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та постійно діючої комісії райдержадміністрації  

від 23 січня 2018 року 

 

 1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у Чугуївській 

районній державній адміністрації за 2017 рік 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи із 

зверненнями громадян в Чугуївській районній державній адміністрації за       

2017 рік, колегія районної державної адміністрації та постійно діюча комісія 

районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян 

відмічають, що робота із зверненнями громадян у Чугуївській районній 

державній адміністрації  ведеться на належному рівні. 

За 2017 рік на адресу районної державної адміністрації надійшло 694 

звернення громадян. Від обласної державної адміністрації надійшло 255 

звернень, безпосередньо від громадян – 439, крім того, отримано 11 

електронних звернень. За звітний період не надійшло жодного повторного 

звернення, зареєстровано 17 дублетних звернень. 

З урахуванням колективних звернень до районної державної адміністрації 

звернулось 1800 громадян. Вони порушили 741 різноманітне питання.  

Найбільш характерними, з якими зверталися громадяни, були питання 

соціального захисту населення – 284. Районною радою з питань надання 

допомоги малозабезпеченим верстам населення, мешканцям району, які 

опинились у скрутних життєвих обставинах, за звітний період було надано 

матеріальну допомогу на загальну суму близько 74 тис. грн. У районній 

державній адміністрації розроблено та затверджено Програму соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції (далі – АТО) та членів їх 

сімей   в Чугуївському районі на 2017 рік. 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 звітний період було надано матеріальну 

допомогу на суму 55 тис. грн. 

Залишаються актуальними питання щодо аграрної політики і земельних 

відносин – 47; транспорту та зв’язку – 27; освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 19; охорони здоров’я –

15; діяльності органів місцевого самоврядування – 14; житлової політики – 12; 

економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної 

політики та будівництва, підприємництва – 11; сім’ї, дітей, молоді, гендерної 

рівності, фізичної культури і спорту – 9; праці та заробітної плати, діяльності 
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місцевих органів виконавчої влади – по 7; культури та культурної спадщини, 

туризму, екології, природних ресурсів – по 6; інші питання – 5; забезпечення 

дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод 

громадян – 3; промислової політики – 1. 

Звернень від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, 

Героїв України до районної державної адміністрації не надходило. Надійшло     

6 звернень від інвалідів Другої Світової війни з питань надання матеріальної 

допомоги на лікування. 

Протягом 2017 року із загальної кількості звернень, що надійшли до 

районної державної адміністрації, 336 – вирішено позитивно,  на 336 – надані 

роз’яснення згідно з чинним законодавством, 12 – надіслано за належністю, а 

також зареєстровано 1 звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 

8 і 17 Закону України «Про звернення громадян». 

Важливим напрямком роботи залишається проведення особистих 

прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації, у тому 

числі виїзних. За 2017 рік проведено 124 особистих прийоми (з них 51 виїзний), 

на яких прийнято, з урахуванням колективних звернень, 270 громадян (на 

виїзних – 153, на місці – 117).  

Питання щодо роботи із зверненнями громадян постійно заслуховуються 

на засіданнях колегії районної державної адміністрації. 

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 11 засідань комісії, в тому            

числі 3 виїзних. 

Для оперативного реагування на питання, які турбують мешканців району, 

в районній державній адміністрації організовано роботу телефонної «гарячої 

лінії». За звітний період на неї надійшло 17 дзвінків від мешканців району. 

У районній державній адміністрації створено належні умови для надання 

кваліфікованої допомоги громадянам з правових питань. Впродовж 2017 року 

до громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги 

Чугуївської районної державної адміністрації звернулося 32 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 комісія районної 

державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян вирішили: 

1.   Заступнику голови, керівнику апарату районної державної 

адміністрації: 

1.1. Сприяти зростанню показника позитивно вирішених питань, 

зазначених у зверненнях. 
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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 

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. 
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5.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                        М.М. ШОШИН 
 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №01 
 

 спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та постійно діючої комісії райдержадміністрації  

від 23 січня 2018 року 

 

2. Про підбиття підсумків роботи сільськогосподарських підприємств 

району за 2017 рік 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підбиття підсумків роботи 

сільськогосподарських підприємств району за 2017 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 – 107,7 тис. тонн, технічних олійних культур – 37,8 тис. тонн, 

овочевих – 8,8 тис. тонн, кормових культур – 77,7 тис. тонн, фруктових культур 

– 0,8 тис. тонн. 

За 12 місяців 2017 року валове виробництво продукції рослинництва у 

порівняльних цінах 2010 року склало 278,2 млн. грн або 79,3% від показника 

минулого року. 

У галузі тваринництва по сільгосппідприємствам району станом на 

01.01.2018 поголів’я великої рогатої худоби склало 8134 голови, що більше 

показника минулого року на 52 голови, в тому числі корів – 2967 голів, що на 

10 голів більше показника минулого року, свиней – 5332 голови, що на 76603 

голови менше відповідно до показника минулого року, птиці – 131,5 тис. голів, 

що на 27,8 тис. голів більше 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 вирішили:  

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району: 

1.1. При плануванні виробництва продукції рослинництва урожаю             

2018 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 2018 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. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 
 

Олексієвець 

 

Герман 
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №01 
 

 спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та постійно діючої комісії райдержадміністрації  

від 23 січня 2018 року 

 

3. Про підсумки роботи з контрольними документами у Чугуївській 

районній державній адміністрації у 2017 році та заходи щодо поліпшення 

виконавської дисципліни 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи з 

контрольними документами у Чугуївській районній державній адміністрації у 

2017 році та заходи щодо поліпшення виконавської дисципліни, колегія 

районної державної адміністрації та постійно діюча комісія районної державної 

адміністрації з питань розгляду звернень громадян відмічають, що питання 

підвищення рівня виконавської дисципліни, забезпечення повного та 

своєчасного виконання завдань, які містяться в контрольних документах, є 

одним із основних напрямів роботи районної державної адміністрації. 

 Аналіз роботи з організації та виконання вимог директивних документів 

усіх рівнів влади, свідчить про позитивні зрушення в удосконаленні форм і 

методів організації контролю за їх виконанням та зміну підходів до оцінки 

рівня виконавської дисципліни, суттєве підвищення вимогливості до 

безпосередніх виконавців за своєчасну та якісну реалізацію встановлених 

завдань. При цьому значно посилено вимоги до персональної відповідальності 

керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, за стан 

справ на доручених ділянках роботи та результативність реалізації державної 

політики у відповідних галузях.  

На початок 2017 року на контролі перебувало 234 документи. Протягом 

року до районної державної адміністрації надійшло 3608 документів, з яких 

взято на контроль 880. Їх авторами були центральні, територіальні та місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та 

контролюючі органи, депутати різних рівнів, були також і внутрішні документи 

районної державної адміністрації. 

Велика кількість контрольних документів виконувалась працівниками 

районної державної адміністрації в стислі терміни. Протягом звітного періоду 

було отримано 298 документів з дуже стислими термінами виконання, з них: 

143 – з терміном виконання від 1 до 3 днів, 155 – від 4 до 7 днів. Документи з 

іншими строками інформування – 582. 

Загалом протягом 2017 року здійснювався оперативно-технічний 

контроль за станом виконання 1114 документів, а саме: 65 розпоряджень  та 14 

доручень голови обласної державної адміністрації, 1 доручення заступника 

голови обласної державної адміністрації, 645 листів та інших документів 
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обласної державної адміністрації, 68 розпоряджень та 47 доручень голови 

районної державної адміністрації, 2 доручення заступників голови районної 

державної адміністрації, 40  районних програм, 232 інших документів. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами 

в районній державній адміністрації у звітному періоді структурними 

підрозділами районної державної адміністрації було надано 3224 інформації 

(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних 

документах, що в середньому складало по 13 інформацій щодня.  

Після проведеного моніторингу, у зв’язку із виконанням і закінченням 

встановлених термінів інформування, впродовж звітного періоду знято з 

контролю 886 документів, що складає 79,1% від загальної кількості 

контрольних документів (1114), з них: 48 розпоряджень та 18 доручень голови 

обласної державної адміністрації, 1 доручення заступника голови обласної 

державної адміністрації, 97 розпоряджень та 16 доручень голови районної 

державної адміністрації, 1 доручення заступника голови районної державної 

адміністрації, 541 лист та інших документів посадових осіб обласної державної 

адміністрації, 21 районну програму, 143 інших документів територіальних 

органів, центральних органів виконавчої влади, правоохоронних та 

контролюючих органів, звернень депутатів всіх рівнів, в тому числі внутрішніх 

документів районної державної адміністрації. 

Завдяки існуючій системі контролю в загальному відділі апарату районної 

державної адміністрації в такій формі, як надання щомісячних письмових 

переліків  виконання документів, щотижневому нагадуванні в письмовій чи 

усній формі   або в телефонному режимі, робота щодо вчасного контролю за 

виконанням документів дає можливість оперативно запобігати зривам термінів 

виконання  даних документів. 

Дієвою формою контролю виконання поставлених завдань залишаються 

проведення оперативних та розширених нарад при голові районної державної 

адміністрації з першим заступником голови, заступником голови, керівником 

апарату, керівниками структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, підприємств, установ та організацій району, в процесі яких 

вирішуються найбільш нагальні питання. За 2017 року головою районної 

державної адміністрації було проведено 46 таких наради,  на яких розглянуто 

532 питання, дано стільки ж доручень з різними термінами виконання.  

Протягом 2017 року терміни, визначені законодавством та встановлені в 

документах органів влади вищого рівня, розпорядженнях та дорученнях голів 

обласної та районної державних адміністрацій, не порушувались.  

Результати аналізу роботи з контрольними документами за підсумками               

2017 року свідчать про те, що залишаються резерви для посилення контролю за 

якісним виконанням вимог цих документів по суті та доведення встановлених 

завдань до логічного завершення. Так, недосконалою є система внутрішнього 

контролю за виконанням документів в окремих структурних підрозділах 

районної державної адміністрації, спостерігається також  практика  надання 

інформацій в останній день встановленого терміну для виконання документа 
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без погодження з керуючим заступником голови районної державної 

адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків. 

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення безумовного 

виконання Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132/2005 

«Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента 

України» та з метою  поліпшення роботи з організації контролю, безумовного 

усунення недоліків у роботі, підвищення якості підготовки документів та 

посилення виконавської дисципліни, персональної відповідальності керівників 

за своєчасну та якісну реалізацію вимог актів і доручень Президента України, 

постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, голів обласної державної 

адміністрації та районної державної адміністрації колегія районної державної 

адміністрації та  постійно діюча комісія районної державної адміністрації 

вирішили: 

1. Заступнику голови, керівнику апарату районної державної 

адміністрації: 

1.1. Проаналізувати хід виконання законів України, актів та доручень 

Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень 

голів обласної та районної державних адміністрацій, що знаходяться на 

контролі; визначити пріоритетні напрямки, на які потрібно звернути особливу 

увагу; вжити невідкладних заходів щодо усунення недоліків у роботі 

структурних підрозділів районної державної адміністрації та посилити 

виконавську дисципліну. 

1.2. Посилити вимогливість до керівників структурних підрозділів 

районної державної адміністрації стосовно забезпечення належного рівня 

підготовки інформацій, насамперед тих, що надсилаються органам влади 

вищого рівня та удосконалення контрольних функцій. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 

          2.1. Проаналізувати на нарадах хід виконання розпорядчих документів 

органів виконавчої влади вищого рівня, визначити конкретні заходи щодо 

посилення виконавської дисципліни. 

2.2. Постійно проводити ретельний аналіз стану фактичного виконання на 

місцях вимог контрольованих документів, здійснюючи оцінку ефективності 

вжитих заходів та отриманих результатів. 

2.3. Позбавитися практики підготовки та подання до обласної державної 

адміністрації та відповідних обласних служб інформацій про виконання 

контрольних документів в останній день визначеного строку виконання, що 

призводить до створення неякісного, формального документу, інколи з 

неточними даними і, як наслідок, не характеризує реального стану справ з 

порушених питань. 

2.4. Постійно вживати заходів щодо покращення виконавської 

дисципліни в питаннях оперативності, системності та якості виконання завдань, 

інформування про їх виконання. 

2.5. Забезпечити своєчасне письмове інформування голови районної 

державної адміністрації про виконання доручень керівництва районної 

державної адміністрації за підсумками щотижневих нарад. 
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3. Головному спеціалісту з контролю загального відділу апарату районної 

державної адміністрації: 

3.1. Забезпечити подальше удосконалення порядку організації роботи з 

контрольними документами, підвищення рівня виконавської дисципліни, 

запровадження автоматизованої системи обліку та контролю за виконанням 

документів. 

3.2. Здійснювати систематичний моніторинг причин порушення строків 

виконання контрольних документів, що надійшли до районної державної 

адміністрації, та надавати пропозиції керівництву районної державної 

адміністрації для відповідного реагування. 

3.3. Щотижня (у разі виявлення порушень) готувати внутрішній реєстр 

допущених порушень виконавської дисципліни при організації роботи з 

контрольними документами у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації, який позитивно вплине на стан виконавської дисципліни, 

посилення контролю та підвищення відповідальності керівників. 

3.4. Щоп’ятниці розглядати стан виконавської дисципліни у роботі з 

документами на нараді у керівника апарату районної державної адміністрації. 

3.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.  

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 
 
 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №01 
 

 спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та постійно діючої комісії райдержадміністрації  

від 23 січня 2018 року 

 

4. Про підсумки роботи з персоналом, забезпечення дотримання 

законодавства про державну службу у Чугуївській районній державній 

адміністрації у 2017 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи з 

персоналом, забезпечення дотримання законодавства про державну службу у 

Чугуївській районній державній адміністрації у 2017 році, колегія районної 

державної адміністрації та постійно діюча комісія районної державної 

адміністрації з питань розгляду звернень громадян відмічають, що районною 

державною адміністрацією забезпечено дотримання законодавства про 

державну службу, проводяться комплексні заходи, спрямовані на процес 

добору, професійного розвитку персоналу, вдосконалення роботи з ним. 

Загальні засади кадрової політики районної державної адміністрації 

здійснюються у відповідності до вимог Законів України «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації» та 

інших законодавчих і нормативних актів, які передбачають підвищення 

ефективності та посилення ролі державної служби. 

Структура районної державної адміністрації складається з апарату                     

(6 відділів) та 16 самостійних структурних підрозділів (3 управління,                         

11 відділів, 1 сектор, 1 служба), яка відповідає вимогам чинного законодавства. 

Штатна чисельність працівників районної державної адміністрації – 142 

одиниці, з них 29 – апарату.  

Станом на 01 січня 2018 року фактично працювало 123 особи                         

(119 державних службовців, 3 працівника, які виконують функції з 

обслуговування, та 1 робітник, зайнятий обслуговуванням). 

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є 

конкурсний відбір. З цією метою в апараті, трьох самостійних управліннях та 

відділі освіти районної державної адміністрації працювали конкурсні комісії. 

На кінець року в управлінні агропромислового розвитку, фінансовому 

управлінні та відділі освіти конкурсні комісії були ліквідовані відповідно до 

чинного законодавства. У 2017 році було проведено 55 засідань конкурсних 

комісій. За результатами засідань складено протоколи. За рекомендаціями 

конкурсних комісій визначено 26 переможців, з яких у десяти відбулося 

просування по службі. Щодо всіх новопризначених державних службовців 

організовано перевірку на виконання вимог Закону України «Про очищення 

влади». 
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Загалом у 2017 році на посади районної державної адміністрації було 

призначено 28 осіб (27 державних службовців і 1 робітник, зайнятий 

обслуговуванням), звільнено з посад 16 осіб. 

Одна особа була увільнена від виконання посадових обов’язків у зв’язку з 

проходженням військової служби за контрактом. 

У 10 державних службовців відбулося просування по державній службі 

на вищі посади на конкурсній основі. 

Своєчасно присвоєно ранги 15 державним службовцям, чергові ранги – 5, 

встановлено надбавку за вислугу років – 11, підвищено – 74. 

Особлива увага приділяється добору і розстановці кадрів. З цією метою 

щоквартально аналізується якісний склад кадрового потенціалу, який показує, 

що з 119 державних службовців, які фактично працюють, повну вищу освіту 

мають 94,1%, базову вищу – 5,9%, з них економічну – 49,6%, гуманітарну – 

20,1%, технічну – 20,1%, сільськогосподарську – 5,1% і юридичну – 5,1%. Із 

123 працівників: жінок – 105, чоловіків – 18. 

Підвищення кваліфікації державних службовців є одним із основних 

напрямів роботи з персоналом у районній державній адміністрації. Упродовж 

2017 року у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України              

(далі – Академія) підвищили кваліфікацію 86 осіб, з них: 7 осіб – за 

професійною програмою (минулого року – 2), 1 – за програмою постійно 

діючого семінару за темою «Іноземна мова у державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні», 78 – за програмами тематичних короткострокових 

семінарів (минулого року – 51). Функціональне навчання у сфері цивільного 

захисту при Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Харківської області пройшли 8 осіб, минулого року – 1. 

П’ятнадцять новопризначених державних службовців підвищили 

кваліфікацію з питань запобігання корупції в органах влади.  

Як підвищення кваліфікації зараховується й участь у щорічному 

Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець», в якому взяли 

участь 3 керівники та 3 спеціалісти. Переможцями стали представники управління 

праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації: в 

номінації «Кращий керівник» – Топоркова С.В., начальник відділу соціальних 

гарантій та пільг, а в номінації «Кращий спеціаліст» – Лахтіна І.М., головний 

спеціаліст з питань зайнятості населення відділу з питань праці та зайнятості 

населення. 

Широко використовується система підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування шляхом самоосвіти. 

Щомісячно в районній державній адміністрації проводяться навчання працівників 

і семінари-наради з сільськими, селищними головами та секретарями місцевих 

рад. У 2017 році на цих комунікативних заходах розглянуто понад                                

115 різноманітних питань. 

Наразі 11 працівників районної державної адміністрації є слухачами 

Академії для здобуття вищої освіти за спеціальностями галузі знань «Державне 

управління» та «Публічне управління та адміністрування» за заочною та заочно-
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дистанційною формами навчання та 3 – за денною. Лише цьогоріч вступили на 

навчання до Академії 6 осіб за заочною формою навчання і 1 – за денною. 

У районній державній адміністрації працює 5 магістрів державного 

управління та 10 магістрів державної служби. 

У роботі з персоналом застосовуються заходи заохочення і стягнення. У 

2017 році 26 працівників отримали винагороди різного рівня: 1 – державного, 1 

– обласного, 24 – районного. Слід зазначити, що керівництво районної 

державної адміністрації принципово реагує на факти несумлінного відношення 

працівників до виконання службових обов’язків, порушення ними вимог 

чинного законодавства, виконавської та службової дисципліни. Упродовж              

2017 року до дисциплінарної відповідальності притягалися 3 державних 

службовці та 1 працівник, який виконує функції з обслуговування. 

Упродовж 2017 року прийнято 483 розпорядження голови районної 

державної адміністрації з кадрових питань, з них: з особового складу – 198, про 

відпустки – 208, про відрядження – 71, про стягнення – 6. Крім того, відділом 

управління персоналом апарату районної державної адміністрації протягом 

року підготовлено близько 8 проектів розпоряджень голови з основної 

діяльності. 

Координувалася діяльність структурних підрозділів районної державної 

адміністрації та виконкомів сільських, селищних рад щодо роботи з 

персоналом, надавалася методична і практична допомога посадовим особам,  

відповідальним за цей напрям діяльності. Вивчено роботу 10 структурних 

підрозділів районної державної адміністрації, Чугуївського районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 3 виконкомів селищних рад. 

Основними проблемами у роботі з персоналом є низький рівень 

забезпеченості участі державних службовців районної державної адміністрації у 

підвищенні кваліфікації на навчаннях за професійними програмами і недостатня 

робота структурних підрозділів районної державної адміністрації з добору 

кандидатів на участь у першому турі щорічного Всеукраїнського конкурсу 

«Кращий державний службовець». 

Ураховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що першочерговими 

задачами у здійсненні роботи з персоналом у районній державній адміністрації 

є системна робота з добору персоналу, формулювання кваліфікаційних вимог 

до нього, розв’язання питань рівномірного розподілу відповідальності, 

планування навчання, професійного зростання державних службовців та 

виконання інших завдань роботи з персоналом. 

З метою забезпечення організації якісної роботи щодо розвитку 

персоналу в районній державній адміністрації колегія районної державної 

адміністрації та постійно діюча комісія районної державної адміністрації з 

питань розгляду звернень громадян вирішили: 

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:  

1.1. Проаналізувати підсумки роботи з персоналом, забезпечення  

дотримання законодавства про державну службу у 2017 році та за результатами 

проведеного аналізу вжити необхідних заходів щодо покращення цієї роботи. 
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1.2. Здійснити заходи щодо проведення навчання та підвищення 

кваліфікації державних службовців. 

1.3. Активізувати роботу з добору кандидатів на участь у першому турі 

щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»                          

у 2018 році. 

1.4. Розглянути питання про підсумки роботи з персоналом, забезпечення 

дотримання законодавства про державну службу у 2017 році у підпорядкованих 

підрозділах на нарадах. 

2. Начальнику відділу управління персоналом апарату районної 

державної адміністрації: 

2.1. Посилити роботу з організації підвищення кваліфікації державних 

службовців за професійними програмами у Харківському регіональному 

інституті державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України. 

2.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 
 

Прядка 

 

Герман 

 


