
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 24 лютого 2015 року

1.  Про  виконання  пріоритетних  напрямів  діяльності  Чугуївської
районної державної адміністрації за 2014 рік.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  виконання  пріоритетних
напрямів діяльності   Чугуївської  районної державної адміністрації за 2014 рік,
колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  її  діяльність  була
спрямована на здійснення комплексу заходів у вирішенні проблем в економіці,
соціальній сфері та інших галузях господарського комплексу в умовах складної
суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні.

За 2014 рік в економіці району та соціальній сфері досягнуто позитивних
результатів.

Обсяг виробленої  продукції  промислового комплексу  району (у  діючих
цінах) склав 1261,8 млн. грн, що на 17,2% більше ніж за 2013 рік. 

Зовнішньоторговельний оборот у районі склав 13,8 млн. дол. США, що на
46,2% менше ніж за аналогічний період 2013 року. 

З  метою  наповнення  споживчого  ринку  якісними  продовольчими
товарами  місцевих  виробників,  забезпечення  стабільної  цінової  ситуації  на
споживчому ринку району, протягом 2014 року у вихідні та передсвяткові дні
здійснювалась  ярмаркова  торгівля.  Підприємствами  району  взято  участь  у
142 ярмарках, реалізовано продукції на суму 2,3 млн. грн.

Для мешканців віддалених сіл:  Тетлега,  Ртищівка,  Піщане, Петровське,
Миколаївка,  Пушкарне,  Гаврилівка,  Світанок,  Зауддя виконкомами сільських,
селищних  рад  було  організовано  виїзну  торгівлю  продовольчими  товарами
першої  необхідності,  як  правило,  на  замовлення,  із  залученням  приватних
підприємців,  які  здійснюють торговельну діяльність на території  відповідних
громад. 

У  районі  діють  спрощені  процедури  видачі  документів  дозвільного
характеру за принципом організаційної єдності. За 2014 рік у центрі надання
адміністративних  послуг  при  районній  державній  адміністрації
проконсультовано  149  підприємців,  видано  19  документів  дозвільного
характеру.

Завдяки плідній праці аграріїв, впровадженню нових технологій обробки



ґрунту,  а  також  нової  техніки  у  2014  році  вперше  в  районі  валовий  збір
зернових  склав  144  тис.  тонн  при  середній  урожайності  52,8  ц/га  з  площі
29,3 тис. га.

Валове  виробництво  продукції  рослинництва  (у  порівняних  цінах
2010 року) склало 292,3 млн. грн або 107,8% відповідно до показника минулого
року.

У галузі тваринництва, у порівнянні до показників з початку минулого
року, відбулося збільшення поголів’я свиней на 40,3% (114517 голів).

Одним із  пріоритетних  напрямів  розвитку  є  покращання  транспортно-
експлуатаційного  та  технічного  стану  існуючих  доріг,  підвищення  рівня  їх
облаштування,  безпеки  та  економічності  перевезень,  приведення  їх  у
відповідність до сучасних вимог.  

На території  району організовано регулярне транспортне сполучення з
40 населеними пунктами району (100%). 

Подальшого  реформування  та  розвитку  набуває  житлово-комунальне
господарство та інфраструктура району. 

Для покращення якості питної води проводився моніторинг стану водних
об’єктів,  їх  дезінфекція,  ремонт  шахтних  колодязів  та  інших  громадських
джерел децентралізованого питного водопостачання. 

Виконання  заходів,  спрямованих  на  активізацію  роботи  по  створенню
нових і підтримку успішного функціювання існуючих ОСББ у районі триває.  У
8 населених пунктах району функціюють 38 ОСББ, до яких входять 56 будинків
загальною  площею  53,57  тис.  м2.  Таким  чином,  план  щодо  створення  у
2014 році в Чугуївському районі 4 нових ОСББ виконано. 

За  рахунок  впровадження  енергозберігаючих  технологій  в  навчальних
закладах району здійснено перехід на котельні з використанням альтернативних
видів палива, що дозволило у 2014 році скоротити споживання природного газу
на 262 тис. м3.

 Відповідно до районної Програми розроблення (оновлення) містобудівної
документації у Чугуївському районі на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 24.12.2012, схему планування території Чугуївського району
розроблено на 85%, на завершення проектних робіт схеми у 2014 році виділено
з районного бюджету кошти в сумі 150 тис. грн.

Розроблено та  затверджено детальний план території  ТОВ «Агрофірми
«Зарожне» для обслуговування комплексу будівель та споруд з будівництвом та
реконструкцією  будівель  за  межами  населеного  пункту  на  території
Зарожненської  сільської  ради.  Завершено  розроблення  детального  плану
території  ПМП   «Рута»  для  обслуговування  деревообробної  майстерні  за
межами населеного пункту на території Малинівської селищної ради. Розпочато
оновлення  (розроблення)  генеральних  планів  смт  Чкаловське,  смт
Новопокровка, с. Кам'яна Яруга.

 Відповідно до Програми індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2011-2015 роки, затвердженої  рішенням районної ради від
09.11.2011 із районного бюджету було виділено 25 тис. грн. 

Для  забезпечення  доступним  житлом  громадян,  які  потребують
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поліпшення   житлових  умов,  ведеться   сформований   Єдиний  державний
реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Проведена  інвентаризація  незавершеного  будівництва,  за  результатами
якої встановлено 42 об’єкти. 

На  виконання  завдань  соціальної  сфери  вживалися  заходи  щодо
збільшення  грошових  доходів  населення  та  заробітної  плати,  забезпечення
адресного  спрямування  соціальної  допомоги,  забезпечення  ефективної
зайнятості населення. 

Середньомісячна  заробітна  плата  одного  штатного  працівника  за
січень-вересень 2014 року (останні дані обласної статистики) склала 2690 грн,
що на 2,6% (+70 грн) більше, ніж за аналогічний період  2013 року. 

 Вжито заходів щодо удосконалення системи освіти та оптимізації мережі
дошкільних навчальних закладів району.  Показник охоплення дітей старшого
дошкільного віку різними формами дошкільної  освіти по району на початок
2014/2015 навчального року становить 100%.

У  3  позашкільних  навчальних  закладах  (Чугуївський  районний  Центр
дитячої  та  юнацької  творчості,  Чугуївський  районний  Будинок  дитячої
творчості,  Чугуївський  районний  Центр  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської молоді) функціонують 172 гуртки, у яких виховуються 3309 дітей,
що на 169 дітей більше, ніж у 2013/2014 навчальному році. Охоплення дітей
позашкільною  освітою  в  позашкільних  навчальних  закладах  району  складає
85%.

У всіх навчальних закладах проведено поточні ремонти будівель та споруд
за бюджетні, спонсорські та батьківські кошти. 

Усього на виконання ремонтних робіт та зміцнення матеріально-технічної
бази  навчальних  закладів  району  профінансовано  з  районного  бюджету
3,1 млн. грн, додатково залучено позабюджетних коштів 1,4 млн. грн.

Забезпечено якість та доступність  соціальних послуг,  раннє виявлення,
облік, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних
життєвих обставинах, мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей
та молоді. На території району проживає 7788 неповнолітніх, з них перебуває
на  обліку  служби:  112  дітей¬сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, 17 дітей, які виховуються в 8 сім’ях, де батьки не виконують своїх
батьківських обов’язків. 

 З метою виявлення фактів бродяжництва, жебракування дітей, проведено
97 рейдів-перевірок по населених пунктах району, виявлено 128 таких дітей, з
них 6 - було влаштовано до медичного закладу району, 2 дитини, які бродяжили,
влаштовані  до  Чугуївського  міського  центру  соціально-психологічної
реабілітації, 119 підлітків повернуті батькам. 

Підготовлено  матеріали  та  подано  до  суду  10  позовних  заяв  про
позбавлення батьківських прав 15 осіб, які ухиляються від своїх обов’язків по
вихованню та навчанню 14 дітей. 

Надано  статус  9  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування:  5  дітей
передано  під  опіку  громадянам  України,  4  дитини  влаштовано  до  дитячих
будинків сімейного типу.

3



 З  метою надання  якісної  та  доступної  медичної  допомоги  сільському
населенню створено комунальний заклад охорони здоров’я «Чугуївський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської
області (далі – Центр). До структури Центру входять 14 амбулаторій загальної
практики сімейної медицини, 14 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Постійно надається медична допомога особам, тимчасово переміщеним з
окупованих  територій  Донецької  та  Луганської  областей.  Центром  та  ЦРЛ
надано допомогу 716 особам з цих регіонів.

На реалізацію пілотного проекту для гіпертонічних хворих було виділено
субвенції з державного бюджету у сумі 359,8 тис. грн., через аптечну мережу
відпущено 5928 пільгових рецептів на загальну суму 359,8 тис. грн. 

Інвалідами  та  ветеранами  війни  було  отримано  медикаментів  за
пільговими  рецептами  на  суму  13,1  тис.  грн,  запротезовано  63 ветерана
(28,8 тис.  грн).  Потребувало  санаторно-курортного  лікування  6  осіб,  всі
проліковані  повністю. В  обласний  шпиталь  для  інвалідів  та  ветеранів  війни
направлено 80 осіб.

З  01.01.2014  в  ЦРЛ  відкрито  та  працює  відділення  екстреної
(невідкладної)  медичної  допомоги,  проведено  поточний ремонт  його  будівлі.
Створено пункти постійного базування бригади екстреної медичної допомоги в
смт Чкаловське, Новопокровка на базі амбулаторій ЗПСМ. 

З  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  районі  проводяться
профілактичні флюорографічні огляди  населення. 

За  рахунок  державного  бюджету  в  2014  році  профінансовано
медикаментів  для  хворих  на  туберкульоз  на  суму  85,2  тис.грн,  за  рахунок
місцевого  бюджету  –  3,4  тис.грн.  Показник  захворюваності  на  туберкульоз
збільшився та становив 36,1 на 100 тис. населення.

На  заходи  щодо  лікування  хворих  на  онкологічну  патологію
профінансовано 192 тис. грн (98,3%); для лікування хворих на цукровий діабет
– 49,7 тис. грн (99,4%). Спостерігається зменшення показника захворюваності з
онкологічної  патології,  яка  за  звітний  період  становила  352,5  на  100  тисяч
населення, за аналогічний період 2013 року – 409,0 на 100 тисяч населення. 

У сфері культури продовжувалося виконання завдань Програми розвитку
культури на 2011-2014 роки в Чугуївському районі. 

Проведено 3  капітальних і  4  поточних ремонти в  сільських,  селищних
будинках культури (далі – СБК) на загальну суму 487 тис. грн.

Протягом року продовжувалось покращення матеріально-технічної бази
РБК і СБК на загальну суму 187 тис. грн. 

Враховуючи вищевикладене, з метою закріплення та розвитку позитивних
тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової стабілізації в
усіх  галузях  господарства  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  взяти  під  особистий  контроль  стан  виконання
пріоритетних напрямів діяльності районної державної адміністрації на 2015 рік,
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затверджених першим заступником голови районної державної адміністрації 05
січня 2015 року, звернувши особливу увагу на ті сфери (напрями) діяльності, які
підлягають рейтинговому оцінюванню районів Харківської області.

2. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації  спільно  з  керівниками  сільськогосподарських  підприємств  всіх
форм власності:

2.1. Продовжити роботу з реалізації намічених на 2015 рік пріоритетних
завдань  розвитку  агропромислового  комплексу  району,  здатних  забезпечити
ефективне ведення сільськогосподарського виробництва. 

2.2. Зберегти  у  2015  році  позитивну  динаміку  щодо  нарощування
поголів’я  свиней,  вжити  заходів  щодо  відновлення  поголів’я  великої  рогатої
худоби  та  корів  до  показника  на  початок  2014  року  та  його  поступового
збільшення  до  запланованих  показників  у  відповідності  до  програми
стабілізації та розвитку тваринництва в господарствах району на період 2010-
2015 років, затвердженої рішенням районної ради від 20.09.2010. 

3. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації:

3.1. Продовжити  роботу  щодо  недопущення  заборгованості  із  виплати
заробітної плати на економічно-активних підприємствах району. 

3.2.  Активізувати роботу комісії з легалізації робочих місць та подолання
тіньової зайнятості. 

3.3. Забезпечити  дієвий  контроль  за  додержанням  на  підприємствах,  в
установах  та  організаціях  району  законодавства  про  працю  та  зобов'язань
колективних договорів в частині оплати праці.

4. Відділу  житлово-комунального господарства  та  будівництва  районної
державної адміністрації:

4.1. Активізувати роботу щодо повних розрахунків населення за раніше
отримані  житлово-комунальні  послуги  та  посилити  контроль  за  своєчасною
сплатою поточних платежів.

4.2. Вжити заходів щодо покращення екологічного стану навколишнього
середовища  шляхом  запровадження  у  всіх  населених  пунктах  району
централізованого  вивезення  твердих  побутових  відходів  та  запровадження
системи роздільного їх збору. 

5. Відділу освіти районної державної адміністрації:
5.1. Продовжити роботу щодо створення належних умов для всебічного

та  повноцінного  розвитку  дітей,  забезпечення  надання  якісних  послуг
дошкільної та загальної освіти. 

5.2. Вживати додаткових заходів  щодо забезпечення необхідних обсягів
фінансування за рахунок усіх джерел фінансування на проведення поточних та
капітальних  ремонтів  закладів  освіти,  подальшої  комп’ютеризації  та
інформатизації освітніх закладів. 

5.3. Удосконалити  систему  роботи  з  національно-патріотичного
виховання дітей, учнівської молоді в навчальних закладах району.

6.  Відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації:
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6.1. Проводити аналіз обсягів промислового виробництва району в розрізі
промислових підприємств.

6.2. Забезпечити  проведення  постійного  моніторингу  цін  і  процесів
ціноутворення.

6.3. Продовжити  роботу  щодо  проведення  постійного  моніторингу
наявних  і  перспективних  інвестиційних  проектів  та  створення  умов  для
залучення інвестицій в розвиток району.

6.4. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 
Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман
Волоцкова
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 24 лютого 2015 року

2.  Про  хід  виконання  Комплексної  програми  профілактики
злочинності і  правопорушень у Чугуївському районі на 2011-2015 роки у
2014 році.

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання комплексної
Програми профілактики злочинності і правопорушень у Чугуївському районі на
2011-2015 роки у 2014 році, колегія районної державної адміністрації відмічає,
що структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими
комітетами  сільських,  селищних  рад,  правоохоронними  органами  району
проведена певна робота з її реалізації протягом 2014 року.

Однак  слід  відмітити,  що  незважаючи  на   проведену  роботу  по
виконанню  заходів,  передбачених  комплексною  Програмою  профілактики
злочинності і правопорушень у Чугуївському районі на 2011-2015 роки, рівень
злочинності в районі є високим.

На  ефективність  боротьби  зі  злочинністю  в  районі,  її  профілактику
негативно  впливає:  недостатня  співпраця  між  виконкомами  місцевих  рад,
РВ ГУ МВС України в Харківській області (з обслуговування Чугуївського та
Печенізького  районів)  в  питаннях  організації  профілактичної  роботи  серед
населення,  слабке  залучення  до  цієї  роботи  громадськості,  бездіяльність
громадських  формувань  з  охорони  громадського  порядку  та  часта  зміна
дільничних інспекторів міліції на закріплених територіях.

Виконавчими комітетами сільських, селищних рад питання профілактики
злочинності  і  правопорушень  на  територіях  відповідних  рад  рідко
розглядаються на засіданнях відповідних виконавчих комітетів. Не залучаються
до цієї роботи депутати місцевих рад.

Враховуючи вищевикладене, з метою покращання криміногенної ситуації
в районі, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Рекомендувати  Чугуївському  РВ  ГУМВС  України  в  Харківській
області (з обслуговування Чугуївського та Печенізького районів):

1.1. Розглянути на робочій нараді з керівниками структурних підрозділів
райвідділу  міліції  хід  виконання  комплексної  Програми  профілактики
злочинності і правопорушень у Чугуївському районі на 2011-2015 роки. 

1.2.  Вжити  заходів  щодо активізації  роботи  громадських  формувань  з
охорони громадського порядку.
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1.3.  Посилити  контроль  за  роботою  дільничних  інспекторів  міліції  в
частині організації та проведення ними особистого прийому громадян.

1.4.  У  взаємодії  з  відповідними  структурними  підрозділами  районної
державної  адміністрації,  виконавчими  комітетами  місцевих  рад  посилити
профілактичну  роботу  з  протидії  та  запобігання  дитячої  злочинності,
правопорушень у молодіжному середовищі.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
2.1.  Розглянути  на  чергових  сесіях  сільських,  селищних  рад  хід

виконання 
місцевих Програм профілактики злочинності і правопорушень на 2011-

2015 роки. 
2.2. Забезпечити належні умови праці дільничних інспекторів міліції, які

закріплені за населеними пунктами району, з цією метою розглянути питання
про прийняття місцевих Програм підтримки діяльності дільничних інспекторів
міліції.

2.3.  Надати  Чугуївському  РВ  ГУМВС  України  в  Харківській  області
(з обслуговування Чугуївського та Печенізького районів) практичну допомогу з
підбору кандидатів у громадські помічники дільничних інспекторів міліції.

3.  Сектору  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації:

3.1.  Здійснювати систематичний аналіз  стану криміногенної  ситуації  в
районі.

3.2. Надавати практичну та методичну допомогу  виконкомам сільських
та  селищних  рад  щодо  виконання  ними  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади з питань забезпечення законності і правопорядку, організації
роботи комісій по боротьбі зі злочинністю та адміністративних комісій.

3.3. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 
Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман
Левченко
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 24 лютого 2015 року

3. Про стан розроблення (оновлення) генеральних планів населених
пунктів району та розроблення Схеми планування території району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  розроблення
(оновлення)  генеральних  планів  населених  пунктів  району  та  розроблення
Схеми планування території  району колегія районної державної адміністрації
відмічає,  що  виконкомами  сільських,  селищних  рад  робота  виконується  на
високому рівні.

У січні 2015 року виконкомами сільських та селищних рад району було
розроблено  плани-графіки  розроблення  (оновлення)  генеральних  планів
населених  пунктів.  У  населених  пунктах,  у  яких  змінилась  планувальна
структура (смт Новопокровка, смт Чкаловське, с. Кам'яна Яруга) у ІІ кварталі
2015 року розпочнуться проектні роботи по оновленню генеральних планів.

Активно  проводиться  робота  виконкомами  Чкаловської,
Новопокровської селищних рад та Кам'яноярузької сільської ради, які прийняли
рішення щодо оновлення генеральних планів та їх фінансування.

Чкаловською  селищною  радою  21.01.2015  було  розпочато  проектно-
вишукувальні роботи по оновленню генерального плану смт Чкаловське.

Новопокровською  селищною  радою  та  Кам'яноярузькою  сільською
радою було розпочато роботи щодо виконання геодезичної основи населених
пунктів (картографічні роботи) смт Новопокровка та с. Кам'яна Яруга.

Чугуївською  районною  державною  адміністрацією  на  85%  виконано
проектно-вишукувальні  роботи  Схеми  планування  території  Чугуївського
району.

Завершити проектні  роботи  Схеми планування  території  Чугуївського
району планується до 01 червня 2015 року.

Враховуючи вищезазначене та з метою неухильного дотримання вимог
чинного  законодавства  у  сфері  містобудування,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати Новопокровському, Чкаловському селищним головам
та Кам'яноярузькому сільському голові:

1.1. У ІІ кварталі 2015 року передбачити додаткові кошти на виконання
проектних робіт.

1.2.  Вжити  заходів  щодо  прискорення  розроблення  містобудівної
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документації (оновлення генеральних планів).
1.3.  Про  хід  оновлення  генеральних  планів  інформувати  сектор

містобудування  і  архітектури  районної  державної  адміністрації  один  раз  на
півріччя до 25 числа місяця наступного за звітним періодом.

2.  Сектору  містобудування  і  архітектури  районної  державної
адміністрації:

2.1.  Надавати  виконкомам  сільських,  селищних  рад  району  необхідну
практичну та методичну допомогу при розробленні (оновленні) містобудівної
документації населених пунктів району.

2.2.  Завершити  розроблення  Схеми  планування  території  Чугуївського
району.

2.3.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.
 

 
Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                          Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман
Старусьов
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 24 лютого 2015 року

4.  Про  стан  роботи  із  запитами  на  публічну  інформацію,  що
надійшли до Чугуївської районної державної адміністрації протягом 2014
року.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із запитами на
публічну  інформацію,  що  надійшли  до  Чугуївської  районної  державної
адміністрації  протягом  2014  року,  колегія  районної  державної  адміністрації
відмічає,  що для реалізації  права громадян на доступ до інформації,  шляхом
надання  інформації  за  запитами,  районною  державною  адміністрацією
виконуються певні заходи.

Чугуївською  районною  державною  адміністрацією,  як  розпорядником
інформації,  на  теперішній  час  розроблено  та  затверджено  у  відповідному
порядку,  з  проходженням  обов’язкової  реєстрації  в  Чугуївському
міськрайонному  управлінні  юстиції,  ряд  нормативних  актів  (розпоряджень
голови  районної  державної  адміністрації)  в  частині  надання  інформації  за
запитами, а саме: про затвердження Порядку складання, подання та розгляду
запитів  на  інформацію,  розпорядником  якої  є  Чугуївська  районна  державна
адміністрація,  про  затвердження  розміру  витрат  на  копіювання  або  друк
документів, що надаються за запитами на інформацію Чугуївською районною
державною  адміністрацією  (із  змінами),  про  затвердження  Порядку
відшкодування  витрат  на  копіювання або  друк документів,  що надаються  за
запитами на інформацію, розпорядником якої є Чугуївська районна державна
адміністрація.

Крім  того,  з  метою  розмежування  різновидів  та  більш  ретельної
систематизації  запитуваної  інформації,  розпорядженням  голови  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  затверджено  перелік  відомостей,  що
становлять службову інформацію, і  яким надається гриф обмеження доступу
«Для службового користування».

Дані  акти оприлюднено на  офіційному веб-сайті  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  (www.chuguevrda.gov.ua)  в  модулі  «Нормативно-правова
база» розділу «Доступ до публічної інформації».

Впродовж 2014 року до районної  державної адміністрації надійшло 30
запитів на публічну інформацію. З них отримано: 8 — електронною поштою, 10
— через управління забезпечення доступу до публічної інформації Харківської
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обласної державної адміністрації, 2 — поштою, 1 — особисто від запитувача, 7
— на особистому прийомі громадян та 2 — за допомогою засобів телефонного
зв’язку. 21 запит надійшов від фізичних осіб, 9 — від юридичних.

Спектр запитуваних документів різноманітний, питання, що піднімалися
у  запитах,  стосувалися  транспортного  забезпечення,  державного  управління,
соціального  захисту,  житлово-комунального  господарства,  захисту
національних меншин, агропромислового розвитку, архітектурно-містобудівної
діяльності,  економічного розвитку,  освіти,  розвитку  інфраструктури,  охорони
навколишнього природного середовища тощо.

Всі  запити  було  опрацьовано  в  межах  встановлених  законодавством
термінів,  27  з  яких  задоволено,  2  —  направлено  до  Чугуївської  міської,
Чугуївської  районної  і  19 сільських  та  селищних рад  району, як  належним
розпорядникам  запитуваної  інформації  для  підготовки  в  межах  компетенції
інформації у визначений законодавством термін, ще один запит буде задоволено
у разі відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів,
оскільки обсяг їх перевищує 10 сторінок. Відповіді на 18 запитів було надано з
випередженням терміну виконання.

Протягом 2014  року  оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  районної
державної адміністрації, як розпорядника публічної інформації, з боку запитувачів
не було.

Реєстрація та облік запитів на інформацію здійснюються як у форматі
електронних  таблиць  .xls,  так  і  у  формі  журналу,  ведення  якого  відповідає
вимогам інструкції з питань діловодства. В такий же спосіб організована робота
і  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,  взаємодія  з
якими щодо роботи із  запитами на  інформацію здійснюється за  схемою, що
відповідає  вимогам  Порядку  складання,  подання  та  розгляду  запитів  на
інформацію, розпорядником якої є Чугуївська районна державна адміністрація.

Для запитувачів створено всі необхідні умови для роботи з документами,
що містять публічну інформацію (обладнано місце, надаються канцтовари, при
необхідності  використовується  оргтехніка  районної  державної  адміністрації).
Створено умови для подання запитів і для громадян з обмеженими фізичними
можливостями.

На  офіційному  веб-сайті  в  розділі  «Доступ  до  публічної  інформації»
розміщено всі  необхідні  матеріали  щодо роботи  із  запитами на  інформацію.
Щотижнево  поновлюється  інформація  про  кількість  запитів  на  публічну
інформацію,  що  надійшли  до  районної  державної  адміністрації  протягом
звітного періоду;  щомісяця — тематика та найбільш характерні  питання,  які
порушувалися  у  запитах  на  інформацію;  щоквартально  —  аналіз  роботи  із
запитами  на  публічну  інформацію,  що  надходять  до  районної  державної
адміністрації.

Крім того, для запитувачів, які не мають доступу до мережі Інтернет, у
приміщенні районної державної адміністрації  в доступному місці оформлено
інформаційний  стенд,  для  користування  надаються  буклети  відповідної
тематики. Довідкову інформацію можна отримати телефоном і на особистому
прийомі.
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З  метою  інформування  населення  про  права  громадян,  передбачені
Законом України «Про доступ до публічної  інформації»,  діяльність районної
державної  адміністрації  з  означеного  питання  організовано  співпрацю  з
місцевими  засобами  масової  інформації.  На  шпальтах  громадсько-
інформаційної  газети  Чугуївщини  «Красная  звезда»  періодично  друкуються
матеріали з питань доступу до публічної інформації.

Питання  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації  перебуває  на
постійному  контролі,  щоквартально  керівництву  районної  державної
адміністрації готуються відповідні аналітичні документи. Питання, в тому числі
і щодо стану роботи із запитами на інформацію, обговорюються на оперативних
робочих  нарадах  голови  районної  державної  адміністрації  з  заступниками
голови,  керівником  апарату,  керівниками  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації та служб району, сільськими, селищними головами.

Зважаючи на те,  що оскаржень рішень,  дій  чи бездіяльності  районної
державної  адміністрації  як  розпорядника  публічної  інформації  з  боку
запитувачів  не  було,  можна  зробити  висновок,  що  робота  з  розгляду  та
опрацювання  запитів  на  публічну  інформацію,  що  надійшли  до  районної
державної  адміністрації  протягом  2014  року,  організована  на  належному
професійному рівні.

З  метою створення  механізмів  реалізації  права  кожного  на  доступ  до
публічної інформації та враховуючи вищезазначене, колегія районної державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Заступнику  голови,  керівнику  апарату  районної  державної
адміністрації:

1.1. Продовжувати вживати заходів щодо безумовного дотримання вимог
чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

1.2. Посилити контроль за перебігом розгляду запитів на інформацію у
підвідомчих структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Безумовно  дотримуватися  вимог  Порядку  складання,  подання  та

розгляду  запитів  на  інформацію,  розпорядником  якої  є  Чугуївська  районна
державна  адміністрація,  затвердженого  розпорядженням  голови  районної
державної  адміністрації  від  17.10.2011  № 743  та  зареєстрованого  в
Чугуївському  міськрайонному  управлінні  юстиції  Харківської  області
21 жовтня 2011 за № 4/87, та Порядку відшкодування витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої
є Чугуївська районна державна адміністрація, затвердженого розпорядженням
голови  районної  державної  адміністрації  від  27.03.2012  № 228  та
зареєстрованого  в  Чугуївському  міськрайонному  управлінні  юстиції
Харківської області 09 квітня 2012 за № 2/90.

2.2. Вживати  невідкладних  заходів  щодо  надання  своєчасної,
достовірної,  точної  та  повної  інформації  під  час  задоволення  запиту  на
інформацію, розпорядником якої є структурний підрозділ районної державної
адміністрації.

2.3. Підтримувати  в  належному  стані  систему  обліку  та  реєстрації
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запитів  на  інформацію,  що  надходять  до  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації.

3. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних рад району
питання  щодо  стану  роботи  із  запитами  на  публічну  інформацію,
розпорядниками якої вони є, розглядати на засіданнях виконавчих комітетів не
рідше одного разу на рік.

4. Завідувачу  сектору  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації
районної державної адміністрації:

4.1. Взяти під особистий контроль опрацювання, систематизацію, аналіз
та  забезпечення  задоволення  запитів  на  інформацію,  розпорядником  якої  є
районна державна адміністрація, та надання консультацій під час оформлення
запиту.

4.2. Щоквартально  аналізувати  роботу  із  запитами на  інформацію,  що
надходять  до  районної  державної  адміністрації,  щомісяця  —  тематику  та
найбільш  характерні  питання,  які  порушувалися  у  запитах  на  інформацію,
щотижня  —  категорію  запитувачів,  кількість  і  спосіб  одержання  запитів  на
публічну  інформацію,  що  надійшли  до  районної  державної  адміністрації,  із
подальшим інформуванням керівництва районної державної адміністрації.

4.3. Продовжити практику  проведення  навчань  керівників  структурних
підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських,
селищних рад району і  відповідальних осіб з  питань забезпечення реалізації
права громадян на доступ до інформації за запитом.

4.4. Посилити  роботу  щодо  організації  інформування  населення  про
права  громадян,  передбачені  Законом  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації».

4.5. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 
Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман
Локайчук

14



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 24 лютого 2015 року

5. Про заходи покращення роботи з контрольними документами у
структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Розглянувши  питання  про  заходи  щодо покращання  роботи  з
контрольними  документами  у  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації, колегія  районної  державної  адміністрації  відзначає,  що  в
районній  державній  адміністрації  існує  ефективна  система  роботи  щодо
здійснення  контролю за  виконанням документів  органів  влади  вищого рівня,
розпоряджень  і  доручень  голови  районної  державної  адміністрації,  інших
документів, стан виконавської дисципліни знаходиться на належному рівні та
постійно  ведеться  робота  над  вдосконаленням  системи  щодо  забезпечення
своєчасного та якісного виконання контрольних документів. 

Для  забезпечення  своєчасного  та  в  повному обсязі  виконання завдань,
визначених контрольними документами, сектором контролю апарату районної
державної  адміністрації  (далі – сектор)  щоденно здійснювались облік та збір
інформацій про їх виконання, відпрацьовані документи знімались з контролю.
Щотижня  готувались  та  надавались  заступникам  голови,  керівнику  апарату,
керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації переліки
контрольних документів з визначеними термінами виконання, на які необхідно
було  надати  відповіді  протягом  наступного  тижня  (нагадування).  З  метою
забезпечення оперативного реагування на факт можливого зриву своєчасного
виконання  документу,  сектором  щоденно,  у  разі  необхідності,  надавались
заступникам  голови,  керівнику  апарату  районної  державної  адміністрації
переліки таких документів. Щоп’ятниці, на апаратній нараді, завідувач сектору
доповідав керівнику апарату районної державної адміністрації про стан роботи
з контрольними документами. 

На початок 2014 року на контролі перебувало 394 документи, протягом
дванадцяти  місяців  поточного  року  до  районної  державної  адміністрації
надійшло 4651 документ, з них 1012 взято на контроль. Контрольні документи,
які надходили до районної державної адміністрації протягом звітного періоду,
передавались на розгляд і виконання заступникам голови та керівнику апарату
районної державної адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків. Загалом
протягом 2014 року сектором здійснювався оперативно-технічний контроль за
станом виконання 1406 документів. 

Велика  кількість  контрольних  документів  виконувалась  працівниками
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районної державної адміністрації в стислі терміни. За звітний період в районній
державній адміністрації взято на контроль 357 таких документів, або 35,3% від
загальної кількості (1012).

Виконання  таких  термінових  документів  потребувало  з  боку
безпосередніх  виконавців  певних  зусиль  і  створювало  додаткові  труднощі  в
роботі.  Разом  з  тим  слід  відзначити,  що,  незважаючи  на  завантаженість
виконавців,  усі  контрольні  документи  були  виконані  без  порушень  термінів,
встановлених  їх  авторами.  Але  протягом  звітного  періоду  структурними
підрозділами  районної  державної  адміністрації  допускались  порушення
термінів внутрішнього контролю, встановлених на виконання документів. 

Останнім часом майже всіма структурними підрозділами порушуються
строки  підготовки  матеріалів  для  розгляду  на  засіданні  колегії  районної
державної адміністрації та проектів розпоряджень голови районної державної
адміністрації, передбачені регламентуючими документами. Зазначені документи
надаються  виконавцями  до  апарату  районної  державної  адміністрації  в  такі
строки,  що  для  опрацювання  та  редагування  залишається  декілька  днів  до
передачі  їх  голові  для  розгляду,  що  ускладнює  планову  роботу  структурних
підрозділів  апарату.  Також  всі  проекти  документів  необхідно  редагувати,
виправляти  помилки  та  повертати  виконавцям  для  доопрацювання,  на  що
витрачається значний час.

Також при здійсненні контролю за станом виконання завдань, визначених
документами районної державної адміністрації, фіксуються випадки підготовки
інформацій без дотримання вимог щодо оформлення документів, встановлених
регламентуючими нормами районної державної адміністрації.

З  метою  більш  якісного  здійснення  самостійного  контролю  за
виконанням  документів  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації, своєчасного внесення вихідних номерів до електронної програми
документообігу FossDoc сектором контролю розроблено графік прийому-здачі
інформації на виконання контрольних документів (далі – Графік). Відповідно до
нього  особи,  відповідальні  за  роботу  з  контрольними  документами  в
структурних підрозділах районної державної адміністрації, повинні надавати до
сектору контролю інформації на виконання контрольних документів. На жаль,
вищезазначеного Графіку дотримуються не всі відповідальні особи.

Вказані факти призвели до загрози несвоєчасного виконання документів і
порушення регламентуючих норм районної державної адміністрації та щомісяця
розглядались на нарадах голови з розгляду звернень громадян та виконавської
дисципліни.

Для  підвищення  ефективності  контрольної  функції,  відповідальності
посадових  осіб  за  стан  виконавської  дисципліни  в  структурних  підрозділах
районної  державної  адміністрації  апаратом  районної  державної  адміністрації
планується  розробити  Методику  проведення  оцінки  ефективності  здійснення
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  контролю  за
виконанням  завдань,  визначених  контрольними  документами  органів  влади
вищого рівня та іншими документами. 

Ураховуючи  викладене,  з  метою  підвищення  рівня  виконавської
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дисципліни в роботі з контрольними документами, колегія районної державної
адміністрації вважає за необхідне: 

1. Заступнику  голови,  керівнику  апарату  районної  державної
адміністрації:

1.1. Посилити  вимоги  до  керівників  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації  з  питань  своєчасного  та  якісного  виконання
контрольних документів та підвищення рівня виконавської дисципліни.

1.2. На  нарадах  з  керівниками  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації розглядати питання щодо стану роботи з контрольними
документами.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Вживати  заходів  щодо  покращання  організації  роботи  з

контрольними  документами  в  підпорядкованих  структурних  підрозділах
районної  державної  адміністрації,  забезпечити  своєчасне  виконання  завдань,
визначених у них, та провести роботу щодо усунення причин і  факторів,  які
негативно впливають на рівень виконавської дисципліни.

2.2. Забезпечити  додержання  особами,  відповідальними  за  роботу  з
контрольними  документами  в  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації  Графіку  прийому-здачі  інформацій  на  виконання  контрольних
документів, за якими здійснюється самостійний контроль.

2.3. При підготовці інформацій на виконання документів дотримуватись
вимог щодо їх оформлення, встановлених регламентуючими нормами районної
державної адміністрації.

3. Завідувачу  сектору  контролю  апарату  районної  державної
адміністрації: 

3.1. Посилити  контроль  за  своєчасним  та  якісним  виконанням
контрольних документів  органів  влади вищого рівня,  інших документів.  Про
можливий  зрив  їх  виконання  інформувати  заступників  голови  та  керівника
апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

3.2. Розробити  та  подати  на  затвердження  голові  районної  державної
адміністрації  Методику  проведення  оцінки  ефективності  здійснення
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  контролю  за
якісним,  своєчасним  виконанням  завдань,  визначених  документами  органів
влади вищого рівня та іншими документами. 

3.3. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання. 

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                          Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман
Іванова
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