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1. Про виконання приорітетних напрямів економічного і соціального
розвитку Чугуївського району за 2013 рік.

Розглянувши та обговоривши інформацію про виконання пріоритетних
напрямів економічного і соціального розвитку Чугуївського району за 2013 рік,
колегія районної державної адміністрації відмічає, що робота керівництва та
структурних підрозділів районної державної адміністрації була спрямована на
здійснення комплексу заходів у вирішенні проблем в економіці, соціальній сфері
та інших галузях господарського комплексу.

За 2013 рік в економіці району та соціальній сфері досягнуто позитивних
результатів.

Обсяг реалізованої  промислової  продукції  за 11 місяців склав
1,2 млрд. грн (2,2% від загального обсягу реалізації по області), що складає
104,5% від аналогічного періоду 2012 року; на одну особу – 26,1 тис. грн. 

Забезпечено зростання зовнішньоторговельного обороту в районі, який на
01.01.2014 склав 29,9 млн. дол. США, що на 28,3% більше, ніж за 2012 рік.
Перевага експорту над імпортом забезпечила позитивне експортно-імпортне
сальдо в сумі 18,5 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів виробниками району
складає 24,2 млн. дол. США, обсяг імпорту – 5,7 млн. дол. США.

За рахунок відкриття в районі 1-го ринку,  1-го магазину, 1-го
торговельного павільйону, 5-ти кіосків, збільшився оборот роздрібної торгівлі
на 8,4%, що складає 229,7 млн. грн. Приріст на одну особу з початку року –
381 грн. 

З метою наповнення споживчого ринку якісними продовольчими
товарами місцевих виробників, забезпечення стабільної цінової ситуації на
споживчому ринку району, протягом 2013 року у вихідні та передсвяткові дні
здійснювалась ярмаркова торгівля. Проведено 135 ярмарок, продано продукції
на суму 2,4 млн. грн.

У районі діють спрощені процедури видачі документів дозвільного
характеру за принципом організаційної єдності. За 2013 рік зафіксовано
424 звернення суб’єктів господарювання до державного адміністратора, видано
46 документів дозвільного характеру.



Завдяки плідній праці аграріїв, впровадженню нових технологій обробки
ґрунту, а також нової техніки, у 2013 році сільськогосподарські підприємства
отримали добрий урожай. Вперше в районі валовий збір зернових склав
133,6 тис. тонн при середній урожайності 45,6ц/га з площі 29,3 тис. га.

У 2013 році  в  населених пунктах району встановлено
371 одиницю ліхтарів вуличного освітлення.

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

За рахунок субвенції від Есхарівської селищної ради, закуплено
2 сміттєвоза, які були передані КП «Малинівка» і «ЕЖКЕУ-2011». За рахунок
коштів, виділених районним бюджетом, придбано та передано сільським та
селищним радам району 211 контейнерів для побутового сміття.

Виконано 50% проектно-вишукувальних робіт Схеми  планування
території Чугуївського району (далі – Схема). 

У вересні виділено кошти на завершення проектно-вишукувальних робіт
Схеми в сумі 150 тис. грн.  Закінчення зазначених робіт заплановано на
ІІ квартал 2014 року.

За рахунок коштів індивідуальних забудовників введено в експлуатацію
70 будинків загальною площею 8180,1 м², у т.ч. 62 житлових індивідуальних
будинки загальною площею 7630 м² та 8 садових будинків загальною площею
550,1 м².

У районі забезпечено зростання заробітної плати. Так, середньомісячна
заробітна плата одного штатного працівника за 9 місяців 2013 року становила
2623 грн, що на 10,3% більше, ніж в аналогічному періоді 2012 року. Рівень
законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум
для працездатної особи (1147 грн) вона перевищує у 2,3 рази. 

Виконуються заходи щодо удосконалення системи освіти та оптимізації
мережі дошкільних навчальних закладів району.

Розпочав свою роботу 1 вересня 2014 року Коробочкинський НВК, на
реконструкцію якого виділено з державного бюджету 17,145 млн. грн.
Відкриття сучасного закладу дало можливість забезпечити якісною шкільною
освітою 303 учнів.

Забезпечено 100% оздоровлення дітей,  які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки в закладах оздоровлення та відпочинку.

З метою надання якісної та доступної допомоги сільському населенню
створено комунальний заклад охорони здоров’я «Чугуївський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської
області та визначені питання його функціонування з 2014 року.

Також,  з метою поліпшення якості надання медичної допомоги
населенню району, завершено реорганізацію відділення швидкої допомоги
комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна
лікарня ім. М.І. Кононенка» та передано на обласний рівень управління та
фінансування.

Культурне життя нашого району характеризує відкритий фестиваль
обрядового та сучасного весільного дійства  «Весілля в Малинівці – плюс»,



Всеукраїнський фестиваль авторської пісні «Зимовий Есхар» та «Осінній
Есхар», які щороку проводяться на високому рівні.

Щорічно в закладах культури району проводиться близько 4 тисяч
культурно-масових заходів.

В смт Малинівка встановлено єдиний в Україні пам'ятник героям
кінострічки «Весілля в Малинівці».

За рахунок бюджетних коштів в сумі 15 тис. грн придбано комп’ютерну
техніку для комунального закладу «Чугуївська централізована бібліотечна
система».

Протягом року продовжувалось покращення матеріально-технічної бази
районного Будинку культури. Проведено капітальний ремонт покрівлі, замінено
вікна на метало-пластикові, замінено вхідні двері, придбано нові сценічні
костюми на суму 82 тис.  грн та матеріально-технічне обладнання
(радіомікрофони, петличні мікрофони, комп’ютерне оснащення, кінопроектор).
У серпні відремонтовано «Малу глядацьку залу» (40 тис. грн). Проведено
капітальний ремонт другого фойє і класу хореографії на загальну суму
92 тис. грн.

Також, внаслідок відсутності фінансування у 2013 році, виконання деяких
заходів в сферах ЖКХ та енергоефективності планується продовжити у
2014 році.

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. Першому заступнику, заступникам голови, керівникам структурних
підрозділів районної державної адміністрації взяти під особистий контроль
стан виконання пріоритетних напрямів діяльності районної державної
адміністрації на 2014 рік,  затверджених головою районної державної
адміністрації від 08 січня 2014 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 2014 рік пріоритетних
завдань розвитку агропромислового комплексу району, здатних забезпечити
ефективне ведення сільськогосподарського виробництва. 

2.2. Зберегти у 2014 році позитивну динаміку щодо нарощування
поголів’я, продуктивності всіх видів худоби та валового виробництва продукції
тваринництва.

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. Вжити необхідних заходів із забезпечення виконання вимог чинного
законодавства щодо своєчасного впровадження нових розмірів мінімальної
заробітної плати, проведення індексації заробітної плати. Встановити контроль
за цими виплатами. 

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

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 додаткові заходи 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. 

6. Управлінню економічного розвитку і торгівлі районної державної
адміністрації:

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
районної державної адміністрації, 
член колегії

Ю. К. ВАРЖЕЇНОВ

Ковтун 

Горовенко
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2. Про  стан стан взаємодії  Чугуївської  районної  державної
адміністрації  з правоохоронними органами у сфері  забезпечення
додержання норм Конституції  і  законів України,  забезпечення
правопорядку, захисту прав і свобод громадян.
                                               

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан взаємодії Чугуївської
районної державної адміністрації з правоохоронними органами у сфері
забезпечення правопорядку, дотримання прав і свобод громадян, колегія
районної державної адміністрації відмічає, що  структурними підрозділами
районної  державної  адміністрації,  виконавчими комітетами сільських,
селищних рад, правоохоронними органами району проведена певна робота  в
цьому напрямі.

 Однак слід відмітити, що незважаючи на   зниження рівня злочинності в
минулому році проти 2012 року, цей показник залишається ще  досить високим.

На ефективність боротьби зі злочинністю в районі, її профілактику
негативно впливає неукомплектованість штату дільничних інспекторів міліції,
недостатній рівень взаємодії з боку районного відділу міліції з громадськими
формуваннями з охорони громадського порядку. 

Деякими виконавчими комітетами сільських, селищних рад  не створено
належні умови для роботи дільничних інспекторів міліції.  Також на
недостатньому рівні  залучається громадськість до вирішення питань підтримки
правопорядку.
          Враховуючи вищевикладене, з метою покращання  взаємодії Чугуївської
районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних
рад з правоохоронними органами, колегія районної державної адміністрації
вважає за необхідне:

1. Рекомендувати районному відділу (з обслуговування Чугуївського та
Печенізького районів) ГУ МВС України в Харківській області:

1.1. Звернути увагу на  недостатній рівень взаємодії районного відділу
(з обслуговування Чугуївського та Печенізького районів) ГУ МВС України в
Харківській області з виконавчими комітетами сільських, селищних рад з
питань організації роботи громадських формувань з охорони громадського



порядку. 
1.2. Вжити дієвих заходів щодо доукомплектування штату дільничних

інспекторів міліції, які обслуговують населені пункти району.
1.3. Разом з виконавчими комітетами сільських, селищних рад провести

роботу щодо підбору кандидатів у громадські помічники дільничних
інспекторів міліції.

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

хід виконання місцевих Програм підтримки діяльності дільничних інспекторів
міліції.

2.2. Забезпечити належні умови праці дільничних інспекторів міліції, які
закріплені за населеними пунктами району.  

2.3. Надати районному відділу (з обслуговування Чугуївського та
Печенізького районів) ГУ МВС України в Харківській області практичну
допомогу щодо 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. Забезпечити постійний моніторинг стану взаємодії структурних
підрозділів районної державної адміністрації з правоохоронними органами
району з питань забезпечення правопорядку, дотримання прав і свобод
громадян.  

3.2  Здійснювати контроль за станом виконання Указу Президента України
від 24.05.2013 № 307/2013 «Про заходи щодо забезпечення здійснення
місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній
території», та Плану заходів взаємодії Чугуївської районної державної
адміністрації  з  правоохоронними органами району,  затвердженого
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16.08.2013 № 251,

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

 
                                                                 
       

Перший заступник голови
районної державної адміністрації, 
член колегії

Ю. К. ВАРЖЕЇНОВ

Варжеїнов 

Герман
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3. Про підсумки роботи Чугуївського міського районного центру
зайнятості за 2013 рік та основні напрями діяльності у  2014 році.

Заслухавши та обговоривши інформацію про  підсумки роботи
Чугуївського міського районного центру зайнятості за 2013 рік та основні
напрями діяльності у 2014 році, колегія районної державної адміністрації
відзначає, що з метою поліпшення ситуації у цій сфері, Чугуївським міським
районним центром зайнятості вживається ряд заходів. 

Зберігається тенденція стабілізації на ринку праці району. Розвиток
малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць і збереження
існуючих дали відповідні результати. 

За рахунок різних джерел фінансування протягом 2013 року створено
544 нових робочих місця, чисельність створених робочих місць перевищила
ліквідовані в 2,6 разів (ліквідовано 226 робочих місць). Масових скорочень
чисельності штату не відбувалося. 

Завдяки реалізації заходів Програми зайнятості населення у 2013 році
чисельність населення, яке перебувало на обліку в державній службі зайнятості,
зменшено на 13%, або на 215 осіб (з 1863 осіб у 2012 році до  1648 осіб
у 2013 році). Рівень працевлаштування незайнятого населення зріс порівняно з
аналогічним періодом минулого року на 4% (з 58% у 2012 до 62% у 2013 році).

До активних форм зайнятості шляхом працевлаштування, професійної
підготовки, організації громадських робіт залучено 1888 осіб. 

Для задоволення кадрової потреби роботодавців здійснено професійну
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 357 безробітних. 

Особлива увага приділялась проведенню громадських робіт, як одних із
додаткових форм зайнятості, що дозволило знизити соціальну напругу на ринку
праці  району.  У 2013 році  виділено та використано з Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття та місцевих бюджетів на виконання громадських робіт коштів у сумі
284,7 тис.грн, залучено до цих робіт 513 осіб.

Фінансову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи
отримали 17 безробітних, виплачено коштів з Фонду загальнообов’язкового



державного  соціального  страхування  на  випадок  безробіття  в
сумі  314,2 тис.грн. 

Охоплення профорієнтаційними послугами складає 98% від загальної
кількості громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості.  

З метою забезпечення належної інформаційно-роз’яснювальної роботи з
громадянами у віддалених населених пунктах району ефективно
використовуються сучасні засоби – мобільні модернізовані центри зайнятості. У
2013 році проведено 15 виїзних акцій з використанням мобільного центру
зайнятості та мобільного центра професійної орієнтації, охоплено 393 особи.

Враховуючи вищезазначене, з метою реалізації державної політики у
сфері зайнятості населення, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати директору Чугуївського міського районного центру
зайнятості:

1.1. Провести моніторинг щодо виявлення підприємств, організацій,
установ району та фізичних осіб-підприємців, які мають право отримувати
компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних. 

1.2.  Провести роз'яснювальну роботу з керівниками провідних
підприємств щодо організації стажування студентів вищих та учнів професійно-
технічних навчальних закладів за професією, за якою здобувається освіта.

1.3. Провести семінар-нараду з сільськими, селищними головами та
керівниками провідних підприємств району щодо можливостей проведення
громадських та інших робіт тимчасового характеру.

1.4. Оприлюднити в засобах масової інформації основні аспекти
діяльності служби зайнятості.

2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації:

2.1. Провести моніторинг працевлаштування молодих спеціалістів, яким
надається перше робоче місце.

2.2. Проводити семінари, наради, моніторинги з сільськими, селищними
головами з питання повного використання коштів місцевих бюджетів,
передбачених на проведення громадських та інших робіт тимчасового
характеру.

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

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Ковальчук

 Герман
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4. Про здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади в частині забезпечення охорони пам’яток історії та культури,
збереження та використання культурного надбання виконкомами
Малинівської селищної, Іванівської, Великобабчанської сільських рад.

Заслухавши та обговоривши інформацію про здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади в частині забезпечення охорони пам’яток
історії та культури, збереження та використання культурного надбання
виконкомами Малинівської  селищної,  Іванівської,  Великобабчанської
сільських рад, колегія  районної державної адміністрації відмічає, що районною
державною адміністрацією було проведено значну роботу в цих напрямах.

Зокрема, на території району знаходиться 178 пам'яток культурної
спадщини, у тому числі: 140 археологічних, 33 історичних, 4 архітектурних і 1
пам'ятник монументального мистецтва. 

На території Малинівської селищної ради, відповідно до переліку
пам’яток місцевого значення, занесених до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України, знаходиться дев’ять пам’яток археології (кургани), одна
пам’ятка  історії  та  одна  пам’ятка  монументального  мистецтва
(бюст Т.Г. Шевченко).
         На території Іванівської сільської ради, відповідно до переліку пам’яток
місцевого значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України, знаходяться дванадцять пам’яток археології (кургани) і дві  пам’ятки
історії.

На території Великобабчанської сільської ради, відповідно до переліку
пам’яток місцевого значення, занесених до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України, знаходяться три пам’ятки археології (кургани) та три
пам’ятки історії. 

У відділі культури і туризму районної державної адміністрації та місцевих
радах наявні паспорти на всі виявлені об’єкти культурної спадщини в ході
проведення інвентаризації спеціалістами Харківського обласного комунального
закладу «Харківський науково-методичний центр охорони культурної
спадщини» у 2008 році. 



Враховуючи вищезазначене,  з  метою забезпечення здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині забезпечення
охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання  культурного
надбання виконкомами, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам:
1.1. Спільно з відділом культури і  туризму районної  державної

адміністрації переоформити охоронні зобов’язання на пам’ятки історії та
археології, розміщені на території місцевої громади відповідно до нових зразків
і стандартів.

1.2. При відведенні земельних ділянок, розпаюванні земель, проведенні
будівельних робіт та прокладанні інженерних мереж надавати запити до відділу
культури і  туризму районної  державної  адміністрації  та управління
Держземагентства в Чугуївському районі Харківської області з метою
отримання необхідної інформації щодо розміщення пам’яток культурної
спадщини на території місцевої ради.

1.3. Провести інвентаризацію пам’яток культурної спадщини, розміщених
на території місцевої ради відповідно до охоронних договорів, та взяти на
баланс місцевої ради щойно виявлені пам’ятні знаки на відповідній території. 

1.4. Планувати в місцевому бюджеті кошти та проводити роботу щодо
залучення позабюджетних коштів для  утримання пам’яток історії, розміщених
на території місцевої ради відповідно до охоронних договорів, та щойно
виявлених пам’ятних знаків.

1.5. Інформацію щодо нововстановлених пам’ятних знаків на території
місцевої ради, невідкладно надавати до відділу культури і туризму районної
державної адміністрації.

1.6. Проводити роботу щодо налагодження співпраці з правоохоронними
органами з питання правової освіти громадян з метою формування серед
населення норм і звичок правової поведінки, виховання поваги до закону та
громадської моралі, пошани до своєї культурної спадщини.

2. Рекомендувати Іванівському сільському голові:
2.1. Впорядкувати документацію щодо  пам’яток історії, розташованих на

території сільської ради, відповідно до охоронних договорів, відповідно до
Закону України «Про охорону культурної спадщини».

2.2. На черговому засіданні виконавчого комітету розглянути питання
щодо стану пам’яток історії,  розташованих на території сільської ради, та
необхідності проведення ремонтно-відновлювальних робіт. 

2.3. Про розгляд питання на черговому засіданні виконавчого комітету
щодо стану пам’яток історії,  розташованих на території сільської ради, та
необхідності проведення ремонтно-відновлювальних робіт повідомити відділ
культури і туризму районної державної адміністрації.

3. Рекомендувати Малинівському селищному голові  провести роботу
щодо прийняття на баланс Малинівської  селищної  ради пам’ятки
образотворчого мистецтва  скульптурної групи «Попандопуло і Сметана» та
пам’ятного знаку учасникам бойових дій в Афганістані, розміщених в центрі



селища.
4. Начальнику   відділу культури і  туризму районної  державної

адміністрації:
4.1. Продовжити роботу щодо переоформлення охоронних забов’язань на

пам’ятки історії та археології відповідно до нових зразків і стандартів.
4.2. Організувати висвітлення в засобах масової інформації на території

району та в мережі Інтернет актуальних питань з пам’яткоохоронної роботи.
4.3. Провести правоосвітні заходи серед широких верств населення,

направлені на профілактику скоєння злочинів у сфері охорони культурної
спадщини, лекційну та консультативну роботу.

4.4. Розробити та розповсюдити методичні матеріали із роз’ясненнями
пам’яткоохоронного законодавства для забезпечення захисту об'єктів культурної
спадщини  від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

4.5. Організувати регулярне проведення  семінарських занять з
сільськими, селищними головами, працівниками галузі культури з питань
памяткоохоронного законодавства.

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

Перший заступник голови
районної державної адміністрації, 
член колегії

Ю. К. ВАРЖЕЇНОВ

Коростельов 

Герман
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5. Про стан роботи із запитами на публічну інформацію, що надійшли
до Чугуївської районної державної адміністрації протягом 2013 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із запитами на
публічну інформацію, що надійшли до районної державної адміністрації
протягом 2013 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 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».

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 на офіційному веб-сайті 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.

Досвід щодо забезпечення доступу до публічної інформації, набутий
районною державною адміністрацією, узагальнено в методичному посібнику,
який видано сектором забезпечення доступу до публічної інформації районної
державної адміністрації протягом 2013 року. Даний посібник також розміщено
на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації в модулі «Досвід
роботи РДА щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

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

1. Заступникам 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 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. Аналізувати щоквартально 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
районної державної адміністрації, 
член колегії

Ю. К. ВАРЖЕЇНОВ

Ковтун 

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02

засідання колегії районної державної адміністрації 

від 25 лютого 2014 року

6. Про стан роботи з контрольними документами в районній
державній адміністрації у 2013 році.

Розглянувши питання про стан роботи з контрольними документами в
районній державній адміністрації у 2013 році, 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. 

В районній державній адміністрації проводиться певна робота стосовно
організації роботи з контрольними документами. 

Протягом 2013 року на виконання контрольних документів управліннями,
відділами та іншими структурними підрозділами районної  державної
адміністрації було надано 3123 інформації, що в середньому складало по 12
інформацій щоденно.

Усі контрольні документи були виконані без порушень термінів,
встановлених авторами документів. 

Протягом 2013 року, згідно з графіком комплексного вивчення стилю і
методів роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах,
сектором здійснено перевірки з питання організації контролю за виконанням
документів в структурних підрозділах районній державній 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 апарату районної державної
адміністрації розроблено графік прийому-здачі інформації на виконання
контрольних документів (далі – Графік), який затверджено дорученням голови
районної державної адміністрації від 11.06.2013  № 02-06/2031. Відповідно до
нього особи відповідальні за роботу з контрольними документами в структурних
підрозділах районної державної адміністрації повинні надавати до сектору



контролю апарату районної державної адміністрації інформації на виконання
контрольних документів.

Для підвищення ефективності  контрольної  функції,  підвищення
відповідальності посадових осіб за стан виконавської дисципліни, відповідно до
Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами  виконавчої
влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України,
постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента
України та Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 18.05.2011 № 522, апаратом районної державної
адміністрації розроблено проект Методики проведення оцінки ефективності
здійснення структурними підрозділами районної державної адміністрації
контролю за виконанням завдань, визначених контрольними документами
органів влади вищого рівня та іншими документами. 

На підставі звіту, складеного за результатами проведення оцінки
діяльності структурного підрозділу районної державної адміністрації,  голова
районної  державної  адміністрації,  приймає рішення про:  заохочення
відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням завдань, визначених
документами;  здійснення заходів щодо поліпшення організації роботи з
виконання завдань, визначених документами; застосування до відповідних осіб
заходів дисциплінарного впливу,  передбачених чинним законодавством,
проведення аналізу причин невиконання таких завдань.

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» колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Заступникам голови 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 роботи з контрольними
документами.

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

документами в 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 інформації на виконання контрольних
документів, за якими здійснюється самостійний контроль, затвердженого
дорученням голови районної  державної  адміністрації  від 11.06.2013
№ 02-06/2031.

2.3. Суворо дотримуватися внутрішніх термінів виконання контрольних



документів, передбачених регламентуючими документами 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
районної державної адміністрації, 
член колегії

Ю. К. ВАРЖЕЇНОВ

Ковтун 

Герман
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