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1. Про  хід  виконання  стратегії  соціально-економічного  розвитку
Чугуївського району до 2012 року за підсумками 2012 року.

Розглянувши  питання  про  хід  виконання  Стратегії  соціально-
економічного  розвитку  Чугуївського  району  до  2020  року  за  підсумками
2012 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що за більшістю
показників ситуація в районі є стабільною.

У промисловому комплексі  за  підсумками 2012 року збільшився обсяг
виробленої продукції (у діючих цінах) на 27,1%. 

Виробництво  валової  продукції  сільського  господарства  всіма
категоріями господарств за 2012 рік збільшилось майже вдвічі,  у тому числі
виробництво продукції рослинництва зросло на 23%. 

Забезпечено зростання обсягів прямих іноземних інвестицій у розвиток
господарського комплексу району. 

Протягом  2012  року  виконано  I  частину  проектних  робіт  Схеми
планування території Чугуївського району вартістю 114 тис. грн. 

Забезпечено  виконання  скоригованого  планового  показника  введення
житла  в  експлуатацію  на  114%.  Наразі  введено  в  експлуатацію  
70  будинків  загальною площею  7119,1  кв.м.,  у  тому  числі:  48  житлових  і  
22 садових.

Виконано запланований ремонт будівель та покрівель житлових будинків
на  загальну  суму  1,2  млн.  грн,  внутрішньобудинокових  водопровідних,
каналізаційних та теплових мереж житлових будинків комунальної власності,
13-ти  каналізаційно-насосних  і  5-ти  водопровідно-насосних  станцій,  41-ї
артезіанської  свердловини,  5-ти  очисних  споруд  каналізації  та  3-х
водопровідно-очисних споруд.

Протягом року зареєстровано 6 ОСББ.
Закінчено  проведення  реконструкції  внутрішньо-квартальних  очисних

споруд  на  комунальному  підприємстві  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір «Орлятко».

Забезпечено зростання заробітної плати. 
Протягом 2012 року  в  районі  створено 1114 нових робочих місць,  що

перевищує ліквідовані більше, ніж у 5 разів і на 22,6% більше ніж на 2011 рік.
Позитивні зміни відслідковуються у соціальній та гуманітарній сферах.



Покращилася матеріально-технічна база закладів культури району. 
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. Заступникам  голови,  керівникам  управлінь,  відділів  та  інших
структурних підрозділів районної державної адміністрації:

1.1.  Забезпечити  постійний  контроль  за  виконанням  завдань  Стратегії
соціально-економічного  розвитку  Чугуївського  району  до  2020  року  (далі  –
Стратегія), затвердженої рішенням Чугуївської районної ради від 10.12.2010.

1.2.  Щомісяця  проводити  аналіз  підсумків  економічного  і  соціального
розвитку району та інформувати голову районної державної адміністрації через
управління економіки районної державної адміністрації.

2. Управлінню  економіки  районної  державної  адміністрації 
(Горовенко М.В.):

2.1.  Забезпечити  щорічну  публікацію  про  хід  виконання  Стратегії  на  
веб-сайті районної державної адміністрації.

2.2.  Щомісяця  забезпечувати  збір  та  узагальнення  щодо  підсумків
економічного і соціального розвитку району.

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

Перший заступник голови Чугуївської 
районної державної адміністрації, член 
колегії Чугуївської районної державної 
адміністрації                   Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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2. Про стан фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних
підприємств району за підсумками 2012 року.

         Розглянувши  питання  про   стан  фінансово-економічної  діяльності
житлово-комунальних підприємств  району  за  підсумками 2012  року,  колегія
районної  державної  адміністрації  відзначає,  що  підприємствами   житлово-
комунального  господарства  проводиться  певна  робота  із  покращення
фінансово-економічного стану, надання якісних послуг населенню та установам
району.

У  районі  працює  5  житлово-комунальних  підприємств,  які  надають
послуги  з  водопостачання  та  водовідведення,  ремонту  житлового  фонду,
утримання об’єктів благоустрою та вивозу побутових відходів.

Житлово-комунальні  послуги  надаються  77  госпрозрахунковим
підприємствам, 24 бюджетним установам та 5759 абонентам населення.

Чотири з п’яти підприємств працюють збитково. Тільки Чкаловським ВУ 
ЖКГ за підсумками 2012 року отримано прибуток. 

За  результатами  аналізу  фінансово-економічного  стану  житлово-
комунальних підприємств району необхідно відмітити їх недостатню роботу зі
зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості. Станом на 01.01.2013
кредиторська  заборгованість  складала  в  цілому  8059,2  тис.грн,  з  яких  за
енергоносії – 5045,4 тис.грн. 

У районі існує  позитивний досвід роботи з погашення боргів населення
та підприємств за отримані послуги. Але в цілому на підприємствах житлово-
комунального господарства ця робота проводиться на недостатньому рівні.

Виходячи  з  вищевикладеного,  з  метою  забезпечення  сталого
функціонування  житлово-комунальних підприємств  району,  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати  Есхарівському  селищному  голові  Легкошерсту  А.В.,
Кочетоцькому  селищному  голові  Рехтіну  С.Є.,  Малинівському  селищному
голові  Семер’янову  М.І.,  Чкаловському  селищному  голові  Соловйову  В.Д.
посилити контроль за фінансово-економічним станом підвідомчих підприємств
житлово-комунального господарства.



2. Рекомендувати  керівникам:  ЕЖКЕУ-2011  –  Кастєрову  С.О.,
КП «Малинівка»  –  Серицькому С.В., Чкаловського ВУ ЖКГ –  Лаптєву  А.В.,
Кочетоцького ВКП ВКГ – Салу В.В., ДП «Житловик» – Мягкому В.М.:
     2.1. Здійснювати постійний моніторинг щодо надання послуг споживачам,
проводити роботу з приведення тарифів до економічно обґрунтованих  витрат
на їх виробництво.
     2.2. Посилити  діяльність  щодо  створення  нових  прогресивних  форм
управління житловим фондом (асоціації, ОСББ).

2.3. Активізувати   претензійно-позовну  та  роз’яснювальну  роботу  серед
населення щодо сплати заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.
     2.4. Вжити заходів щодо ефективного, економного використання власних
надходжень, бюджетних асигнувань для надання якісних послуг споживачам,
зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств.
      2.5. Впроваджувати   у  виробництво  нові  ефективні,  менш  затратні,
енергозберігаючі технології.
      2.6. Систематично  вивчати стан   і   тематику заяв,    звернень,   скарг
громадян  та  підприємств  з  питань  надання  житлово-комунальних  послуг,
вживати дієвих заходів щодо  покращання цієї роботи.
     3. Відділу  житлово-комунального  господарства  управління  розвитку
інфраструктури районної державної адміністрації (Володько І.В.):
      3.1  Здійснювати постійний контроль за станом  фінансово-економічної
діяльності   житлово-комунальних підприємств району.
      3.2  Підготувати  проект  розпорядження    голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Перший заступник голови Чугуївської 
районної державної адміністрації, член 
колегії Чугуївської районної державної 
адміністрації                   Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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3. Про  хід  виконання  Комплексної  програми  профілактики
злочинності і правопорушень в Чугуївському районі на 2011-2015 роки у
2012 році.

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання Комплексної
Програми профілактики злочинності і правопорушень в Чугуївському районі на
2011-2015 роки у 2012 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 2012 року.

 Однак  слід  відмітити,  що  незважаючи  на  незначне  зниження  рівня
злочинності в минулому році проти 2011 року,  цей показник залишається ще
досить високим.

На  ефективність  боротьби  зі  злочинністю  в  районі,  її  профілактику
негативно  впливає  некомплект  штату  дільничних  інспекторів  міліції,  слабке
залучення до цієї роботи громадськості, бездіяльність громадських формувань з
охорони громадського порядку. 

Виконавчими комітетами сільських, селищних рад питання профілактики
злочинності  і  правопорушень  на  територіях  відповідних  рад  рідко
розглядаються  на  засіданнях  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  (з  обслуговування  Чугуївського  та
Печенізького районів) ГУМВС України в Харківській області (Клєріні Г.В.):

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 дієвих заходів щодо доукомплектування штату дільничних 
інспекторів міліції, які обслуговують населені пункти району.

1.3. Провести роботу щодо активізації громадських формувань з охорони
громадського порядку.

1.4. Разом з виконавчими комітетами сільських, селищних рад провести
роботу по підбору кандидатів у громадські помічники дільничних інспекторів



міліції.
1.5.  Посилити  контроль  за  роботою  дільничних  інспекторів  міліції  в

частині організації та проведення ними особистого прийому громадян.
1.6. Посилити профілактичну роботу з протидії  та запобіганню 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  (з  обслуговування  Чугуївського  та
Печенізького  районів)  ГУМВС  України  в  Харківській  області  практичну
допомогу  по  підбору  кандидатів  у  громадські  помічники  дільничних
інспекторів міліції.

3.  Відділу  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації (Левченко В.М.):

3.1. Здійснювати систематичний аналіз  стану криміногенної ситуації  в
районі.

3.2. Систематично  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  і
корупцією.

3.3.  Здійснювати  системний  контроль  за  станом  виконання  Програми
профілактики  злочинності  і  правопорушень  в  Чугуївському  районі  на
2011-2015 роки.  

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

 .                                                            

Перший заступник голови Чугуївської 
районної державної адміністрації, член 
колегії Чугуївської районної державної 
адміністрації                   Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

6



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02

 засідання колегії районної державної адміністрації 
від 26 лютого 2013 року

4. Про хід виконання доручення Президента України від 15.03.2012
№  1/1/598  щодо  удосконалення   роботи  соціальних  служб  шляхом
охоплення  соціальними послугами найуразливіших категорій населення,
раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки.

 
.  Розглянувши  питання  про   хід  виконання   доручення  Президента

України  від  15.03.2012   № 1/1/598   щодо удосконалення  роботи  соціальних
служб  шляхом  охоплення  соціальними  послугами  найуразливіших  категорій
населення,  раннього  виявлення  проблемних  сімей  та  вчасного  надання  їм
підтримки, колегія районної державної адміністрації  відмічає,  що у звітному
періоді Чугуївським районним центром соціальних служб для сімей, дітей та
молоді створені необхідні умови для охоплення соціальними послугами  сімей з
дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

У ході здійснення соціального супроводу фахівцями із соціальної роботи
надано 7933 соціальних послуг. У тому числі: 19 осіб працевлаштовано, 4 особи
пройшли лікування від алкогольної залежності в Харківському наркологічному
диспансері, 23 сім’ї отримали допомогу в придбанні твердого палива, 11 сімей
отримали  матеріальну допомогу, 17 сімей отримали допомогу у відновленні
або поновленні документів, 4 особи отримали реєстрацію,  у 24 - налагоджено
стосунки  між  членами  родини.  Протягом  року  фахівцями  організовувались
акції по збору речей для дітей, до нового навчального року 48 дітей отримали
канцелярські товари. Але, разом з тим залишається  ряд проблем, на які варто
звернути увагу, а саме: більшість сімей,  які опинилися у складних життєвих
обставинах  –  це  сім’ї,  в  яких  криза  вже  відбулася  і  фахівцеві  із  соціальної
роботи потрібно докласти чимало зусиль щоб допомогти вирішити проблеми
родини в подоланні складних життєвих обставин, вивести сім’ю на той рівень,
коли вона зможе функціонувати самостійно.

Тому є необхідність активізувати роботу суб’єктів здійснення соціального
супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, направлену
на надання якісних соціальних послуг найуразливішим категоріям населення,
раннє виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки. 

Враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:



1.1. Сприяти  в  роботі  фахівців  із  соціальної  роботи  щодо  здійснення
соціальної роботи  з  вразливими категоріями сімей з дітьми.

1.2. Активізувати  діяльність  громади  щодо  вирішення  проблем  сімей,
дітей та молоді

2. Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (Рябініна І.В.):

2.1. Забезпечити організацію постійної підготовки фахівців із соціальної
роботи   за  програмою  «Підготовка  фахівців  із  соціальної  роботи  щодо
виявлення,  оцінки  потреб,  надання  соціальних  послуг  та  здійснення
соціального  супроводу  сімей,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах».

2.2.  Своєчасно  виявляти  сім’ї,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах фахівцями із соціальної роботи з метою надання їм підтримки та
недопущення виходу дитини із сім’ї.  

2.3. Вжити заходів  щодо  надання  соціальних  послуг  найуразливішим
категоріям  населення,  раннього  виявлення  проблемних  сімей  та  вчасного
надання їм підтримки фахівцями із соціальної роботи на території сільських та
селищних рад району. 

2.4  Залучати  до  роботи  з  сім’ями,  дітьми  та  молоддю  всіх  суб’єктів
соціальної роботи. 

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

                   

           

Перший  заступник  голови  Чугуївської
районної  державної  адміністрації,  член
колегії  Чугуївської  районної  державної
адміністрації                   Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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