
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 28 квітня 2015 року

1. Про підведення підсумків роботи дорожніх підведення підсумків району
у зимовий період 2014 - 2015 років та завдання щодо їх підготовки до
роботи у зимових умовах 2015 - 2016 років.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підведення  підсумків
роботи підприємств району у зимовий період 2014-2015 років, та завдання щодо
їх підготовки до роботи у зимових умовах 2015-2016 років,  колегія районної
державної адміністрації відмічає, що роботу у цьому напрямі було спрямовано
на забезпечення безперебійного руху транспорту під час снігопадів,  снігових
заметів  і  ожеледиці,  та  створення  умов  для   підвищення  рівня  безпеки
дорожнього руху.

Експлуатаційна  довжина  автомобільних  доріг  Чугуївського  району
загальнодержавного, обласного та місцевого значень становить 740,2 км, у тому
числі з твердим покриттям – 584,4 км. 

Дороги  обслуговуються  двома  організаціями:  філіями  «Чугуївський
райавтодор» ДП «Харківський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні  дороги
України»  та  «Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  Облавтодор»
ВАТ ДАК «Автомобільні  дороги  України»,  які  обслуговують ділянку  дороги
Київ-Харків-Довжанський у межах Чугуївського району.

У  зимовий  період  на  зазначених  підприємствах  було  заготовлено
піску - 3780 м3, технічної солі - 652 т та протиожеледної суміші - 3910 м3. Були
задіяні  такі  механізми,  як  роторні  снігоочищувачі,  навісне  обладнання,
автогрейдери, піскорозкидувачі та навантажувачі. 

Згідно  з  технічними  правилами  ремонту  та  утримання  автодоріг
проводилась першочергова обробка аварійно-небезпечних ділянок та додатково
було встановлено 180 тимчасових знаків.

Для  розчистки  під’їзних  доріг  та  дорожньої  мережі  населених пунктів
залучалась техніка сільськогосподарських та комунальних підприємств району.
Першочергово  розчищались  дороги  до  шкіл,  лікарень  та  інших  об’єктів
життєзабезпечення.

Відділом  інфраструктури  районної  державної  адміністрації  щоденно
проводився  моніторинг  щодо  роботи  снігоприбиральної  техніки  та  кількості
використаних протиожеледних матеріалів.



Незважаючи  на  посилену  роботу  дорожніх  підприємств,  відмічались
деякі  недоліки,  які  суттєво  впливали на  сталу  роботу  дорожніх  підприємств
району в зимовий період. Наприклад, при отриманні штормового попередження
не  завжди  своєчасно  філія  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» реагувала на наслідки
погіршення погодних умов, що призводило до зриву перевезень пасажирів та
вантажів у межах району.

Проблемою  також  є  те,  що  спецтехніка,  яка  залучається  до  роботи
в зимовий період, експлуатується більше 15-20 років та потребує заміни. 

Негативним моментом є  те,  що не  в  повному  обсязі  було  забезпечено
паливно-мастильними  матеріалами  техніку,  яка  використовувалась  під  час
снігопадів, снігових заметів і ожеледиці. 

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  забезпечення  сталого
функціонування  дорожньо-мостового  господарства  в  період  2015-2016  років,
колегія районної державної адміністрації  вважає за необхідне:

1.  Роботу  дорожніх  підприємств:  філій  «Чугуївський  райавтодор»
ДП «Харківський  Облавтодор»  ВАТ ДАК «Автомобільні  дороги  України»  та
«Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  Облавтодор»  ВАТ  ДАК  «Автомобільні
дороги  України»  щодо  утримання  автомобільних  доріг  в  зимовий  період
2014-2015 років вважати недостатньою.

2.  Визначити  автомобільні  дороги  загального  користування  по
Чугуївському району як такі, що знаходяться в незадовільному стані.

3.  Рекомендувати  сільським  та  селищним  головам  розглянути  питання
стосовно укладання договорів з підприємствами, агрофірмами та організаціями
всіх  форм  власності  щодо  виділення  техніки  для  роботи  в  зимовий  період
2015-2016 років. 

4.  Рекомендувати  керівникам  філій  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  Облавтодор»  ВАТ  ДАК  «Автомобільні  дороги  України»
Борщуку С.С. та «Чугуївське ДЕП» ДП «Харківський Облавтодор» ВАТ ДАК
«Автомобільні дороги України» Чубу А.О., керівникам господарств, організацій
та підприємств району:

4.1.  Призначити  відповідальних  осіб,  які,  при  одержанні  штормового
попередження,  забезпечуватимуть  своєчасну  організацію  роботи  механізмів
на закріплених ділянках доріг.

4.2. Розробити план захисту доріг від снігових заметів і ожеледиці згідно
з технічними правилами ремонту та утримання доріг.

4.3. Провести заготівлю необхідної кількості протиожеледної суміші      та
створити  запас  паливно-мастильних  матеріалів  (не  менше  як  для  10-денної
роботи).

4.4.  Організувати  цілодобове  чергування  на  дорожніх  підприємствах
відповідальних працівників у зимовий період 2015-2016 років.

4.5.  Вжити  заходів  щодо створення  працюючим необхідних  побутових
умов (пункти обігріву, теплий спецодяг, гаряче харчування).

4.6.  Встановити додаткові  інформаційні  знаки на  аварійно-небезпечних
ділянках доріг.
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5.  Рекомендувати  начальнику  відділення  ДАІ  з  обслуговування
Чугуївського та Печенізького районів (м. Чугуїв) ГУМВС України в Харківській
області Литвиненку Д.О. під час снігопадів і ожеледиці організувати своєчасний
і безпечний пропуск автотранспорту на дорогах та надавати допомогу дорожнім
організаціям у перевезенні механізмів до місць виконання робіт.

6. Начальнику відділу інфраструктури районної державної адміністрації
Онищенку Ю.В. підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Онищенко
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2. Про захворюваність та профілактику сказу серед диких та домашні
тварин, сприятливих до сказу, на території Чугуївського району.

Розглянувши питання  про  захворюваність  та  профілактику  сказу  серед
диких  та  домашніх  тварин,  сприятливих  до  сказу,  на  території  Чугуївського
району,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  в  районі
вживаються заходи по забезпеченню епізоотичного благополуччя.

У  минулому  році  було  проведено   планову  роботу  із  профілактики
захворювання тварин сказом. За 2014 рік вакциновано проти сказу 17690 голів
тварин, у тому числі: собак - 11083 гол., кішок - 4952 гол., ВРХ – 1655 голів.

На території Чугуївського району з 2008 року два рази на рік проводиться
пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин.  

Під  час  весняної  кампанії  у 2014  році  силами  4  створених  бригад  по
розкладанню пероральної вакцини, було розкладено 15200 приманок на площі
мисливських угідь 760 кв.км.

У 2015 році  проводиться  планова робота з профілактики захворювання
тварин сказом. З початку 2015 року вакциновано проти сказу 1449 голів тварин,
в  тому  числі:  собак  -875  гол.,  кішок  -  574  гол.  У  закладах  ветеринарних
медицини Чугуєва та дільничих лікарнях, щеплення проти сказу домашньому
улюбленцю можна зробити безкоштовно,  але легковажне ставлення власників
тварин, які не усвідомлюють важливості проблеми, призводить до виникнення
захворювання.

Заслухавши та проаналізувавши питання питання про захворюваність та
профілактику сказу серед диких та домашніх тварин, сприятливих до сказу, на
території  Чугуївського  району,  з  метою  зменшення  захворюваності  та
профілактики  сказу  серед  диких  та  домашніх  тварин  на  території  району,
забезпечення  стабільної  епізоотичної  ситуації  району  колегія  районної
державної адміністрації  вважає за необхідне:

1. Рекомендувати сільським та селищним головам: 
1.1.  Зобов'язати  керівників  господарств,  що  розташовані  на  території

сільських та селищних рад, навести належний ветеринарно-санітарний порядок
на місцях збору, утилізації трупів тварин і боєнських відходів на тваринницьких
фермах.  Організувати  роботу  регулювання  чисельності  безпритульних  собак,
кішок та мишовидних гризунів на фермах, полях, скирдах.
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1.2. Активізувати  роботу адміністративних  комісій  при
виконкомах  з  питань  притягнення  до  відповідальності  осіб,  які  порушують
правила утримання свійських тварин.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам разом з відділом житлово-
комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації:

2.1.  Забезпечити  в  повному  обсязі  облік  чисельності  собак  і  кішок  у
громадян. Дані обліку  подати до районної державної лікарні ветмедицини.

2.2.  Організувати  доставку  тварин  їх  власниками  для  профілактичної
вакцинації проти сказу у встановлені місця й час.

2.3.  Заключити  договір  з  КП  «Центр  поводження  з  тваринами»  для
проведення  (здійснення)  відлову  безпритульних  тварин  на  території  з
відповідних районних адміністрацій.

2.4.  Передбачити  виділення  додаткових  асигнувань  на  проведення
термінових  заходів  з  регулювання  чисельності  диких  м’ясоїдних  і
безпритульних тварин, у тому числі у населених пунктах, осередках сказу. 

3.  Рекомендувати  Чугуєво-Бабчанському  держлісгоспу,  районній  раді
УТМР, мисливському господарству «Сафарі ХХІ»:

3.1.  Вести  постійний контроль за  станом диких тварин,  при виявленні
трупів  і  підозрі  на  захворювання  сказом  негайно  інформувати  районну
державну лікарню ветмедицини.

3.2. Вчасно доставляти біологічний матеріал від відстріляних хижаків у
міжрайонну державну лабораторію ветмедицини.

3.3. Вжити заходів щодо приведення щільності поселення червоної лисиці
до встановлених норм.

3.4. У стаціонарно неблагополучних пунктах, осередках сказу, проводити
відстріл  лисиць  незалежно  від  сезону  полювання  за  участю  представників
органів ветеринарної медицини.

3.5. Обов’язково проводити інструктаж мисливців з техніки безпеки при
відстрілі тварин, знятті шкур.

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

4.1.  Надати  дозвіл  на  відстріл  бродячих  тварин  у  місцях  їхнього
скупчення (окраїни населених пунктів, смітники).

4.2. Дозволити власникам фермерських угідь проводити відстріл червоної
лисиці на полях, які їм належать.

4.3. Вживати заходів до порушників правил утримання  собак і кішок у
населених пунктах.

5.  Рекомендувати  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»:

5.1.  Забезпечити  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім.  М.І.  Кононенка»  достатньою  кількістю  антирабічної  вакцини  та
імуноглобуліну  для  своєчасного,  якісного  надання  антирабічної  допомоги
потерпілим. 

5.2.  Забезпечити  проведення  санітарно-просвітньої  роботи  серед
населення по профілактиці сказу.
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6.  Рекомендувати  начальнику Чугуївського  міжрайонного
управління Головного управління держсанепідслужби у Харківській області:

6.1. Забезпечити аналіз звернень за антирабічною допомогою.
6.2. Посилити пропаганду антирабічних заходів серед населення.
6.3. Через засоби масової інформації проводити постійну роз’яснювальну

роботу серед населення з профілактики сказу.
7. Рекомендувати районній державній лікарні ветмедицини:
7.1.  Забезпечити  в  повному  обсязі  проведення  щеплень  проти  сказу,

особливо в стаціонарно-неблагополучних пунктах.
7.2.  Вчасно  проводити  доставку  матеріалу  для  дослідження на  сказ  до

Харківської  філії  державного  науково-дослідного  інституту  з  лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. 

7.3. Про кожен  випадок сказу негайно інформувати відповідні служби,    у
першу чергу - санітарно епідеміологічну службу.

8.  Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації  підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман

Кривогуз
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3. Про стан організації діловодства  та збереженості документів НАФ
в  установах  та  організаціях,  що  перебувають  у  зоні  комплектування
архівного відділу районної державної адміністрації.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  організації
діловодства та збереженості документів НАФ в установах та організаціях, що
перебувають  у  зоні  комплектування  архівного  відділу  районної  державної
адміністрації, колегія районної державної адміністрації відмічає, що архівним
відділом Чугуївської районної державної адміністрації (далі - архівний відділ)
вжито  всіх  необхідних  заходів  для  розвитку  архівної  справи  і  діловодства,
внаслідок чого за більшістю показників ситуація в районі є задовільною.

Архівним  відділом  здійснюється  робота  з  формування  Національного
архівного фонду,  організаційно-методичної  координації  діяльності  державних
органів,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  та
організацій,  в  яких  утворюються  документи Національного  архівного фонду,
у питаннях архівної справи і діловодства.

Архівний  відділ  взаємодіє  з  юридичними  особами-джерелами
формування  Національного  архівного  фонду  у  напрямах  організації  і
вдосконаленні  роботи  відповідальних  за  ведення  архіву  та  діловодів
(відповідальних за діловодство), взаємодії з експертними комісіями, здійсненні
перевірок роботи архівних підрозділів (архівів), експертних комісій та ведення
діловодства,  наданні  методичної  допомоги  в  організації  діловодства  та
зберіганні документів тощо. 

З  метою  підвищення  фахового  рівня  співробітників,  які  працюють
з  документами  на  підприємствах,  в  установах  та  організаціях,  архівним
відділом організуються та проводяться семінари з підвищення кваліфікації для
працівників,  відповідальних  за  ведення  архіву  та  діловодів  (відповідальних
за діловодство) Чугуївського району у питаннях архівної справи і діловодства. 

Проведення  перевірок  стану  ведення  архівної  справи  і  діловодства,
роботи експертних комісій в установах, семінарів з відповідальними за архів та
діловодство, надання методичної допомоги дає позитивні результати. Зазначені
заходи  забезпечили  позитивну  динаміку  з  упорядкування  документів  в
установах району. Станом на 01.04.2015 89 % юридичних осіб, що є джерелами
комплектування архівного відділу, мають затверджену номенклатуру справ, що
попередньо погоджено ЕПК Державного архіву Харківської області, та 58 % -
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повністю  описали  документи постійного  зберігання  та  схвалили
ЕПК Державного архіву Харківської області.

На  достатньому  рівні  здійснює  діяльність  експертна  комісія  архівного
відділу. 

Деякими  установами  не  проводиться  експертиза  цінності  документів
понад 15 років або взагалі не проводилась: Введенська, Кочетоцька, Чкаловська,
Есхарівська  селищні  та  Базаліївська,  Волохово-Ярська,  Мосьпанівська,
Старогнилицька  сільські  ради;  управління  агропромислового  розвитку,
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Чугуївської  районної  державної  адміністрації,  редакція  громадсько-
інформаційної  газети  Чугуївщини  «Красная  звезда»,  ТРК  Чугуївщини
«Слобожанка»,  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка» тощо. 

У  переважній  більшості  установ  умови  зберігання  не  відповідають
нормам:  відсутні  архівосховища  для  зберігання  документів,  документи
зберігаються  у  дерев’яних  шафах,  які  не  зачиняються,  відсутні  первинні
протипожежні  засоби  (Новопокровська,  Кочетоцька,  Чкаловська  селищні,
Старогнилицька,  Старопокровська  сільські  ради;  управління  ветеринарної
медицини  в  Чугуївському  районі  Харківської  області  Головного  управління
ветеринарної медицини в Харківській області) тощо.

Передбачені  архівосховища  для  зберігання  архівних  документів  у
Введенській,  Малинівській,  Есхарівській  селищних  та  Великобабчанській,
Волохово-Ярській, Граківській, Зарожненській, Коробочкинській, Леб’язькій та
Юрченківській сільських радах. 

З метою  розвитку архівної справи і  діловодства та вирішення існуючих
проблемних  питань,  враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне: 

1.  Першому  заступнику  голови,  керівнику  апарату  районної  державної
адміністрації,  керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації  посилити  контроль  за  станом  архівної  справи  і  діловодства  у
структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

2.  Начальнику  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації   провести  експертизу  цінності  документів  до  20  вересня
2015 року.

3. Рекомендувати  керівникам державних  органів,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій району:

3.1. Своєчасно проводити експертизу цінності документів.
3.2. Створити оптимальні умови зберігання архівних документів.
3.3.  Документування  управлінської  інформації  та  організацію  роботи  з

документами здійснювати відповідно до власних інструкцій з діловодства. 
4. Рекомендувати  Введенському,  Кочетоцькому,  Есхарівському,

Чкаловському  селищним  та  Базаліївському,  Волохово-Ярському,
Мосьпанівському, Старогнилицькому сільським головам, керівникам управління
Держземагентства  у  Чугуївському  районі   Харківської  області,   громадсько-
інформаційної    газети  Чугуївщини   «Красная звезда»,  комунального закладу
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охорони  здоров’я  «Чугуївська центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»,  територіального  центру  соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)  Чугуївської  районної  державної
адміністрації провести експертизу цінності документів до 20 вересня 2015 року.

5. Начальнику архівного відділу районної державної адміністрації: 
5.1.  Здійснювати  контроль  за  організацією  ведення  архівної  справи  і

діловодства  в державних  органах,  органах  місцевого  самоврядування,  на
підприємствах, в установах та організаціях району.

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

 

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                                 Є.О.  КОРОЛЮК

Герман

Савінова
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 28 квітня 2015 року

4. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в управлінні праці
та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації
за І квартал 2015 року.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  роботи  із
зверненнями  громадян  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення
районної  державної  адміністрації  за  І  квартал  2015  року,  колегія  районної
державної адміністрації  відмічає, що протягом І кварталу 2015 року на адресу
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації  (далі  — управління)  надійшло 29 звернень,  що на 16 звернень
(223,0%)  більше  ніж  за  аналогічний  період  минулого  року.  Найбільш
характерними  питаннями,  з  якими  зверталися  громадяни,  були  питання
призначення житлової  субсидії  та  соціальної  допомоги -  8,  щодо порушення
трудового законодавства – 16 та надання матеріальної допомоги – 1. 

На всі  питання  своєчасно  надано відповіді,  роз’яснено  можливі  шляхи
вирішення  проблем  громадян  у  подальшому.  Порушень  термінів  розгляду
звернень не було.

Управлінням  вживаються  необхідні  заходи  щодо  попередження  та
усунення причин, що породжують надходження скарг та повторних звернень.

Особлива увага  приділялася  розгляду  звернень  від  найменш захищеної
категорії громадян: ветеранів війни та праці, багатодітних сімей тощо. 

Систематичним стало проведення прямих телефонних ліній та прийому
громадян за місцем проживання керівництвом районної державної адміністрації
з залученням начальника управління та його заступників. У І кварталі 2015 року
взято  участь  у  прямій  телефонній  лінії  на  тему  “Терцентр:  з  турботою про
старше покоління”, начальником управління проведено 6 прийомів громадян за
місцем проживання.  В управлінні щодня працює дві телефонні гарячі лінії:  з
питань призначення субсидій, соціальної допомоги, а також з питань своєчасної
виплати заробітної плати. 

Для оформлення і надання населенню всіх видів соціальної допомоги за
єдиною  заявою  в  кожній  сільській  та  селищній  раді  працює  уповноважена
особа,  яка  приймає  документи  від  заявників,  надає  консультації  щодо
призначення допомоги.  

З  метою зменшення  звернень  громадян  управління  надає  сільським  та
селищним радам інформацію для розміщення на стендах про внесення змін до
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законів України, чинних законодавчих актів з питань оплати праці, зайнятості
населення,  охорони праці,  соціального обслуговування  населення  та  виплати
соціальної адресної допомоги.

З  метою  забезпечення  реалізації  конституційних  прав  громадян  на
звернення  та  особистий  прийом,  обов’язкове  одержання  обґрунтованої
відповіді,  неухильного  виконання  вимог  Закону  України  “Про  звернення
громадян” та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008
“Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів
місцевого  самоврядування”,  враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

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

1.1. Підвищити рівень виконавської дисципліни щодо дотримання вимог
Закону  України  “Про  звернення  громадян”  та  Указу  Президента  України
від  07  лютого  2008  року  №  109/2008  “Про  першочергові  заходи  щодо
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування”.

1.2. Попередити про персональну відповідальність працівників управління
праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації  за
належну роботу зі зверненнями громадян і результати вирішення порушених у
них питань.

1.3.  Проводити  інформаційно-роз’яснювальну  роботу  серед  мешканців
району  з  питань  соціального  захисту  населення  з  метою  попередження  та
усунення причин, що породжують надходження скарг та повторних звернень.

1.4. Щокварталу проводити аналіз і узагальнення питань, що порушуються
у зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, виявляти причини,
що  їх  породжують,  вживати  заходів  для  розв’язання   проблем,  які  турбують
громадян.

2. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації:
2.1.  Надавати  управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення

районної  державної  адміністрації  методичну  та  практичну  допомогу  щодо
організації роботи зі зверненнями громадян.

2.2. Здійснювати контроль за організацією роботи із зверненнями громадян
в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                                 Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Лисянський
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