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1.  Про  комплекс  організаційних  робіт  з  підготовки
сільськогосподарських підприємств району до збирання ранніх зернових
культур у 2013 році.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан підготовки господарств
району  до  збирання  ранніх  зернових  культур  у  2013  році,  колегія  районної
державної  адміністрації  відзначає,  що  сільськогосподарські  підприємства
вступили  до  завершальної  стадії  підготовки  збиральної  кампанії  ранніх
зернових культур. 

Площа збирання становить 18037 га, з них: озима пшениця – 10991 га;
озиме жито – 15 га; ярий ячмінь – 6026 га; яра пшениця – 28 га; овес – 20 га;
горох – 957 га.

Потреба в дизельному паливі становить 377 тонн, бензину – 165 тонни.
Станом на 27.06.2013 сільськогосподарські підприємства забезпечені паливно-
мастильними матеріалами в повній мірі.

У проведенні збирання ранніх зернових культур буде задіяно 95 власних
зернових  комбайнів,  що  дасть  змогу  при  навантаженні  на  один  комбайн  у
190 га провести збирання за 7 розрахункових робочих днів.

Зернозбиральна  техніка  відремонтована  і  проходить  технологічну
наладку. До початку жнив необхідно завершити ремонт зерноочисної техніки,
провести дезінфекцію та обеззараження складських приміщень.

Враховуючи  досвід  минулих  років,  особливу  увагу  треба  приділити
протипожежним заходам: завчасно провести обкоси і прокоси, протипожежне
лущення  стерні;  заздалегідь  вибрати  місця  скиртування  соломи,  забезпечити
збиральну техніку протипожежним інвентарем згідно з існуючими правилами і
нормативами.

Велику увагу треба приділити підвищенню якісних показників зернової
продукції,  для чого в найкоротший термін провести доочистку та сортування
зерна, що надходитиме до зернотоків з поля.

Необхідно заздалегідь провести аналізи зразків зерна з кожного поля, що
в подальшому дасть можливість формувати однорідні за якістю партії зерна.



Керівникам  підприємств  необхідно  взяти  під  особистий  контроль
забезпечення  якісного  харчування  та  створення  належних  побутових  і
санітарних умов для робітників під час збирання ранніх зернових.

Враховуючи вищевикладене, з метою своєчасної підготовки та якісного
проведення  збирання  ранніх  зернових  культур,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1.1.  Завершити  ремонт  та  технологічне  налагодження  зернозбиральної

техніки, зерноочисних машин та вагового господарства.
1.2.  Провести  обстеження  посівів  зернових  культур  з  метою  окремого

збирання та недопущення змішування різних за якістю партій зерна.
1.3.  Для  забезпечення  господарств  району  насінням  озимих  та  ярих

зернових культур особливу увагу приділяти збиранню насіннєвих ділянок та
встановити суворий контроль за своєчасним доведенням до посівних кондицій
посівного матеріалу під врожай 2014 року.

1.4.  Звернути  особливу  увагу  на  дотримання  вимог  правил  техніки
безпеки,  запобігання  виробничому  травматизму.  Організувати  інструктажі,
навчання з охорони праці.

1.5. Встановити суворий контроль за захистом хлібних масивів від пожеж.
Заборонити  спалювання  стерні  та  пожнивних  рештків  з  метою  збереження
родючості ґрунтів та охорони навколишнього природного середовища.

2.  Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації (Рало В.І.):

2.1. Постійно здійснювати моніторинг збирання ранніх зернових культур.
2.2. Надавати всебічну допомогу сільськогосподарським підприємствам в

реалізації заходів з підготовки та проведення збирання урожаю ранніх зернових.
2.3.  Про  виконання  розпорядження  інформувати  голову  районної

державної  адміністрації  через  сектор  контролю  апарату  районної  державної
адміністрації до 10 серпня 2013 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Перерву І.М.
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2.  Про  взаємодію  районної  державної  адміністрації  з  політичними
партіями,  громадськими  організаціями  та  населенням  району  щодо
подальшої гармонізації суспільно-політичних відносин.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  взаємодію  районної
державної адміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями
та  населенням  району  щодо  подальшої  гармонізації  суспільно-політичних
відносин,  колегія  районної  державної  адміністрації  відзначає,  що  у  районі
ведеться певна робота щодо консолідації зусиль осередків політичних партій,
суспільних  рухів,  органів  місцевого  самоврядування  й  ініціатив  громадян,
спрямованих  на  всебічний  розвиток  району.  Напрацьовано  певні  методи
взаємодії  районної  державної  адміністрації  з  об’єднаннями  громадян  та
населенням району, що сприяє їх свідомій участі у місцевих справах, створенню
прозорої  системи  управління,  публічного  контролю  за  діяльністю  владних
структур.

Протягом минулого року та І півріччя 2013 року районною державною
адміністрацією  спільно  з  органами  місцевого  самоврядування  проводилася
робота зі стабілізації суспільно-політичного життя, налагодження співпраці та
конструктивного  діалогу  з  осередками  політичних  партій  та  громадських
організацій  на  ґрунті  спільної  відповідальності  за  стан  справ  на  території
району. 

Станом  на  1  червня  2013  року  в  державному  реєстрі  Чугуївського
міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області  налічується  61
районний осередок політичних партій, 222 місцевих осередки нижчого рівня та
39 громадських організацій. 

Більшість з  цих об’єднань громадян залучено до співпраці з  районною
державною  адміністрацією,  суть  якої  полягає  в  забезпеченні  прав  і  свобод
громадян, задоволенні їх політичних, економічних, соціальних, культурних та
інших потреб з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів.

З метою взаємодії з політичними партіями у питаннях забезпечення прав і свобод 
громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших 
інтересів, надання партіями пропозицій і рекомендацій щодо діяльності органів виконавчої



влади при голові районної державної адміністрації працює Координаційна рада 
представників районних осередків політичних партій.

Забезпечити участь громадян в управлінні державними справами, здійснювати 
громадський контроль за діяльністю районної державної адміністрації, налагоджувати 
ефективну взаємодію районної державної адміністрації з громадськістю, а також сприяти 
врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики 
покликана створена при районній державній адміністрації Громадська рада.

Протягом 2012 та 2013 років ці консультативно-дорадчі органи, маючи на
меті  сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на  участь  в
управлінні  державними  справами  та  забезпечення  врахування  громадської
думки  у  процесі  підготовки  та  організації  виконання  рішень  органів  влади,
розглядали  питання,  які  стосувалися  різних  напрямків  діяльності  районної
державної  адміністрації,  розвитку  громадянського  суспільства,  співпраці  з
органами виконавчої влади в районі тощо.

Розвитку суспільно-політичних та громадських відносин значною мірою
сприяє  налагодження  системного  діалогу  органу  виконавчої  влади  з
населенням.  Однією з  найефективніших його  форм залишається  телефонний
зв’язок  з  населенням  «пряма  лінія»,  який  проводиться  головою  районної
державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату щомісяця за
окремим графіком.

Успішно  в  районній  державній  адміністрації  щодня  працює  телефонна
«гаряча лінія», яка дає можливість громадянам висловлювати свої пропозиції та
зауваження з усіх питань життєдіяльності населених пунктів району. 

Високий  ступінь  результативності  має  така  форма  спілкування  з
населенням,  як  зустрічі  з  головою  районної  державної  адміністрації
безпосередньо на місцях з метою вивчення проблемних питань територіальних
громад  сіл,  селищ  району.  Завдяки  їм  забезпечується  можливість  участі
громадян в управлінні громадськими та державними справами з метою впливу
на  поліпшення роботи  органів  державної  влади  і  місцевого  самоврядування,
установ, організацій району незалежно від форм власності, відстоювання своїх
прав і законних інтересів, відновлення їх у разі порушення. 

У  минулому  році  проведено  15  таких  зустрічей  за  участю  керівників
структурних підрозділів районної державної адміністрації та служб району. За
їх  результатами  видано  відповідні  доручення  голови  районної  державної
адміністрації з визначенням термінів та відповідальних за виконання завдань.
Контроль за їх виконанням здійснюється особисто головою районної державної
адміністрації. 

Для  налагодження  системного  діалогу  органів  виконавчої  влади  і
громадськості,  вдосконалення  об’єктивного  інформування  населення
Чугуївського району з актуальних питань державного будівництва, політичного
та  соціально-економічного  життя  району  третього  четверга  кожного  місяця
проводяться  Дні  зустрічей  у  трудових  колективах  та  з  активом  населених
пунктів за участю працівників та керівництва районної державної адміністрації



і районної ради. У 2012 році та І півріччі 2013 року їх було проведено 18.
Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  поліпшення  стану  суспільно-

політичних  та  громадських  відносин,  подальшого  їх  розвитку,  а  також
зміцнення  взаємодії  та  співпраці  районної  державної  адміністрації  з
політичними  партіями,  громадськими  організаціями  та  населенням  району,
створення  сприятливих  умов  для  саморозвитку  громадянського  суспільства
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Відділу внутрішньої політики, зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату
районної державної адміністрації (Отченашко М.А.):                                               

1.1. Сприяти  активізації  діяльності  громадськості  з  метою  її  участі  у
вирішенні  проблем  місцевого  значення  та  прийнятті  рішень  органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування.

1.2. Впроваджувати  в  діяльність  районної  державної  адміністрації
прогресивні форми та методи роботи з громадськістю.

1.3.  Забезпечувати  відкритість  діяльності  районної  державної
адміністрації шляхом інформування населення через друковані та аудіовізуальні
засоби масової інформації. 

1.4.  Проаналізувати  участь  керівного  складу  і  працівників  районної
державної адміністрації в проведенні Днів зустрічей у трудових колективах та з
активом населених пунктів району за І та II півріччя 2013 року з метою вжиття
заходів щодо вдосконалення системи постійного діалогу та взаємодії мешканців
району і органу виконавчої влади.

1.5.  Постійно  здійснювати  моніторинг  громадсько-політичних  настроїв
населення та оцінку суспільно-політичної ситуації в районі. 

1.6. За результатами засідання колегії підготувати проект розпорядження
голови районної державної адміністрації з означеного питання. 

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



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6

виїзного засідання колегії районної державної адміністрації на базі
агрофірми "Іванівський Лан" ТОВ (с. Іванівка)

28 червня 2013 року

3. Про стан виконання Соціальних ініціатив Президента України в
Чугуївському районі.

Заслухавши  інформацію  щодо  виконання  соціальних  ініціатив  Президента
України,  колегія  районної  державної  адміністрації  відзначає,  що  соціальні
ініціативи  Президента  України  В.Ф.  Януковича  спрямовані  на  виконання
чотирьох  основних  цілей:  відновлення  довіри  суспільства  до  політики,
направленої на покращення життя громадян; комплексне перетворення підходів
до оплати праці, податкам та соціальному страхуванню; глубоку модернізацію
сфери соціального забезпечення; сприяння ефективній зайнятості та створенню
нових робочих місць.

Робота  щодо  виконання  соціальних  ініціатив  Президента  України  в
Чугуївському  районі  була  організована,  враховуючи  завдання,  визначені  на
розширеній  нараді  з  обговорення  соціальних  ініціатив  Президента  України
В.Ф. Януковича, яка відбулася в Чугуївському районі 30 березня 2012 року.

Однією  із  складових  рівня  життя  є  заробітна  плата.  За  останніми
статистичними  даними  за  січень-березень  2013  року  її  рівень  по  району
дорівнює 2484 грн, що складає 111,7 % до відповідного періоду минулого року.
Від середньообласного показника заробітна плата працівників нашого району
складає  88,7  %,   від  прожиткового  мінімуму  на  одну  працездатну  особу
(1147грн) – 219,0 %. За рівнем оплати праці район посів 10 місце серед районів
області, за темпами росту заробітної плати – 6 місце. У 2012 році ці показники
складали 10 та 11 місце відповідно. 

У  районі  налічується  141  підприємство  різних  форм  власності  із
загальною  чисельністю  7694  осіб.  Станом  на 01.06.2013  заборгованість  із
виплати  заробітної  плати складає  72,4  тис.  грн.  Це  заборгованість  двох
економічно  -  активних  підприємств:  КП  «Малинівка»  –  47,4  тис.  грн,
Есхарівське  ЖКЕУ-2011  –  25,0  тис.  грн.  У  порівнянні  з  початком  року
заборгованість  зросла  на  16,5  тис.  грн,  до  попереднього  місяця  вона
скоротилася на 111,9 тис. грн. 



Позитивним є той факт, що на інших підприємствах, в організаціях та установах
району заборгованості з виплати заробітної плати немає. 

Щомісяця проводиться моніторинг створення робочих місць. 
Станом  на  01  червня  поточного  року  за  рахунок  різних  джерел

фінансування створено 183 робочих місця, що складає 26,7 % від плану. У тому
числі юридичними особами створено 64 робочих місця, підприємцями - 119. На
даний час в районі склалася складна ситуація з означеного питання. Основні
ринкоутворюючі підприємства,  наприклад такі,  як ТОВ «Харківський лікеро-
горілчаний завод-плюс», ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» у зв’язку з
виробничою  необхідністю  знаходилися  у  вимушених  простоях.  У  зв’язку  з
введенням  в  дію  з  01  січня  2013  року  Закону  України  «Про  зайнятість
населення» змінено порядок визначення терміну «нове робоче місце». Відтепер
воно  не  включає  створення  робочих  місць  в  результаті  проведення
реорганізації.  Ускладнює  ситуацію  і  той  факт,  що  наказом  Міністерства
соціальної політики України від 18.03.2013 № 123 "Про визнання деяких наказів
такими,  що  втратили  чинність"  скасовано  надання  звітності  до  центрів
зайнятості  щодо  створення  на  підприємствах  нових  робочих  місць.  Тобто,
районні  державні  адміністрації  не  мають  можливості  в  повному  обсязі
здійснювати  контроль  з  цього  питання.  Але,  незважаючи  на  це,  районна
державна адміністрація докладатиме максимум зусиль щодо створення нових
робочих  місць,  особливо  на  сільськогосподарських  підприємствах  у  період
проведення польових робіт.

В управлінні праці та соціального захисту населення Чугуївської районної
державної  адміністрації  організовано  роботу  з  прийому  громадян,  які
звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги, компенсаційних
виплат, пільг та з інших питань, за принципом «єдиного вікна».

Створено районний мобільний соціальний офіс. 
Запроваджено  спрощену  процедуру  оформлення  житлових  субсидій.   
Налагоджено  електронний  обмін  даними  з  18  житлово-комунальними

підприємствами  та  робота  щодо  обміну  інформації  між  управлінням  і
управлінням  Пенсійного  фонду  України  в  Чугуївському  районі,  державної
податковою адміністрацією. Для перевірки наявності  транспортних засобів  у
одержувачів субсидій використовується база ДАЇ. 

В опалювальний період 2012-2013 років Програмою житлових субсидій
було охоплено 2137 сімей. За рішенням районної конфліктної комісії з питань
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання
населенню пільг  та  субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового  палива призначені  субсидії  1359 сім’ям (63,6  % від  призначених
справ).  Середній  розмір  субсидії  склав  239,42  грн,  на  тверде  паливо  -
726,93 грн.

З початку 2013 року нараховано субсидій на житлово-комунальні послуги
на  загальну  суму  2,1  млн  грн. За  рахунок  субвенції  з  Державного  бюджету



профінансовано  надання  субсидій  на  житлово-комунальні  послуги  та  тверде
паливо на суму 2,8 млн.грн. 

В 2012 році розмір допомоги до 9 Травня ветеранам війни в порівнянні з 2010
роком збільшився майже вдвічі. В 2012 році зазначений вид допомоги отримали
2256 чол. на загальну суму 951 тис. грн, в 2013 році -1992 чол. на суму 1млн.9
тис. грн.

Станом на 01.06.2013 загальний розмір допомоги при народженні дитини
складає: на першу дитину – 29160 грн, на другу – 58320 грн, на третю і кожну
наступну – 116640 грн.  Виплата допомоги здійснюється одноразово у    10-
кратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми
допомоги  на  першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців,  на
другу дитину – 48 місяців, на третю і кожну наступну – 72 місяців.

З 01.07.2012 вдесятеро збільшився розмір щомісячної грошової допомоги
особам, які проживають разом з інвалідам 1 та 2 групи внаслідок психічного
розладу,  які  потребують постійного стороннього  догляду.  На сьогодні  розмір
допомоги складає 100 % прожиткового мінімуму для працездатної особи – 1147
грн (Було – 102грн). 

З  метою визначення  осіб,  які  мають  право  на  вищезазначену  допомогу,
опрацьовані індивідуальні програми реабілітації інвалідів, надіслано запит до
обласної  психіатричної  МСЕК щодо   надання  списків  осіб,  які  мешкають  в
Чугуївському районі та визнані інвалідам  I чи  II групи внаслідок психічного
розладу.

Соціальними  ініціативами  Президента  було  передбачено  забезпечити
кріслами  колісними  всіх  дітей-інвалідів  та  законних  представників  дітей-
інвалідів.  Для  забезпечення  індивідуальних  потреб  з  урахуванням  медичних
показань  інваліду  надано  право  самостійно  обирати  виробника  технічних
засобів реабілітації. Виготовлення та доставка засобів реабілітації здійснюється
за рахунок державних коштів.

В 2012 році 44 інваліда отримали крісла колісні, в 2013 — 8. Станом на
01.06.2013 інваліди, які звернулись щодо отримання крісел колісних протягом
2012 року, вже отримали зазначені засоби реабілітації. Зараз на черзі перебуває
13 осіб.

На  обліку  в  управлінні  Пенсійного  фонду  України  перебуває  13703
мешканців району.

Станом  на  01.06.2013  середній  розмір  пенсії  в  районі  становить
1254,28  грн,  що  на  167,90  грн  більше  в  порівнянні  з  відповідним  періодом
2012 року.

Упродовж  2012  року  органами  Пенсійного  фонду  п’ять  разів
перераховували  пенсії  майже  12,5  тис.  пенсіонерам  у  зв’язку  зі  зростанням
прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність  (з  01.01.2012,
01.04.2012,  01.07.2012,  01.10.2012,  01.12.2012).  Це дало змогу протягом року



збільшити середній розмір пенсій на 195,68 грн.
Відповідно  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  1210

від  23.11.2011  «Про  підвищення  рівня  соціального  захисту  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»  з  01.01.2012  збільшено
розміри пенсій 37 пенсіонерам даної категорії у середньому на 780 грн.

На виконання соціальних ініціатив урядом прийнято постанову Кабінету
Міністрів  України від  23.04.2012 № 327 “Про підвищення рівня соціального
захисту  населення”.  Завдяки  прийнятому  рішенню  з  01.05.2012  осучаснено
середню  заробітну  плату,  що  враховується  під  час  перерахунку  пенсій,  та
перераховано  понад  13  тисяч  пенсій,  або  94,9  %  від  загальної  їх  кількості.
Розмір пенсії  збільшено в середньому на 123,40 грн.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  Державний  бюджет  України  на
2013 рік», яким з 1 січня 2013 року встановлено прожитковий мінімум для осіб,
які втратили працездатність, у розмірі 894 грн, проведено перерахунок майже
12,5 тис. пенсіонерам та збільшено розмір пенсій на 32 грн.

Відповідно  до  пункту  1  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 15.04.2013 № 264 “Про підвищення розмірів пенсій у зв'язку із зростанням
середньомісячної заробітної плати штатного працівника” з 1 березня 2013 року
проведено  підвищення  пенсій  згідно  з  частиною  другою  статті  42  Закону
України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.                   

В результаті розмір пенсій 180 пенсіонерам підвищено у середньому 47
грн.

Згідно з  постановою Кабінету Міністрів  України від  13.03.2013 № 151
“Про  внесення  змін  до  пункту  1  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
28.07.2010 № 656 з 1 травня 2013 року 42 інвалідам війни II і  III груп з числа
учасників  бойових  дій,  яким  виповнилося  85  років,  проведено  перерахунок
пенсій. В результаті пенсії зросли у середньому на      677 грн.

За  період  з  01.01.2013  по  31.05.2013  спеціалістами  управління  було
призначено  355  нових  пенсійних  справ  та  здійснено  1105  поточних
перерахунків пенсій з додаванням стажу та із більшої заробітної плати. Терміни
розгляду документів при призначенні пенсій не порушуються

Станом  на  01.06.2013 1015 пенсіонерів  отримують  пенсії  за  особливі
заслуги  перед  Україною,  потреба  в  коштах  на  виплату  зазначеної  пенсії
становить  232374,93 грн. 

В приміщенні управління Пенсійного фонду України в Чугуївському районі
розпочато реконструкцію та капітальний ремонт першого поверху. Це не тільки
поліпшить умови праці, але й дасть змогу виконати урядове доручення щодо
створення «єдиного вікна» для обслуговування громадян. 

З  метою  підвищення  ефективності  подальшої  роботи  щодо  виконання
соціальних  ініціатив  Президента  України  в  Чугуївському  районі,  колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та



молоді (Рябініна І.В.):
1.1.  Вжити  заходів  щодо  100  %  охоплення  соціальними  послугами

найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей та
вчасного  надання  їм  підтримки фахівцями із  соціальної  роботи  на  території
сільських та селищних рад району.

1.2. Оцінити доступність інвалідів всіх вікових категорій, які перебувають
на  обліку  в  районі  до  об’єктів  соціальної  та  інженерно-транспортної
інфраструктури.

1.3.  Перевірити стан збереження житлових приміщень, які  належать на
праві  власності  або  праві  користування  особам з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування.

2.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
(Бурейко Т.М.) з метою реалізації Програми соціального захисту населення на
2013 рік, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради Харківської області
від 8 серпня 2012 року, виходячи із можливостей бюджету району, проводити
фінансування допомог, які виплачуються за рахунок місцевого бюджету.

3. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації (Лисянський О.С.):

3.1.  Забезпечити  своєчасність  призначення  та  виплату  всіх  видів
соціальних допомог.

3.2. Забезпечити своєчасне надання до фінансового управління районної
державної адміністрації заявок на фінансування всіх видів соціальних допомог.

3.3. Забезпечити своєчасне внесення до Централізованого банку даних по
проблемах людей з інвалідністю інформацію про інвалідів, які перебувають на
черзі для забезпечення автотранспортом та інформацію по засобам реабілітації.

3.4. Постійно  вдосконалювати  практику  роботи  спрощеного  механізму
призначення всіх видів соціальних допомог за єдиною заявою.

3.5.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації із зазначеного питання.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Ковальчук В.Г.

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



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6

виїзного засідання колегії районної державної адміністрації на базі
агрофірми "Іванівський Лан" ТОВ (с. Іванівка)

28 червня 2013 року

4. Про стан роботи щодо запобігання та протидії корупції в районі.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан боротьби з корупцією в
районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району,
колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  в  цьому  напрямку
відповідними  структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації,
виконкомами  сільських,  селищних  рад  проводиться  певна  практична  та
методична робота.

Зі  вступом  в  дію  нового  антикорупційного  законодавства  в  районній
державній  адміністрації  організовані  і  проведені  навчання  з  працівниками
районної державної адміністрації та кадровим резервом, працівниками районної
ради, сільськими, селищними головами, секретарями місцевих рад.

Юридичним  відділом  апарату  районної  державної  адміністрації
розроблена  та  надана  до  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації,  виконкомів  сільських,  селищних  рад  пам’ятка  про  основні
положення  Закону  України  «Про  засади  запобігання  і  протидії
корупції».Розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації  від
05.10.2009  №  80-к  затверджені  заходи  щодо  усунення  причин  та  умов,  що
сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з
корупцією  та  План  процедурних  та  профілактичних  заходів  щодо  усунення
причин  та  умов,  що  сприяють  вчиненню  корупційних  діянь  та  інших
правопорушень,  пов’язаних з  корупцією в  районній державній адміністрації.
Розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації  від  26.07.2010  №
109-к  затверджена  особа,  на  яку  покладені  обов’язки  відповідального  за
питання запобігання та протидії корупції.

В  районній  державній  адміністрації  створена  та  працює  Рада  протидії
злочинності та корупції.

Прийом  на  державну  службу  в  районну  державну  адміністрацію  на
посади ІУ-УІІ категорій здійснюється на конкурсній основі у відповідності до
ст.15  Закону  України  «Про  державну  службу».  Конкурс  на  заміщення
вакантних  посад  державних  службовців  проводиться  з  дотриманням  вимог



постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження
порядку  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантних  посад  державних
службовців».

Всі  державні  службовці  районної  державної  адміністрації  своєчасно
надали відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

Спеціальні  обмеження,  пов’язані  з  прийняттям  на  державну  службу,
проходженням  державної  служби  державними  службовцями  районній
державній адміністрації не порушувалися.

За останні 8 років державні службовці районної державної адміністрації
за корупційні злочини і правопорушення до відповідальності не притягувалися.

В 2012 році до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних
правопорушень притягувалися 5 посадових осіб місцевого самоврядування, в
цьому році — одна посадова особа місцевого самоврядування.

Враховуючи вищевикладене, з метою активізації профілактичної роботи щодо
запобігання і  протидії корупції в районі, колегія районної державної адміністрації
вважає за необхідне:

4. Рекомендувати сільським та селищним головам:
4.4. Розглянути стан профілактичної роботи щодо запобігання і протидії

корупції на засіданнях виконавчих комітетів сільських та селищних рад.
4.5. Забезпечити  належне  вивчення  Закону  України  «Про  засади

запобігання і протидії корупції» всіма категоріями посадових осіб, що
підпадають під дію цього Закону.
4.6. Вжити заходів щодо забезпечення доступності та відкритості у
своїй роботі.
5. Сектору  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та

взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації (Левченко В.М.):

5.4. Здійснювати  систематичний  аналіз  стану  роботи  в  структурних
підрозділах  районної  державної  адміністрації  за  дотриманням  антикорупційного
законодавства.

5.5. Систематично  надавати  практичну  та  методичну  допомогу
виконавчим  комітетам  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.

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

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