
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

засідання колегії районної державної адміністрації

від 22 липня 2014 року

1.  Про  підсумки  роботи  реєстраційної  служби  Чугуївського
міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області  за  І  півріччя
2014 року

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про підсумки  роботи
реєстраційної служби  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції
Харківської  області  за  І  півріччя  2014  року,  колегія  районної  державної
адміністрації  відмічає,  що реєстраційною службою  Чугуївського
міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області  вжито  комплекс
організаційно-практичних  заходів,  направлених  на  забезпечення  ефективної
реалізації державної політики  в сфері реєстрації прав та створення належних
умов для роботи реєстраційної служби району.

В районі налагоджено ефективну взаємодію місцевих органів виконавчої
влади,  органів місцевого самоврядування,  реєстраційної  служби Чугуївського
міськрайонного управління юстиції Харківської області.

Результатом  такої  взаємодії  є  забезпечення  належного  виконання  на
території  Чугуївського  району  розпоряджень  Кабінету  Міністрів  України
від  04.02.2013  №  47-р  «Деякі  питання  належного  функціонування  системи
органів  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно»  та  від
15.05.2013  №  301-р  «Деякі  питання  функціонування  органів  державної
реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -  підприємців»  (у  межах
компетенції  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування).

Реєстраційна  служба  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції
Харківської області забезпечена належними приміщеннями для розташування
робочих місць співробітників  реєстраційної  служби.  Робочі  місця  державних
реєстраторів  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  державних  реєстраторів
юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підприємців  облаштовані  необхідним
матеріально-технічним  обладнанням.  Реєстраційна  служба  Чугуївського
міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області  забезпечена
приміщенням для  зберігання  реєстраційних та  облікових  справ.  Приміщення
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архіву служби облаштовані металевими стелажами, якісними освітлювальними
приборами та жалюзі на вікнах.

З  метою  спрощення  процедури  та  поліпшення  якості  надання
адміністративних  послуг  триває  процес  удосконалення  роботи  реєстраційної
служби Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області за
всіма напрямами її діяльності.

За  І  півріччя  2014  року  було  прийнято  та  опрацьовано  3655   заяв
від  заявників  та  здійснено  державну реєстрацію прав власності  на  нерухоме
майно,  інших  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  надано  інформацію  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На  запити  органів  державної  влади  та  інших  суб’єктів  надано
528 відповідей;   у рамках ознайомлення населення з  діяльністю служби та в
рамках державної програми правоосвітньої діяльності здійснено 5 озвучень на
радіо й телебаченні, надано 5 статей до місцевих ЗМІ про види діяльності та
стан розвитку реєстраційної  служби Чугуївського міськрайонного управління
юстиції  Харківської  області,  розроблено  та  розповсюджено  8  буклетів  щодо
найбільш актуальних запитань від відвідувачів реєстраційної служби.

В реєстраційній службі Чугуївського міськрайонного управління юстиції
Харківської області розміщено 5 стендів з інформацією для відвідувачів служби.
Інформацію для стендів розроблено з урахуванням напрямків роботи, з метою
правової освіти  населення  та  спрощення  процедури отримання  адміністрати-
вних послуг.  Також була розроблена та розміщена інформація щодо звернень
громадян  та  запитів  на  публічну  інформацію  згідно  Законам  України  «Про
звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

У рамках взаємодії з органами виконавчої влади було проведено круглий
стіл  щодо:  «Спрощення  процедури  укладання  договорів  оренди  земель
сільськогосподарського  призначення»  за  участю  представників  аграрного
бізнесу  Чугуївського  району,  спеціалістів  реєстраційної  служби  Чугуївського
міськрайонного управління юстиції Харківської області, спеціалістів управління
Держземагенства  по  м.  Чугуєву  та  Чугуївському  району,  спеціалістів
Чугуївської районної державної адміністрації.

Забезпечені  умови  для  реалізації  громадянами  конституційних прав  на
письмове звернення, особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої
відповіді.  Протягом  звітного  періоду  до  реєстраційної   служби  Чугуївського
міськрайонного управління юстиції Харківської області надійшло 8  письмових
звернень,  на  які  у  встановлені  законом  терміни,  було  надано  вичерпні  та
обґрунтовані відповіді. 

Від  громадян  на  особистому  прийомі  надійшло
11 звернень. За характером питань, які  порушували громадяни у зверненнях,
переважали  консультативні  питання:  процедура  реєстрації  речових  прав  на
нерухоме майно (власність, інше речове право), процедура отримання Витягів з
Державного реєстру прав.  Усі  звернення розглянуто оперативно.  Громадянам
надано ґрунтовні відповіді.

Проводився  комплекс  робіт  по  безперебійному  наданню  інформації  та
консультації  щодо реєстрації  речових прав на нерухоме майно (замовлено та
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виготовлено  нові  інформаційні  стенди  з  метою розміщення на  них  корисної
інформації з усіх напрямків роботи реєстраційної служби). Було підготовлено
14 оглядових, інструктивних, консультативного характеру листів та методичних
матеріалів. 

Під  час  роботи  з  заявниками  повною  мірою  використовуються
можливості  веб-сайту  Головного  управління  юстиції:  розміщується  оновлена
інформація по всім видам діяльності реєстраційної служби (органи державної
реєстрації прав цивільного стану, органи державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб
–  підприємців,  благодійних  організацій,  профспілок  та  державної  реєстрації
громадських  формувань,  об’єднань  та  політичних  партій)  для  суб’єктів
господарювання,  суб’єктів  надання  адміністративних  послуг  та  заявників
функціонує  зворотній  зв’язок  з  респондентами  за  допомогою  розділу
«Звернення громадян»,  «Безоплатна правова допомога», «Лінія довіри».

Гранична чисельність реєстраційної служби Чугуївського міськрайонного
управління  юстиції  Харківської  області  станом  на  30.06.2014  становить
13 штатних одиниць.  Із загальної чисельності фактично працюють 11 осіб.

Прийом  громадян  ведеться  6  разів  на  тиждень,  таке  явище,  як  черги,
подолано повністю. Скарг від громадян не надходило.

Порушень вимог антикорупційного законодавства в реєстраційній службі
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області  не
зафіксовано.

Завдяки спільним зусиллям та заходам,  вжитим Чугуївською районною
державною адміністрацією у взаємодії з реєстраційною службою Чугуївського
міськрайонного  управління  юстиції  та  органами  місцевого  самоврядування,
забезпечено належну та стабільну роботу реєстраційної  служби Чугуївського
міськрайонного управління юстиції Харківської області.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання державних завдань щодо
реєстрації  прав  реєстраційною  службою  Чугуївського  міськрайонного
управління юстиції Харківської області за І півріччя 2014 року та забезпечення
своєчасної державної реєстрації прав,  колегія районної державної адміністрації
вважає за необхідне: 

1.  Рекомендувати  реєстраційній  службі  Чугуївського  міськрайонного
управління юстиції Харківської області (Бурдюк І.С.):

1.1.  У  межах  компетенції  вживати  вичерпних  заходів  щодо  належного
забезпечення реалізації  на території  Чугуївського району Харківської  області
державної  політики  у  сфері  реєстрації,  зокрема  продовжити  вжиття  заходів
щодо забезпечення безперебійного процесу державної реєстрації  на території
Чугуївського району Харківської області.

1.2.  Продовжити  вжиття  вичерпних  заходів  щодо  забезпечення
безумовного  дотримання  графіків  особистого  прийому  громадян,  надання
своєчасних  відповідей  на  звернення  громадян  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства.

1.3.  Використовувати  у  своїй  роботі  можливості  веб-сайту  Головного
управління юстиції в Харківській області.
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1.4.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Монахова

Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

засідання колегії районної державної адміністрації

від 22 липня 2014 року

2.  Про  формування  мережі  дошкільних,  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів району у 2014/2015 навчальному році

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  формування  мережі
дошкільних,  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів  району у
2014/2015 навчальному році колегія районної державної адміністрації відмічає,
що  у  минулому  2013/2014  навчальному  році  відбулися  позитивні  зміни  у
процесі  розвитку  мережі  навчальних закладів.  Старогнилицька та  Граківська
загальноосвітні  школи  І-ІІІ  ступенів  реорганізовані  у  навчально-виховні
комплекси.  При  Граківському  НВК  функціонує   одна   дошкільна  група  (15
дітей),  відкрита  одна  додаткова  група  при  Малинівському  дошкільному
навчальному  закладі  (22  дитини).  Вступ  у  дію  дошкільного  підрозділу
Старогнилцького навчально-виховного комплексу планується з 01.09.2014.

Відповідно до проекту мережі у 2014/2015 навчальному році у навчальних
закладах  району  буде  навчатися   3731  дитина  в  262-х  класах (у  2013/2014
навчальному році – 3699 учнів у 266 класах). З них до 1-го класу прийдуть 389
учнів (25 класів) (у 2013-2014 навчальному році 394 учні (26 класів) та до 10-х
класів – 213 учнів (19 класів) (у 2013-2014 навчальному році – 214 учнів у 19-ти
класах). 

Поряд з  певними досягненнями залишається проблемним питання щодо
перевантаження груп у дошкільних навчальних закладах.

З метою забезпечення стабільного функціонування дошкільної,  загальної
середньої  та  позашкільної  освіти,  максимального  задоволення  освітніх  і
культурних  потреб  дітей  і  учнів  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1. Рекомендувати керівникам навчальних закладів району:
1.1.  Забезпечити до 01 вересня 2014 року максимальну наповнюваність

класів відповідно до нормативних вимог.
1.2. Провести якісну підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-

зимовий період 2014-2015 років.
1.3. Взяти під особистий контроль набір учнів та вихованців до класів,

груп та гуртків.



2. Забезпечити під час формування мережі дошкільних, загальноосвітніх і
позашкільних  навчальних  закладів  району  у  2014/2015  навчальному  році
врахування  наявних  фінансових  ресурсів  місцевого  бюджету  та  обов’язкове
виконання  вимог  статті  77  Бюджетного  кодексу  України  стосовно
першочергового  урахування  потреби  на  оплату  праці  працівників  та  оплату
енергоносіїв. 

3.  Рекомендувати сільським та селищним головам сприяти у виконанні
заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період
2014-2015 років.

4. Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
(Ляхович-Звєрєва Є.О.):

4.1.  Взяти  під  особистий  контроль  виконання  заходів  у  районі  з
підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015
років.

4.2.  Забезпечити  збільшення  показників  охоплення  дітей  різними
формами дошкільної  освіти та  стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного
віку дошкільною освітою відповідно до вимог чинного законодавства.

4.3. Вжити  заходів  щодо  виконання  районної  дорожньої  карти  щодо
оптимізації мережі навчальних закладів району.

4.4. Підготувати  та  надати  на  затвердження  голові  районної  державної
адміністрації проект мережі навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Коростельов

Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

засідання колегії районної державної адміністрації

від 22 липня 2014 року

3  Про стан роботи із зверненнями громадян у Чугуївській районній
державній адміністрації за І півріччя 2014 року

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями
громадян  в  Чугуївській  районній  державній  адміністрації  за  І  півріччя  2014
року, колегії районної державної адміністрації  відмічає, що за вказаний період
на адресу районної державної адміністрації надійшло 275 звернень громадян,
що на 36,0 % менше аналогічного періоду минулого року (430).  З урахуванням
письмових  та  колективних  звернень  за  I  півріччя 2014   року  до  районної
державної  адміністрації  звернулося 1441 громадянин,  які  у  своїх зверненнях
порушили 284 різноманітних питання. 

Найбільш  характерними  питаннями, з  якими зверталися  громадяни,
були питання комунального господарства – 106; соціального захисту населення
–  97;  аграрної  політики  і  земельних  відносин  –  21;  охорони  здоров’я  –  19;
транспорту  та  зв’язку  –  9;  сім’ї,  дітей,  молоді,  гендерної  рівності,  фізичної
культури  і  спорту  –  7;  освіти,  наукової,  науково-технічної,  інноваційної
діяльності  та  інтелектуальної  власності  –  5;  житлової  політики  —  4;
економічної,  цінової,  інвестиційної,  зовнішньоекономічної,  регіональної
політики та будівництва, підприємництва — 3;  екології, природних ресурсів —
3;  інші   —  3;  праці  і  заробітної  плати  —  2;  діяльність  органів  місцевого
самоврядування  —  2;  забезпечення  дотримання  законності  та  охорони
правопорядку — 2; культури та культурної спадщини, туризму — 1.  

За  звітний  період  повторних  звернень  до  районної  державної
адміністрації не надходило.

Питання  роботи  зі  зверненнями  громадян  знаходиться  на  постійному
контролі  у  голови  районної  державної  адміністрації,  його  заступників,
керівників  структурних підрозділів районної державної адміністрації. 

Протягом  І  півріччя  2014  року  із  загальної  кількості  звернень
громадян (275), що надійшли до районної державної адміністрації, 109 звернень
вирішено  позитивно,  на  152  надані  роз’яснення  згідно  з  чинним
законодавством,  1 звернення  надіслано  за  належністю,  13  знаходяться  на
контролі.

Авторам звернень надано вичерпні відповіді та пояснення. Всі звернення,



що  надходять  до  районної  державної  адміністрації,  розглядаються  її
керівництвом  з  подальшим  наданням  відповідних  доручень  виконавцям.
Авторам звернень обов'язково повідомляється про результати розгляду.

Відповідно  до  затверджених  графіків  здійснювалися  особисті  прийоми
громадян керівництвом районної державної адміністрації, у тому числі виїзні за
місцем проживання заявників. За I півріччя 2014 року проведено 87 особистих
прийомів (з них виїзних прийомів – 44),  на яких прийнято 112 громадян (на
виїзних – 62, на місці – 50).

Для  вдосконалення   роботи  із  зверненнями   громадян у I півріччі  2014 
року  проведено  6  перевірок  стану  роботи  із  зверненнями  громадян  в
структурних підрозділах районної державної адміністрації,  надано практичну
та  організаційно-методичну допомогу, рекомендації щодо порядку організації
роботи і ведення обліку звернень.

Продовжує працювати постійно діюча комісія з питань розгляду звернень
громадян.  За І півріччя 2014 року проведено 6 засідань комісії,  в тому числі 2
виїзних (смт Есхар, с. Залізничне).

Для  оперативного  реагування  та  роз’яснення  “гострих”  питань  існує
телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» – одна з форм спілкування з
громадянами.  «Пряма лінія» в районній державній адміністрації  проводиться
головою районної  державної  адміністрації,  його заступниками та  керівником
апарату,  згідно  з  розробленим  графіком  кожного  місяця  (3-тя  середа).  Тема
спілкування  заздалегідь  доводиться  до  відома  мешканців  району  через
громадсько-інформаційну  газету  Чугуївщини  «Красная  звезда».  За  поточний
період проведено 6 телефонних зв’язків з населенням. 

На більшість звернень, які надходили, надано роз’яснення безпосередньо
під час спілкування з мешканцями району.

Робота  зі  зверненнями  громадян  висвітлюється  у  засобах  масової
інформації.  Інформаційні  матеріали  за  підсумками  проведених  заходів,  які
стосуються  роботи  зі  зверненнями  громадян,  друкуються  у  громадсько-
інформаційній газеті Чугуївщини «Красная звезда»,   висвітлюються в     ефірах 

телерадіокомпанії  Чугуївщини  «Слобожанка»   та  щокварталу  на
офіційному сайті районної державної адміністрації.

Щокварталу  в  районній  державній  адміністрації  проводиться  аналіз
роботи зі зверненнями громадян, за показниками Класифікатора та у порівнянні
з відповідним періодом минулого року. Щотижня проводиться аналіз особистих
прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації та надається
до  відділу  роботи  зі  зверненнями  громадян  апарату  Харківської  обласної
державної адміністрації. 

Для 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  7  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. Заступникам  голови,  керівнику  апарату  районної  державної

адміністрації  забезпечити  належну  взаємодію  державних  органів  влади  та
органів  місцевого  самоврядування  з  метою  оперативного  і  всебічного
вирішення в  межах повноважень питань,  з  якими звертаються  громадяни на
особистому прийомі.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити  дотримання  вимог  Інструкції  з  діловодства  за

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно
від форм власності, у засобах масової інформації, яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

2.2. Не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних
відповідей  на  звернення  громадян  із  порушенням  термінів,  установлених
законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам.

2.3. Проводити  аналіз  і  узагальнення  питань,  що  порушуються  у
зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, виявляти причини, що
їх породжують, вживати заходів для розв’язання найбільш актуальних проблем.

3. Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад:
3.1. Здійснити аналогічні заходи.
3.2. Стан  роботи  із  зверненнями  громадян  розглядати  на  засіданнях

виконкомів двічі на рік –  за підсумками року та першого півріччя.
4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій  району

вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав
громадян  на  письмове  звернення  та  особистий  прийом,
обов’язкового одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм
Закону України «Про звернення громадян».

5. Загальному  відділу  апарату  районної  державної  адміністрації
(Герман В.О.):

5.1. Проводити  аналіз  і  узагальнення  питань,  що  порушуються  у
зверненнях громадян, особливо повторних і колективних.

5.2. Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,
виконкомах  сільських,  селищних  рад  та  забезпечити  надання  методичної  та
практичної допомоги.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман
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4. Про  стан  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  на
території Чугуївського району

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан поводження з твердими
побутовими  відходами  на  території  Чугуївського  району,  колегія  районної
державної  адміністрації  відмічає,  що  особлива  увага  приділяється  розвитку
системи санітарного очищення території  району, покращення його санітарно-
епідеміологічного  стану,  системи  збору  та  вивезення  твердих  побутових
відходів на існуючи звалища, розроблені та виконуються відповідні заходи.

В  районі  розроблено  Програму  раціонального  поводження  з  твердими
побутовими відходами на території  Чугуївського району на період 2012-2014
років,  затверджену  рішенням  Чугуївської  районної  ради  від  30.03.2012  зі
змінами (далі — Програма). 

Забезпеченням благоустрою займаються: в Чкаловській селищній раді –
КП “Чкаловське ВУ ЖКГ-2013”, Кочетоцькій, Есхарівській, Новопокровській,
Введенській  селищних,  Кам'яноярузькій  сільській  радах  –  підприємство
“Есхарівське  житлово-комунальне  експлуатаційне  управління  —  2011”,
Малинівській селищній раді  –  КП “Малинівка”.  В інших населених пунктах
роботу  з  благоустрою здійснюють  виконавчі  комітети  сільських  рад  шляхом
укладання  договорів  з  районними  організаціями  та  службами.  Згідно  з
укладеними договорами побутові відходи вивозяться на полігон Чугуївського
міського  підпорядкування  та  на  полігон,  розташований  у  Шевченківському
районі. Санітарне очищення територій населених пунктів району здійснюється
згідно зі схемами, затвердженими рішеннями виконкомів сільських, селищних
рад.  Районною державною адміністрацією проводиться організаційна робота з
головами  сільських  та  селищних  рад,  керівниками  установ,  організацій  усіх
форм  власності,  депутатами  та  населенням  щодо  належного  санітарного
утримання  територій.  Визначена  та  закріплена  за  підприємствами  та
організаціями територія, яка підлягає санітарному очищенню.

На виконання заходів, передбачених у Програмі з районного бюджету (за
рахунок субвенції Есхарівської селищної ради), було виділено 2200 тис.грн на
закупівлю сміттєвозів та контейнерів.

Протягом  2012-2013  року,  за  рахунок  коштів  виділених  з  районного



бюджету,  було  придбано  175  сміттєвих  контейнерів  на  загальну  суму
175,00 тис.грн, а саме: Введенською селищною радою — 30 шт., Кочетоцькою
селищною  радою  —  27  шт.,  Малинівською  селищною  радою  –  48  шт.,
Новопокровською  селищною  радою  –  40  шт.,  Коробочкинською  сільською
радою — 30 шт. 

Рішенням сесії  Чугуївської районної  ради від 07.06.2013 було виділено
Введенській селищній раді — 20,00 тис.грн та Старопокровській сільській раді
— 20,00 тис.грн для придбання контейнерів.

За  рахунок  місцевих  бюджетів  було  придбано  сміттєві  контейнери:
Есхарівською  селищною  радою  -  20  шт.,  Кочетоцькою  селищною  радою  —
10 шт. на загальну суму 30 тис.грн.

В березні 2012 року, за рахунок місцевого фонду охорони навколишнього
природного  середовища  Малинівською  селищною  радою  було  виділено
20,00  тис.грн  комунальному  підприємству  “Малинівка”  для  закупівлі
сміттєвозу,  який  на  теперішній  час  використовується  для  вивозу  побутового
сміття з приватного сектору. 

В березні 2013 року за рахунок коштів, виділених з районного бюджету,
було  придбано  два  сміттєвоза  (на  базі  КАМАЗ),  на  що  було  витрачено
1050  тис.  грн.  Рішенням  сесії  Чугуївської  районної  ради  від  30.03.2013
зазначені машини було передано до підприємством “Есхарівське ЖКЕУ-2011”
та  Малинівської  селищної  ради,  які  обслуговують  територію  найближчих
населених пунктів.

Сільськими, селищними радами було розроблено та погоджено головним
державним санітарним лікарем Чугуївського, Печенізького та Шевченківського
районів  Харківської  області  Чугуївського  Міжрайонного  Управління
Держсанепідслужби  у  Харківській  області  схеми  санітарної  очистки  40
населених пунктів району. 

Незважаючи  на  значну  проведену  роботу,  окремі  питання  щодо
поводження  з  твердими  побутовими  відходами  наразі  залишаються
невирішеними.  Це  питання  організації  централізованого  вивозу  сміття  з
більшості  населених  пунктів  району,  вжиття  заходів  щодо  недопущення
виникнення нових сміттєзвалищ замість прибраних. 

Також,  сільським,  селищним  радам  необхідно  більш  активно  залучати
кошти  місцевого  фонду  охорони  навколишнього  природного  середовища  на
виконання  заходів  в  рамках  Законів  України  “Про  відходи”,  “Про  охорону
навколишнього  природного  середовища”,  “Про  забезпечення  санітарного  та
епідеміологічного  благополуччя  населення”,  “Про  благоустрій  населених
пунктів”.

Поступово  в  районі  для  збереження  навколишнього  середовища  чистим
необхідно встановити контейнери для роздільного збору сміття (з можливістю
його сортування), але ініціатива з боку органів місцевого самоврядування, на
жаль, відсутня. 

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  належного  виконання  Закону
України  “Про  відходи”,  колегія  районної  державної  адміністрації  вважає  за
необхідне:



1.  Рекомендувати  сільським та  селищним головам,  керівникам житлово-
комунальних підприємств району: 

1.1. Вживати заходів щодо підтримки підвідомчих територій в належному
санітарно-екологічному стані.

1.2. Вживати вичерпних заходів щодо попередження виникнення звалищ
твердих побутових відходів на території населених пунктів району.

1.3. Посилити роботу щодо роз’яснення серед населення Законів України
“Про відходи”,  “Про охорону навколишнього природного середовища”,  “Про
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про
благоустрій населених пунктів”.

1.4.  Вживати  заходів  щодо  запровадження  системи  роздільного  збору
твердих побутових відходів за фракціями: скло, папір, пластик, текстиль.

1.5.  Вживати  заходів  щодо  запровадження  придбання  та  встановлення
контейнерів і «євроконтейнерів» в населених пунктах району для роздільного
збору твердих побутових відходів.

1.6.  Взяти  під  особистий  контроль  виявлення  та  ліквідацію  звалищ
безхазяйних відходів, вживати заходів до власників або користувачів земельних
ділянок, на яких виявлено такі звалища.

1.7. Активізувати роботу щодо визначення виконавця послуги з вивезення
твердих  побутових  відходів  та  укладання  договорів  на  вивезення  твердих
побутових  відходів  з  мешканцями  приватного  сектору  населених  пунктів
району.

1.8. Провести роботу з головами садівничих товариств щодо необхідності
встановлення  контейнерів  для  збирання  твердих  побутових  відходів  та
складання договорів щодо їх вивозу.

1.9.  Про  проведену  роботу  інформувати  відділ  житлово-комунального
господарства та будівництва районної державної адміністрації до 01.12.2014.

2.  Відділу  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної
державної  адміністрації  (Володько  І.В.)  підготувати  проект  розпорядження  з
означеного питання. 

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман

Володько
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5.  Про забезпечення відкритості та прозорості у діяльності районної
державної адміністрації

Заслухавши та обговоривши інформацію про забезпечення відкритості та
прозорості  у  діяльності  районної  державної  адміністрації,  колегія  районної
державної  адміністрації  відмічає,  що  в  районній  державній  адміністрації
налагоджено  систему  постійного  об’єктивного  інформування  населення  з
актуальних питань державної політики та діяльності органу виконавчої влади. 

11 березня 2014 року видано нову редакцію розпорядження голови районної
державної адміністрації “Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
районної  державної  адміністрації”,  що  відповідає  вимогам  часу  та  регламентує
широке застосування  офіційного  веб-сайту.  Оновлювалися  матеріали  веб-сайту
згідно  з  Переліком  показників,  затвердженим  цим  розпорядженням,  і
найчастіше це стосувалося розділів сайту “Поточна інформація” та “Соціально-
економічний розвиток”. Як правило, структурні підрозділи районної державної
адміністрації дотримувалися термінів надання цих матеріалів до сайту. 

В  другому  кварталі  поточного  року  в  порівнянні  з  першим  кварталом
кількість новин на веб-сайті зросла на 76 % (з 90 до 118). За півроку на веб-сайті
оприлюднено  512  матеріалів,  з  них  208  становили  фото-новини.  Надання
інформації на веб-сайт до розділу “Новини” організовано, однак багато підрозділів
не дотримуються правильної форми написання звіту про захід та надають звіти
невчасно. 

Крім того,  на  веб-сайті  для громадського  обговорення  було оприлюднено
32 проекти рішень районної ради, внесені на розгляд головою районної державної
адміністрації. В обов'язковому порядку розміщалися прийняті рішення колегії та
видані розпорядження голови районної державної держадміністрації.  

В районній державній адміністрації налагоджено співпрацю структурних
підрозділів  з  районними  засобами  масової  інформації  —  громадсько-
інформаційною  газетою  Чугуївщини  “Красная  звезда”  і  телерадіокомпанією
Чугуївщини  “Слобожанка”.  Ними   висвітлювалися  майже  всі  заходи  органу
виконавчої влади. 

З  початку  2014  року  в  місцевих  засобах  масової  інформації  збільшилася
кількість всеукраїнських новин та присвячених політичним подіям статей. На цьому



фоні в районній газеті в І кварталі 2014 року спостерігалося зменшення матеріалів
стосовно діяльності районної державної адміністрації, хоча вже в ІІ кварталі їх
кількість  зросла. Так, у 13 номерах газети “Красная звезда” в І кварталі 2014
року опубліковано 53 матеріали про роботу районної державної адміністрації, а
в  другому (та  ж кількість  номерів)  — 70.  Всього  за  І  півріччя  на  сторінках
районної газети надруковано 123 таких матеріали, з них 44 — статті та інтерв'ю
державних службовців. 

Новостійних випусків ТРК “Слобожанка” в І півріччі 2014 року вийшло
50. В них 150 сюжетів торкалися діяльності районної державної адміністрації.
Більшу  половину  подій  (95)  коментували  керівники  та  працівники  органу
виконавчої влади. 

В  районних  засобах  масової  інформації  було  організовано  широку
інформаційну кампанію до Дня перемоги. Достатньо сказати, що в березні-травні
2014 року матеріали про війну та ветеранів було опубліковано в семи номерах
тижневика “Красная звезда”.

З  метою  забезпечення  в  подальшому  відкритості  та  прозорості  у
діяльності  районної  державної  адміністрації  та  поліпшення  роботи  з
висвітлення колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
1.1.  Забезпечувати  оперативне  оприлюднення  інформації  про  державну

політику у відповідній сфері та її реалізацію, а також проектів та актів районної
державної адміністрації  нормативно-правового і регуляторного характеру через
громадсько-інформаційну газету Чугуївщини „Красная звезда” і офіційний веб-
сайт районної державної адміністрації.  

1.2.  Дотримуватися затверджених форми написання та терміну надання
звіту  про  захід  за  участю керівництва  районної  державної  адміністрації  для
оприлюднення на веб-сайті в розділі “Новини”. 

2. Відділу масових комунікацій апарату районної державної адміністрації
(Отченашко М.А.):

2.1.  Координувати  роботу  структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації щодо наповнення веб-сайту та висвітлення діяльності адміністрації у
районних засобах масової інформації.

2.2.  Щокварталу  здійснювати  ревізію  матеріалів  офіційного  веб-сайту
районної  державної  адміністрації  та  аналіз  висвітлення  діяльності  районної
державної адміністрації у районних засобах масової інформації.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Шумейко

Герман
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6. Про  стан  виконавської  дисципліни  в  структурних  підрозділах
районної державної адміністрації за підсумками І півріччя 2014 року

Розглянувши питання про стан виконавської  дисципліни в структурних
підрозділах  районної  державної  адміністрації  за  підсумками  І  півріччя
2014 року,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  питання
підвищення  рівня  виконавської  дисципліни,  забезпечення  повного  та
своєчасного  виконання  завдань,  які  містяться  в  контрольних  документах,  є
одним із основних напрямів роботи районної державної адміністрації.

З метою забезпечення своєчасного виконання розпоряджень і  доручень
голів обласної та районної державних адміністрації, листів з управлінь і відділів
обласної державної адміністрації та інших контрольних документів в апараті
районної  державної  адміністрації  постійно  здійснювався  контроль  за  їх
виконанням  шляхом  оперативно-технічного  відстеження,  систематичного
аналізу статистичних даних та перевірки організації і стану виконання завдань
безпосередньо на місцях з наданням практичної та методичної допомоги.

На початок 2014 року на контролі перебувало 394 документи. Протягом І
півріччя 2014 року районною державною адміністрацією взято на контроль 325
документів. Загальна кількість документів, що перебувала на контролі протягом
звітного періоду, складала 719. 

Відповідно  до  проведеного  сектором  аналізу  роботи  з  контрольними
документами  в  районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді
структурними підрозділами районної державної адміністрації було надано 1153
інформацій  (проміжних та  остаточних)  про  виконання  завдань,  зазначених у
контрольних документах, що в середньому складало по 10 інформацій щоденно.

Протягом  І  кварталу  2014  року  було  отримано  121  документ  з  дуже
стислими термінами виконання, з них: 63 – з терміном виконання від  1 до  3
днів, 58 – від 4 до 7 днів. Виконання термінових документів потребувало з боку
безпосередніх  виконавців  певних  зусиль  і  створювало  додаткові  труднощі  в
роботі. 

За  звітний період  у  районній  державній  адміністрації  було  виконано в
повному  обсязі  та  знято  з  контролю  341 документ,  що  складає  47,4  %  від
загальної кількості контрольних документів (719).



Незважаючи  на  завантаженість  виконавців,  усі  контрольні  документи
були виконані без порушень термінів, встановлених авторами документів. Але
протягом І півріччя 2014 року було допущено порушення термінів внутрішнього
контролю  виконання  документів  службою  у  справах  дітей,  управлінням
агропромислового розвитку та відділом охорони здоров'я районної державної
адміністрації,  що  свідчить  про  несвоєчасну  підготовку  проектів  відповідей,
надання  їх  на  ознайомлення  і  погодження  заступникам  голови  районної
державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

Зазначені факти було розглянуто на нарадах голови з розгляду звернень
громадян та виконавської дисципліни.

З  метою  підвищення  ефективності  виконання  поставлених  завдань  в
розпорядженнях  та  дорученнях  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  а  також  поетапного  їх  виконання,  сектором  контролю
продовжується практика підготовки та надання заступникам голови, керівнику
апарату  районної  державної  адміністрації  спеціального  «попередження»  про
необхідність  складання  планів  контролю  на  виконання  довгострокових
документів,  які  мають терміни виконання від  6  місяців  і  більше.  Складання
відповідних  «попереджень»,  яких  протягом  вказаного  періоду  було
підготовлено  22,  позитивно  впливає  на  своєчасність  та  якість  підготовки
відповідних планів. Але не всі структурні підрозділи відповідально ставляться
до підготовки вказаних планів, ця робота носить формальний підхід. 

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 головою районної
державної адміністрації 11.06.2013. 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.  Вищезазначеного  Графіку  дотримуються  не  всі  відповідальні
особи. 

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» та покращання виконавської  дисципліни в структурних підрозділах
районної  державної  адміністрації  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1. Заступникам голови районної державної адміністрації:
1.1. Попередити керівників структурних підрозділів районної державної

адміністрації  про  персональну  відповідальність  за  своєчасну  підготовку
проектів  відповідей  на  виконання  контрольних  документів,  надання  їх  на
ознайомлення  і  погодження  заступникам  голови  районної  державної
адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.



1.2. Щотижня на нарадах з керівниками структурних підрозділів районної
державної  адміністрації  заслуховувати  звіти  щодо  стану  виконання
контрольних документів.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Вжити заходів щодо удосконалення системи внутрішнього контролю

за  виконанням  документів,  спрямовану  перш  за  все  на  попередження
можливого невиконання, несвоєчасного або неповного виконання завдань.

2.2. Забезпечувати  дотримання  особами, відповідальними  за  роботу  з
контрольними  документами  в  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації,  Графіка  прийому-здачі  інформацій  на  виконання  контрольних
документів,  затвердженого  головою  районної  державної  адміністрації  від
11.06.2013. 

2.3. Продовжити роботу щодо забезпечення своєчасного та на належному
рівні  складання  планів  контролю за  виконанням довгострокових документів.
Відповідні  плани,  в  частині  термінів  виконання  завдань,  погоджувати  з
сектором контролю апарату районної державної адміністрації та затверджувати
у  заступників  голови,  керівника  апарату  районної  державної  адміністрації
відповідно до розподілу обов’язків. 

3. Сектору  контролю  апарату  районної  державної  адміністрації
(Іванова О.С.):

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

3.2. Постійно  надавати  структурним  підрозділам  районної  державної
адміністрації практичну та методичну допомогу щодо порядку та правильності
складання планів контролю за виконанням довгострокових документів.

3.3. Продовжити практику підготовки спеціального «попередження» про
необхідність  складання  плану  контролю  за  виконанням  довгострокових
документів.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман

Іванова


