
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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виїзного засідання колегії районної державної адміністрації
на базі Кочетоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївської

районної ради Харківської області

від 23 вересня 2014 року

1. Про  організований  початок  2014/2015  навчального  року  та
підготовку до опалювального сезону.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  організований  початок
2014/2015  навчального  року  та  підготовку  до  опалювального  сезону  колегія
районної  державної  адміністрації  відзначає,  що  всі  навчальні  заклади  району
якісно підготовлено до нового 2014/2015 навчального року.

У районі  функціонує  21  загальноосвітній  навчальній  заклад,  серед  них
Малинівська  гімназія,  Великобабчанський,  Введенський,  Волохово-Ярський,
Граківський,  Іванівський,  Зарожненський,  Кам’яноярузький,  Коробочкинський,
Леб’язький,  Мосьпанівський,  Новопокровський,  Старогнилицький,  Тернівський,
Чкаловський навчально-виховні комплекси. До освітньої мережі району входять
три  позашкільні  та  чотири  дошкільні  навчальні  заклади,  які  в  основному
задовольняють  потреби  населення.  Рішенням  Чугуївської  районної  ради
Харківської області від 25.10.2013 створено навчальний заклад системи загальної
середньої освіти – Комунальний заклад «Юрченківський міжшкільний навчально-
виробничий  комбінат»  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області.  Згідно  з
рішенням  Чугуївської  районної  ради  
від  15.07.2014  припинена  діяльність  юридичної  особи  Чугуївської  вечірньої
(змінної) школи Чугуївської районної ради Харківської області через відсутність
контингенту. 

Кращими  по  підготовці  навчальних  закладів  до  нового  
2014/2015 навчального року визнано 7 навчальних закладів:  Волохово-Ярський,
Введенський,  Коробочкинський,  Новопокровський,  Чкаловський  навчально-
виховні комплекси  Чугуївської районної ради Харківської області, Малинівський
дошкільний навчальний заклад Малинівської селищної ради Чугуївського району
Харківської області, Чугуївський районний Будинок дитячої творчості Чугуївської
районної ради Харківської області. 

На початок 2014/2015 навчального року проведено ряд робіт щодо зміцнення
матеріально-технічної бази навчальних закладів району. 

Начальником  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації  27.06.2014
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затверджено робочі навчальні плани на 2014/2015 навчальний рік. 
У  навчальних  закладах  району  –  343  комп’ютери,  301  з  яких

використовується  в  навчальному  процесі,  42  –  в  управлінській  діяльності.
Кількість   комп’ютерних  класів  складає  39  одиниць.  21  загальноосвітній
навчальний заклад  району (100%) має комп’ютерні класи, 13 закладів – по 2
класи,  Новопокровський та Чкаловський навчально-виховні комплекси – по 3.
Навантаження на один комп’ютер складає 11 учнів.

21 навчальний заклад підключено до мережі Internet (100%) за сучасними
технологіями.  Кожен  загальноосвітній  навчальний  заклад  має  свій  веб-сайт.12
загальноосвітніх навчальних закладів забезпечено мультимедійним обладнанням.

Успіх  навчально-виховного  процесу  у  великій  мірі  залежить  від
забезпеченості навчального закладу педагогічними кадрами та їх кваліфікаційного
рівня. На  сьогоднішній  день  у  навчальних  закладах  району  працюють  618
педагогічних працівників, з них 74 – пенсійного віку. У 2014/2015 навчальному
році до навчальних закладів прибуло 4 молодих спеціалісти. 

Враховуючи  вищевикладене  та  з  метою  забезпечення  ефективної  роботи
навчальних  закладів  району  у  новому  2014/2015  навчальному  році,  колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

 1.  Рекомендувати  керівникам  навчальних  закладів  провести  якісну
підготовку  навчальних  закладів  району  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період
2014/2015 навчального року.

2.  Рекомендувати  сільським  та  селищним  головам  сприяти  організації
роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів району у
новому 2014/2015 навчальному році та підготовки до опалювального сезону.

3.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації     
(Бурейко Т.М.) здійснити фінансування заходів щодо погашення заборгованості за
теплопостачання та технічне обслуговування теплових мереж навчальних закладів
району в межах затверджених асигнувань.

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

4.1.  Взяти  під  особистий  контроль  виконання  заходів  з  підготовки
навчальних  закладів  району  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  
на 2014/2015 навчальний рік та забезпечення оптимальних умов для навчання та
виховання учнів.

4.2.  Вжити заходів  щодо максимального  задоволення  потреб  населення  в
охопленні   дітей  п’ятирічного  віку  дошкільною  освітою  відповідно  до  вимог
чинного законодавства.

4.3.  Продовжити  практику  облаштування  комп’ютерних  класів  та
забезпечення навчальних закладів мультимедійною технікою.

4.4.  Забезпечити твердим паливом шкільні котельні.
4.5.  Вжити  заходів  щодо  доукомплектування  навчальних  закладів  району

педагогічними кадрами.
4.6.  Забезпечити  неухильне  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів
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України  від  12.04.2000  №  646  «Про  затвердження  Інструкції  з  обліку  дітей  і
підлітків  шкільного  віку»  та  охопити  усіх  дітей  шкільного  віку  обов’язковою
базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Ляхович-Звєрєва

Герман
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2. Про стан готовності житлово-комунального господарства району до
осінньо-зимового періоду 2014-2015 років.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  готовність  житлово-
комунального  господарства  району  до  осінньо-зимового  періоду
2014-2015  років, колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що
сільськими,  селищними  головами,  підприємствами  житлово-комунального
господарства,  теплопостачальними,  промисловими та сільськогосподарськими
підприємствами, установами та організаціями району проведено значну роботу
щодо підготовки житлового фонду, об’єктів інфраструктури, соціальної сфери
та доріг району. 

Хід  виконання  робіт  контролювався  районним  штабом з  організації
підготовки  господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2014-2015  років  (далі  –
штаб),  склад  якого  було  затверджено  розпорядженням  голови  районної
державної  адміністрації  від  19.05.2014 №  289  «Про  організаційну  роботу  з
підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014-2015 років».

В  2014  році  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
фінансування ряда заходів щодо підготовки до опалювального сезону        2014-
2015  років  не  надавались,  роботи  з  вказаного  питання  здійснювались  за
рахунок  коштів  районного,  місцевих  бюджетів  та  коштів  комунальних
підприємств. 

На виконання вище вказаного розпорядження голови районної державної
адміністрації  станом  на  23.09.2014  місцевими  житлово-комунальними
підприємствами  здійснено  комплексну  підготовку  об’єктів  житлового  фонду,
водопровідних,  каналізаційних  та  теплових  мереж  житлових  будинків
комунальної  власності,  13-ти  каналізаційно-насосних  та  5-ти  водопровідно-
насосних  станцій,  41-ої  артезіанської  свердловини,  6-ти  очисних  споруд
каналізації  та  3-х  водопровідно-очисних  споруд.  Теплопостачальними
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підприємствами  здійснено  підготовку  31-ої  котельні  та  теплових  мереж  в
населених пунктах району. Готові до зими всі об’єкти соціальної сфери. 

Продожувається робота  щодо створення нових об’єднань співвласників
багатоквартирних  будинків  (ОСББ).  При  обласному  плані  щодо  утворення
у  2014  році  в  районі  4-х,  утворено  2  нових  ОСББ.  На  сьогодні  в  районі
функціонують 35 ОСББ.

Представниками  районного  штабу,  спільно  з  органами  місцевого
самоврядування, комісійно перевірялась якість виконання заходів з підготовки
до зими на місцях та було рекомендовано усунути виявлені недоліки до початку
осінньо-зимового періоду 2014-2015 років.

На  підставі  вищевикладеного,  з  метою  завершення  підготовки
господарського  комплексу  Чугуївського  району  до  осінньо-зимового  періоду
2014-2015 років, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Заступникам  голови  районної  державної  адміністрації,  керівникам
структурних підрозділів районної державної адміністрації:

1.1.  Взяти  під  особистий  контроль  остаточне  завершення  робіт  щодо
сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери
району в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. 

1.2.  Забезпечити  суворий  контроль  за  споживанням  енергоносіїв,  вжити
всіх необхідних заходів щодо економії енергоресурсів. 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам: 
2.1. На засіданнях виконкомів сільських, селищних рад розглянути питання

про  готовність  господарського  комплексу  та  об’єктів  соціальної
сфери,розташованих на  відповідних територіях,  до  осінньо-зимового  періоду
2014-2015 років. 

2.2. Вжити всіх необхідних заходів щодо приведення тарифів на житлово-
комунальні  послуги  у  відповідність  до  рівня  затрат  на  їх  виробництво,
недопущення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги і спожиті
енергоносії  та  ліквідації  заборгованості  з  заробітної  плати  працівникам
місцевих житлово-комунальних підприємств.

3. Рекомендувати Малинівському, Есхарівському, Введенському селищним
та  Граківському  сільському  голові  вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо
утворення ОСББ.

4. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам,  керівникам  житлово-
комунальних  підприємств,  керівникам  об’єднань  та  асоціацій  співвласників
багатоквартирних  будинків,  підприємств,  організацій  та  установ  вжити  всіх
необхідних  заходів  щодо  остаточного  завершення  робіт  щодо  підготовки
житлово-комунального  господарства  і  об’єктів  соціальної  сфери  району  до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та усунення
недоліків,  виявлених  представниками  районного  штабу  в  ході  підсумкових
перевірок готовності житлово-комунального господарства і об’єктів соціальної
сфери  на  місцях  до  осінньо-зимового  періоду  2014-2015  років,  про  що
інформувати  голову  районної  державної  адміністрації  через  відділ  житлово-
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комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації.
5. Відділу  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної

державної  адміністрації  (Володько  І.В.)  підготувати  проект  розпорядження
голови районної державної адміністрації з означеного питання.

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Володько

Герман
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3. Про  хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26
жовтня  2001  року  №  1432  “Про  затвердження  Положення  про  порядок
проведення  евакуації  населення  у  разі  загрози  або  виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

Заслухавши та  обговоривши інформацію про  хід  виконання  постанови
Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про затвердження Порядку
проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного характеру» колегія  районної  державної
адміністрації відзначає,  що  районною  державною  адміністрацією,  органами
місцевого  самоврядування проведена  певна  робота  з  виконання  зазначеної
постанови.  

Для  планування,  підготовки  та  проведення  евакуації  населення  району
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05.02.2014 № 33
«Про утворення тимчасових органів з евакуації Чугуївського району» утворено
в  районі  тимчасові  органи  з  евакуації,  до  яких  належать  районна  комісія  з
питань евакуації та збірні, приймальні пункти евакуації. Також визначено типи
надзвичайних  ситуацій  та  їх  коди  згідно  з  Класифікатором  надзвичайних
ситуацій  ДК  019:2010,  за  якими  населення  району  підлягає  обов'язковій
евакуації.  Складено  Перелік  збірних,  приймальних  пунктів  евакуації,  які
створюються  в  населених  пунктах  району,  та  визначено  безпечні  райони,
придатні для розміщення евакуйованого населення. 

Районною  комісією  з  питань  евакуації  розроблено  План  евакуації
населення району та План роботи комісії на 2014 рік. Особовий склад комісії
27.06.2014 прийняв участь у командно-штабному навчанні, яке було проведено
обласною комісією з  питань  евакуації, щодо проведення  евакуації населення
району в умовах загрози виникнення надзвичайної  ситуації,  яка пов’язана з
можливим викидом хлору на хімічно небезпечному об’єкті (хлоропереливній
станції смт Есхар).

Районною  державною  адміністрацією  спільно  з  керівним  складом
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територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту району організовано
та проведено: 27.02.2014  – штабне тренування з керівним складом цивільного
захисту Введенської селищної  ради  щодо  ліквідації  наслідків  прісноводних
гідрологічних   надзвичайних   ситуацій   та  організації  евакуації  населення
смт Введенка, сел Зауддя і Тернова; 30.04.2014 – штабне тренування з керівним
складом  цивільного  захисту Малинівської  селищної  ради  щодо  проведення
евакуації  населення  смт  Малинівка  у  разі  виникнення  надзвичайної  ситуації
(пожежа, вибух) на об'єкті військової частини А2467, діяльність якої пов’язана
зі збереженням вибухонебезпечних предметів.

Виконкомами  сільських,  селищних  рад  проведено  організаційні  заходи
щодо  утворення  при  радах  комісій  з  питань  евакуації,  а  при  радах,  з
чисельністю  працюючого  персоналу  меншою  ніж  50  осіб,  призначення
відповідальних  осіб,  які  виконують  функції  зазначеної  комісії.  Також
призначено адміністрації збірних, приймальних пунктів евакуації та визначено
переліки майна і обладнання, яким будуть забезпечуватися ці пункти на період
роботи.

Але, поряд з позитивними результатами в більшості сільських, селищних
радах мають місце суттєві недоліки, а саме: не розроблено або не в повному
обсязі розроблено Плани евакуації населення та Плани приймання і розміщення
населення  у  безпечних  районах;  не  розроблено  або  не  в  повному  обсязі
розроблено  документи  збірних,  приймальних  пунктів  евакуації;  не  складено
списки громадян, які підлягають евакуації; не в повній мірі організовано заходи
щодо оповіщення населення про початок евакуації, зокрема осіб з вадами зору
та слуху.

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  підвищення  рівня  готовності
тимчасових органів з евакуації району до дій у разі виникнення надзвичайних
ситуацій  техногенного,  природного  та  воєнного  характеру,  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Заступнику голови районної державної адміністрації, голові районної
комісії з питань евакуації Коростельову В.В.:

1.1.  Взяти  під  особистий  контроль  виконання  виконкомами  сільських,
селищних   рад   вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30.10.2013
№  841  «Про  затвердження  Порядку  проведення  евакуації  у  разі  загрози
виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного характеру». 

1.2. Провести семінар-нараду з головами і секретарями комісій з питань
евакуації, відповідальними особами, які виконують функції зазначеної комісії у
сільських,  селищних  радах,  для  вивчення  чинного  законодавства  з  питань
організації евакуації населення. 

2. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:     
2.1. Розробити (відкоригувати) плани евакуації населення, яке проживає у

зонах  можливого  виникнення  надзвичайних  ситуацій природного або
техногенного характеру.
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2.2.  Привести  документи  підпорядкованих  комісій  з  питань  евакуації,
збірних,  приймальних  пунктів  евакуації у  відповідність  до  вимог  чинного
законодавства.

2.3.  Визначити  об’єкти  для  розміщення  збірних,  приймальних  пунктів
евакуації.

2.4.  Уточнити  дані  про  кількість  непрацюючого  населення  за  місцем
проживання (за віковими категоріями, зокрема інвалідів з ураженням органів
зору,  слуху,  опорно-рухового  апарату,  розумовою  відсталістю,  психічними
розладами), яка підлягає евакуації та вивозиться транспортними засобами.  

2.5.  Подати  заявки  на  функціональне  навчання  у  2015  році  голів  і
секретарів  комісій  з  питань  евакуації,  відповідальних  осіб,  які  виконують
функції зазначеної комісії,  на обласних курсах удосконалення керівних кадрів
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Харківської області.  

3.  Рекомендувати  виконкомам сільських та  селищних рад,  на  території
яких  планується  розміщення  евакуйованого  населення,  розробити
(відкоригувати) плани його приймання і розміщення.

4.  Сектору  цивільного  захисту  районної  державної  адміністрації
(Мединцев В.В.) :

4.1. Здійснювати координацію діяльності  тимчасових органів з евакуації
створених при сільських, селищних радах.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Мединцев

Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09

виїзного засідання колегії районної державної адміністрації
на базі Кочетоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївської

районної ради Харківської області

від 23 вересня 2014 року

4. Про  стан  справ  з  організації  підвищення  рівня  професійної
компетентності державних службовців в районній державній адміністрації.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  справ  з  організації
підвищення  рівня  професійної  компетентності  державних  службовців  в
районній  державній  адміністрації, колегія  районної  державної  адміністрації
відзначає, що підвищення  кваліфікації  державних  службовців  є  одним  із
пріоритетних напрямів  кадрової  роботи в  районній державній адміністрації  і
здійснюється на підставі обласних планів-графіків.

Станом на 23 вересня поточного року при  Харківському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України (далі — ХарРІ НАДУ)  підвищили кваліфікацію за
програмами  тематичних  короткотермінових  семінарів 8  осіб.  Затверджені
плани-графіки  навчання  державних  службовців  будуть  виконуватися
до 19 грудня 2014 року.

У  березні-квітні  проведено  І  тур  щорічного  Всеукраїнського  конкурсу
«Кращий  державний  службовець»,  в  якому  взяли  участь  4  керівники
та 5 спеціалістів. Участь у Конкурсі всім учасникам зараховано як підвищення
кваліфікації. За результатами визначено переможців І туру: в номінації «Кращий
керівник» — Отченашко М.А., начальника відділу масових комунікацій апарату
районної державної адміністрації, а в номінації «Кращий спеціаліст» — Усову
Л.Д.,  державного  адміністратора  відділу  розвитку  споживчого  ринку  та
підприємництва  управління  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної
державної адміністрації. Вони взяли участь у ІІ турі Конкурсу у м. Харків, за
результатами  якого  Отченашко  М.А.  оголошена  подяка  голови  Харківської
обласної державної адміністрації.

Ще  одним  з  видів  навчання,  набуття  практичного  досвіду,  перевірки
професійного рівня і ділових якостей працівників є їхнє стажування на посадах
державних службовців. Цьогоріч таке стажування успішно пройшли 9 осіб, 3 з
яких з інших органів державної влади.
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Широко  використовується  система  підвищення  кваліфікації  державних
службовців  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  шляхом  самоосвіти.
Щомісячно  в  районній  державній  адміністрації  проводяться  навчання
працівників та кадрового резерву і семінари-наради з сільськими, селищними
головами та  секретарями місцевих  рад. У 2014 році  на навчання і  семінари-
наради  відділом  кадрової  роботи  апарату  районної  державної  адміністрації
внесено на розгляд по 5 питань  щодо реалізації кадрової політики, державної
служби та запобігання і протидії корупції. 

Протягом  звітного  періоду  двоє  працівників  районної  державної
адміністрації вступило до вищих навчальних закладів для здобуття вищої освіти
за  спеціальностями  галузі  знань  «Державне  управління»
(заступник голови районної державної адміністрації Коростельов В.В. до ХарРІ
НАДУ  і  спеціаліст  І  категорії  служби  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації  Антошина  А.С  до  Харківського  національного  економічного
університету (далі – ХНЕУ)). Крім того, ще по одному державному службовцю
продовжують  заочно  навчатись  у  цих  вищих  навчальних  закладах.  Наразі  в
районній державній адміністрації працює 9 магістрів державного управління та
10 магістрів державної служби.

Аналізуючи  організацію  кадрової  роботи  в  частині  підготовки  і
підвищення кваліфікації державних службовців слід зауважити, що необхідно
налагодити  систему  роботи  з  кадровим  резервом;  активізувати  роботу  щодо
розгляду кадрових питань на навчальних комунікативних заходах, що проходять
в  районній  державній  адміністрації;  продовжувати  практику  стажування
державних службовців самостійних структурних підрозділів в апараті районної
державної адміністрації; посилити роботу з організації підвищення кваліфікації
за професійними програмами та за програмами тематичних короткотермінових
семінарів  у  ХарРІ  НАДУ;  вживати  заходів  щодо  стимулювання  державних
службовців  на здобуття другої  вищої  освіти за  спеціальностями галузі  знань
«Державне управління».

З  метою  забезпечення  реалізації  Комплексної  програми  підготовки
державних  службовців,  затвердженої  Указом  Президента  України
від 09.11.2000 № 1212/2000, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Направити  довідку  «Про  стан  справ  з  організації  підвищення  рівня
професійної  компетентності  державних  службовців  в  районній  державній
адміністрації»  керівникам структурних  підрозділів  районної  державної
адміністрації для вжиття відповідних заходів.

2. Відділу  кадрової  роботи  апарату  районної  державної  адміністрації
(Прядка  Т.Ф.)  направити  до  обласної  державної  адміністрації  список  осіб,
рекомендованих  до  вступу  на  навчання  за  спеціальностями  галузі  знань
«Державне управління» до ХарРІ НАДУ та ХНЕУ у 2015 році.

3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
3.1. Проаналізувати  стан  роботи  з  кадрами,  організацію  професійного
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навчання та підвищення кваліфікації  державних службовців.  За результатами
аналізу здійснити заходи щодо усунення виявлених недоліків.

3.2. Забезпечити  систематичне  проведення  навчань  з  державними
службовцями,  проходження  стажування  на  посадах  державних  службовців,
зокрема осіб з кадрового резерву.

3.3. Провести  роботу  з  визначення  потреби  у  підготовці  державних
службовців за спеціальностями галузі знань «Державне управління» для вступу
на навчання  до  ХарРІ  НАДУ та  ХНЕУ у 2016 році.  Відповідну інформацію
надати до відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації до
15 лютого 2015 року.

3.4. Визначити кандидатів для участі у конкурсному відборі на навчання
за  державним  замовленням  до  магістратури  державного  управління  ХарРІ
НАДУ та  магістратури державної  служби  ХНЕУ  у 2015 році. Відомості  про
вищезазначених  осіб  та  пропозиції  щодо  їх  подальшого  використання  на
державній  службі  надати  до  відділу  кадрової  роботи  апарату  районної
державної адміністрації до 15 лютого 2015 року.

3.5. Узяти  під  особистий  контроль  питання  щодо  підготовки
висококваліфікованих працівників та осіб, які зараховані до кадрового резерву
на керівні посади, забезпечити ефективне використання магістрів державного
управління  та  магістрів  державної  служби,  створити  належні  умови  для
просування їх по службі.

4. Начальнику  відділу  кадрової  роботи  апарату  районної  державної
адміністрації Прядці Т.Ф. підготувати проект розпорядження голови районної
державної адміністрації з означеного питання.

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Прядка

Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09

виїзного засідання колегії районної державної адміністрації
на базі Кочетоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївської

районної ради Харківської області

від 23 вересня 2014 року

5. Про  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку  району  за  І
півріччя 2014 року..

Розглянувши та обговоривши інформацію про підсумки економічного і 
соціального розвитку району за І півріччя 2014 року, колегія районної державної
адміністрації відмічає, що за більшістю економічних показників ситуація в 
районі є стабільною.

За  І  півріччя  2014  року  доходна  частина загального  фонду  бюджету
району виконана на 108% і складає 19,9 млн. грн.

План надходжень власних доходів до Пенсійного фонду з початку року
виконано на 116,5%. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-
червень  2014  року  складає  2651  грн,  що  на  3,3%  (+84  грн)  більше,  ніж  за
відповідний період 2013 року. Перевищення рівня мінімальної заробітної плати
та прожитковий мінімум для працездатної особи (1218 грн) складає 217,7%. 

У районі створено 101 робоче місце, з них: фізичними особами – 46, за
договорами трудового найму – 55.

Рівень  працевлаштування  склав  39,9%.  Одноразову  допомогу  по
безробіттю  для  зайняття  підприємницькою діяльністю  отримали  8  осіб  на
загальну суму 75,2 тис. грн.

В районі приділяється велика увага вдосконаленню форм і методів роботи
щодо забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень,
надання  адресної  підтримки  незахищеним  верствам  населення  та
малозабезпеченим сім'ям з  дітьми.  Станом на 01.07.2014 профінансовано  всі
призначені соціальні допомоги.

За  підсумками  І  півріччя 2014  року  обсяг  реалізованої  промислової
продукції склав 775 млн. грн (2,3% від загального обсягу реалізації по області),
що на 15,4% більше, ніж за відповідний період 2013 року.

Перевага  експорту  над  імпортом  забезпечила  позитивне  експортно-
імпортне  сальдо  в  сумі  7  млн.  дол.  США.  Коефіцієнт  покриття  експортом
імпорту  –  4,9. По експортним та  імпортним операціям  підприємства  району
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співпрацювали з 24 країнами світу.
Протягом  січня-червня  2014  року  площа  збирання  ранніх  зернових

культур по району склала 15,2 тис. га, в тому числі: озимий клин – 9,3 тис. га,
яровий клин – 5,9 тис. га.

З початку року, господарствами району, закуплено сільськогосподарської
техніки на суму 14,7 млн. грн.

У  галузі  тваринництва по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.07.2014  відбулося  збільшення  поголів’я  свиней  на  25,7%  (100848  голів),
птиці – на 3,2% (134,5 тис. голів). 

Сільгосппідприємствами  району  в  січні-червні  2014  року  вироблено
валової продукції в галузі тваринництва (у порівняних цінах 2010 року) на суму
108,4 млн. грн, або 122,4% до аналогічного періоду минулого року.

На території  району протягом звітного періоду введено в експлуатацію
11 будинків загальною площею 1347 м2.

Станом  на  01.07.2014  у  8  населених  пунктах  району  функціонує
33  об'єднання  співвласників  багатоквартирних  будинків,  до  яких  входить
51 житловий будинок загальною площею 45,9 тис.м2.

Рівень сплати  платежів  за  житлово-комунальні  послуги  з  початку  року
склав 109,9%, по області – 98,7%. 

За  січень-червень  2014  року  обсяг  вантажних  перевезень  склав
93,5 тис. тонн, що на 46,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року,
вантажообіг  – 16,7  млн.  тонн/км,  що  на  22,8%  більше  рівня  січня-червня
2013 року.

В  районі  функціонує  Центр  надання  адміністративних  послуг,  яким  у
звітному  періоді  було  надано  272  послуги,  з  них  172  –  адміністративні;
зафіксовано  100 звернень  суб’єктів  господарювання  до  Єдиного  дозвільного
офісу, видано 11 документів дозвільного характеру.

За 6 місяців 2014 року зареєстровано 46 фізичних осіб-підприємців (далі –
ФО-П)  і  станом  на  01.07.2014  свою  діяльність здійснюють  1879  суб’єктів
малого підприємництва (110 – малі підприємства, 1769 – ФО-П). 

За  останніми даними обласної  статистики загальний обсяг  роздрібного
товарообігу підприємств району за І квартал 2014 року складає 46,5 млн.  грн,
темп зростання в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року склав 106,5%.
Приріст  обороту  роздрібної  торгівлі  на  одну  особу  з  початку  року  складає
59 грн.

З лютого 2014 року в районі почав діяти Чугуївський центр первинної
медико-санітарної  допомоги  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області,
кошторис якого на 11 місяців 2014 року складає 13,5 млн. грн, профінансовано
за лютий-червень 4,7 млн. грн (75,8% від запланованого).

Протягом  І  півріччя  2014  року  2  дітей  передані  під  опіку  громадянам
України,  4  дитини  влаштовано  до  дитячих  будинків  сімейного  типу  (далі  –
ДБСТ ),  2  – до ДБСТ Леонової  (с.  Коробочкине),  2  –  до ДБСТ Трохименко
(с. Леб'яже), 1 дитина перебуває в Чугуївському центрі соціально-психологічної
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реабілітації дітей.
Разом з позитивними тенденціями в економіці району існує ряд проблем.
Не  виконані  плани  по  податку  з  доходів  фізичних  осіб  у  радах:

Юрченківській  –  на  33,9%  (-16,9  тис.  грн),  Волохово-Ярській  –  на  28,3%
(-45,3 тис. грн), Мосьпанівській – на 26,2% (-15,7 тис. грн),  Кам'яноярузькій –
на 3,7% (-1,9 тис. грн), Есхарівській – на 0,8% (-6,7 тис. грн).

Не виконаний план по платі за землю  в радах:  Чкаловській – на 14,2%
(-76,2 тис. грн), Старопокровській – на 27,2% (-5 тис. грн), Мосьпанівській – на
46,8%  (-61,1  тис.  грн),  Старогнилицькій  –  на  46,2%  (-40,7  тис.  грн),
Коробочкинській  –  на  34,8%  (-32,8  тис.  грн),  Граківській  –  на  17,6%
(-23,9 тис. грн), Волохово-Ярській – на 23,1% (-19,5 тис. грн), Іванівській – на
27,4% (-17,7 тис. грн), Лебʼязькій – на 17,5% (-16,4 тис. грн).

Станом на 01.07.2014 заборгованість із виплати заробітної плати в районі
складає 232 тис. грн на Есхарівському ЖКЕУ-2011.

Зниження  обсягів  виробництва  продукції  спостерігається  на
підприємствах:  ПрАТ  «Чугуївський  молочний  завод»  –  на  36%,
ТОВ ПрАТ «KGS&Co» – на 15,4%, філія «ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна
компанія – 6,8%, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 3,4%. 

Обсяг  прямих  іноземних  інвестицій,  залучених  в  економіку  району,  за
наростаючим підсумком станом на 01.07.2014 склав 142,2 млн. дол. США, що
на 29,9% менше обсягів інвестицій на початок 2014 року, та на одну особу –
3 тис. дол. США. У цілому зменшення прямих інвестицій, з урахуванням його
переоцінки, утрат капіталу, курсової різниці, складає 60,6 млн. дол. США.

Відбулося зменшення зовнішньоторговельного обороту на 49,3% і складає
10,6 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів виробниками району знизився на
40,1% (8,8 млн. дол. США).

У  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року зменшилася
чисельність великої рогатої худоби на 21,1% (5981 голів), у т. ч. корів – на 17,1%
(2057 голів), виробництво яєць – на 1,4% (8,9 млн. шт).

У порівнянні з початком року в мережі магазинів району відзначається
зростання  ціни  на:  сіль  (+96,4%),  ковбасу  варену  (+32%),  масло  вершкове
(+30%), борошно пшеничне (+29,4%), цукор-пісок (+26,5%), молоко жирністю
2,5% (+19,6%), сметану (+12,2%), крупу манну (+12%), крупу гречану (+4,3%).
На  ринку  і  торговельних майданчиках району  подорожчали:  морква  (+42%),
цукор  (+28%),  масло  (+25,3%),  сіль  (+22%),  борошно  та  цибуля  (+18,3%),
макарони (+14%), птиця потрошена (+6,5%).

Починаючи  з  10.05.2014,  зросли  оптово-відпускні  ціни  основних
виробників хліба на хлібобулочні вироби, що реалізується в районі.

Збільшилась  заборгованість  за  теплопостачання  на  312,8  тис.  грн  і
складає 9,1 млн. грн.

Також існує ряд невирішених питань у соціальній сфері.
Не  в  повній  мірі  укомплектовані  сімейними  лікарями  сільські  заклади

охорони здоров’я.
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Існує  необхідність  забезпечення  закладів  освіти  району  навчально-
методичним та технічним обладнанням.

Матеріально-технічна  база  закладів  культури  району  залишається
незадовільною.

Враховуючи вищевикладене, з метою закріплення та розвитку позитивних
тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової стабілізації в
усіх  галузях  господарства  району,  підвищення  життєвого  рівня  населення  та
вирішення  існуючих  проблемних  питань, колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне: 

1. Керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації
забезпечити постійний контроль за виконанням завдань Програми економічного і
соціального розвитку Чугуївського району на 2014 рік, затвердженої рішенням
Чугуївської районної ради від 13.05.2014.

2. Рекомендувати сільським та селищним головам вжити дієвих заходів
щодо своєчасного перерахування плати за землю та податку на доходи фізичних
осіб.

3. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  (Лисянський  О.С.)  посилити  контроль  за  станом
погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району.

4. Відділу  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної
державної  адміністрації  (Володько  І.В.)  активізувати  роботу  щодо  повних
розрахунків  населення  за  раніше  отримані  житлово-комунальні  послуги  та
посилити контроль за своєчасною сплатою поточних платежів.

5. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації (Альошина С.С.) забезпечити виконання заходів щодо збільшення
поголів’я великої рогатої худоби.

6. Управлінню  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації (Горовенко М.В.):

6.1. Проводити аналіз обсягів промислового виробництва району в розрізі
промислових підприємств.

6.2. Забезпечити  проведення  постійного  моніторингу  цін  і  процесів
ціноутворення.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Гровенко

Герман
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