
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 27 жовтня 2015 року

1. Про стан земельних відносин у Чугуївському районі.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан земельних відносин у
Чугуївському  районі,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що
загальна  площа  орендованих  земель  43797  га  яку  здають  в  оренду  9650
орендодавців,  середній  розмір  орендованої  земельної  ділянки  по  району
становить 4,5 га. Загальна вартість орендованих земель становить      1259,45818
млн. грн, загальний розмір орендної плати по договорам оренди складає 48779,7
тис. грн, що становить 3,87% від грошової вартості орендованих земель. 

Станом  на  21.10.2015  сільськогосподарськими  підприємствами  району
виплачено  орендної  плати  згідно  з  договорами  оренди  на  суму
29395,5  тис.  грн,  що  дорівнює  60,3%,  в  тому  числі  виплачено
23778,6 тис. грн – грошима, 4669,7 тис. грн – зерном, 758,1 тис. грн – послугами
та  іншим.  За  оперативною  інформацією  фінансового  управління  районної
державної  адміністрації  сільськогосподарські  підприємства  району станом на
01.10.2015 перерахували податку з доходів фізичних осіб на суму 4604,0 тис.
грн.

Середній розмір орендної плати за 1 га  орендованих земель по району
становить 1113,77 грн, що більше за показник по області на 10,77 грн, або на
1%.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  подальшого  вдосконалення
земельних  відносин  у  Чугуївському  районі, колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1.1. Провести відповідну роботу щодо прискорення державної реєстрації

договорів оренди земельних ділянок.
1.2. Вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо  збільшення  розміру  орендної

плати вже укладених договорів оренди.
1.3. Прискорити розрахунки за орендовані земельні частки (паї) та сплати

відповідних податків.
2.  Управлінню  Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської

області  (Рютін М.В.)  надавати методичну допомогу фізичним та юридичним
особам з питання проведення та оновлення нармативно-грошової оцінки землі.

3. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації (Беліменко Є.С.):

3.1. Надавати методичну та  практичну допомогу  сільськогосподарським
підприємствам району з питань земельних відносин. 



3.2. Проводити  постійний  моніторинг  розрахунків
сільськогосподарськими підприємствами району за орендовані земельні частки
(паї).

3.3. Здійснювати  моніторинг  сплати  сільськогосподарськими
підприємствами  району  обов’язкових  платежів  та  податків  до  відповідних
місцевих бюджетів.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Беліменко

Герман
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2. Про  підсумки роботи  сільськогосподарських  підприємств  району
за 9 місяців 2015 року.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  роботи
cільськогосподарських  підприємств  району  за  9  місяців  2015  року,  колегія
районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  збирання  ранніх  зернових  і
зернобобових  культур  сільськогосподарськими  підприємствами  повністю
завершено. Врожай зібрано на площі 17409 га, валовий збір склав 71965 тонн
при середній врожайності  41,3 ц/га.  У тому числі:  озимої пшениці на площі
13160 га  зібрано 59725,4  тонни при врожайності  45,4  ц/га;  ярої  пшениці  на
площі 10 га зібрано 22,0 тонни при врожайності  22,0 ц/га;  жита озимого на
площі 487 га зібрано 1261,0 тонну при врожайності 25,9 ц/га; гороху на площі
203 га зібрано 580,5 тонн при врожайності 28,6 ц/га; ячмінь яровий на площі
3549 га зібрано 10376,2 тонни при врожайності 29,2 ц/га.

У цьому році валове виробництво ранніх зернових і зернобобових культур
перевищило запланований показник  на  4760,4  тонни (факт  –  71965,1  тонни,
план – 67204,7 тонни).

У  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.10.2015  поголів’я  великої  рогатої  худоби  склало  6441  голову,  що  більше
показника минулого року на 730 голів, у тому числі корів – 2035 голів, що на
56 голів  більше  показника  минулого  року,  свиней  –  124339  голів,  що  на
19495 голів більше, відповідно до показника минулого року, птиці – 111,6 тис.
голів, що на 83,1 тис. голів менше відповідного показника минулого року.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого розвитку виробництва в
сільськогосподарській  галузі,  задоволення  продовольчих потреб населення  та
продовольчої безпеки держави, колегія районної державної адміністрації вважає
за необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1.1. При  плануванні  виробництва  продукції  рослинництва  урожаю

2016 року передбачити збільшення посівних площ під зернові культури.
1.2. Вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо  забезпечення  господарств

району матеріальними та трудовими ресурсами.
1.3. Вжити відповідних заходів  щодо  проведення  селекційної  роботи,  з

метою  збільшення  продуктивності  дійного  стада.  Недопустити  зменшення
поголів’я великої рогатої худоби.

1.4. Проводити  оновлення  технічного  оснащення  виробництва  в  галузі
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тваринництва та рослинництва.
2. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної

адміністрації (Беліменко Є.С.):
2.1. Проводити  моніторинг  щодо  виконання  плану  виробництва

сільськогосподарської продукції у 2015 році.
2.2. Надавати практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам

району з  питань ефективного використання земельних ресурсів,  переведення
виробництва галузі тваринництва на більш сучасні та ефективні технології.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Беліменко

Герман
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3. Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2015 року.

Розглянувши та обговоривши інформацію про підсумки виконання  бю-
джету району за 9 місяців 2015 року, колегія районної державної адміністрації
відмічає, що затверджені місцевими радами, з урахуванням змін, показники по
доходах виконано на 103,1%.  Порівняно з аналогічним періодом минулого року
(у  співставних з  поточним роком показниках)  збільшились на  24,9%,  або на
7 917,9тис.грн, за рахунок збільшення надходжень плати за землю – на 40,4%,
або 2 009,2 тис.грн, єдиного податку з сільгоспвиробників – більше чим в 14
разів, або на 2 912,5 тис.грн, єдиного податку з підприємців – на 31,2%, або на
717,0  тис.грн,  надходжень  нового  акцизного  податку  –  в  сумі  855,2  тис.грн,
податку на майно відмінне від земельної ділянки – в сумі 251,2 тис.грн.

Протягом 9 місяців 2015 року районною державною адміністрацією разом
з  органами  місцевого  самоврядування,  структурними  підрозділами  районної
державної  адміністрації  та  Чугуївською  об'єднаною  державною  податковою
інспекцією ГУ ДФС у Харківській області проводилась організаційна робота по
виконанню  місцевих  бюджетів  району,  постійний  моніторинг  виконання
місцевих бюджетів, узагальнювалась та надавалась інформація голові районної
державної адміністрації разом з пропозиціями щодо  виконання  та наповнення
місцевих бюджетів району у 2015 році.

Проте,  значною залишається податкова заборгованість  до місцевих бю-
джетів –1859,9 тис.грн. Найбільші борги по платі за землю – 694,4 тис.грн, по
податку на доходи фізичних осіб – 364,3 тис.грн, по податку на прибуток під-
приємств комунальної власності – 387,8 тис.грн. 

Кредиторська  заборгованість  по  загальному  фонду   по  району,  в
порівнянні   з  початком  року,  зменшилась  на  304,4  тис.  грн.   та  станом  на
01 жовтня  2015  року  склала  2767,2  тис.  грн,  з  яких  1621,1  тис.  грн  -
заборгованість  по  пільгах  та  субсидіях  населенню  за  рахунок  субвенції  з
державного бюджету;  по бюджетних установах,  які  фінансуються з  місцевих
бюджетів, заборгованість склала 1146,1 тис. грн, а саме: це заборгованість по
енергоносіях  –  717,0  тис.  грн  та  поточних  видатках  –  429,1  тис.  грн.
Заборгованість  виникла  в  межах  кошторисних  призначень  на  відповідний
період,  яку  планується  погасити  при  отриманні  субвенції  з  державного
бюджету, відповідно до плану асигнувань на 2015 рік та при наявності коштів
на рахунках установ та місцевих рад. 

З  метою  усунення  недоліків,  допущених  при  виконанні  місцевих
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бюджетів  району  за  підсумками  9  місяців  2015  року,  для  забезпечення
виконання  доходної  частини  місцевих  бюджетів  до  кінця  поточного  року,
стабільного  функціонування  бюджетної  сфери  району  в  2015  році,  колегія
районної державної адміністрації  вважає за необхідне:

1. Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1.  Забезпечити  безумовне  виконання  показників  доходної  частини

місцевих  бюджетів  у  2015  році  та  задіяти  всі  можливості  для  одержання
додаткових доходів. 

1.2. Проаналізувати факти надання пільг зі сплати податків і платежів до
місцевих бюджетів з метою недопущення зменшення надходжень.

1.3.  Забезпечити  повне  погашення  заборгованості  з  виплати  заробітної
плати на підприємствах району та своєчасне перерахування податку на доходи
фізичних осіб з виплаченої заробітної плати та з інших доходів, в тому числі,
виплачених в натуральній формі.

1.4.  Внести  корективи  до  існуючих  договорів  оренди  земель  в  межах
населених пунктів відповідно до проведеної нормативної грошової оцінки.

2. Рекомендувати Чугуївській об’єднаній державній податковій інспекції
ГУ ДФС у Харківській області (Довжич В.Ф.):

2.1. Посилити контроль за своєчасним та повним надходженням податків і
зборів до місцевих бюджетів, не допускати зростання податкового боргу.

2.2.  Проводити  перевірки  суб’єктів  господарювання,  які  виплачують
найманим працівникам заробітну плату нижчу, ніж встановлено законодавством
та середньогалузеву по області.

2.3. Проводити роботу щодо запобігання та недопущення проявів фактів
«тіньової» зайнятості.

2.4.  Забезпечити  виконання  доходів  загального  фонду  державного
бюджету, за рахунок яких здійснюється відрахування базовї дотації місцевим
бюджетам.

3.  Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації,
головним розпорядникам бюджетних коштів:

3.1.  Вжити  заходів  щодо  безумовного  виконання  вимог  статті  77
Бюджетного кодексу України у частині врахування в першочерговому порядку
потреби  в  коштах:  на  оплату  праці  відповідно  до  встановлених  чинним
законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на
проведення  розрахунків  за  енергоносії,  які  споживаються  бюджетними
установами.

3.2.  Здійснювати  фактичні  видатки  на  заробітну  плату,  включаючи
видатки на премії та інші види винагород, матеріальну допомогу лише в межах
фонду  заробітної  плати,  затвердженого  в  кошторисах  і  планах  використання
бюджетних коштів.

3.3.  Посилити  контроль  за  цільовим  і  ефективним  використанням
бюджетних коштів.

3.4.  Вжити  заходів  щодо  недопущення  небюджетної  кредиторської
заборгованості  та простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості. 

3.5. Вжити заходів з оптимізації мережі бюджетних установ.
4.  Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення   районної
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державної  адміністрації  (Лисянський  О.С.)  провести  роботу  щодо  створення
нових робочих місць та не допущення  випадків порушень законодавства про
оплату праці.

5.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
(Бурейко Т.М.) підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Бурейко

Герман
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4. Про  роботу  Чугуївського  міського  районного  центру  зайнятості
за 9 місяців 2015 року.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  роботу  Чугуївського
міського районного центру зайнятості за 9 місяців 2015 року, колегія районної
державної адміністрації відмічає, що з метою поліпшення ситуації у цій сфері,
Чугуївським міським районним центром зайнятості вживається ряд заходів.

Ситуація  на  ринку  праці  Чугуївщини  характеризується  зменшенням
попиту у працівниках.  Станом на 01 жовтня 2015 року кількість вакансій на
підприємствах  району  у  базі  даних  Чугуївського  міського  районного  центру
зайнятості  становила  48  одиниць. Протягом  січня-вересня  2015  року
чисельність  безробітних  складала  955  осіб,  з  яких  більше  ніж  половину
складали  жінки,  більш  як  40  %  –  молодь  віком  до  35  років,  майже  кожен
четвертий  належав  до  осіб,  які  мають  додаткові  гарантії  щодо  сприяння  у
працевлаштуванні.

Протягом  звітного  періоду  професійним  навчанням  за  направленням
служби зайнятості охоплено 291 особу з числа безробітних, видано 11 ваучерів
на навчання особам, яким виповнилося 45 і більше років.

До  активних  форм  зайнятості  шляхом  працевлаштування,  професійної
підготовки, організації громадських робіт залучено 1163 особи.

Особлива увага приділялась проведенню громадських робіт, як одних із
додаткових форм зайнятості, що дозволило знизити соціальну напругу на ринку
праці району. На даний час на фінансування громадських робіт виконкомами
сільських,  селищних  рад  виділено  217,8  тис.грн,  фактично  використано  –
179,7 тис.грн, залучено 447 осіб.

У поточному році надано компенсацію єдиного внеску роботодавцям за
працевлаштування  8  безробітних  на  загальну  суму 104,5  тис.грн.  Проведено
38 мініярмарок вакансій, в яких прийняли участь 346 осіб. 

З метою забезпечення належної інформаційно-роз’яснювальної роботи з
громадянами,  які  проживають  у  віддалених  населених  пунктах  району,
ефективно використовуються сучасні засоби – мобільні модернізовані центри
зайнятості.  У  2015  році  виїздні  акції  центру  зайнятості  з  використанням
мобільних засобів було розпочато у травні. 

З  метою  пошуку  роботи  у  січні  -  вересні  поточного  року  в  центрі
зайнятості  перебувало  6  осіб  з  інвалідністю,  з  них:  5  осіб  були
працевлаштовані, прийняли участь у громадських роботах 2 особи, 3 – пройшли
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профнавчання.  Всі  особи  з  інвалідністю  отримали  профінформаційні  та
профконсультаційні послуги.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  реалізації  державної  політики  у
сфері зайнятості населення, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати  директору  Чугуївського  міського  районного  центру
зайнятості Масалітіній Л.Л.:

1.1. До  кінця  поточного  року  провести  моніторинг  щодо  виявлення
підприємств,  організацій,  установ  району  та  фізичних  осіб-підприємців,  які
мають  право  отримувати  компенсацію  фактичних  витрат  у  розмірі  єдиного
внеску  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  за
працевлаштування безробітних. 

1.2. Провести  роз'яснювальну  роботу  з  керівниками  провідних
підприємств  району  щодо  організації  стажування  студентів  вищих  та  учнів
професійно-технічних навчальних закладів за професією, за якою здобувається
освіта.

1.3. Провести  семінар-нараду  з  сільськими,  селищними  головами  та
керівниками  провідних  підприємств  району  щодо  можливостей  проведення
громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2016 році.

1.4. Оприлюднити  в  засобах  масової  інформації  основні  аспекти
діяльності центру зайнятості за підсумками 2015 року.

2. Начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації Лисянському О.С.:

2.1. З  метою  проведення  скоординованої  роботи  щодо  професійної
адаптації  демобілізованих  учасників  антитеррористичної  операції  провести,
спільно з Чугуївським міським районним центром зайнятості, роз'яснювальну
роботу з особами, які мають право на отримання цього виду соціальної послуги.

2.2. До  кінця  поточного  року  провести  організаційну  роботу  з
виконкомами  сільських,  селищних  рад  щодо  розробки  Програм  проведення
громадських робіт на 2016 рік.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Лисянський

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 27 жовтня 2015 року

5. Про  взаємодію районної  державної  адміністрації  з  громадськістю
та  об’єднаннями  громадян  і  створення  сприятливих  умов  для  розвитку
громадянського суспільства.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  взаємодію  районної
державної адміністрації з громадськістю та об’єднаннями громадян і створення
сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, колегія районної
державної  адміністрації  відзначає,  що  в  районі  ведеться  певна  робота  щодо
консолідації зусиль влади та громадськості, спрямованих на всебічний розвиток
району. Напрацьовано певні методи цієї взаємодії,  що сприяє свідомій участі
жителів сіл та селищ у місцевих справах,  впровадженні важливих соціально-
економічних та політичних змін, здійсненні належного врядування. 

Взаємодія влади з громадськими організаціями (далі – ГО) має все більше
набувати  партнерських  відносин,  і  в  Чугуївському  районі  останніми  роками
спостерігаються  деякі  зрушення  в  цьому  плані.  Так,  серед  організацій
соціального  спрямування  4  виникли  у  2015  році  і  пов’язані  із  залученням
коштів міжнародної допомоги для розвитку населених пунктів району (селищ
Есхар,  Новопокровка,  Малинівка  і  села  Мосьпанове).  Отже  за  сприяння
районної  державної  адміністрації  органи  місцевого  самоврядування
використали можливості ГО для вирішення проблем сіл і селищ району. 

Зараз у Чугуївському районі нараховується 49 зареєстрованих ГО. В їх
структурі за спрямуванням та видами діяльності найбільшу питому вагу мають
організації  соціального  спрямування  (13),  ветеранів  та  інвалідів  (8),
фізкультурно-спортивні (8) та молодіжні (5). За ними йдуть ГО професійного
спрямування (4), охорони природи, жіночі, правозахисні (по 3) і  національних
та дружніх зв’язків (2). Однак слід враховувати, що з усіх ГО щонайменше 35%
не працюють. Поширеним  видом  діяльності  ГО  є  захист  суспільних
інтересів. У поточному році виникла районна громадська організація «Ветерани
антитерористичної  операції»,  покликана  захищати  права  цієї  категорії
населення. З реаліями сьогодення, а саме з війною на сході країни, пов’язана
діяльність ще двох ГО – районної організації роботодавців агропромислового
комплексу  та  міськрайонної  громадської  організації  «Наш вибір».  Керівники
аграрних  підприємств  і  волонтери  об’єдналися,  щоб  допомогти  бійцям
української  армії.  З  появою  біженців  набула  розмаху  діяльність  однієї  з
найстаріших у районі організацій Товариства Червоного Хреста України.

Захистом  прав  ветеранів  Другої  світової  війни,  локальних  війн,
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чорнобильців  та  ветеранів  Збройних  Сил  і  праці  займаються  ветеранські
організації.  Найчисельнішою  з  них  є  організація  ветеранів  України.  Влітку
цього року в 20-ти її осередках  у населених пунктах району  пройшли звітно-
виборні  збори.  Переобрано  голів  4  первинних  організацій  (селищ Введенка,
Новопокроввка,  Есхар,  села  Кам’яна  Яруга),  а  також  голову  районної  ради
ветеранів. 

Всі структурні підрозділи  районної державної адміністрації, що надають
послуги  населенню,  питання  стосовно  життєдіяльності  ветеранів  вважають
пріоритетними  у  своїй  роботі.  Районна  державна  адміністрація  веде  також
роботу щодо налагодження співпраці та конструктивного діалогу з осередками
політичних партій.

 На 01 жовтня 2015 року у районі зареєстровано 70 районних осередків
політичних партій. Протягом останнього року через низку причин втратили свої
колись  сильні  позиції  й  чималу  кількість  членів  Партія  регіонів  та
Комуністична партія України. Зате в районі з’явилася значна кількість інших
політичних сил – з березня по вересень зареєстровано 10 районних осередків:
політичних  партій  «Народний  фронт»,  «Наш  край»,  «Нова  держава»,  «Сила
людей», «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», «Волонтерська партія»,
«Соціалісти», Радикальної партії Олега Ляшка, партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність», партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна». 

З  виборчим  процесом  пов’язаний  такий  сплеск  політичної  активності,
якого не спостерігалося 10 попередніх років. Загалом взяти участь у місцевих
виборах  виявили  бажання  лише  8  політичних  сил  (на  минулих  місцевих
виборах у 2010 році їх було 14). 

Для  забезпечення  участі  громадян  в  управлінні  державними  справами,
налагодження  ефективної  взаємодії  державних  органів  з  громадськістю  при
районній державній адміністрації діє вже третє скликання  громадська  рада. З
початку 2015 року громадською радою розглянуто 20 питань. Нею заслухано
такі важливі питання,  як виконання бюджету району за 2014 рік та завдання на
2015 рік,  програма економічного і  соціального розвитку району на 2015 рік,
об’єднання територіальних громад, залучення населення до програми житлових
субсидій тощо. 

Перед  членами громадської  ради  виступали голова  районної  державної
адміністрації  та  його  перший  заступник,  керівники  структурних  підрозділів
районної  державної  адміністрації.  Голова  районної  державної  адміністрації,
зокрема,  порушив  питання  про  завдання  органів  влади  щодо  підготовки  та
проведення місцевих виборів.

Розвитку суспільно-політичних та громадських відносин значною мірою
сприяє  налагодження  системного  діалогу  органу  виконавчої  влади  з
населенням.  З цією метою вживаються такі форми роботи, як  зустрічі голови
районної  державної  адміністрації  та  його  заступників  з  активом  населених
пунктів  з  метою  вивчення  проблемних  питань  територіальних  громад,
телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» та щоденна «Гаряча лінія», Дні
зустрічей в трудових колективах та з активом населених пунктів. 

Індикатором настроїв  у  суспільстві  є  звернення  громадян.  За  9  місяців
2015  року  до  районної  державної  адміністрації  надійшло  535  звернень
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громадян, що на 47,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (363).
Таке  зростання  кількості  звернень  зумовлено  зниженням  життєвого  рівня
населення і, зокрема, скасуванням ряду пільг на проїзд у приміських автобусах.
З урахуванням письмових та колективних звернень до органу виконавчої влади
звернулося  1443  громадянина,  які  порушили  574  питання.  Найбільш
характерними  з  них  були  питання  соціального  захисту  населення  (275)  та
комунального господарства (145). 

Районною  державною  адміністрацією  вжито  необхідних  заходів  для
позитивного  вирішення  питань,  порушених  у  зверненнях,  надано  вичерпні
відповіді  та  пояснення  заявникам.  Із  загальної  кількості  звернень  271  –
вирішено  позитивно,  на  242  –  надано  роз’яснення  відповідно  до  чинного
законодавства. 

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  поліпшення  стану  суспільно-
політичних  та  громадських  відносин,  подальшого  розвитку  громадянського
суспільства,  а  також  зміцнення  взаємодії  та  співпраці  районної  державної
адміністрації  з  об'єднаннями  громадян  та  населенням  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1.   Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
питання стосовно забезпечення життєдіяльності ветеранів, зокрема, учасників
антитерористичної операції, вважати пріоритетними у своїй роботі. 

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

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

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

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

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

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Отченашко

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 27 жовтня 2015 року

6. Про  стан  цінової  ситуації  на  продовольчому  ринку  Чугуївського
району.

Розглянувши та  обговоривши інформацію про  стан  цінової  ситуації  на
продовольчому  ринку  Чугуївського  району,  колегія  районної  державної
адміністрації  відмічає,  що  робота  керівництва  районної  державної
адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,  керівників  підприємств  та
організацій району у січні-вересні 2015 року була спрямована на забезпечення
соціальної  стабільності,  покращення  добробуту  мешканців  району,
забезпечення  їх  потреб  у  продуктах  харчування,  підвищення  якості
торговельного обслуговування населення, здійснення постійного аналізу цінової
ситуації  у  торговельній  мережі,  впровадження  комплексу  заходів  щодо
недопущення необґрунтованого зростання цін на основні продукти харчування.

Так,  у  порівнянні  з  початком  2015  року  у  мережі  магазинів  району
відзначається зростання цін на всі продовольчі товари.

З  метою  стабілізації  ситуації,  що  склалася  на  ринку  хліба  та
хлібобулочних  виробів,  Харківською  обласною  державною  адміністрацією
19.03.2015 було проведено нараду з  питань реалізації  та  випуску соціальних
сортів хліба. Внаслідок проведеної роботи органів місцевого самоврядування з
підприємцями, що здійснюють торговельну діяльність, торговельні надбавки на
соціальні сорти хліба не перевищують рекомендовані.

На ринку молочної продукції району (ПрАТ “Чугуївський молокозавод”),
у  порівнянні  з  початком  2015  року,  відбулося  незначне  підвищення  ціни  на
молоко, сметану, масло вершкове. 

Також, спостерігалось збільшення цін і на нафтопродукти.
Але, залишаються невирішеними деякі питання:
зниження  купівельної  спроможності  населення,  що  у  свою  чергу

негативно впливає на фінансово-господарську діяльність торговельних мереж
району; 

відсутність системного підходу до провадження торговельної діяльності,
зокрема в обліковому відображенні операцій; 

високий рівень залежності вітчизняної економіки від вартості основних
енергоносіїв; 

недосконалість методів державного регулювання внутрішньої торгівлі та
сфери послуг; 

недосконалість системи статистичного обліку показників цінової ситуації;
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недостатня  кількість  у  районі  оптових  продавців  продовольчої  та
непродовольчої продукції сільгосппідприємств;

практично  відсутня  робота  виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо
аналізу динаміки споживчих цін на території  відповідної ради та взаємодія з
суб’єктами підприємницької діяльності у сфері торговельного обслуговування,
що призвело до суттєвої розбіжності у цінах на основні продовольчі товари, які
реалізуються на території району.

Проте  питання  реалізації  на  районному  рівні  повноважень  щодо
державної  цінової  політики,  сприяння  у  вирішенні  проблемних  питань
функціонування  підприємств  сфери  торгівлі  та  послуг  знаходяться  під
постійним контролем районної державної адміністрації. 

З метою забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку
району, колегія районної державної адміністрації району вважає за необхідне:

1. Рекомендувати:
1.1.  Керівникам підприємств-товаровиробників:  ДП “Новопокровський

КХП” (Яковенко  А.В.),  ПрАТ “Чугуївський молочний завод”  (Максюк С.М.)
щодекадно інформувати голову районної державної адміністрації через відділ
економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної  адміністрації  щодо
оптово-відпускних цін на продукцію власного виробництва.

1.2. Керівникам підприємств  торгівлі:  ТОВ “Компанія  “Ринок Чугуїв”
(Велигора  О.А.,  м.  Чугуїв),  МПП  “Вітал”  (Горошко  В.М.,  смт  Кочеток),
ФО-П  Бурлуцька  О.В.  (с.  Леб’яже),  ФО-П  Чапаєва  І.В.  (смт  Малинівка)
щодекадно інформувати голову районної державної адміністрації через відділ
економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації щодо рівня
роздрібних цін.

1.3. Есхарівському селищному голові зобов'язати ФО-П Турчинов Ю.А.
(смт  Есхар)  оформити  належним  чином  документи  щодо  здійснення
торговельної діяльності.

1.4. Чкаловському,  Малинівському  селищним  головам  вжити  дієвих
заходів  щодо  оформлення належним  чином  документів  на  торговельні
майданчики, які розташовані на території відповідної ради.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
2.1. Узгодити  із  сільгоспвиробниками,  які  здійснюють  діяльність  на

території  відповідної  ради,  умови,  за  якими  вони  можуть  здійснювати
безперешкодну торгівлю сільськогосподарською продукцією, вирішити питання
щодо виділення їм торгових місць для продажу залишків продукції.

2.2. Разом  із  контролюючими  органами  вжити  заходів,  які  будуть
направлені на ліквідацію торгівлі неякісними, фальсифікованими товарами та
товарами, що заборонені для торгівлі.

2.3. Проаналізувати стан забезпечення мешканців громади соціальними
сортами хліба.

2.4. Зобов'язати  фізичних  осіб-підприємців,  які  зареєстровані  на
території  відповідної ради, забезпечити постійну наявність соціальних сортів
хліба на підприємствах торгівлі.

3. Рекомендувати  начальнику  Чугуївського  міськміжрайонного
управління  Головного  управління  Держсанепідслужби  у  Харківській  області,
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головному  державному  санітарному  лікарю  Чугуївського,  Печенізького  та
Шевченківського  районів  Кульбашній О.О.,  начальнику  управління
ветеринарної  медицини  в  Чугуївському  районі  -  головному  державному
інспектору  ветеринарної  медицини  Чугуївського  району  Кривогузу  М.О.
забезпечити  належний  рівень  контролю  за  дотриманням  суб’єктами
господарювання у торговельній мережі району санітарних і ветеринарних вимог
згідно з діючим законодавством України.

4. Начальнику  управління  агропромислового  розвитку  районної
державної  адміністрації  Беліменку  Є.С.  сприяти  реалізації  продукції
сільгоспвиробників району у мережі магазинів та на ринку району. 

5. Начальнику  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної
державної адміністрації Альошиній С.С.:

5.1. Підготувати  та  надіслати  листа  до  хлібопекарських  підприємств
області з проханням щодо постачання хліба соціальних сортів на торговельні
підприємства району.

5.2. Разом  з  місцевими  радами  району,  суб’єктами  підприємницької
діяльності постійно проводити роботу щодо збереження стабільних цін на хліб
масового вжитку на підприємствах торгівлі району. 

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Альошина

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 27 жовтня 2015 року

7. Про  виконання  розпорядження  голови  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  від  11.05.2010  № 426  “Про  організацію
оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках”.

Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання розпорядження
голови Чугуївської районної державної адміністрації від 11.05.2010 № 426 “Про
організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках”, колегія ра-
йонної державної адміністрації відмічає, що районною державною адміністра-
цією,  керівництвом  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району,  дирекцією
комунального підприємства “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
“Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської області було проведено певну
роботу  щодо  створення  сприятливих  умов  для  забезпечення  відпочинку  та
оздоровлення дітей, збереження та підтримки діяльності дитячих закладів від-
починку та оздоровлення.

Питання  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  району  завжди  було  і  є
пріоритетним напрямом діяльності районної державної адміністрації.

Оздоровча кампанія 2015 року розпочалась відповідно до розпоряджень
голови Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.2010 № 205 “Про
організацію  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  у  2010-2015  роках”,  голови
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  від  11.05.2010  №  426  “Про
організацію оздоровлення  та  відпочинку  дітей  у  2010-2015  роках”,  районної
Програми “Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки”,
затвердженої  рішенням  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  від
23.12.2011 (із змінами).

За  період  літньої  оздоровчої  кампанії  різними  формами  відпочинку
оздоровились 4262 особи, що складає 98,18% від загальної кількості дітей віком
від 7 до 17 років (4341),  з  них 3412 дітей (100%), які  потребують особливої
соціальної уваги та підтримки.

З метою організації роботи щодо своєчасного відкриття дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, комісія з питань перевірки готовності до відкриття
дитячих  закладів  оздоровлення  та  відпочинку,  що  знаходяться  на  території
району, та в період їх функціонування, згідно з графіком виїздів, обстежила 16
закладів відпочинку з денним перебуванням, які знаходяться в літній період на
базі загальноосвітніх навчальних закладів району (в яких відпочило 1368 осіб,
що  складає  31,5%)  та  комунальне  підприємство  “Чугуївський  районний
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дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської об-
ласті (за три табірні зміни прийняв на оздоровлення 432 особи). Заклади оздо-
ровлення та відпочинку розпочали своє функціонування згідно з актами прий-
мання.

Дитячий оздоровчий заклад “Політехнік” (власник Національний політех-
нічний університет) та позаміський заклад оздоровлення та відпочинку “Політ”
(власник ЗАТ завод “Південкабель”) влітку поточного року не працювали через
відсутність належного функціонування.

Через Департамент у справах молоді та спорту Харківської обласної дер-
жавної адміністрації за кошти обласного бюджету в 12 закладах оздоровлення
та відпочинку, що знаходяться на території Харківської області та за її межами,
оздоровилось 132 особи із 20 населених пунктів району.

Решта дітей району оздоровилась в дитячих оздоровчих закладах та сана-
торіях за рахунок підприємств, організацій, батьківських коштів.

Протягом кількох  років  поспіль  вагомий внесок  у  реалізацію районної
Програми “Організація оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки”,
затвердженої  рішенням  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  від
23.12.2011 (із змінами), роблять сільгосппідприємства, установи та організації
району,  які  надають  допомогу  у  підготовці  до  відкриття  комунального  під-
приємства “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуїв-
ської районної ради Харківської області.

Оздоровча кампанія 2015 року пройшла на задовільному рівні. 
Виходячи з вищевикладеного, з метою створення сприятливих умов для

забезпечення  відпочинку  та  оздоровлення  дітей,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Відділу освіти районної державної адміністрації (Волосенко Л.М.), ре-
комендувати директору комунального підприємства “Чугуївський районний ди-
тячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської об-
ласті Василенко В.А.:

1.1. Розробити план заходів щодо організації проведення ремонтних робіт
в комунальному підприємстві “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
“Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської області.

1.2. Сприяти покращенню діяльності дитячих закладів відпочинку з ден-
ним перебуванням, які знаходяться в літній період на базі загальноосвітніх на-
вчальних  закладів  району  та  комунального  підприємства  “Чугуївський  рай-
онний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Харків-
ської області в частині надання оздоровчих та відпочинкових послуг.

1.3. Створити сприятливі умови для більш повної реалізації права кожної
дитини на оздоровлення, відпочинок, соціальний захист, безпечні умови життя,
задоволення культурних, пізнавальних та інших потреб.

1.4. Вжити заходів щодо забезпечення закладів відпочинку з денним пере-
буванням, які знаходяться в літній період на базі загальноосвітніх навчальних
закладів району та комунального підприємства “Чугуївський районний дитячий
оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Харківської області, пит-
ною водою гарантованої  якості,  відповідно  до  вимог  Державних  санітарних
правил і норм України.
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1.5. Виконувати вимоги щодо влаштування території закладів відпочинку
з денним перебуванням, які знаходяться в літній період на базі загальноосвітніх
навчальних закладів району та комунального підприємства “Чугуївський рай-
онний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Харків-
ської  області,  безумовно додержуватися виконання санітарно-гігієнічних пра-
вил, відповідно до Державних санітарних Правил і норм України “Улаштуван-
ня, утримання та організація діяльності дитячих оздоровчих закладів (ДсанПіН
5.5.5.23-99)”.

2. Службі у справах дітей районної державної адміністрації (Сєрокурова
Г.О.) сформувати банк даних на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та надати списки до сектору у справах молоді та спорту районної
державної адміністрації для направлення дітей до закладів відпочинку та оздо-
ровлення. 

3. Рекомендувати сільським, селищним головам розробити та затвердити
місцеві  програми організації  відпочинку і  оздоровлення дітей на 2016 рік та
передбачити кошти на їх фінансування.

4. Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації  (Бурейко
Т.М.)  забезпечити  своєчасне  фінансування  заходів  щодо  організації  літнього
відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році. 

5. Рекомендувати  директору  комунального  підприємства  “Чугуївський
районний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” Чугуївської районної ради Хар-
ківської області Василенко В.А. та сільським, селищним головам про вжиті за-
ходи інформувати районну державну адміністрацію через сектор у справах мо-
лоді та спорту районної державної адміністрації (Рябініна І.М.).

6. Сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
(Рябініна І.М.) підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Рябініна

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 27 жовтня 2015 року

8. Про  стан   виконавської  дисципліни  у  районній  державній
адміністрації за 9 місяців 2015 року”.

Розглянувши  питання  про  стан  виконавської  дисципліни  у  районній
державній  адміністрації  за  9  місяців  2015  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 в структурних
підрозділах районної державної адміністрації.

На початку 2015 року на контролі перебувало 514 документів. Протягом
9 місяців  2015 року районною державною адміністрацією взято на  контроль
714  документів,  з  них:  33  розпорядження  та  25  доручень  голови  обласної
державної  адміністрації,  41  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації, 1 доручення заступника голови районної державної адміністрації,
519  листів  та  інших  документів  посадових  осіб  обласної  державної
адміністрації,  10  районних  програм;  156  листів  та  інших  документів
територіальних  органів,  центральних  органів  виконавчої  влади,  органів
місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів, звернень
депутатів всіх рівнів, у тому числі внутрішніх документів районної державної
адміністрації. 

Загальна кількість документів,  що перебували на контролі за  9 місяців
2015  року,  складала  1228.  У  зв’язку  з  введенням  в  дію  нового  порядку
призначення  житлових субсидій  та  проведенням  чергових  виборів  депутатів
місцевих рад та сільських, селищних голів, збільшилась кількість контрольних
документів  на 27,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року (961). 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
в  районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  структурними
підрозділами районної  державної  адміністрації  було надано 2017 інформацій
(проміжних та остаточних) про виконання завдань, зазначених у контрольних
документах,  що  в  середньому  складало  по  12  інформацій  щодня.  В
аналогічному періоді 2014 року кількість наданих інформацій (проміжних та
остаточних) про виконання завдань склала 2127, що свідчить про збільшення
кількості наданих завдань в контрольних документах.

Протягом  звітного  періоду  було  отримано  257  документів  з  дуже
стислими термінами виконання,  з  них:  149 – з  терміном виконання від 1 до
3 днів, 108 – від 4 до 7 днів.
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Аналізуючи  надходження  документів  термінового  характеру,  у
порівнянні  з  попереднім періодом 2014 року,  можна зазначити,  що кількість
документів, які  необхідно виконувати в дуже стислі терміни, збільшилась на
31 документ та становила 226. 

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  509 документів,  що  складає  41%  від
загальної кількості контрольних документів (1228), з них: 16 розпоряджень та
24 доручення  голови обласної  державної  адміністрації,  24  розпорядження та
2  доручення  голови  районної  державної  адміністрації,  319  листів  та  інших
документів  посадових  осіб  обласної  державної  адміністрації,  6  районних
програм,  118 інших документів  територіальних органів,  центральних органів
виконавчої  влади,  правоохоронних  та  контролюючих  органів,  звернень
депутатів всіх рівнів, в тому числі внутрішніх документів районної державної
адміністрації.

Завдяки   системі  електронного  документообігу  FossDoc  здійснюється
організація, обробка та узгодження проектів документів, ведення електронного
архіву,  контроль  за  виконанням  документів  структурними  підрозділами
районної  державної  адміністрації,  своєчасне  внесення  вихідних  номерів,
відслідкування термінів виконання документів та зняття документів з контролю.

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 з метою  поліпшення роботи з організації контролю, безумовного
усунення  недоліків  в  роботі,  підвищення  якості  підготовки  документів  та
посилення виконавської дисципліни, персональної відповідальності керівників
за своєчасну та якісну реалізацію вимог актів і доручень Президента України,
документів Кабінету Міністрів України, голів обласної державної адміністрації
та районної державної адміністрації колегія районної державної адміністрації
вважає за необхідне:

1. Першому заступнику голови, заступнику голови районної державної
адміністрації:

1.1.  Всебічно  аналізувати  стан  справ  у  доручених  сферах  і  галузях,
підвищити  вимогливість  до  управлінських  кадрів,  удосконалити  роботу  з
організації та контролю за виконанням документів та тримати на особистому
контролі стан їх виконання.

1.2.  Вживати заходів щодо своєчасного розгляду депутатських звернень.
1.3. Підвищити вимогливість до керівників підпорядкованих структурних

підрозділів районної державної адміністрації за своєчасне і  якісне виконання
завдань, визначених у документах органів влади вищого рівня, розпорядженнях
та дорученнях голів обласної та районної державних адміністрацій.

1.4.  Невідкладно розглядати та погоджувати (візувати) документи, які
мають стислі терміни виконання.  

1.5.  Удосконалити  організаційні  заходи  щодо  забезпечення  виконання
указів,  розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень
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Кабінету  Міністрів  України,  звернень  народних  депутатів  України,
розпоряджень, доручень та протоколів голів обласної державної адміністрації та
районної  державної  адміністрації  шляхом  посилення  дієвого  контролю:
щоденного, щотижневого, щомісячного, щоквартального, щорічного.

1.6.  Систематично аналізувати причини порушення термінів виконання
контрольних  документів,  в  установленому  порядку,  притягувати  до
відповідальності працівників, які невчасно або не в повному обсязі виконують
контрольні документи.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1.  Провести  роботу  щодо  недопущення  в  подальшому  надання

інформації про виконання контрольних документів із порушенням визначених
термінів.

2.2.  Особливу  увагу  звернути  на  необхідність  поліпшення  якісної
підготовки проектів розпорядчих документів.

2.3.   Вживати  заходів  щодо  безумовного  виконання  розпоряджень  та
доручень  голів  обласної  державної  адміністрації  та  районної  державної
адміністрації.

2.4. Попередити керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації  про  персональну  відповідальність  за  своєчасну,  не  пізніше  30-
денного терміну, якісну підготовку планів контролю та недопущення порушень
термінів  внутрішнього  контролю  виконання  документів,  встановлених
регламентуючими документами районної державної адміністрації.

3. Сектору  контролю  апарату  районної  державної  адміністрації
(Горлачова О.А.):

3.1. Здійснювати щоквартальний аналіз стану виконавської дисципліни,
результати  доводити  до  відома  керівництва  та  керівників  структурних
підрозділів районної державної адміністрації для відповідного реагування. 

3.2.  Продовжити  практику  перевірок  стану  роботи  з  контрольними
документами,  розпорядженнями  і  дорученнями  голів  обласної  державної
адміністрації  та  районної  державної  адміністрації  в  структурних підрозділах
районної державної адміністрації, надання практичної та методичної допомоги
на місцях, вносити  пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

3.3.  Постійно  здійснювати  упереджувальні  заходи  щодо  своєчасного
виконання документів, продовжувати щоденний їх моніторинг.

3.4. Продовжувати  роботу  з  удосконалення  контролю  шляхом  більш
ефективного застосування  системи електронного документообігу Foss Doc при
проведенні аналітичної роботи з питань виконавської дисципліни.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Рябініна
Герман
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