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1. Про стан ринку праці та виконання Програми зайнятості
населення Чугуївського району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  ринку  праці  та
виконання  Програми зайнятості  населення  Чугуївського  району,  затверджену
рішенням сесії районної ради від 30.03.2012 року, колегія районної державної
адміністрації  та  Координаційний  комітет  сприяння  зайнятості  населення
відзначають, що з метою поліпшення ситуації у цій сфері, районною державною
адміністрацією вживається ряд заходів. 

Ситуація на офіційному ринку праці була керованою, відбувались певні
позитивні  зміни:  створювалися  нові  робочі  місця,  масового  скорочення
працівників  з  підприємств  району  не  спостерігалося,  рівень  економічного
безробіття склав 1,09 %. 

Завдання Програми зі створення робочих місць у 2012 році виконано на
165 %, за 10 місяців 2013 року - на  72,5 %.  Чисельність створених робочих
місць перевищувала ліквідовані у 2012 році в 5 разів, у 2013 - в 2,6. 

В  поточному  році  вперше  кожною  сільською  та  селищною  радою
розроблена та затверджена рішенням сесії Програма проведення громадських
робіт  на  2013  рік.  У  2012  році  на  проведення  громадських  та  інших  робіт
тимчасового  характеру  з  бюджетів  сільських,  селищних  рад  виділено
48 тис.грн, з початку поточного року виділено та використано 99,2 тис.грн. До
участі в громадських роботах було залучено більше 1200 безробітних громадян.

Протягом дії Програми фінансову допомогу по безробіттю за весь період
для  відкриття  власної  справи  отримали  24  безробітних,  виплачено  коштів  з
Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття  у
сумі 397,0 тис.грн.

У поточному році  спеціалістами центру  зайнятості  надано більше,  ніж
14 тисяч  профорієнтаційних,  профінформаційних  та  профконсультаційних
послуг зайнятому та незайнятому населенню. 

Реалізація заходів Програми у 2012-2013 роках дозволила розв’язати ряд
проблем у сфері зайнятості.

Але, як сільськогосподарському, району притаманне сезонне безробіття,



яке спричиняється періодичними коливаннями в попиті на робочу силу залежно
від  сезонних  потреб.  Тому,  деякі  підприємства  аграрного  сектору  з  метою
зберігання чисельності  працюючих вимушені  переходити на роботу в  режим
неповної  зайнятості  (ПАТ  “Моспанівське”,  ПрАТ  “Тепличний”,  агрофірма
“Іванівський лан” ТОВ, агрофірма “Надія” ТОВ). 

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  реалізації  державної  політики  у
сфері  зайнятості  населення,  колегія  районної  державної  адміністрації  та
Координаційний комітет сприяння зайнятості населення вважають за необхідне:

1. Рекомендувати  директору  Чугуївського  міського  районного  центру
зайнятості (Масалітіна Л.Л.):

1.1. Вжити дієвих заходів щодо виконання завдання Програми зайнятості
населення Чугуївського району на 2013 рік в частині проведення громадських
робіт та інших робіт тимчасового характеру.

1.2. Провести  вивчення  питання  щодо  можливостей  залучення
безробітних до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру
на територіях сільських, селищних рад.

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

2.1. Проаналізувати причини роботи підприємств, установ, організацій в
режимі неповного робочого дня (тижня).

2.2. Вжити  організаційних  заходів  щодо  повного  використання  у
2013 році коштів місцевих бюджетів, передбачених на проведення громадських
та інших робіт тимчасового характеру.

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

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

Ковтун

Герман
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2. Про роботу Чугуївського міського районного центру зайнятості
щодо залучення безробітних до участі в громадських та інших роботах

тимчасового характеру.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  роботу  Чугуївського
міського районного центру зайнятості щодо залучення безробітних до участі в
громадських  та  інших  роботах  тимчасового  характеру,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  Координаційний  комітет  сприяння  зайнятості
населення відзначають, що з метою поліпшення ситуації у цій сфері, районною
державною адміністрацією вживається ряд заходів. 

Проведення громадських робіт, як додаткових форм зайнятості, дозволило
знизити  соціальну  напругу  на  ринку  праці району.  За  рекомендаціями
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  Чугуївського  міського
районного центру зайнятості  в  поточному році  вперше кожною сільською та
селищною  радою  розроблена  та  затверджена  рішенням  сесії  Програма
проведення громадських робіт на 2013 рік.   

Вперше,  відповідно  до  нового  законодавства,  фінансування  організації
таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів
місцевих  бюджетів  та  Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального
страхування України на випадок безробіття. 

Всього  у  2013  році  було  виділено  коштів  з  місцевих  бюджетів  на
виконання громадських робіт у сумі 117,9 тис.грн, що складає 244 %.  

Організація проведення громадських робіт надала можливість по кожній
сільській  та  селищній  раді  забезпечити  тимчасовою  зайнятістю  безробітних
громадян  за  місцем  проживання.  У  середньому  щомісячно  до  участі  в
громадських роботах по кожній сільській та селищній раді залучались від 1 до
5 осіб,  відповідно  до  кошторису.  Тривалість  участі  у  громадських  роботах  у
середньому складає 20 робочих днів на місяць. 

Також у 2013 році були організовані роботи тимчасового характеру, які



проводяться  за  рахунок  коштів  підприємств  Чугуївського  району.  Роботи
тимчасового  характеру  були  організовані  такими  підприємствами:
ПАТ «Мосьпанівське»,  ТОВ  «Леб’язький  цегельний  завод»,
ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ «Агрофірма ім. І.Ю.Репіна», Введенська
селищна рада, ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм».

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  реалізації  державної  політики  у
сфері  зайнятості  населення,  колегія  районної  державної  адміністрації  та
Координаційний комітет сприяння зайнятості населення вважають за необхідне:

1. Рекомендувати  Зарожненському  сільському  голові  Бичковій  О.С.
вирішити питання щодо повного використання виділених коштів на проведення
громадських робіт у поточному році.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам розробити та затвердити
рішеннями  сесій  Програми  проведення  громадських  та  інших  робіт
тимчасового  характеру  на  2014  рік  з  визначенням  обсягів  фінансування,
переліку  видів  робіт  та  підприємств,  організацій,  установ,  на  яких  будуть
створені додаткові робочі місця. 

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

3.1. Оприлюднити  в  засобах  масової  інформації  умови  проведення
громадських та інших робіт тимчасового характеру.

3.2. Провести  семінар-нараду  з  сільськими,  селищними  головами  та
керівниками  провідних  підприємств  району  щодо  можливостей  проведення
громадських робіт.

4. Начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної  державної  адміністрації  Лисянському  О.С. підготувати  проект
розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного питання.

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

Ковтун

Геоман
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3. Про стан розрахунків з Пенсійним фондом України.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  з  питання  забезпечення
виконання планових надходжень до бюджету Пенсійного фонду та зменшення
недоїмки, колегія районної державної адміністрації та Координаційний комітет
сприяння зайнятості населення  відзначають, що з метою поліпшення ситуації у
цій сфері  робота управління за дев’ять місяців  2013 року була спрямована на
реалізацію соціальних реформ щодо підвищення стандартів життя, зростання
ефективності та стабільності соціального захисту.

Поряд  з  певними  досягненнями  в  наповненні  бюджету  і  забезпеченні
виконання планових показників, проблемним питанням залишається погашення
наявних  боргів  платників  перед  Пенсійним  фондом  України,  зокрема
державними підприємствами та підприємствами комунальних форм власності.

З  метою  підвищення  ефективності  роботи  щодо  погашення
заборгованості  по  платежах,  здійснення  своєчасної  сплати  внесків  до
Пенсійного  фонду  України,  колегія  районної  державної  адміністрації  та
Координаційний комітет сприяння зайнятості населення вважають за необхідне:

1. Рекомендувати керівникам комунального підприємства «Малинівка» та
«Есхарівського  житлово-комунального  експлуатаційного  управління-2011»
своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески до Пенсійного фонду України,
вжити  дієвих  заходів  щодо  повної  ліквідації  заборгованості  по  внесках  до
Пенсійного фонду України. 

2. Рекомендувати  Малинівському  та  Есхарівському  селищним  головам
вжити всіх дієвих заходів щодо повного погашення заборгованості  по сплаті
внесків на підприємствах, що знаходяться у комунальній власності відповідних
територіальних громад.

3. Рекомендувати  начальнику  відділу  державної  виконавчої  служби
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  в  Харківській  області
посилити роботу з виконання судових рішень щодо стягнення заборгованості по
внесках до Пенсійного фонду України.

4. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та будівництва



районної державної адміністрації вжити невідкладних заходів, спрямованих на
виправлення ситуації,  що склалася з  виплатою заробітної  плати працівникам
житлово-комунальних  підприємств  та  розрахунками  до  Пенсійного  фонду
України. 

5. Рекомендувати  начальнику  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Чугуївському районі Харківської області:

5.1. Активізувати  роботу  щодо  забезпечення  виконання  планових
надходжень до бюджету Пенсійного фонду та зменшення недоїмки.

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

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

Ковтун

Герман
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4. Про стан розроблення (оновлення) генеральних планів
населених пунктів району та розроблення Схеми планування території

району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  розроблення
(оновлення) виконкомами сільських, селищних рад району генеральних планів
населених пунктів району та розроблення районною державною адміністрацією
Схеми планування території Чугуївського району відповідно до статей 15, 16,
17,  25  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  колегія
районної  державної  адміністрації  та  Координаційний  комітет  сприяння
зайнятості  населення  відмічають,  що  виконкомами  сільських,  селищних  рад
активізовано роботу з цього питання.

Активно проводиться робота виконкомами Чкаловської, Новопокровської
селищних  та  Кам'яноярузької  сільської  рад,  які  прийняли  рішення  щодо
коригування генеральних планів та планувальних рішень у населених пунктах.

Чкаловською  селищною  радою  01.09.2013  було  розпочато  проектно-
вишукувальні роботи по коригуванню генерального плану смт Чкаловське.

Новопокровською селищною  радою розпочато  роботи  щодо  виконання
геодезичної основи населеного пункту смт Новопокровка.

Чугуївською  районною  державною  адміністрацією  на  50%  виконано
проектно-вишукувальні  роботи  Схеми  планування  території  Чугуївського
району.

З метою неухильного дотримання вимог чинного законодавства у сфері
містобудування,  колегія  районної  державної  адміністрації  та  Координаційний
комітет сприяння зайнятості населення вважають за необхідне:

1. Рекомендувати  Кам'яноярузькому,  Коробочкинському  сільським  та
Есхарівському,  Новопокровському,  Чкаловському,  Введенському  селищним
головам:

1.1. Вжити  заходів  щодо  прискорення  розробки  містобудівної
документації (коригування генеральних планів), передбачити кошти у 2014 році
на виконання цих робіт.

1.2. Про  хід  коригування  генеральних  планів  інформувати  сектор



містобудування  і  архітектури  районної  державної  адміністрації  один  раз  на
півріччя до 25 числа місяця наступного за звітним періодом.

2. Сектору містобудування і архітектури районної державної адміністрації
(Старусьову П.Л.):

2.1. Надавати виконкомам сільських, селищних рад необхідну практичну
та методичну допомогу при розробленні містобудівної документації.

2.2. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з зазначеного питання. 

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

Ковтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11

спільного засідання колегії 
районної державної адміністрації

та Координаційного комітету сприяння зайнятості населення
від 26 листопада 2013 року

5. Про соціальну підтримку розвитку фізичної культури і спорту на
території Чугуївського району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  соціальну  підтримку
розвитку фізичної культури і спорту на території  Чугуївського району, колегія
районної  державної  адміністрації  та  Координаційний  комітет  сприяння
зайнятості  населення  відмічають,  що  у  районі  працює  дві  дитячо-юнацькі
спортивні  школи:  комунальний  заклад  "Дитячо-юнацька  спортивна  школа
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області"  (далі – КЗ "ДЮСШ")  та
Чугуївська  дитячо-юнацька  спортивна  школа  "Колос"  Харківської  обласної
організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК
України (далі – Чугуївська ДЮСШ "Колос"). Укомплектовано 76 груп, працює
9 відділень, в яких займається 1232 вихованця, що складає 33,3% від загальної
кількості дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району
(3699 дітей), це на 26 осіб більше в порівняні з минулим роком (1206). За звітній
період  з  різних  видів  спорту  підготовлено:  чемпіонів  та  призерів  України  –
3 особи; призерів Всеукраїнських турнірів – 9; чемпіонів та призерів області –
35; кандидатів в майстри спорту – 2; першорозрядників – 89; ІІ, ІІІ та юнацьких
розрядів – 718.

Кожного  року  на  території  району  проводиться  Спартакіада  серед
колективів фізичної культури, організацій, агрофірм, сільських та селищних рад
з 10 видів спорту.

У районі має своє місце розвиток неолімпійських видів спорту.
Найкращим  фізкультурним  колективом  району  є  Чугуєво-Бабчанський

лісний коледж з належною спортивною базою, на якій щорічно проводяться:
Спартакіада  коледжу,  Дні  здоров’я,  різноманітні  турніри,  змагання  в  рамках
районної Спартакіади, міжгалузеві спартакіади.  

Комунальним  підприємством  –  районний  центр  фізичного  здоров’я
населення  "Спорт  для  всіх"  організовано  та  проведено  понад
спортивно-оздоровчої роботи.

Завдяки підтримці з боку Харківської обласної державної адміністрації в



районі  проведена  робота  щодо  зміцнення  матеріальної  бази,  зроблено
капітальний ремонт спортивної зали та встановлено майданчик з тренажерним
обладнанням  на  території  Коробочкинського  навчально-виховного  комплексу
Чугуївської районної ради Харківської області.

З  метою  покращення  спортивно-масової  роботи  на  території  району,
колегія районної державної адміністрації та Координаційний комітет сприяння
зайнятості населення вважають за необхідне:

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

1.1. Удосконалити  у  загальноосвітніх,  дошкільних  навчальних  закладах
району  систему  контролю за  станом  фізичного  розвитку  та  здоров’я  дітей  і
учнівської молоді.

1.2. Продовжити роботу щодо проведення у загальноосвітніх, дошкільних
навчальних закладах району масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів:  "Шкіряний  м’яч",  "Нащадки  козацької  слави",  "Тато,  мама  і
я – спортивна сім’я", "Юний пожежник", районної спартакіади серед учнівської
молоді "Спорт протягом життя".

2. Комунальному  підприємству  –  районний  центр  фізичного  здоров’я
населення  "Спорт  для  всіх"  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
(Кравченко Г.О.): 

2.1. Щорічно проводити міжгалузеві спартакіади, включаючи до програми
змагання з масових, доступних видів спорту.

2.2. Залучати допризовну молодь до фізкультурно-оздоровчої  діяльності
та участі у змаганнях.

2.3. Надавати  інформаційно-методичну  допомогу виконкомам  сільських
та  селищних  рад  в  організації  та  проведенні  фізкультурно-масових  та
спортивних заходів.

2.4. Проводити інформаційну та просвітницьку роботу в засобах масової
інформації  щодо пропаганди фізичної  культури та спорту,  здорового способу
життя.

3. Комунальному закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської
районної  ради  Харківської  області"  (Чернишов  О.С.),  рекомендувати
Чугуївській дитячо-юнацькій спортивній школі Харківської обласної організації
Всеукраїнського  фізкультурно-спортивного  товариства  "Колос"  АПК  України
(Коновалов Є.О.): 

3.1. Вживати  заходів  щодо  збереження  мережі  дитячо-юнацьких
спортивних шкіл незалежно від підпорядкування, типу та форм власності. 

3.2. Брати  участь  в  обласних  змаганнях  серед  вихованців
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, обласній Спартакіаді з видів спорту серед
районів і міст ІІ групи, галузевих змаганнях.

3.3. Постійно  здійснювати  модернізацію  матеріально-технічної  бази
дитячо-юнацьких  шкіл,  облаштовуючи  їх  необхідним  обладнанням  та
інвентарем.

3.4. Організовувати  на  базі  дитячих  оздоровчих  закладів  спеціалізовані
зміни для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.



4. Рекомендувати сільським та селищним головам:
4.1. Щороку  при  складанні  місцевих  бюджетів  передбачати  кошти  на

фінансування фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів.
4.2. Розглянути  питання  щодо  введення  до  штатного  розпису  посади

фахівців  фізкультури  та  спорту  для  організації  фізкультурно-оздоровчої  та
спортивно-масової  роботи  із  населенням,  із  розрахунку  1  інструктор  на
5 тис. населення.  

4.3. Щороку  під  час  проведення  місячника  "Спорт  для  всіх  –  спільна
турбота"  проводити  сезонні  ремонтно-відновлювальні  роботи  спортивних
споруд.

4.4. Щорічно  на  засіданнях  виконкомів  сільських  та  селищних  рад
розглядати питання щодо  розвитку фізичної культури та спорту на селі.

5. Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
надавати  інформаційно-методичну  допомогу комунальному  закладу  "Дитячо-
юнацька  спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області",
Чугуївській дитячо-юнацькій спортивній школі Харківської обласної організації
Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" АПК України з
метою якісної організації учбово-тренувального процесу.

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

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

Ковтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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спільного засідання колегії 
районної державної адміністрації

та Координаційного комітету сприяння зайнятості населення
від 26 листопада 2013 року

6. Про стан підготовки і підвищення кваліфікації державних
службовців районної державної адміністрації та розгляд кандидатів для

участі в конкурсному відборі на навчання до Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України за державним замовленням за

спеціальностями галузі знань «державне управління» у 2014 році.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  підготовки  і
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  районної  державної
адміністрації  та  розгляд  кандидатів  для  участі  в  конкурсному  відборі  на
навчання  до  Харківського  регіонального  інституту  державного  управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України  за
державним  замовленням  за  спеціальностями  галузі  знань  «державне
управління»  у  2014  році, колегія  районної  державної  адміністрації  та
Координаційний  комітет  сприяння  зайнятості  населення  відзначають, що
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  є  одним  із  пріоритетних
напрямів кадрової роботи в районній державній адміністрації і здійснюється на
підставі обласних планів-графіків.

Протягом  звітного  періоду  двоє  працівників  районної  державної
адміністрації вступило до вищих навчальних закладів для здобуття вищої освіти
за  спеціальностями  галузі  знань  «державне  управління»
(Харківська  Ю.О.,  начальник  відділу  фінансово-господарського  забезпечення
апарату,  головний  бухгалтер,  до  ХарРІ  НАДУ)  і  Володько  І.В.,  начальник
відділу  житлово-комунального  господарства  та  будівництва,  до  Харківського
національного  економічного  університету  (далі  –  ХНЕУ));  3  працівники
продовжують  заочно  навчатись  у  ХарРІ  НАДУ  за  спеціальністю  «державне
управління».  Наразі  в  районній  державній  адміністрації  працює  7  магістрів
державного управління та 9 магістрів державної служби.

У  поточному  році  в  районній  державній  адміністрації  проведено
відповідну  роботу  з  добору  кандидатів  для  участі  в  конкурсному  відборі  на



навчання  до  ХарРІ  НАДУ  у  2014  році.  Станом  на  01  листопада  2013  року
виявив  бажання  навчатися  у  ХарРІ  НАДУ  за  спеціальністю  галузі  знань
«державне  управління»  освітньо-кваліфікаційного  рівня  магістр  за  заочною
формою  навчання  Коростельов  В.В.,  заступник  голови  районної  державної
адміністрації, та Онищенко Ю.В., начальник відділу інфраструктури районної
державної адміністрації. 

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;  запровадити  практику  стажування
державних службовців самостійних структурних підрозділів в апараті районної
державної адміністрації; посилити роботу з організації підвищення кваліфікації
за  професійними  програмами  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  та
Координаційний комітет сприяння зайнятості населення вважають за необхідне:

1. Направити  довідку  «Про  стан  підготовки  і  підвищення  кваліфікації
державних службовців районної державної адміністрації та розгляд кандидатів
для участі  в конкурсному відборі на навчання до Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного управління
при  Президентові  України  за  державним  замовленням  за  спеціальностями
галузі  знань  «державне  управління»  у  2014  році»  керівникам структурних
підрозділів районної державної адміністрації для вжиття відповідних заходів.

2. Рекомендувати  Коростельова  В.В.,  заступника  голови  районної
державної адміністрації, та Онищенка Ю.В., начальника відділу інфраструктури
районної  державної  адміністрації  до  вступу  на  навчання  до  Харківського
регіонального  інституту  державного  управління  Національної  академії
державного управління при Президентові України.

3. Відділу  кадрової  роботи  апарату  районної  державної  адміністрації
направити до обласної державної адміністрації список осіб, рекомендованих до
вступу  на  навчання  до  Харківського  регіонального  інституту  державного
управління  Національної  академії  державного  управління  при  Президентові
України у 2014 році.

4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
4.1. Проаналізувати  стан  роботи  з  кадрами,  організацію  професійного

навчання та підвищення кваліфікації  державних службовців.  За результатами
аналізу здійснити заходи щодо усунення виявлених недоліків.

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

4.3. Провести  роботу  з  визначення  потреби  у  підготовці  державних



службовців за спеціальностями галузі знань «державне управління» для вступу
на навчання  до  Харківського регіонального інституту державного управління
Національної  академії  державного  управління  при  Президентові  України
у 2015 році. 

4.4. Визначити кандидатів для участі у конкурсному відборі на навчання
за  державним  замовленням  до  магістратури  державної  служби  Харківського
національного економічного університету у 2014 році. 

4.5. Взяти  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.

5. Відділу  кадрової  роботи  апарату  районної  державної  адміністрації
підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.

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

Ковтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11

спільного засідання колегії 
районної державної адміністрації

та Координаційного комітету сприяння зайнятості населення
від 26 листопада 2013 року

7. Про хід виконання рішення колегії районної державної
адміністрації від 22 листопада 2011 року „Про хід виконання районної

Програми розвитку сфери побутового бслуговування населення
Чугуївського району на 2011-2015 роки за 9 місяців”

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання  рішення
колегії районної державної адміністрації від 22 листопада 2011 року „Про хід
виконання  районної  Програми  розвитку  сфери  побутового  обслуговування
населення  Чугуївського  району  на  2011-2015  роки  за  9  місяців”,  колегія
районної  державної  адміністрації  та  Координаційний  комітет  сприяння
зайнятості населення відмічають, що роботу було спрямовано на забезпечення
подальшого розвитку сфери побутового обслуговування, збільшення обсягів і
спектра високоякісних побутових послуг, які надаються населенню, наближення
їх  до місць проживання та трудової  діяльності  громадян,  моніторинг мережі
побуту  та  уточнення  дислокації  об’єктів  побутового  обслуговування,
інформування населення шляхом розміщення інформації на веб-сайті районної
державної  адміністрації  та  опублікування  в  громадсько-інформаційній  газеті
Чугуївщини „Красная звезда”.

Разом  з  тим,  вперше  за  декілька  останніх  років  відбулося  фактичне
зменшення  кількості  побутових  послуг  у  порівнянні  з  попереднім  роком,
кількість послуг, що перестали надаватися перевищила кількість новостворених
послуг.  Також  вперше  не  виконано  щорічний  план  зростання  послуг,  який
визначено Програмою на 2013 рік.

З  метою  забезпечення  подальшого  розвитку  сфери  побутового
обслуговування,  збільшення  обсягів  послуг,  підвищення  якості  та  культури
обслуговування,  безумовного  виконання  рішення  колегії  районної  державної
адміністрації  від  22.11.2011  та  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  від  22.11.2011  №  844  „Про  хід  виконання  районної  Програми
розвитку сфери побутового обслуговування населення Чугуївського району на
2011-2015  роки  за  9  місяців”,  колегія  районної  державної  адміністрації  та
координаційний комітет сприяння зайнятості населення вважають за необхідне:

1. Рекомендувати  Базаліївському,  Великобабчанському,  Волохово-
Ярському,  Граківському,  Зарожненському,  Лебязькому,  Мосьпанівському  та



Юрченківському сільським головам: 
1.1. На  засіданнях  виконкомів  сільських  рад  розглянути  питання  про

незадовільне  виконання  пункту  1  рішення  колегії  районної  державної
адміністрації від 22.11.2011 щодо  створення підприємств (пунктів) побутового
обслуговування  населення  на  території  відповідних  рад,  заслухати
відповідальних осіб за стан розвитку сфери побуту.

1.2. Активізувати  роботу  виконавчих  комітетів  сільських  рад  та  вжити
заходів  щодо  створення  підприємств  (пунктів)  побутового  обслуговування
населення на підпорядкованій адміністративній території шляхом залучення та
стимулювання підприємців.

1.3. Вжити заходів щодо виявлення пунктів побуту або окремих осіб, які
намагаються працювати чи працюють у „тіньовому” секторі,  та легалізації їх
діяльності. 

2. Рекомендувати  Введенському,  Чкаловському  селищним  та
Граківському,  Зарожненському,  Іванівському,  Коробочкинському,  Леб’язькому
сільським головам:

2.1. На засіданнях виконкомів  селищних та  сільських рад   розглянути
питання  про  незадовільне  виконання  пункту  2  рішення  колегії  районної
державної  адміністрації  від  22.11.2011  щодо  організації  виїзної  форми
побутового  обслуговування  населення  віддалених  сіл  та  вжити  заходів з  її
запровадження.

3. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  щомісяця  інформувати
голову  районної  державної  адміністрації  через  управління  економічного
розвитку і торгівлі районної державної адміністрації про результати проведеної
роботи  щодо  створення  підприємств  (пунктів)  побутового  обслуговування
населення  на  території  відповідних  рад, організації  виїзної  форми  надання
побутових послуг населенню віддалених сіл та про зміни дислокації об’єктів
побуту. 

4. Управлінню  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації: 

4.1. Продовжити  практику здійснення  перевірок  роботи  виконкомів
сільських, селищних рад щодо виконання органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів  виконавчої  влади з  питань розвитку сфери
побутового  обслуговування  населення,  надавати  методичну  допомогу
виконкомам сільських, селищних рад, в яких відсутні об’єкти побуту, щодо їх
створення та організації виїзної форми обслуговуваня населення.

4.2. Забезпечити  щомісяця  розміщення  результатів  моніторингу
функціонування мережі побуту на веб-сайті районної державної адміністрації.

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

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

Ковтун

Герман
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