
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04 

 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 25 квітня 2017 року 

 

1. Про соціальну роботу з дітьми, сім’ями та молоддю у Чугуївському 

районі. 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про соціальну роботу з  дітьми, 

сім’ями та молоддю у Чугуївському районі, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що діяльність соціальних служб району спрямована на 

створення гідних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку 

дітей та молоді, захисту їх конституційних прав. У Чугуївському районі 

проводиться певна робота щодо підвищення якості надання соціальних послуг, 

розширення кількості категорій населення, охоплених соціальними послугами.   

Для ефективної реалізації в районі державної політики щодо соціальної 

роботи з дітьми, сім’ями та молоддю, колегія районної державної адміністрації 

вирішила:  

1. Службі у справах дітей Чугуївської районної державної адміністрації: 

1.1. Своєчасно, двічі на рік, обстежувати умови проживання та виховання 

дітей, що виховуються в сім’ях, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

1.2. Забезпечувати пріоритетність у вирішенні питань влаштування    

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надаючи перевагу 

влаштуванню їх до сімейних форм виховання. 

1.3. Організувати проведення заходів до Дня усиновлення. 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації, службі у справах дітей районної державної 

адміністрації, Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань 

попередження насильства та жорстокого поводження в сім’ях, де виховуються 

діти, у тому числі в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

3. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад вивчити питання 

щодо утримання посад фахівців із соціальної роботи за рахунок місцевих 

податків та зборів, виходячи з можливостей бюджетів сільських та селищних 

рад. 

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

молоді: 

4.1. Проводити соціально-профілактичну роботу, спрямовану на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді. 

4.2. Здійснювати соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які 
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перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги. 

4.3. Забезпечувати якісне надання соціальних послуг внутрішньо 

переміщеним особам, сім’ям військовослужбовців, які знаходяться в зоні 

проведення антитерористичної операції, сім’ям загиблих учасників 

антитерористичної операції, демобілізованим із зони проведення 

антитерористичної операції військовослужбовцям та членам їх сімей. 

4.4. Активізувати інформаційно-просвітницьку діяльність із висвітлення 

різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Разом із засобами масової інформації продовжити 

проведення роботи, направленої на пошук кандидатів у патронатні вихователі. 

  4.5. Вживати заходів щодо проведення на території району 

всеукраїнських акцій «Не залишити без уваги жодної дитини», «Життя без 

тютюнопаління». 

5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 
 

 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 

 
Рябініна 

 

Герман 
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2. Про стан організації діловодства та архівного зберігання 

документів у юридичних особах-джерелах формування Національного 

архівного фонду, які передають документи до архівного відділу Чугуївської 

районної державної адміністрації.   
 

Розглянувши та обговоривши інформацію про стан організації 

діловодства та архівного зберігання документів у юридичних                               

особах – джерелах формування Національного архівного фонду, які передають 

документи до архівного відділу Чугуївської районної державної адміністрації 

Харківської області (далі – архівний відділ), колегія районної державної 

адміністрації області відмічає, що архівним відділом вжито всіх необхідних 

заходів для розвитку архівної справи і діловодства, внаслідок чого за більшістю 

показників ситуація в районі є задовільною. 

Архівним відділом здійснюється робота з формування Національного 

архівного фонду, організаційно-методичної координації діяльності державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, в яких утворюються документи Національного архівного фонду,                 

у питаннях архівної справи і діловодства. 

Архівний відділ взаємодіє з юридичними особами-джерелами 

формування Національного архівного фонду у напрямах організації і 

вдосконаленні роботи відповідальних за ведення архіву та діловодство, 

взаємодії з експертними комісіями, наданні методичної допомоги в організації 

діловодства та зберіганні документів тощо.  

З метою підвищення фахового рівня співробітників, які працюють                      

з документами на підприємствах, в установах та організаціях, архівним 

відділом організовуються та проводяться семінари з підвищення кваліфікації 

для працівників, відповідальних за ведення архіву та діловодство Чугуївського 

району у питаннях архівної справи і діловодства.  

Проведення перевірок стану ведення архівної справи і діловодства, 

роботи експертних комісій в установах, семінарів з відповідальними за архів та 

діловодство, надання методичної допомоги дає позитивні результати. Зазначені 

заходи забезпечили позитивну динаміку з упорядкування документів                      

в установах Чугуївського району. Станом на 01.04.2017 90% юридичних осіб, 

що є джерелами комплектування архівного відділу, повністю описали 

документи постійного зберігання. 
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В управлінні агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації та Мосьпанівській сільській раді експертиза цінності документів 

не проводилася понад 20 років.  

З метою розвитку архівної справи і діловодства та вирішення існуючих 

проблемних питань, враховуючи вищевикладене, колегія районної державної 

адміністрації вирішила:  

1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату 

районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної 

державної адміністрації посилити контроль за станом архівної справи і 

діловодства у структурних підрозділах районної державної адміністрації.  

2. Начальнику управління агропромислового розвитку районної 

державної адміністрації провести експертизу цінності документів                       

та оформити її результати. 

3. Рекомендувати керівникам юридичних осіб – джерел формування 

Національного архівного фонду, які передають документи до архівного відділу: 

3.1. Своєчасно проводити експертизу цінності документів. 

3.2. Створити оптимальні умови зберігання архівних документів. 

3.3. Документування управлінської інформації та організацію роботи                 

з документами здійснювати відповідно до інструкцій з діловодства.  

4. Рекомендувати Мосьпанівському сільському голові провести 

експертизу цінності документів та оформити її результати. 

5. Начальнику архівного відділу: 

5.1. Здійснювати контроль за організацією ведення архівної справи                       

і діловодства у юридичних особах – джерелах формування Національного 

архівного фонду, які передають документи до архівного відділу; 

5.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
                                                 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Савінова 

 

Герман 
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3. Про підсумки  роботи із  зверненнями  громадян  в управлінні 

праці та соціального захисту  населення  районної  державної  адміністрації 

за І квартал 2017 року. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи із 

зверненнями громадян в управлінні праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації за І квартал 2017 року, колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що робота управління праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації проводилась у порядку, 

визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення 

громадян» (зі змінами), Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». 

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації були створені належні умови прийому громадян для своєчасного 

та якісного розгляду заяв, скарг та пропозицій, оперативного вирішення 

порушених в них питань, та вжиті заходи, спрямовані на покращення добробуту 

громадян, їхнього соціального захисту. 

Протягом І кварталу 2017 року на адресу управління праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації надійшло 14 звернень, що 

на 13 звернень менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Найбільш характерними питаннями, з якими зверталися громадяни, були 

питання призначення житлових субсидій та соціальних допомог – 8; надання 

матеріальної допомоги – 4; з інших питань – 2.  

На особистому прийомі у начальника та його заступників було прийнято  

57 громадян, що на 9 громадян більше в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. 

За рахунок місцевого бюджету протягом І кварталу 2017 року матеріальну 

допомогу отримали 44 особи на загальну суму 8,8 тис.грн. 

За звітний період до управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації надійшло 14 звернень через органи влади 

вищого рівня. Повторних та колективних звернень до управління праці та 

соціального захисту населення районної державної адміністрації не надходило.  

Із загальної кількості письмових звернень від пенсіонерів та інвалідів 

надійшло 6 звернень, від одиноких матерів та багатодітних родин – 4, від інших 
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категорій населення – 4. 

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації проведено аналіз роботи з розгляду звернень громадян, що 

надійшли з урядової «гарячої лінії». Так, за І квартал 2017 року з урядової 

«гарячої лінії» надійшло 84 звернення громадян, що майже в 4 рази менше ніж 

за аналогічний період 2016 року (за 2016 рік – 330 звернень). Порушувалися 

питання призначення субсидії – 52 звернення, призначення державних 

соціальних допомог – 28, надання пільг – 3, надання засобів реабілітації – 1. 

Найбільш актуальними питаннями, з якими зверталися громадяни до 

урядової «гарячої лінії», були питання щодо надання роз’яснень стосовно 

розміру призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу та розміру 

призначених державних соціальних допомог.  

В управлінні праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації щодня працює дві телефонні лінії: з питань призначення субсидій 

та соціальних допомог та з питань своєчасної виплати заробітної плати. 

За результатами проведення прямих ліній та прийому громадян за місцем 

проживання інформаційні матеріали друкуються в засобах масової інформації, 

розміщуються на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.  

З метою оформлення і надання населенню всіх видів соціальних допомог 

за єдиною заявою в кожній сільській та селищній раді працює уповноважена 

особа, яка приймає документи від заявників, надає консультації щодо 

призначення допомог.  

З метою зменшення звернень громадян управління праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації надає сільським та 

селищним радам інформацію для розміщення на інформаційних стендах про 

внесення змін до Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, чинних 

законодавчих актів з питань оплати праці, зайнятості населення, охорони праці, 

соціального обслуговування населення та виплати соціальних адресних 

допомог. 

Питання роботи із зверненнями громадян систематично 1 раз на квартал 

розглядаються на нарадах управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації.  

Враховуючи вищевикладене, з метою підвищення ефективності роботи 

щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове 

звернення та особистий прийом, колегія районної державної адміністрації 

вирішила: 

1. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації: 

1.1. Підвищити рівень виконавської дисципліни щодо дотримання вимог 

Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України         

від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

1.2. Попередити про персональну відповідальність працівників  
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управління праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації за належну роботу зі зверненнями громадян і результати 

вирішення порушених у них питань. 

1.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців 

району з питань державної політики у сфері соціального захисту громадян з 

метою попередження та усунення причин, що породжують надходження скарг 

та повторних звернень. 

1.4. Щокварталу проводити аналіз і узагальнення питань, що 

порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, 

виявляти причини, що їх породжують, вживати заходів для розв’язання 

проблем, які турбують громадян. 

2. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації: 

2.1. Надавати управлінню праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації методичну та практичну допомогу щодо 

організації роботи зі зверненнями громадян. 

2.2. Здійснювати контроль за організацією роботи із зверненнями 

громадян в управлінні праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації підготувати проект розпорядження голови районної 

державної адміністрації з означеного питання. 

 

 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Лисянський 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 


