
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04

засідання колегії районної державної адміністрації
від 27 квітня 2016 року

1. Про хід  виконання Закону України «Про охорону дитинства» на
території Чугуївського району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про   хід  виконання  Закону
України  «Про  охорону  дитинства»  на  території  Чугуївського  району,  колегія
районної   державної  адміністрації  відмічає,  що  в  районі  проводиться
систематична і цілеспрямована робота щодо забезпечення прав дітей на життя,
охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток. 

На  території  Чугуївського  району  проживає  7865  дітей  віком  від
народження  до  18  років,  із  них  дітей-сиріт  —  35,  дітей  позбавлених
батьківського піклування – 81, дітей-напівсиріт — 22, дітей, які, виховуються в
багатодітних  сім’ях – 829, дітей-інвалідів – 106, дітей одиноких матерів – 262,
дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЄС — 46, дітей «Д» групи обліку
-714, 5 сімей переселенців із зони проведення АТО, які виховують 8  дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, і мешкають на території району.

З  метою  координації  роботи  всіх  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрацій,  сільських  та  селищних  рад   щодо  реалізації
державних гарантій і конституційних прав дітей різних категорій, додержання
вимог чинного законодавства стосовно захисту прав та законних інтересів дітей,
при районній державній адміністрації створено і функціонує дорадчий орган –
Комісія з питань захисту прав дитини, на засіданні якої розглядаються питання
соціально-правового захисту дітей, надається статус дитини-сироти чи дитини,
позбавленої  батьківського  піклування,  призначається  опікун/піклувальник
тощо.

Протягом  2015 року  проведено 16 засідань Комісій з питань захисту прав
дитини  та  розглянуто  71  питання,  по   яким   прийнято  71  рішення  та
підготовлено  50  проектів  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації з питань соціального захисту прав дітей району. У поточному році
проведено  6  засідань  Комісії  з  питань  захисту  прав  дитини,  розглянуто
24  питання,  за  якими  видано  22  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації.

З метою запобігання соціального сирітства посилено роботу з сім’ями, що
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  в  яких  виховуються  діти,  та
які  є  основними  причинами  злочинних  проявів,  бездоглядності
і безпритульності серед дітей. 



На  обліку  служби  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації,
перебуває  13   дітей,  які  опинились  в  складних  життєвих  обставинах,  і  які
виховуються  в  7  сім’ях,  де  батьки  не  виконують  батьківські  обов’язки    по 
утриманню,  вихованню  та  навчанню  своїх  дітей,  та  злісно  ухиляються  від
виконання  батьківських обов’язків.   У місцевому  банку  даних Чугуївського
районного   центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  перебувало
78  сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на утриманні яких
перебувало 143 дитини. Вісім сімей було виведено з банку даних, у зв’язку з
подоланням  складних  життєвих  обставин.   На  даний  час  під  соціальним
супроводом перебуває 37 сімей.  Цій категорії сімей впродовж звітного періоду
надано  207   соціальних  послуг  інформаційного,  соціально-психологічного,
соціально-медичного,  соціально-юридичного,  соціально-педагогічного
характеру. 

 У  районі  відпрацьований  механізм   комплексної  допомоги   сім’ям  з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ведеться облік таких
сімей.   Здійснюються   профілактичні  заходи  щодо  недопущення  збільшення
кількості  соціальних сиріт,  протягом 2015 року  було  проведено  понад    200
обстежень  сімей.  За  І  півріччя  —  49.  За  результатами  обстежень  було
попереджено  батьків  -  63,  ініційовано  притягнення  до  адміністративної
відповідальності  –  6.  У  поточному  році  —  2  батьків.  Надавалась  допомога
вказаним сім’ям у вирішенні соціально – побутових проблем. Однак, нещодавні
випадки смертності  серед дітей  в смт Есхар та смт Чкаловське свідчать про
недостатню роботу всіх зацікавлених установ та організацій, органів місцевого
самоврядування  з  сім’ями,  які  потребують  особливої  уваги  та  контролю.
Негативні наслідки має ще й той факт , що не залучаються до роботи з сім’ями,
які опинились в складних життєвих обставинах, дільничні інспектори поліції.   

Протягом  2015  року  17  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим
батьківського  піклування  надано  статус,  із  них   влаштовані  під  опіку  та
піклування — 17. Всього в районі 74 дитини-сироти та дитини, позбавлених
батьківського  піклування,  перебувають  під  опікою  та  піклуванням.
В поточному році 9 дітям надано статус дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування.

У  районі  функціонує  4  дитячі  будинки  сімейного  типу  (на  вихованні
перебуває 22 дитини) та  8  прийомних  сімей  (на вихованні перебуває 11 дітей) 
та 5 осіб з  числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
віком від 18 до 23 років.

Прийомні  сім’ї  та  дитячі  будинки  сімейного  типу  функціонують
у   таких  сільських,  селищних  радах:   Введенська  –  1,  Кочетоцька  –  1,
Малинівська  — 2,  Чкаловська  –  1,   Есхарівська  –  2,  Великобабчанська  –  1,
Коробочкинська – 2,  Леб’язька – 1,  Юрченківська – 1.  Протягом року нових
прийомних  сімей  чи  дитячих  будинків  сімейного  типу  в  районі  створено
не було.  

Особлива  увага  приділяється  медичному  обстеженню  дітей,  питанням
надання  якісної  медичної  допомоги.   Двічі  на  рік   проводяться  медичні
обстеження  в  КЗОЗ  «Чугуївська  районна  центральна  лікарня
ім. І.М. Кононенка», а за необхідністю  і в клініці Державної установи «Інститут



охорони  здоров’я  дітей  та  підлітків   Національної  академії  медичних  наук
України».  Стаціонарне  обстеження включає  обов'язковий обсяг  обстежень та
додаткові  обстеження,  що  проводяться  за  показаннями.  Кожній  дитині
надаються  консультації отоларинголога, невролога,    психіатра,  кардіолога,
ендокринолога,    офтальмолога,    дитячого  гінеколога,  ортопеда.  У  разі
діагностичної необхідності призначаються додаткові консультації фахівців  та
біохімічні, імунологічні, бактеріологічні дослідження. 

З метою соціального захисту дітей, недопущення випадків смертності
дітей в сім’ях, та реалізації на території району основних вимог Закону України
«Про охорону дитинства» колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам:
1.1.  Здійснити  100%  обстеження  умов  проживання  дітей  в  сім’ях,  які

опинились  в  складних  життєвих  обставинах,  де  батьки  не  виконують
батьківських  обов’язків,  зловживають  спиртними  напоями  чи  мали  місце
випадки скоєння насильницьких дій відносно членів родини  або вчиняють інші
дії, що можуть нести загрозу життю та здоров’ю дітей.   

1.2.  Активізувати  діяльність  громадських  рад  по  роботі  з  дітьми  та
сім’ями.  Залучати  до  роботи  даних  рад  дільничних  інспекторів  поліції,
депутатів місцевих рад.

1.3. Не менше, ніж двічі на рік проводити обстеження умов проживання
дітей  пільгових  категорій,  особливо  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування,  які виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), а
також у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

1.4.  Взяти  під  особистий  контроль  питання  постановки  на  квартирний
облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають
житла і  досягли 16-річного віку, та вжити заходів щодо надання житла дітям
даної категорії.

1.5. Надавати своєчасну інформацію щодо сімей, які опинились в складних
життєвих  обставинах,  виникнення   різних  конфліктних  ситуацій  та  випадків
ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків до служби у справах
дітей районної державної адміністрації.

2.Рекомендувати Чугуївському районному центру соціальних  служб   для 
сім’ї,  дітей та  молоді:

2.1. Активізувати роботу щодо своєчасного виявлення сімей з дітьми, що
опинились у  складних  життєвих  обставинах,  потенційних  сімей, які  можуть
відноситись до даної категорії з будь-яких причин, та обов’язкове взяття їх   під
соціальний супровід.

2.2. Забезпечити умови для соціальної та психологічної підтримки дітей,
батьки  яких  є  учасниками  антитерористичної  операції  та  внутрішньо
переміщеними  особами,  організації  надання  їм  допомоги  з  урахуванням
визначених потреб.

2.3. Направляти на навчання до Харківського обласного центру соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  кандидатів  в  прийомні  батьки  та  батьки-
вихователі,  та  батьків-вихователів  і  прийомних  батьків  для  проходження
тематичних курсів перепідготовки.



2.4.  Проводити  засідання  «Школи  прийомних  батьків  та  батьків-
вихователів», із залученням суб’єктів взаємодії.

3. Відділу охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
сприяти  проведенню  медичного  обстеження  дітей  району,  особливо  дітей
пільгового  контингенту,  контролювати  виконання  рекомендацій  лікарів-
спеціалістів.

4. Відділу освіти районної державної адміністрації:
4.1. Щоквартально надавати списки дітей, які виховуються у сім’ях, які

опинились  в  складних  життєвих  обставинах,  та  перебувають  на  обліку  в
дошкільних та навчальних закладах району.

4.2. Сприяти проведенню різноманітних виховних заходів у навчальних
закладах району, у дитячих закладах  оздоровлення і відпочинку.

4.3.  Систематично  здійснювати  контроль  за  своєчасним  відвідуванням
дітьми навчальних закладів, якістю виконання домашніх завдань, залучати дітей
до відвідування гуртків та секцій, участі в позашкільних заходах. 
       5. Сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації:

5.1.  Приділяти  особливу  увагу  пропаганді  здорового  способу  життя,
залучати  дітей  до  систематичних  занять  фізичною  культурою  та  спортом,
раціонально  використовувати  для  цього  наявну  матеріально-технічну  базу
фізкультурно-спортивних організацій, ігрові та спортивні майданчики.

5.2.  Забезпечити  влітку  2016  року  першочергове  оздоровлення   та
відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6.  Рекомендувати  начальнику  Чугуївського  відділу  поліції  Головного
управління Національної поліції в Харківській області: 

6.1.  Забезпечити  роботу  дільничних  інспекторів  поліції  району  щодо
систематичного здійснення перевірок умов проживання дітей в сім’ях пільгового
контингенту, особливо в сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах.

6.2.  Здійснювати  профілактичні  заходи  щодо  попередження  скоєння
дітьми даної категорії правопорушень.

7. Службі у справах дітей районної державної адміністрації:             
7.1.  Здійснити  заходи  щодо  належного  виконання  органами  місцевого

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в питаннях
роботи  з  сім’ями,  які  опинились  в  складних  життєвих  обставинах,  та
соціального захисту дітей. 

Провести глибокий аналіз діяльності органів місцевого самоврядування з
даного  питання.   Скласти  графік  перевірок  виконання  ними  делегованих
повноважень.

7.2. Організувати  та  провести  районний  попереджувально-
профілактичний  рейд  «Сім’я»,  в  ході  якого  виявити  сім’ї,  що  потребують
особливої  уваги  та  документувати  усі  факти  невиконання  батьківських
обов’язків.

7.3.  Організувати  та  провести  навчання  з  головами  органів  опіки  та
піклування,  рад  громадськості  по  роботі  з  дітьми та  сім’ями,  що діють  при
виконавчих комітетах  сільських та селищних рад  району з питань роботи з
сім’ями та дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

7.4. Терміново  створити  повний  банк  даних  на  сім’ї,  які  опинились  в



складних життєвих обставинах,  та  потенційні сім’ї, які потребують особливої
соціальної уваги.

7.5. Взяти  під  контроль  стан  влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  до  сімейних  форм  виховання:
усиновлення,  опіку,  піклування,  до  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу.

7.6. Забезпечити виконання повноважень щодо організації координації та
контролю  за  умовами  утримання  та  виховання  дітей  у  сім’ях  опікунів,
піклувальників,  дитячих  будинках  сімейного  типу,  прийомних  сім’ях,
усиновлювачів. 

7.7. Перевірити стан перебування на квартирному обліку кожної дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що досягли 16-річного
віку.  Своєчасно  вносити  відповідні  дані  до  єдиної  інформаційно-аналітичної
системи «Діти».

7.8.  Здійснити  перевірку  ведення  органами  місцевого  самоврядування
стану  збереження  житла,  яке  закріплене  за  дітьми-сиротами  та  дітьми,
позбавленими батьківського піклування, обліку нерухомого майна дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

7.9. Підготувати проект рішення щодо внесення доповнень до районної
Програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини у Чугуївському районі на період до 2016 року», затвердженої рішенням
районної ради  від 09.11.10 року  в частині соціального захисту дітей.                 

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
Є.О.  КОРОЛЮК

Сєрокурова

Герман
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2. Про підведення підсумків роботи дорожніх підприємств району у
зимовий період 2015-2016 років та завдання щодо їх підготовки до роботи у
зимових умовах 2016-2017 років.

Заслухавши та обговоривши інформацію про підведення підсумків робо-
ти дорожніх підприємств району у зимовий період 2015-2016 років та завдання
щодо їх підготовки до роботи у зимових умовах 2016-2017 років, колегія район-
ної  державної адміністрації  відмічає,  що роботу у цьому напрямі було спря-
мовано на забезпечення безперебійного руху транспорту під час снігопадів, сні-
гових заметів  і  ожеледиці,  та  створення умов для підвищення рівня безпеки
дорожнього руху.

Експлуатаційна довжина автомобільних доріг Чугуївського району зага-
льнодержавного, обласного та місцевого значень становить 740,2 км, у тому чи-
слі з твердим покриттям – 584,4 км. 

Дороги обслуговуються двома організаціями: філіями «Чугуївський райа-
втодор» ДП «Харківський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги Украї-
ни»  та  «Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  Облавтодор»  ВАТ  ДАК  «Авто-
мобільні  дороги  України»,  які  обслуговують  ділянку  дороги  Київ-Харків-
Довжанський у межах Чугуївського району. 

У зимовий період на зазначених підприємствах було заготовлено піску - 3
410 м3, технічної солі - 686 т та протиожеледної суміші - 3 530 м3. Були задіяні
такі механізми, як роторні снігоочищувачі, навісне обладнання, автогрейдери,
піскорозкидувачі та навантажувачі. 

Згідно з технічними правилами ремонту та утримання автодоріг проводи-
лась  першочергова  обробка  аварійно-небезпечних  ділянок  та  додатково  було
встановлено 180 тимчасових знаків.

Для  розчистки  під’їзних  доріг  та  дорожньої  мережі  населених пунктів
залучалась техніка сільськогосподарських та комунальних підприємств району.
Першочергово розчищались дороги до шкіл, лікарень та інших об’єктів життє-
забезпечення.

Відділом  інфраструктури  районної  державної  адміністрації  щоденно
проводився моніторинг щодо роботи снігоприбиральної техніки та кількості ви-
користаних протиожеледних матеріалів.



Незважаючи  на  посилену  роботу  дорожніх  підприємств,  відмічались
деякі недоліки, які суттєво впливали на сталу роботу дорожніх підприємств ра-
йону в зимовий період. Наприклад, при отриманні штормового попередження 

не  завжди  своєчасно  філія  «Чугуївський  райавтодор»  ДП  «Харківський
Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» реагувала на наслідки
погіршення погодних умов, що призводило до зриву перевезень пасажирів у ме-
жах району.

Проблемою також є те, що спецтехніка, яка залучається до роботи в зи-
мовий період, експлуатується більше 15-20 років та потребує заміни. 

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення сталого функціонуван-
ня дорожньо-мостового господарства в період 2016-2017 років, колегія районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Роботу  дорожніх  підприємств:  філій  «Чугуївський  райавтодор»  ДП
«Харківський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та «Чугу-
ївське ДЕП» ДП «Харківський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги
України»  щодо  утримання  автомобільних  доріг  в  зимовий  період  2015-2016
років вважати задовільною.

2.  Визначити  автомобільні  дороги  загального  користування  по  Чугуї-
вському району як такі, що знаходяться в незадовільному стані.

3.  Рекомендувати  сільським  та  селищним  головам  розглянути  питання
стосовно укладання договорів з підприємствами, агрофірмами та організаціями
всіх форм власності щодо виділення техніки для роботи в зимовий період 2016-
2017 років. 

4. Рекомендувати керівникам філій: «Чугуївський райавтодор» ДП «Ха-
рківський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні  дороги України» та  «Чугуї-
вське  ДЕП» ДП «Харківський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні  дороги
України», керівникам господарств, організацій та підприємств району:

4.1.  Призначити  відповідальних  осіб,  які,  при  одержанні  штормового
попередження, забезпечуватимуть своєчасну організацію роботи механізмів на
закріплених ділянках доріг.

4.2. Розробити план захисту доріг від снігових заметів і ожеледиці згідно
з технічними правилами ремонту та утримання доріг.

4.3.  Провести заготівлю необхідної кількості  протиожеледної суміші та
створити  запас  паливно-мастильних  матеріалів  (не  менше  як  для  10-денної
роботи).

4.4. Організувати цілодобове чергування на дорожніх підприємствах від-
повідальних працівників у зимовий період 2016-2017 років.

4.5.  Вжити  заходів  щодо створення  працюючим необхідних  побутових
умов (пункти обігріву, теплий спецодяг, гаряче харчування).

4.6.  Встановити додаткові  інформаційні  знаки на  аварійно-небезпечних
ділянках доріг.

5. Рекомендувати начальнику сектору (в складі відділу) Чугуївського від-
ділу  поліції  (м.  Чугуїв)  Головного  управління  Національної  поліції  в  Харкі-
вській області  під час снігопадів і ожеледиці організувати своєчасний і безпе-



чний пропуск автотранспорту на дорогах та надавати допомогу дорожнім орга-
нізаціям у перевезенні механізмів до місць виконання робіт. 

6. Начальнику відділу інфраструктури  районної  державної  адміністрації
підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
Є.О.  КОРОЛЮК

Онищенко

Герман



                                                                       

УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04

засідання колегії районної державної адміністрації
від 27 квітня 2016 року

3. Про  стан  надання  протитуберкульозної  допомоги  мешканцям
Чугуївського району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  надання
протитуберкульозної  допомоги  мешканцям  Чугуївського  району,  колегія
районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  в  районі  проводиться  значна
робота щодо протидії захворюванню на туберкульоз. 

В  І  кварталі  2016  року,  з  метою  раннього  виявлення  хворих  на
туберкульоз,  флюорографічно  обстежено  8901  особу,  що  склало  19,1%  від
плану. Під час профілактичних оглядів виявлено 2 особи хворих на туберкульоз
(у 2015 році – 3 особи). Також виявлено 2 випадки онкологічної патології, 334
випадки хронічних захворювань легень та 489 випадків іншої патології. Низькій
рівень обстеження в смт Есхар, смт Малинівка, с. Кам’яна Яруга (15,5%). Для
уточнення діагнозу проводиться рентгенографія. Протягом 2015 року проведено
45000  флюорографій.  Під  час  обстежень  було  виявлено  13  випадків
туберкульозу. Чугуївський район за підсумками флюорографічного обстеження
в 2015 році посів 11 рейтингове місце.

Проведення  бактеріологічного  дослідження  передбачає  обстеження
мокроти  хворого.  В  сімейних  амбулаторіях  у  8  населених  пунктах  відкрито
пункти забору мокроти. За 3 місяці поточного року проведено 126 досліджень
мокротиння,  обстежено  72  особи,  виявлено  7  бактеріовиділювачів,  з  них
6 вперше в житті, в 2015 році було виявлено вперше 2 випадки. 

На  обліку  в  протитуберкульозному  кабінеті  знаходиться  522  хворих  з
різними формами туберкульозу, з них 59 осіб – активна форма туберкульозу, у
2015 році було зареєстровано 48 випадків активного туберкульозу.

 У І кварталі 2016 року смертність від туберкульозу не реєструвалась, в
2015 році зареєстровано 2 випадки смерті.

Лікування  в  протитуберкульозному  кабінеті  отримують  24  хворих  на
туберкульоз. 

Причинами  виникнення  таких  форм  є  порушення  в  прийомі  доз
препаратів  та  часу  прийому,  не  завершення  курсу  лікування.  Виникають
проблеми під час лікування хворих із смт Малинівка (7 осіб), смт Введенка  (1
особа),  с.  Леб’яже  (1  особа).  Також  ускладнюється  лікування  у  хворих  на
туберкульоз  з  поєднанням ВІЛ-інфекції.   На  обліку  в  протитуберкульозному



кабінеті знаходиться 7 осіб, які мають поєднане захворювання, з них 4 хворих з
активною формою туберкульозу.

Від  початку  року  госпіталізовано  в  протитуберкульозні  диспансери
7 хворих, направлено на лікування в спеціалізовані санаторії 3 хворих.

На лікування хворих на туберкульоз з державного бюджету профінансовано
в І кварталі 2016 року 45,1 тис. грн, у 2015 році – 20,0 тис. грн, з районного
бюджету  в  звітному  періоді  профінансовано  3,8  тис.  грн,  в  2015  році  за
аналогічний період – 1,4 тис. грн. 

Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення протитуберкульозної
допомоги населенню району, колегія районної державної адміністрації вважає
за необхідне:

1. Рекомендувати комунальним  закладам охорони здоров’я:  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», «Чугуївський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської
області:

1.1. Здійснювати  заходи  щодо  профілактики,  ранньої  діагностики  та
лікування хворих на туберкульоз.

1.2.  Довести  до  100%  флюорографічне  обстеження  диспансерних  груп
хворих і пацієнтів, які не обстежувалися понад 2 роки.

1.3. Вжити всіх заходів щодо забезпечення охоплення дитячого населення
туберкулінодіагностикою на рівні 95-97% від плану.

1.4. Проводити  комісійний  розгляд  кожного  випадку  захворювання  на
туберкульоз,  виявляти  чинники  та  відпрацьовувати  заходи,  направлені  на
локалізацію цього вогнища.

2. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  сприяти  залученню
населення  до  профілактичних  оглядів  особливо  під  час  виїзду  пересувного
флюорографу до населених пунктів  з метою раннього виявлення туберкульозу.

3. Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації, директору
районного  центру  соціальних  служб  для  дітей,  сімей  та  молоді  проводи
профілактичну  роботу  в  напрямку  боротьби  з  туберкульозом  в  навчальних
закладах району серед  учнів  та  батьків,  серед  багатодітних  сімей,  сімей,  які
опинилися в складних життєвих умовах, серед молодіжного середовища, серед
осіб з груп ризику.

4. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації:                     :
4.1. Організувати проведення широкої протитуберкульозної пропаганди з

використанням засобів масової інформації.
4.2. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
Є.О.  КОРОЛЮК

Герез

Герман
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4. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у відділі житлово-
комунального  господарства  та  будівництва  районної  державної
адміністрації за І квартал 2016 року.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  роботи  із
зверненнями  громадян  у  відділі  житлово-комунального  господарства  та
будівництва  районної  державної  адміністрації  за  І  квартал  2016 року,  колегія
районної державної адміністрації відмічає, що протягом І кварталу 2016 року на
адресу  відділу  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  районної
державної адміністрації (далі — відділ) надійшло 26 звернень, що на 9 звернень
більше  ніж  за  аналогічний  період  минулого  року.  Найбільш  характерними
питаннями,  з  якими  зверталися  громадяни,  були  питання:  щодо  благоустрою
території – 5, відсутності теплопостачання – 3, ремонту покрівлі будинку – 3,
тарифів на теплопостачання – 4, нарахувань за теплопостачання – 2, отримання
житла – 3, відновлення водопостачання – 1, надання допомоги в придбанні дров
–  1,  допомоги  в  оформленні  прописки  –  1,  виплати  заробітної  плати  на
підприємстві  «Есхарівське  житлово-комунальне  експлуатаційне  управління  -
2011»  –  1,  неотримання  квитанції  за  комунальні  послуги  –  1,  переплати  та
повернення коштів споживачу – 1.

Протягом  I  кварталу  2016  року  у  відділі  проводився  аналіз  роботи  із
зверненнями.  На  всі  звернення  своєчасно  надано  вичерпні  відповіді  та
роз’яснення відповідно до чинного законодавства. Порушень термінів розгляду
звернень не було.

Відділом вживаються необхідні  заходи щодо попередження та усунення
причин, що породжують надходження скарг та повторних звернень.

Особлива  увага  приділялася  розгляду  звернень  від  найменш  захищеної
категорії громадян.

Систематичним  стало  проведення  прийому  громадян  керівництвом
районної державної адміністрації з залученням начальника відділу.

З  метою  зменшення  звернень  громадян  відділ  надає  сільським  та
селищним  радам  району  інформацію  про  внесення  змін  до  законів  України,
чинних  законодавчих  актів  з  питань  реалізації  державної  політики  у  галузі
житлово-комунального  господарства  (у  тому  числі  у  сфері  питної  води  та
питного  водопостачання,  теплопостачання,  енергоефективності  та



енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні
послуги),  житлової  політики,  благоустрою  населених  пунктів,  поводження  з
побутовими відходами для розміщення на стендах.

З  метою  забезпечення  реалізації  конституційних  прав  громадян  на
звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді,
неухильного  виконання  вимог  Закону  України  «Про  звернення  громадян»  та
Указу  Президента  України  від  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»,  враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Відділу  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  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  відділу
житлово-комунального  господарства  та  будівництва 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  житлової  та  державної  політики  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  відділу житлово-комунального господарства та будівництва

районної  державної  адміністрації  методичну  та  практичну  допомогу  щодо
організації роботи зі зверненнями громадян.

2.2.  Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян у відділі житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної адміністрації.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
Є.О.  КОРОЛЮК

Володько
Герман



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04

засідання колегії районної державної адміністрації
від 27 квітня 2016 року

5. Про  організацію  контролю  за  виконанням  розпоряджень  та
доручень голови Харківської обласної державної адміністрації.

Розглянувши  питання  про  організацію  контролю  за  виконання
розпоряджень та доручень голови Харківської обласної державної адміністрації
в  Чугуївській  районній  державній  адміністрації,  колегія  районної  державної
адміністрації відмічає, що питання підвищення рівня виконавської дисципліни,
забезпечення  повного  та  своєчасного  виконання  контрольних  документів  є
одним  з  основних  напрямків  роботи  Чугуївської  районної  державної
адміністрації.

Особливою категорією вхідних документів є розпорядження та доручення
голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації.  Через  них
трансформується  виконання указів та доручень Президента України, постанов
Кабінету  Міністрів  України,  директивних  документів  органів  влади  вищого
рівня.

Станом  на  20.04.2016  на  контролі  залишилось  37  розпоряджень  та
13  доручень  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації  минулих
років. Протягом І кварталу  2016 року взято на контроль 8 розпоряджень та 8 –
доручень.  Загальна  кількість  розпоряджень,  які  перебувають  на  контролі  у
секторі склала – 45, доручень - 21. Протягом 2015 року та І кварталу 2016 року
надана  інформація  в  повному  обсязі,  але  не  знято  з  контролю Харківською
обласною державною адміністрацією 18 розпоряджень та 30 доручень.

 Як  свідчать  результати  проведеного  аналізу  із  загальної  кількості
розпоряджень  та  доручень,  взятих  на  контроль  протягом  вказаного  періоду,
мають довгостроковий характер (термін виконання яких, більше шести місяців)
– 19 розпоряджень (42,2%),  2 – доручення (9,5%), мають періодичні терміни
інформування  (щонеділі,  щомісяця,  щокварталу)  –  26  розпоряджень  (57,8%),
доручень – 19 (90,5%).  

  Структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації
проводилась  певна  робота  щодо  виконання  завдань,  визначених
розпорядженнями  та  дорученнями.  Відповідними  робочими  групами
проводилися  перевірки,  обстеження,  рейди,  різноманітні  культурно-масові
заходи,  питання  розглядалися  на  оперативній  нараді  у  голови  районної



державної  адміністрації,  засіданнях  комісій,  координаційних  рад,  штабів,
проводились інші заходи. 

  Найефективнішою формою контролю за  виконанням розпоряджень та
доручень  є  розгляд  питань  на  засіданнях  колегії  районної  державної
адміністрації.  Так,  за  2015  рік  на  колегіальний  розгляд  було  винесено  та
обговорено 7 питань. У 2016 році заплановано розглянути 2 питання. 

Відповідно до планів проведення тематичних перевірок ходу виконання
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації,  виконкомами
сільських,  селищних  рад  завдань,  визначених  Законами  України,  актами
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  розпорядженнями  і
дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій,  проведено
тематичні  перевірки  ходу  виконання  4  розпоряджень  та  2  доручень  голови
Харківської обласної державної адміністрації.

На довгострокові розпорядження та доручення формувалися «Контрольні
справи», розроблялися плани виконання документу та організації контролю, з
визначенням  проміжних  контрольних  термінів  виконання  та  безпосередніх
виконавців,  які  затверджувалися  першим  заступником,  заступником  голови,
керівником  апарату  районної  державної  адміністрації  згідно  з  розподілом
обов’язків  та  накопичувалися  матеріали  з  виконання.  Але,  крім  відділу
житлово-комунального  господарства  та  будівництва,  секторів  цивільного
захисту,  містобудування  та  архітектури  районної  державної  адміністрації,
іншими  структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  не
дотримуються строки підготовки відповідних планів. 

З метою більш якісного здійснення самостійного контролю за виконанням
розпоряджень  та  доручень,  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації,  використовуючи систему електронного документообігу FossDoc,
відповідальна особа структурного підрозділу районної державної адміністрації,
на  яку  покладено  обов’язки  по  роботі  з  контрольними  документами,  має
можливість  відстежувати  чинність  контрольного  документу.  Система
відображає  всі  контрольні  документи,  тому  виконавець  має  можливість
відслідковувати   терміни  виконання  та  своєчасно  вносити  вихідні  номери.
Майже  всі  структурні  підрозділи  районної  державної  адміністрації  почали
роботу  у  системі,  що  дало  змогу   не  витрачати  додатковий  час,  своєчасно
виконувати контрольні документи та покращити планову роботу.

  Проблемними моментами при виконанні розпоряджень та доручень є те,
що  вони  містять  широкий  спектр  завдань,  мають  різні  та  стислі  терміни
виконання, потребують залучення до виконання інших районних організацій та
органів  місцевого  самоврядування.  Виконання  кожного  пункту  потребувало
участі для  підготовки інформації як одного, так і кількох, різних за напрямком
роботи, виконавців.  

 Терміни,  визначені  законодавством  та  встановлені  в  розпорядженнях,
дорученнях  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації,  не
порушувались.

Дослідження  стану  своєчасності  та  якості  виконання  розпоряджень  та
доручень  голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації  керівниками
структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації  дає  змогу  зробити



висновок,  що  робота  з  даного  напрямку  ведеться  на  належному  рівні,  крім
поодиноких  випадків,  в  частині  виконання  основних  правил  роботи  з
документами.

Відповідно  до  статей  6,  16  Закону  України  «Про  місцеві  державні
адміністрації», 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», своєчасного та якісного
виконання розпоряджень та доручень голови Харківської  обласної  державної
адміністрації, покращення стану виконавської дисципліни в районній державній
адміністрації, вважає за необхідне рекомендувати:

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

1.1. Взяти  під  особистий  контроль  стан  та  рівень  інформативної
достатності  відповідей  на  виконання  розпоряджень  та  доручень  голови
Харківської обласної  державної адміністрації  у підпорядкованих структурних
підрозділах  районної  державної  адміністрації,  забезпечити  своєчасне  їх
виконання.

1.2. Звернути  увагу  керівників  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації  на  повноту  та  якість  підготовки  інформації,  яка
надається  на  виконання  доведених  завдань,  а  також  на  рівень  налагодженої
дієвої  системи  опрацювання  документів  з  обмеженими  термінами
інформування. 

1.3. Визначати  доцільність  розробки  планів  виконання  довгострокових
документів  відповідно  до  пункту  6.3  Регламенту  районної  державної
адміністрації,  затвердженого  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 20 лютого 2012 року № 141 (із змінами).

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1.  Продовжувати практику розробки планів виконання довгострокових

документів з визначенням проміжних контрольних термінів виконання завдань
та безпосередніх виконавців. Відповідні плани розробляти та затверджувати їх у
першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

2.2.  Плани  виконання  довгострокових  документів в  частині  термінів
виконання  погоджувати  з  сектором  контролю  апарату  районної  державної
адміністрації.

2.3.  При підготовці проектів відповідей неухильно дотримуватися вимог
Інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації, в частині
виконання основних правил роботи з документами.

2.4. З метою покращення роботи з виконавської дисципліни, враховувати
вимоги українського правопису, дотримуватися мовних норм офіційно-ділового
стилю.

2.5. При проведенні аналітичної роботи з питань виконавської дисципліни
та для більш ефективної  реалізації  механізму контролю, активізувати роботу,
спрямовану на використання системи електронного документообігу Foss Doc. 

2.6.  Розглядати не  рідше одного разу  на  квартал,  що настає  за  звітним
періодом, на розширених нарадах у голови районної державної адміністрації,



засіданнях  колегій  районної  державної  адміністрації,  хід  виконання
довгострокових  розпоряджень  та  доручень  голови  Харківської  обласної
державної адміністрації, та тих, що мають періодичні терміни інформування.

2.7.  Вжити  відповідних  заходів  щодо  недопущення  порушення
внутрішнього  контролю  та  забезпечення  своєчасного  інформування
Харківської обласної державної адміністрації.

2.8.  Здійснювати більш чіткий облік  всіх  контрольних завдань  за  всіма
категоріями  документів,  якісну  та  повноцінну  підготовку  інформацій.
Застосовувати  системність  і  плановість  при  виконанні  довгострокових
контрольних документів згідно з встановленими термінами.

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації:
3.1. Посилити  контроль  за  своєчасним  виконанням  розпоряджень  та

доручень голови Харківської обласної державної адміністрації. Про можливий
зрив  їх  виконання  інформувати  першого  заступника,  заступника  голови  та
керівника  апарату  районної  державної  адміністрації  згідно  з  розподілом
обов’язків.

3.2.  Здійснювати  контроль  за  додержанням  структурними  підрозділами
районної  державної  адміністрації  строків  підготовки  планів  виконання
довгострокових документів.

3.3.  Продовжувати  роботу  щодо  проведення  тематичних  перевірок,  з
метою визначення  реального  стану  виконання  завдань,  визначених Законами
України,  актами  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,
розпорядженнями  і  дорученнями  голів  обласної  та  районної  державних
адміністрацій.

3.4.  Постійно  здійснювати  упереджувальні  заходи  щодо  своєчасного
виконання контрольних документів, шляхом щоденного їх моніторингу.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
Є.О.  КОРОЛЮК

Горлачова
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