
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 06

 засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації 
від 29 червня 2016 року

1. Про  здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади виконкомом Чкаловської селищної ради відповідно до ст. 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади виконкомом Чкаловської селищної ради
відповідно  до  статті  33  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, колегія районної державної адміністрації відзначає, що в Чкаловській
селищній  раді  налагоджена  робота  щодо  підтримання  належного  санітарно-
екологічного  стану  підпорядкованих  населених  пунктів.  На  території  ради
працює житлово-комунальне підприємство КП “Чкаловське ЖКЕУ-2013”,  яке
щоденно здійснює  централізований збір  побутового  сміття  від  мешканців  та
суб’єктів  господарювання.  Відповідно  до  штатного  розпису  на  підприємстві
працює 16 двірників, які обслуговують територію багатоквартирних будинків та
місць масового відвідування людей в смт Чкаловське.   

На території Чкаловської селищної ради постійно проводяться екологічні
акції, такі як: “За чисте довкілля”, санітарні п’ятниці, суботники тощо, в ході
яких упорядковуються прибудинкові території, дитячі та спортивні майданчики,
узбіччя доріг, лісосмуги та інші місця масового відвідування людей.

На сьогодняшній день не вирішено питання ліквідації несанкціонованого
сміттєзвалища  в  смт  Чкаловське,  розташованого  біля  гаражей  по
вулиці  Інженерна,  визначення  місця  для  буртування  гною  від  свиней,  які
утримуються в особистих господарствах мешканців селища Чкаловське, не проведено
заходи щодо впорядкування утримання свиней в особистих господарствах населення
на території Чкаловської селищної ради Чугуївського району.

Виходячи  з  вищевикладеного,  з  метою  забезпечення  належного  санітарно-
екологічного стану на території населених пунктів Чкаловської селищної ради, колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати Чкаловському селищному голові:
1.1. Активізувати  роз’яснювальну  роботу  серед  населення  щодо

дотримання правил благоустрою населених пунктів селищної ради.
1.2. Вжити заходів щодо впорядкування місць утримання свиней в особистих

господарствах населення на території населених пунктів Чкаловської селищної ради.
1.3.  Остаточно ліквідувати стихійне звалище сміття біля дошкільної дитячої

установи  в  смт  Чкаловське  та  встановити  попереджувальну  інформацію  щодо
заборони викидання сміття у не відведеному для цього місці.



          1.4.  Перевірити   законність  будівництва  гаражів  на  території  Чкаловської
селищної ради.

1.5.  Визначити  місця  для  буртування  гною від  свиней,  які  утримуються  в
господарствах мешканців смт Чкаловське. 

2.  Відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної адміністрації:

3.1.  Здійснювати  постійний  контроль  за  дотриманням  належного
санітарно-екологічного стану на території Чкаловської селищної ради.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
М.М. ШОШИН

Володько

Герман
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2. Про  збереження  мережі  позашкільних  навчальних  закладів  та
охоплення учнів позашкільної освітою.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  формування  мережі
позашкільних навчальних закладів та охоплення учнів позашкільною освітою,
колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  в  районі  проводиться
робота  щодо  здійснення  конкретних  заходів,  спрямованих  на  забезпечення
вільного,  творчого,  духовного  розвитку  учнівської  молоді  та  збереження  і
розвиток мережі позашкільних навчальних закладів.

У  районі  функціонують  3  позашкільні  навчальні  заклади,  в  яких
у 173 гуртках виховуються 3356 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що
становить 85 % від загальної кількості дітей шкільного віку:

Чугуївський  районний  Центр  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій
учнівської   молоді  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області,  в  якому
1466 учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району  за  інтересами
відвідують 77 гуртків;

Чугуївський районний Центр дитячої та юнацької творчості Чугуївської
районної ради Харківської області, де в 61 гуртку виховуються 1200 учнів;

Чугуївський районний Будинок  дитячої  творчості  Чугуївської  районної
ради Харківської області, в 35 гуртках якого виховується 690 дітей. 

Найбільша  кількість  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів
навчається в гуртках за такими напрямами: туристсько-краєзнавчому –  29 %
учнів, художньо-естетичному – 19 % учнів, еколого-натуралістичному – 13 %
учнів,  науково-технічному – 9 %  учнів,   дослідницько-експериментальному –
5 % учнів, фізкультурно-спортивному – 4 % учнів,  соціально-реабілітаційному
– 7 % дітей.

У  Центрі  туризму,  краєзнавства  та  екскурсій  учнівської  молоді
функціонують 4 гуртки військово-патріотичного виховання «Юний патріот», які
відвідують 73 учні загальноосвітніх навчальних закладів (на базі Леб’язького
навчального-виховного   комплексу  –  1  гурток  (17  вихованців),  на  базі
Введенського навчально-виховного  комплексу  –  1  гурток  (20  вихованців),  на
базі  Кочетоцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  –  1  гурток  (19
вихованців),  на  базі  Великобабчанського  навчально-виховного  комплексу  –  1
гурток (20 вихованців). 

Гуртки позашкільних навчальних закладів працюють більшою мірою на
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базі  навчальних закладів  району.  Вихованці  дошкільних навчальних закладів
також  займаються  в  гуртках  позашкільних  навчальних  закладів:  у
Малинівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) – 60 вихованців
(3  групи),  у  Кочетоцькому  дошкільному  навчальному  закладі  (ясла-садок)  –
40 вихованців (2 групи). 

До  занять  у  позашкільних  навчальних  закладах  залучено  26  дітей
девіантної  поведінки,  310  дітей  пільгового  контингенту,  з  них  21  дитина  з
інвалідністю та 20 дітей з тимчасово окупованої території України.

У  позашкільних  навчальних  закладах  навчається  1132  (33  %)  дитини
сільської місцевості.

Відсоток охоплення дітей іншими формами позашкільної освіти складає
0,2 % від загальної кількості учнів навчальних закладів району.

Питання збереження позашкільних навчальних закладів, залучення дітей
віддалених  сіл  району  до  гурткової  роботи,  створення  гуртків  на  базі  всіх
загальноосвітніх  навчальних  закладів  знаходиться  на  постійному  контролі
районної державної адміністрації.

Вихованці позашкільних навчальних закладів досягли вагомих результатів
у  конкурсах  не  тільки  районного,  а  й  обласного,  Всеукраїнського  та
Міжнародного рівнів.

Поряд  з  вагомими  досягненнями  учнів  у  системі  позашкільної  освіти
існують  певні  проблеми.  Найгострішим  залишається  питання  матеріально-
технічного забезпечення гурткової роботи з вихованцями. Недостатнє технічне
обладнання,  застаріле  туристське  спорядження,  відсутність  універсального
навчально-комп’ютерного  комплексу,  підключення  до  мережі  Інтернет
(районний  Будинок  дитячої  творчості,  районний  Центр  дитячої  та  юнацької
творчості) можуть  привести  до  зменшення  кількості  гуртків  позашкільних
навчальних закладів.

З  метою формування  та  модернізації  мережі  позашкільних  навчальних
закладів  району  відповідно  до  освітніх  потреб  громадян,  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати директорам позашкільних навчальних закладів:
1.1. Вжити заходів щодо забезпечення збільшення показників охоплення

дітей позашкільною освітою.
1.2. Передбачити  при  формуванні  мережі  гуртків

у 2016/2017 навчальному році  відкриття  гуртків  на  базі  кожного  навчального
закладу району.

2. Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
здійснювати фінансування позашкільних навчальних закладів району, виходячи
з реальних можливостей бюджету.

3. Відділу   освіти    районної     державної     адміністрації:
3.1. Активізувати  роботу  щодо  збереження  мережі  позашкільних

навчальних  закладів  району,  збільшення  показників  охоплення  дітей
позашкільною освітою.

3.2. Розглянути  на  нараді  керівників  загальноосвітніх,  дошкільних  та
позашкільних  навчальних  закладів  району  питання  про  збереження  мережі
позашкільних навчальних закладів  району та  охоплення учнів  позашкільною
освітою.
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3.3. Здійснити  заходи  щодо  поліпшення  матеріально-технічної  бази,
оновлення  та  ремонту  технічного  обладнання  позашкільних  навчальних
закладів.

3.4. Вирішити  питання  щодо  забезпечення  Чугуївського  районного
Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
комп’ютерною технікою.

3.5. Забезпечити підключення до мережі Інтернет Чугуївського районного
Центру дитячої та юнацької творчості  Чугуївської районної ради Харківської
області  та  Чугуївського  районного  Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської
районної ради Харківської області.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
М.М. ШОШИН

Бєлєвцова

Герман
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