
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 

 

засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації  

від 22 листопад 2016 року 

 

1. Про стан  реалізації  державної політики  у  сфері культури на 

території Чугуївського району. 

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію про стан  реалізації державної  

політики у сфері культури на території Чугуївського району, колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що районною державною адміністрацією було 

проведено необхідну роботу в напрямку реалізації державної політики у сфері 

культури. 

Мережа закладів культури нараховує 45 об’єктів. З районного бюджету 

фінансується комунальна установа «Чугуївський районний Будинок культури» 

та комунальний заклад «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система», до якої входить Чугуївська центральна районна бібліотека та             

25 бібліотек-філій.  

У закладах культури району працюють 112 працівників культури.              

З фаховою вищою освітою – 25 працівників, спеціальну-середню фахову освіту 

мають 33 працівника. Директори закладів культури району регулярно  

проходять курси підвищення кваліфікації, організовані відділом культури і 

туризму Чугуївської районної державної адміністрації та управлінням культури 

і туризму Харківської обласної державної адміністрації. 

На виконання Закону України від 09 квітня 2015 року № 317-VIII          

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,         

з метою недопущення повторення злочинів комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, будь-якої дискримінації 

за національною, соціальною, класовою, етнічною, расовою або іншими 

ознаками у майбутньому, відновлення історичної та соціальної справедливості, 

усунення загрози незалежності, суверенітету, територіальній цілісності та 

національній безпеці України, керуючись статтями 6, 39 Закону України      

«Про місцеві державні адміністрації», розпорядженням голови районної 

державної адміністрацією від 05.08.2015 № 366 було створено Районну робочу 

групу з моніторингу виконання завдань, визначених Законом України                    

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

За підсумками роботи Робочої Групи в районі, за наслідками 

Консультативної ради Міністерства культури України було виключено з 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України та демонтовано 5 пам’яток 
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історії, розташованих на території Чугуївського району, що підпадали під дію 

законів про декомунізацію.  

Відповідно до Закону України від 28.01.2016 № 955-VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної 

форми роботи в сфері культури і конкурсної процедури призначення керівників 

державних і комунальних закладів культури» усі завідуючі бібліотеками та 

директори сільських, селищних будинків культури переведені на контрактну 

форму роботи. 

У зв’язку з тим, що з Чкаловською селищною радою  об'єднано п’ять  

сільських рад: Іванівська, Коробочкинська, Леб’язька, Базаліївська і 

Юрченківська – на території об’єднаної громади будуть знаходитись 14 

закладів культури – 7 клубів та 7 бібліотек-філій комунального закладу 

«Чугуївська районна централізована бібліотечна система» (Чкаловський 

селищний, Базаліївський, Іванівський, Коробочкинський, Леб’язький,  

Новогнилицький, Юрченківський сільські будинки культури; Чкаловська, 

Базаліївська, Іванівська, Коробочкинська,  Леб’язька,  Новогнилицька, 

Юрченківська бібліотеки-філії комунального закладу «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система»). 

У районі налічується 2466 учасників художньої самодіяльності                  

(з них дітей – 1288) та діє 163 клубних формування.  

Проведено 733 культурно-масових заходів місцевого значення. Аматори 

району взяли участь у 22 заходах обласного та регіонального значення.  

Комунальний заклад «Чугуївська районна централізована бібліотечна 

система» та комунальна установа «Чугуївський районний Будинок культури»  

постійно приймають участь у різних Всеукраїнських та Міжнародних 

конкурсах і грантах. Завдяки грантовим перемогам в районі комп’ютеризовано 

9 бібліотек, де почали  надаватися нові послуги для користувачів з вільним, 

безкоштовним доступом до  мережі Інтернет, що сприяло перетворенню 

бібліотек на інформаційно-культурні центри для населення: відкрились 

безкоштовні курси комп’ютерної грамотності для населення; започатковано 

проект з надання безкоштовних скайп – консультацій населенню з юридичних 

питань, в рамках співпраці з Чугуївською правозахисною групою та 

безпосередньо з Центром правових та політичних досліджень «ДУМА».  

Протягом поточного періоду ще 5 колективів здобули почесні звання. 

Таким чином, серед вокально-хореографічних колективів 11– мають почесне 

звання: 5 «народних», 6 «зразкових». Чугуївський район здобув почесне перше 

місце серед районів області у сфері культури, за підсумуками обласного огляду-

конкурсу «Слобожанські передзвони».  

Окрім знаних фестивалів «Весілля в Малинівці – плюс», «Осінній та 

Зимовий Есхар», Чугуївською районною державною адміністрацією спільно з 

Чугуївською районною радою Харківської області започатковано проведення 

відкритого фестивалю естрадно-вокального і розмовного жанру                  

«Голос Чугуївщини», який спрямований на підтримку і популяризацію 

професійної та самодіяльної вокальної творчості, розмовного жанру на 

території регіону та розвиток мистецьких зв'язків Слобожанщини. Окрім 



 
 

3 

аматорів району в заході  беруть участь аматори інших районів Харківської 

області. Також, було започатковано проведення фестивалю винограду 

«Слобожанське гроно», який зібрав виноградарів з усієї Харківської області. 

Дебютне проведення фестивалю продемонструвало відвідувачам кількість 

сортів, які вирощуються на території Слобожанщини, розважило глядачів 

роботою майстер-класів виготовлення вина, меду, сиру, різноманітною 

конкурсно-розважальною програмою та дегустацією продукції.  

Працівниками культури району ведеться робота щодо моніторингу і 

популяризації туристичної привабливості району. Визначено найпривабливіші 

об’єкти культурної спадщини Чугуївського району, які є приорітетними для 

відвідування їх туристами. Розроблено карту туристичних маршрутів, зібрано 

загальні відомості про Чугуївський район, науково-довідковий матеріал, 

розроблено відносно селищ Кочеток, Малинівка, ілюстрований матеріал 

(фотофіксація), підготовлено історичну довідку про діяльність і розвиток всіх 

галузей Чугуївського району, відзнято  презентаційний фільм «Слобожанський 

діамант», який зайняв перше місце серед презентаційних фільмів Харківщини.  

Аналіз туристичного потенціалу району дозволяє виділити подієвий туризм 

(заходи, фестивалі, які увійшли до «Календаря подієвого туризму 

Харківщини»). 

Щодо покращення матеріально-технічної бази закладів культури району, 

можна виділити Новопокровський селищний будинок культури, який отримав 

перемогу у гранті щодо покращення умов перебування внутрішньо 

переміщених осіб та отримав кошти у розмірі 32 тисячі євро для проведення 

капітального ремонту приміщення будинку культури, заміну системи опалення 

та технічне переоснащення. Станом на звітний період  завершено капітальний 

ремонт покрівлі, проведено роботу щодо переоснащення системи опалення, 

проведено ремонт глядацької зали та тренажерної зали, встановлено нове 

світлове та  звукопідсилююче обладнання сцени. 

Але, разом з тим, мають місце проблеми у функціонуванні закладів 

культури району: матеріально-технічне забезпечення закладів культури району 

потребує оновлення, застаріла звуко-підсилююча техніка, недостатня 

комп’ютеризація закладів культури, недостатня забезпеченість колективів 

сценічними  костюмами, тощо. 

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення реалізації на території 

району державної політики у сфері культури, з питань охорони культурної 

спадщини, бібліотечної, клубної справи і туризму колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати сільським, селищним головам вжити заходів щодо 

недопущення скорочення мережі закладів культури району та сприяти 

покращанню матеріально-технічної бази сільських, селищних будинків 

культури району. 

2. Рекомендувати комунальному закладу «Чугуївська районна 

централізована бібліотечна система»: 

2.1. Продовжувати роботу щодо впровадження інноваційних технологій в 

закладі та поповненню книжкового фонду бібліотек-філій району. 
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2.2. Далі продовжувати роботу з  організації вільного, безкоштовного  

доступу та користування читачів бібліотек району Всесвітньою мережею 

Інтернет. 

2.3. Вести постійну роботу щодо участі закладу  у грантових проектах. 

3. Рекомендувати комунальній установі «Чугуївський районний Будинок 

культури»: 

3.1. Проводити заходи з покращення матеріально-технічної бази 

установи. 

3.2. Продовжувати роботу з удосконалення ведення гурткової роботи на 

базі установи. 

4. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації: 

4.1. Посилити роз’яснювальну та навчальну роботу з працівниками галузі 

культури району з питання  участі у проектах та грантах, націлених на розвиток 

галузі та покращення матеріально-технічної бази закладів культури. 

4.2. Продовжувати роботу щодо збору та розповсюдження інформації про 

туристичний потенціал району. 

4.3. Надавати методичну допомогу Чкаловській об’єднаній 

територіальній громаді у питаннях галузі культури та безпосередньо реалізації 

державної політики у сфері культури. 

4.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 
 

 
 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 

 

 
Кулешова 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 

 

засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації  

від 22 листопада 2016 року 

 

2. Про  стан розвитку дошкільної освіти у Чугуївському районі. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан розвитку дошкільної 

освіти у Чугуївському районі, колегія районної державної адміністрації 

відмічає, що політика керівництва району направлена на повне збереження та 

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, забезпечення навчальних 

закладів кваліфікованими кадрами та максимальне охоплення дітей 

дошкільною освітою. 

У Чугуївському районі функціонує 4 дошкільні навчальні заклади 

(Малинівський, Новопокровський, Кочетоцький, Есхарівський)  та                      

14 навчально-виховних комплексів (Волохово-Ярський, Введенський, 

Зарожненський, Іванівський, Коробочкинський, Леб’язький, 

Великобабчанський, Кам’яноярузький, Мосьпанівський, Новопокровський, 

Чкаловський, Граківський, Тернівський, Старогнилицький), в яких працює      

57 груп (29 груп – 672 дитини – у дошкільних навчальних закладах, 28 груп – 

553 дитини  – у навчально-виховних комплексах). Усі заклади комунальної 

форми власності. Разом з тим, мережа дошкільних навчальних закладів  району 

не повною мірою задовольняє потреби населення. Так,  у с. Базаліївка та            

с. Стара Покровка відсутні дошкільні навчальні заклади, в смт Малинівка існує 

гостра потреба у відкритті другого дошкільного навчального закладу. 

Відповідно до мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів 

Чугуївського району на 2016/2017 навчальний рік, затвердженої 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05.09.2016 № 337 

«Про затвердження мережі навчальних закладів району на                      

2016/2017 навчальний рік»,  у 18 функціонуючих дошкільних закладах 

організовано роботу 57 груп, у тому числі 8 груп для дітей раннього віку,           

49 груп для дітей дошкільного віку.  

Станом на 01.11.2016 в дошкільних навчальних закладах та навчально-

виховних комплексах виховується 1225 дітей (в міській місцевості – 939 дітей, 

в сільській місцевості – 296 дітей), що складає 50% від загальної кількості 

дитячого населення від 1-6 (7) років (станом на 01.01.2014 – 1159 дітей (в 

міській місцевості – 914 дітей, в сільській місцевості – 245 дітей). З них –         

131 дитина від 1 до 3 років. Охоплення дітей раннього віку дошкільною 

освітою по району складає 2%. 

Чисельність дітей  із розрахунку на 100 місць становить 101 дитину (у 

міській місцевості – 100 дітей, у сільській місцевості – 102 дитини). 
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У районі 1329 дітей (87%) віком від 3-х до 6 (7)-ми років охоплені 

різними формами дошкільної освіти (міська місцевість – 873 дитини, сільська 

місцевість – 456). 

Основним із завдань державної політики в галузі дошкільної освіти є 

максимальне охоплення дітей 5-річного віку всіма формами дошкільної освіти. 

 На даний час показник охоплення дітей 5-річного віку різними формами 

дошкільної освіти по району складає 100%. Протягом чотирьох  останніх років 

цей показник є незмінним.  

У 2016/2017 навчальному році 446 дітей 5-річного віку охоплено всіма 

видами дошкільної освіти (міська місцевість – 293 дитини, сільська місцевість – 

153 дитини, з них – 384 дитини відвідують дошкільні навчальні заклади, що 

складає 86% від загальної кількості дітей 5-річного віку (міська місцевість –     

96%, сільська місцевість –  69%). У порівнянні із 2015/2016 навчальним роком 

467 дітей 5-річного віку (міська місцевість – 326 дітей, сільська місцевість –     

141 дитина, з них 384 дитини відвідують дошкільні навчальні заклади, що 

складає 86% від загальної кількості дітей 5-річного віку (міська місцевість – 

91%, сільська місцевість – 65%). 

У дошкільних навчальних закладах усіх типів працює 122 педагогічних 

працівника, з яких вищу педагогічну освіту мають – 51, серед яких і завідувачі 

дошкільних навчальних закладів. Середню спеціальну освіту має                       

71 педагогічний працівник.  

Харчування дітей в дошкільних навчальних закладах здійснюється 

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. Вартість харчування дитини в 

дошкільному навчальному закладі  визначено рішеннями Чугуївської районної 

ради та сільських (селищних) рад і складає  17,4 грн ( у 2015 році – 12,90 грн). 

 Середній показник виконання норм харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах та навчально-виховних комплексах району становить     

71,8% (у 2016 році – 71%). Щомісячно проводиться  моніторинг виконання 

норм харчування і окремо за різними видами продуктів. 

У районі діє районна цільова соціальна Програма розвитку дошкільної 

освіти на період до 2017 року, затверджена рішенням Чугуївської районної ради 

Харківської області від 22.06.2012. 

Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів приділяють 

значну увагу вирішенню таких завдань як  організація освітнього процесу з 

дітьми п’ятирічного віку, забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого 

дошкільного віку  та створення розвивального життєвого простору. 

 З метою розвитку дошкільної освіти у районі  колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне: 

 1. Рекомендувати керівникам дошкільних навчальних закладів усіх типів: 

  1.1. Забезпечити максимальне охоплення дітей дошкільного віку різними 

формами дошкільної освіти.  

 1.2. Активізувати діяльність Консультативних центрів для дітей 

дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї, батьків або осіб, які їх 

замінюють.  
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     1.3. Забезпечити умови для якісного здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку.          

2. Відділу освіти районної державної адміністрації: 

2.1. Здійснити заходи  щодо виконання районної цільової соціальної 

Програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.  

2.2. Забезпечити 100% охоплення різними формами дошкільної освіти 

дітей 5-річного віку.  

 2.3. Здійснювати облік дітей від народження до 6-ти років із 

максимальним охопленням дітей дошкільного віку різними формами 

дошкільної освіти. 

 2.4. Забезпечити збереження мережі дошкільних навчальних закладів та 

сприяти її розширенню. 

2.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 
 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 

 

 
Бєлєвцова 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 

 

засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації  

від 22 листопада 2016 року 

 

3. Про хід виконання Закону України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 

2009-2013 роки» (із змінами) на території району. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання Закону 

України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення 

профілактики  ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД на 2009-2013 роки» (із змінами) на території району, колегія 

районної державної адміністрації відмічає, що в районі проводяться заходи із 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

Станом на 01.10.2016 на обліку в комунальному закладі охорони здоров'я 

«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» перебуває 61 ВІЛ-

інфікована особа, з них 12 осіб, хворих на СНІД. Із загальної кількості ВІЛ-

інфікованих зареєстровано 6 дітей, з них 2 дитини в ІІІ клінічній стадії 

захворювання. 

Вперше зареєстровано ВІЛ-інфекцію/СНІД за 9 місяців 2016 року у              

12 осіб (та поставлено на облік ще 5 осіб, які прибули до Чугуївського району), 

показник захворюваності на 100 тисяч населення складає 15,1. За аналогічний 

період у 2015 році вперше виявлено 11 випадків захворювань, показник 

захворюваності на 100 тисяч населення становив 13,8. 

В поліклінічному відділенні комунального закладу охорони здоров'я 

«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» організовано 

роботу кабінету «Довіра». Фахівцями кабінету «Довіра» забезпечується вільний 

доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію. 

 В звітному періоді всього обстежено1508 осіб, у тому числі в кабінеті 

«Довіра» – 685 осіб. План обстеження на 2016 рік становить 3985 осіб, план 

виконано на 55%. Обов’язково щорічно проходять обстеження особи, які 

знаходяться на диспансерному обліку у лікаря-інфекціоніста. За 9 місяців              

2016 року відсоток ВІЛ-інфікованих, які пройшли щорічний медичний огляд із 

загального числа становить 60%, що більше ніж у 2015 році на 5%. 

Найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням залишається 

туберкульоз. В районі зареєстровано 12 осіб, які мають поєднану патологію 

ВІЛ-інфекції-туберкульозу, в 2015 році – 9 випадків ВІЛ-інфекції-туберкульозу. 

За рахунок активної роботи по виявленню туберкульозу, рівень захворюваності 

на сочетану патологію ВІЛ-туберкульоз зріс на 35%. 
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Всього померло в 2016 році 3 особи, показник смертності від СНІДу в 

розрахунку на 100 тисяч населення становить 3,76, в 2015 році померло 3 

особи, показник – 3,75. Протягом останніх років показник смертності від 

СНІДу знаходиться на одному рівні та нижче середнього показника в Україні. 

Завдяки впровадженню заходів профілактики передачі ВІЛ-інфекції від 

матері до дитини, своєчасно попереджаються випадки інфікування немовлят. 

Охоплено обстеженням на ВІЛ-інфекцію 506 вагітних жінок, що становить 

100% від плану. Вперше виявлених захворювань на ВІЛ-інфекцію в звітному 

періоді серед вагітних не зареєстровано. 

Своєчасний медичний нагляд є основою для забезпечення доступу 

інфікованих до антиретровірусної терапії, виявлення та лікування супутніх 

захворювань. Все це впливає на тривалість та якість життя ВІЛ-інфікованих. На 

даний час отримують антиретровірусну терапію 42 особи, в тому числі 2 

дитини. 

Фінансування заходів з профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу 

здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, коштів медичної 

субвенції та за рахунок додаткових коштів районного бюджету.  

Антиретровірусна терапія та проведення лабораторних досліджень 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, такі послуги хворі 

отримують послуги в Харківському обласному Центрі профілактики і боротьби 

зі СНІДом. Стаціонарне та амбулаторне лікування супутніх захворювань, 

щорічний профілактичний огляд, лабораторні обстеження, транспортування 

лабораторних матеріалів до  Харківського обласного Центру профілактики і 

боротьби зі СНІДом здійснюється за рахунок коштів медичної субвенції та 

додаткових коштів районного бюджету. 

 Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення розповсюдження               

ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення, колегія районної державної адміністрації 

вважає за необхідне: 

1. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації                      

спільно з комунальними закладами 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. Вжити заходи із покращення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції та 

вчасного охоплення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб медичним 

наглядом. 

1.2. Забезпечити виконання плану проходження медичного огляду осіб, які 

перебувають на обліку, як ВІЛ-інфіковані та довести цей показник до 80% від 

річного плану. 

1.3. Активізувати інформаційно-просвітницьку діяльність у напрямку 

популяризації здорового способу життя, духовності, моральності, безпечної 

поведінки в напрямку запобігання поширенню ВІЛ-інфекції. 

1.4. Продовжувати інформування громадськості про ризики інфікування 

ВІЛ-інфекції, засоби захисту від інфікування цією інфекцією. 

2. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити навчання 

учнів за програмою розвитку життєвих навичок щодо формування здорового 
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способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції. 

 3. Районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сприяти 

наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

дітям, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульним та 

бездоглядним  дітям соціальних та профілактичних послуг, залученню їх до 

інформаційно-просвітницьких заходів. 

4. Рекомендувати сільським, селищним головам активізувати населення 

закріпленої території до проходження профілактичних медичних оглядів в 

напрямку попередження розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

 5. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації                      

підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 

означеного питання. 
 

 
 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 

 
Герез 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 
 

засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації  

від 22 листопада 2016 року 

 

4. Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної 

державної адміністрації. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про заходи щодо забезпечення 

відкритості у діяльності районної державної адміністрації, колегія районної 

державної адміністрації відзначає, що в районній державній адміністрації 

вживаються відповідні заходи та налагоджено систему постійного об’єктивного 

інформування населення з актуальних питань державної політики та діяльності 

органу виконавчої влади.  

Оновлення матеріалів офіційного веб-сайту районної державної 

адміністрації відбувається згідно з Переліком показників, затвердженим 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12.04.2016 № 151 

«Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності районної державної 

адміністрації». За 10 місяців 2016 року на сайті розміщено 1328 матеріалів, з 

них 913 (68,7%) новин. Через сайт оприлюднено також 405 рішень колегії 

районної державної адміністрації. На громадське обговорення було винесено 32 

проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації нормативно-

правового та регуляторного характеру і 18 проектів рішень районної ради, 

поданих головою районної державної адміністрації на розгляд депутатів 

районної ради.  

Як правило, структурні підрозділи районної державної адміністрації 

дотримуються термінів надання визначених переліком матеріалів, однак новини 

висвітлюють не завжди вчасно. 

В районній державній адміністрації налагоджено співпрацю структурних 

підрозділів з районними засобами масової інформації – інформаційною газетою 

«Вісник Чугуївщини» і телерадіокомпанією «Слобожанка». Ними  

висвітлюються майже всі заходи органу виконавчої влади.  

За 10 місяців поточного року в 44 номерах газети «Вісник Чугуївщини» 

було надруковано 252 матеріали стосовно діяльності районної державної 

адміністрації, серед яких 48 авторських статей та інтерв'ю посадовців, що 

більше, ніж за весь минулий рік (40). До цього слід додати 14 бліц-інтерв’ю 

журналістам з того чи іншого питання. Голова районної державної адміністрації 

дав журналістам 4 невеликих та одне значне інтерв’ю «100 днів роботи голови 

районної державної адміністрації». Очільник району також через газету вітав 

мешканців району зі святами та визначними датами: всього за 10 місяців на її 

сторінках надруковано близько 36 привітань голови районної державної 

адміністрації. 
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В січні-жовтні телерадіокомпанія «Слобожанка» підготувала 87 випусків 

новин «Вісті Чугуївщини». У них щонайменше 240 сюжетів стосувалися 

діяльності районної державної адміністрації. Посадовці коментували практично 

всі проведені заходи. З травня голова райдержадміністрації виступив по 

телебаченню близько 60 разів. 

Такі форми роботи, як прийом громадян, зустрічі та телефонний зв’язок з 

мешканцями району, передбачають діалог посадовців з населенням. За              

10 місяців головою районної державної адміністрації проведено 94 особистих 

прийоми (з них 41 виїзний) та 10 зустрічей з населенням, керівниками та 

фахівцями районної державної адміністрації – 10 прямих телефонних ліній з 

жителями сіл та селищ. Для об’єктивного інформування населення з актуальних 

питань політичного та соціально-економічного життя відбулося 12 Днів 

зустрічей посадовців з трудовими колективами та з активом населених пунктів. 

З метою забезпечення в подальшому відкритості у діяльності районної 

державної адміністрації та поліпшення роботи з її висвітлення колегія районної 

державної адміністрації вважає за необхідне:  

 1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 

1.1. Забезпечувати оперативне оприлюднення інформації про державну 

політику у відповідній сфері та її реалізацію через друковані та електронні 

засоби масової інформації, а проектів та актів районної державної адміністрації  

нормативно-правового і регуляторного характеру – через інформаційну газету 

«Вісник Чугуївщини» і офіційний веб-сайт районної державної адміністрації.   

1.2. Налагодити системну роботу з наповнення офіційного веб-сайту 

районної державної адміністрації новинами.  

1.3. Дотримуватися затверджених форми написання та терміну надання  

звіту про захід за участю керівництва районної державної адміністрації для 

оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.  

 2. Відділу забезпечення доступу до публічної інформації районної 

державної адміністрації: 

           2.1. Координувати роботу структурних підрозділів районної державної 

адміністрації щодо наповнення офіційного веб-сайту районної державної 

адміністрації та висвітлення діяльності районної державної адміністрації у 

районних засобах масової інформації. 

2.2. Періодично здійснювати ревізію матеріалів офіційного веб-сайту 

районної державної адміністрації та аналіз висвітлення діяльності районної 

державної адміністрації у районних засобах масової інформації. 

         2.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.     

   

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 
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5. Про роботу відділу державної реєстрації Чугуївської районної 

державної адміністрації за підсумками ІІІ кварталу 2016 року. 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію про роботу відділу державної 

реєстрації Чугуївської районної державної адміністрації (далі – Відділ) за 

підсумками ІІІ кварталу 2016 року колегія районної державної адміністрації 

відмічає, що робота Відділу ведеться у відповідності до вимог чинного 

законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність для 

суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг в сфері державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  

Відділ державної реєстрації здійснює прийом заяв щодо державної 

реєстрації через Центр надання адміністративних послуг при Чугуївській 

районній   державній   адміністрації   згідно   зі  статтею  9  Закону України 

«Про адміністративні послуги».  

Протягом ІІІ кварталу Відділом прийнято (через Центр надання 

адміністративний послуг при Чугуївській районній державній адміністрації) та 

здійснено державну реєстрацію 596 заяв, щодо державної реєстрації речових 

прав нерухомого майна та їх обтяжень, 545 заяв, з яких: 

реєстрація права власності – 338; 

реєстрація  іншого речового права – 121; 

реєстрація обтяжень – 19; 

надання інформації з Реєстру речових прав – 67 

Щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців - 51 заява. 

Організована належна взаємодія Відділу з Центром надання 

адміністративних послуг при Чугуївський районній державній адміністрації.  

Але існує і проблемне питання: 

 існує необхідність вирішення питання щодо фінансування навчання 

державних реєстраторів відділу щодо роботи в електронних реєстрах 

Міністерства юстиції України, а саме – Єдиному державному реєстрі 

юридичних та фізичних осіб-підприємців. 

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань, визначених 

Законом України «Про внесення змін до Закону України про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», деякими іншими 

законодавчими актами України щодо децентралізації повноважень з державної 
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реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне:  

1. Відділу державної реєстрації Чугуївської районної державної 

адміністрації: 

1.1. Здійснювати постійний контроль та неухильно дотримуватись строків 

розгляду заяв та видачі результатів надання адміністративних послуг в сфері 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 

1.2. Проводити щомісячний моніторинг роботи відділу державної 

реєстрації.  

1.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

про надання адміністративних послуг в сфері державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 

1.4. Вживати необхідних заходів щодо усунення проблемних питань. 

1.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
 

 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
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