
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

  спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та  постійно діючої комісії районної державної адміністрації з питань

розгляду звернень громадян

від 27 січня 2015 року

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян щодо виконання
Закону України “Про звернення громадян” та Указу 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” за 2014 рік.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  роботи  із
зверненнями громадян в Чугуївській районній державній адміністрації в 2014
році,  колегія  райдержадміністрації та  постійно  діюча  комісія
райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян відмічає, що робота
із  зверненнями  громадян  у  Чугуївській  районній  державній  адміністрації
ведеться на належному рівні.

За 2014 рік до районної державної адміністрації  надійшло 518 звернень
громадян, що на 35,0 % менше ніж минулого року (2013 - 799). З урахуванням
письмових  та  колективних  звернень  за  2014  рік  до  районної  державної
адміністрації звернулося 1948 громадян, які у своїх зверненнях порушили 537
питань різноманітного характеру. Повторних звернень до районної державної
адміністрації  не  надходило.  Зареєстровано  9  дублетних  звернень,  з  якими
громадяни звернулись до різних гілок влади.

Протягом  2014  року  із  загальної  кількості  звернень,  що  надійшли  до
районної  державної  адміністрації,  244  звернення  вирішено  позитивно,  на
271  -  надані  роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством,  1  звернення
надіслано  за  належністю.  На  даний  час  в  стадії  розгляду  знаходиться     2
звернення. 

Найбільш  характерними  питаннями,  з  якими  зверталися  громадяни  в
2014 році,  були питання соціального захисту населення – 212; комунального
господарства  –  177;  аграрної  політики  і  земельних  відносин  –  36;  охорони
здоров’я – 32; праці і заробітної плати — 15; транспорту та зв’язку – 12; сім’ї,
дітей, молоді, гендерної рівності, фізичної культури і спорту – 11; забезпечення
дотримання законності та охорони правопорядку — 8; освіти, наукової, науково-
технічної,  інноваційної  діяльності  та  інтелектуальної  власності  –  7;
економічної,  цінової,  інвестиційної,  зовнішньоекономічної,  регіональної
політики та будівництва, підприємництва — 6; житлової політики — 6; екології,



природних ресурсів — 4;  діяльності  органів місцевого самоврядування — 4;
культури та культурної спадщини, туризму — 3 інші — 4.

До  районної  державної  адміністрації  найбільша  кількість  звернень
надходить від найменш захищеної категорії населення: ветеранів війни та праці,
інвалідів,  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,
багатодітних  сімей,  одиноких  матерів  та  інших  громадян,  які  потребують
соціального захисту та підтримки. Особлива увага приділяється розгляду саме
їх  звернень  і  вишукуються  всі  можливості  надання  їм  практичної  та
матеріальної допомоги. 

У звітному періоді від найменш захищеної категорії громадян надійшло
264 звернення, що становить 50,9 % від загальної кількості звернень (518).

Найбільш  актуальним  питанням  для  зазначеної  категорії  громадян
залишається  питання  надання  матеріальної  допомоги.  Районною  радою  з
питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення за
звітний період було надано матеріальну допомогу на суму понад 37 100 грн
мешканцям району, які опинились у скрутній життєвій ситуації.

Робота зі зверненнями громадян розглядалась щокварталу на засіданнях
колегії районної державної адміністрації.

За 2014 рік проведено 154 особистих прийоми (з них виїзних – 77), на
яких прийнято 321 громадянин (на виїзних – 104, на місці – 217). Всі питання,
що  порушуються  мешканцями  на  особистих  прийомах,  як  в  усних,  так  і  в
письмових зверненнях підлягають розгляду та контролю. 

Згідно  із  затвердженими  планами  та  для  вдосконалення  роботи  із
зверненнями громадян,  за  2014 рік проведено 13 перевірок стану організації
роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах районної державної
адміністрації.  Також,  для  перевірки  здійснення  делегованих  повноважень
органів  виконавчої  влади  із  забезпечення  вимог  законодавства  з  розгляду
звернень  громадян  було  проведено  9  перевірок  у  виконкомах  сільських,
селищних  рад.  Надано  практичну  та  організаційно-методичну  допомогу,
рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і вжиття відповідних заходів.

Для  оперативного  реагування  та  роз’яснення  питань,  які  турбують
мешканців  району,  служить  телефонний  зв’язок  керівництва  районної
державної  адміністрації  з  населенням  “Пряма  лінія”.  Це  є  однією  з  форм
спілкування  з  громадянами  в  районній  державній  адміністрації.  Тема
спілкування  заздалегідь  доводиться  до  відома  мешканців  району  через
громадсько-інформаційну  газету  Чугуївщини  “Красная  звезда”.  За  поточний
період  проведено  11  телефонних  зв’язків  з  населенням.  Керівником  апарату
районної  державної  адміністрації  17  грудня  2014  року  було  проведено
телефонний зв’язок на тему: “Звернення — це спосіб відновлення порушеного
права”.  На більшість звернень, які надійшли під час телефонного зв’язку, були
надані  роз’яснення  безпосередньо  під  час  спілкування,  а  звернення,  що
потребували  більш детального розгляду, були зареєстровані та поставлені на
контроль  для  виконання  відповідними  структурними  підрозділами  районної
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державної адміністрації. 
З  метою підвищення персональної  відповідальності  посадових осіб  за

стан  роботи  із  зверненнями  громадян  та  рівня  виконавської  дисципліни  на
засіданнях  постійно  діючої  комісії  з  питань  розгляду  звернень  громадян
районної  державної адміністрації  розглядалися аналіз  звернень громадян,  що
надійшли на  адресу  районної  державної  адміністрації,  окремі  звернення,  які
потребують більш детального розгляду та пошуку шляхів вирішення питання.
За 2014 рік проведено 12 засідань комісії, в тому числі 4 виїзних (смт Есхар,
смт Кочеток, с. Волохів Яр, с. Стара Покровка). 

Робота  зі  зверненнями  громадян  висвітлюється  у  засобах  масової
інформації.  Інформаційні  матеріали  за  підсумками  проведення  заходів,  які
стосуються  роботи  зі  зверненнями  громадян,  друкуються  у  громадсько-
інформаційній газеті Чугуївщини «Красная звезда»,   висвітлюються в   ефірах 

телерадіокомпанії  «Слобожанка»   та щокварталу  на  офіційному  сайті
районної державної адміністрації.

Щокварталу  в  районній  державній  адміністрації  проводиться  аналіз
роботи зі зверненнями громадян, за показниками Класифікатора та у порівнянні
з відповідним періодом минулого року. Щотижня проводиться аналіз особистих
прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації та надається
до  відділу  роботи  зі  зверненнями  громадян  апарату  Харківської  обласної
державної адміністрації. 

Для 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
райдержадміністрації та постійно діюча комісії райдержадміністрації   з питань
розгляду звернень громадян  вважають за необхідне:

1.  Заступнику  голови,  керівнику  апарату  районної  державної
адміністрації:

 Особливу  увагу  звертати  на  вирішення  питань,  порушених  у
колективних  зверненнях,  та  першочерговий  розгляд  звернень,  у  яких
порушуються  проблеми  соціально  незахищених  верств  населення  і  осіб,  які
мають  особливі  заслуги  перед  Україною,  обов'язкове  роз'яснення  заявникам
порядку оскарження прийнятих рішень відповідно до чинного законодавства.

 Забезпечити  належну  взаємодію державних  органів  влади  та  органів
місцевого  самоврядування  з  метою  оперативного  і  всебічного  вирішення,  в
межах  повноважень,  питань,  з  якими  звертаються  громадяни  на  особистому
прийомі.

 Вжити додаткових заходів щодо вдосконалення роботи із зверненнями
громадян,  особливу  увагу  приділити  організації  систематичних  зустрічей  з
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населенням як безпосередньо на місцях, так і через засоби масової інформації. 
2.   Керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної

адміністрації:
2.1. Установити  особистий  контроль  за  ходом  розгляду  звернень

громадян, не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних
відповідей  на  звернення  громадян  із  порушенням  термінів,  установлених
чинним  законодавством  України,  безпідставної  передачі  розгляду  звернень
іншим органам.

2.2. Забезпечити  дотримання  вимог  Інструкції  з  діловодства  за
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

2.3. Проводити  аналіз  і  узагальнення  питань,  що  порушуються  у
зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, виявляти причини, що
їх породжують, вживати заходів для розв’язання найбільш актуальних проблем.

3.   Рекомендувати  виконкомам сільських, селищних рад:
3.1. Вжити аналогічних заходів.
3.2. Стан  роботи  із  зверненнями  громадян  розглядати  на  засіданнях

виконкомів двічі на рік –  за підсумками року та першого півріччя.
4.  Рекомендувати керівникам підприємств,  організацій  та  установ

району  вжити  невідкладних  заходів  щодо  забезпечення  реалізації
конституційних прав  громадян  на письмове звернення  та  особистий   прийом,
обов’язкового одержання обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм
Закону України «Про звернення громадян».

5.  Загальному відділу апарату районної державної адміністрації:
5.1. Проводити  аналіз  і  узагальнення  питань,  що  порушуються  у

зверненнях громадян, особливо повторних і колективних.
5.2. Забезпечити  надання  методичної  та  практичної  допомоги

структурним  підрозділам  районної  державної  адміністрації  та  виконавчим
органам  місцевого самоврядування  з питань роботи із зверненнями громадян.

5.3. Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,
виконкомах сільських, селищних рад.

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

 
Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

  спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та  постійно діючої комісії районної державної адміністрації з питань

розгляду звернень громадян

від 27 січня 2015 року

2. Про стан реалізації державної кадрової політики у Чугуївській район-
ній державній адміністрації.

Заслухавши та  обговоривши інформацію про стан реалізації  державної
кадрової політики у Чугуївській районній державній адміністрації, колегія ра-
йонної державної адміністрації та постійно діюча комісія райдержадміністрації
з питань розгляду звернень громадян відмічають, що кадрова робота в районній
державній адміністрації спрямована на вдосконалення, виховання та формуван-
ня управлінської культури державних службовців; раціональний добір та роз-
становку кадрів, сприяння професійному та кар’єрному розвитку працівників;
забезпечення прозорості при призначенні на посади, просуванні по службі та
ротації кадрів.

Структура  районної  державної  адміністрації  складається  з  апарату
(10 підрозділів,  адміністратор)  та  16  структурних  підрозділів  (3  управління,
8 відділів, 4 сектори, 1 служба), яка приведена у відповідність до законодавчих
та нормативно-правових актів. Упорядкування структури районної  державної
адміністрації  було масштабним заходом 2014 року,  що спричинило внесення
змін до штатних розписів, положень про структурні підрозділи, посадових ін-
струкцій працівників. Розпорядженням голови Харківської обласної державної
адміністрації  доведена гранична чисельність  працівників  районної  державної
адміністрації у кількості 128 штатних одиниць. Станом на 31.12.2014 13 посад
були вакантними, з них 6 — на період відпусток для догляду за дитиною. 

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є
конкурсний  відбір  із  проведенням  іспитів.  З  цією  метою в  апараті  районної
державної адміністрації та трьох самостійних управліннях утворені конкурсні
комісії. У 2014 році проведено 24 засідання конкурсних комісій. За рекомендаці-
ями цих конкурсних комісій призначено на посади 7 державних службовців, 5 з
них  стажувалися.  Ще  триває  спеціальна  перевірка  відомостей  щодо  однієї
особи,  яка  претендує  на  зайняття  посади,  пов’язаної  із  виконанням функцій
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держави. Щодо трьох осіб з числа новопризначених розпочато перевірку на ви-
конання вимог Закону України «Про очищення влади».

Загалом у 2014 році на посади державних службовців районної державної
адміністрації було призначено 19 осіб, звільнено з посад 22 особи.

У 8 державних службовців відбулось просування по державній службі на
вищі посади за результатами стажування (1 — за згодою), до того ж 1 з них
перебував у кадровому резерві на посаді. Загалом переведення на інші посади в
межах організації відбулося у 19 осіб, щодо семи з них розпочато перевірку на
виконання вимог Закону України «Про очищення влади».

Своєчасно присвоєно ранги 18 державним службовцям, встановлено на-
дбавки за вислугу років — 24. 

Особлива увага приділяється добору і розстановці кадрів. З цією метою
щоквартально аналізується якісний склад кадрового потенціалу, який показує,
що з 115 державних службовців, які фактично працюють, повну вищу освіту
мають 93%, базову вищу — 7%. Із загальної кількості працівників: чоловіків —
23, жінок — 92. Аналіз вікового складу державних службовців засвідчив, що
найчисельнішою є вікова група 31-40 років, яка складає 30,4%, але це працівни-
ки з уже наявним професійним досвідом. 

Підвищення  кваліфікації  державних  службовців  є  одним  із  напрямів
кадрової роботи у районній державній адміністрації. Так, за різними видами на-
вчання упродовж 2014 року підвищили кваліфікацію 28 державних службовців. 

Ще  одним  з  видів  навчання,  набуття  практичного  досвіду,  перевірки
професійного рівня і ділових якостей працівників є їхнє стажування на посадах
державних службовців. Цьогоріч таке стажування успішно пройшли 23 особи, з
них: 4 — з інших органів державної влади, 2 — із самостійних структурних під-
розділів в апараті районної державної адміністрації.

Широко  використовується  система  підвищення  кваліфікації  шляхом
самоосвіти. Щомісячно в районній державній адміністрації проводяться навчан-
ня працівників та кадрового резерву і семінари-наради з сільськими, селищни-
ми головами і секретарями місцевих рад. 

Протягом звітного періоду 1 працівник районної державної адміністрації
став слухачем Харківського регіонального інституту державного управління На-
ціональної  академії  державного  управління  при  Президентові  України;  2  —
продовжують заочно навчатись для здобуття вищої освіти за спеціальністю га-
лузі  знань  «державне  управління»  у  Харківському  регіональному  інституті
державного управління Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України та Харківському національному економічному університеті.
На  кінець  минулого  року  в  районній  державній  адміністрації  працювало  8
магістрів державного управління та 9 магістрів державної служби.

У  районній  державній  адміністрації  склалася  певна  система  роботи  з
кадровим резервом. Кадровий резерв у 2014 році використався у такий спосіб:
призначення на посади, на які вони зараховані до кадрового резерву (3 особи),
просування  по  службі  як  таких,  що  перебувають  у  кадровому  резерві  на  ці
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посади (1  особа),  підвищення кваліфікації  у  Харківському регіональному ін-
ституті  державного управління Національної академії  державного управління
при  Президентові  України  за  програмами  тематичних  семінарів  як  осіб,
зарахованих до кадрового резерву на посади першого заступника та заступників
голови  районної  державної  адміністрації  (1  державний  службовець
VІ категорії), та осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників
структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації  (2  державних слу-
жбовці), стажування на посадах, на які вони зараховані до кадрового резерву (4
державних службовці).

Сформовано  кадровий  резерв  на  2015  рік,  до  складу  якого  включено
176 осіб, жінки складають 76,7% (135 осіб). До кадрового резерву зараховано
51 особу віком до 30 років (28,9%). Серед осіб, зарахованих до кадрового резе-
рву, 5 магістрів державного управління та 7 магістрів державної служби.

Районною державною адміністрацією забезпечується не лише планування
службової кар’єри, а й аналіз ефективності роботи персоналу. Ця робота тісно
пов’язується  з  проведенням  щорічної  оцінки  виконання  державними  слу-
жбовцями покладених на них обов’язків і завдань та їх атестації. У січні-люто-
му 2014 року щорічній оцінці підлягало 92 державних службовці, не підлягало
— 24.  За  результатами щорічної  оцінки,  проведеної  безпосередніми керівни-
ками та керівниками вищого рівня, високу оцінку одержали 35 осіб, добру —
57, задовільну — жодна особа.

Одним із основних напрямів роботи з кадрами є застосування до праці-
вників  заходів  заохочень  і  стягнень.  У  2014  році  14  працівників  отримали
винагороди різного рівня:  4  — обласного,  10  — районного. За  різного роду
порушення до дисциплінарної відповідальності  притягнуто 2 державних слу-
жбовці, у відношенні яких застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді за-
уваження.

Станом  на  31.12.2014  прийнято  464  розпорядження  голови  районної
державної адміністрації з кадрових питань, з них: з особового складу — 260,
про відпустки — 184, про відрядження — 20.

У  районній  державній  адміністрації  дотримуються  вимог  анти-
корупційного законодавства. Основним завданням з цього питання є здійснення
заходів, спрямованих на проведення роз’яснювальної роботи серед державних
службовців  щодо  практичного  застосування  антикорупційного  законодавства
України. Протягом звітного періоду рішень суду про притягнення до відповід-
альності державних службовців районної державної адміністрації не надходило;
за вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов’язаних із корупці-
єю, звільнень державних службовців із займаних посад на підставі рішень суду
не було.

Упродовж року координувалася діяльність структурних підрозділів район-
ної державної адміністрації та виконкомів сільських, селищних рад щодо робо-
ти  з  кадрами  з  дотримання  вимог  чинного  трудового  законодавства,
законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією, надавалася методи-
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чна і практична допомога посадовим особам, які визначені відповідальними за
цей напрям діяльності. За звітний період з означеного питання вивчено роботу
12 структурних підрозділів районної державної адміністрації та 8 виконкомів сі-
льських, селищних рад.

Ураховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що першочерговими
задачами у здійсненні кадрової роботи у районній державній адміністрації є си-
стемна робота  з  добору  персоналу,  формулювання кваліфікаційних вимог  до
нього, розв’язання питань рівномірного розподілу відповідальності, планування
навчання та кар’єрного зростання державних службовців,  здійснення заходів,
спрямованих  на  проведення  роз’яснювальної  роботи  серед  державних  слу-
жбовців  щодо  практичного  застосування  антикорупційного  законодавства
України та виконання інших завдань роботи з кадрами.

Районною державною адміністрацією і в подальшому буде проводитися
робота, спрямована на забезпечення ефективної реалізації державної кадрової
політики, подальшого вдосконалення роботи щодо підготовки кадрів, підвищен-
ня рівня виконавської дисципліни, професіоналізму та управлінської діяльності.

З  метою  забезпечення  реалізації  завдань  у  сфері  державної  кадрової
політики,  визначених актами і  дорученнями Президента України та Кабінету
Міністрів України, колегія районної державної адміністрації та постійно діюча
комісія райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян вважають за
необхідне:

1. Заступнику голови, керівнику апарату, керівникам структурних підроз-
ділів  районної  державної  адміністрації  забезпечити  неухильне  виконання
законодавчих та нормативно-правових актів щодо проходження державної слу-
жби, трудового та антикорупційного чинного законодавства України.

Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  вживати  аналогічних
заходів.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 
2.1. Провести аналіз стану реалізації державної кадрової політики у під-

розділах  та  за  результатами проведеного  аналізу  вжити дієвих  заходів  щодо
практичної  реалізації  актів  і  доручень  Президента  України  та  Кабінету
Міністрів України з питань державної кадрової політики.

2.2. Здійснити заходи щодо підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців.

2.3. Розглянути питання про стан реалізації державної кадрової політики у
підпорядкованих підрозділах на апаратних нарадах та надати інформацію з цьо-
го питання до відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
до 01 березня 2015 року.

3. Головному  спеціалісту  відділу  кадрової  роботи  апарату  районної
державної адміністрації, відповідальній особі з питань запобігання та виявлен-
ня корупції у районній державній адміністрації:

3.1. Активізувати роботу, спрямовану на здійснення превентивних заходів
щодо  профілактики  скоєння  корупційних  правопорушень  державними  слу-
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жбовцями та на своєчасне реагування на них шляхом розгляду зазначених пи-
тань на нарадах за участю керівників.

3.2. Залучати громадськість та громадські організації до участі у реаліза-
ції заходів з питань запобігання і протидії корупції.

Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  вживати  аналогічних
заходів.

4. Начальнику  відділу  кадрової  роботи  апарату  районної  державної
адміністрації:

4.1. Зосередити особливу увагу на питаннях добору кандидатів на навчан-
ня у 2015 році до Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України та Ха-
рківського національного економічного університету.

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

Перший заступник голови Чугуївської
районної державної адміністрації, член
колегії, головуючий Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ 

Герман
Прядка
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01

  спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та  постійно діючої комісії районної державної адміністрації з питань

розгляду звернень громадян

від 27 січня 2015 року

3.  Про  підведення  підсумків  роботи  сільськогосподарських  під-
приємств району за 2014 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію про підведення підсумків роботи
сільськогосподарських  підприємств  району  за  2014  рік,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  постійно  діюча  комісія  райдержадміністрації  з
питань  розгляду  звернень  громадян  відмічають  позитивні  показники,  що
досягнуті господарствами району. Зернові та зернобобові культури були зібрані
на  площі  26014  га  (-1274  га  до  2013  року)  але,  незважаючи  на  скорочення
посівних площ зернових культур, завдяки підвищенню середньої врожайності
до 56,3 ц/га проти 45,3 у минулому році, отримано валовий збір 146362 тонни,
що перевищило аналогічний показник минулого року на 22616 тонн.

Згідно з отриманими показниками лідируючі позиції у виробництві зерна
з  гектару  посівних  площ зайняли  наступні  господарства:  агрофірма  «Надія»
ТОВ  –  76,6  ц/га,  ДП  «Агроресурс»  -  73,5  ц/га,  ПП  «Ясіон»  –
69,8 ц/га, агрофірма «Лебежанська» ТОВ 69,3 ц/га, ТОВ агрофірма «Іванівський
лан»  –  63,3  ц/га,  ПАТ  «Агрокомбінат  «Слобожанський»  –  63,1  ц/га,
ТОВ «Агросервіс» ЛТД – 61,0 ц/га.

У  галузі  тваринництва  по  сільгосппідприємствам  району  станом  на
01.01.2015  поголів’я  великої  рогатої  худоби  склало  5721  голову,  що  менше
показника з початку року на 1374 голови, у тому числі корів – 2035 голів, що на
358  голів  менше  показника  з  початку  року,  проте  господарство
ТОВ ПСП «Коробчанське»  протягом  грудня  збільшило  поголів’я  корів
на 26 голів.  Поголів’я  свиней  –  114517  голів,  що  на  32922  голови  більше
відповідно  до  показника  минулого  року,  птиці  –  132,7  тис.  голів,  що
на 2,0 тис. голів менше відповідного показника минулого року.

З  метою  подальшого  розвитку  виробництва  в  сільськогосподарській
галузі,  задоволення  продовольчих потреб  населення  та  продовольчої  безпеки
держави,  колегія районної  державної  адміністрації  та  постійно діюча комісія
райдержадміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян  вважають  за
необхідне: 
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1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1.1. При плануванні  виробництва продукції  рослинництва урожаю 2015

року передбачити збільшення посівних площ під зернові культури.
1.2. Вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо  забезпечення  господарств

матеріальними та трудовими ресурсами.
1.3. Недопустити зменшення поголів’я великої рогатої худоби. Провести

селекційну роботу з метою збільшення продуктивності дійного стада.
1.4. Проводити  оновлення  технічного  оснащення  виробництва  в  галузі

тваринництва та рослинництва.
2. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної

адміністрації:
2.1. Забезпечити  виконання  плану  виробництва  сільськогосподарської

продукції у 2015 році.
2.2. Надавати практичну допомогу сільськогосподарським підприємствам

району з  питань ефективного використання земельних ресурсів,  переведення
виробництва галузі тваринництва на більш сучасні та ефективні технології.

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

Перший заступник голови Чугуївської 
районної державної адміністрації, член 
колегії, головуючий Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ 

Герман
Альошина
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