
УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04

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

районної державної адміністрації

від 22 квітня 2014 року

1.  Про  хід  проведення  весняно-польових  робіт  у
сільськогосподарських підприємствах району у 2014 році

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  проведення
весняно-польових  робіт  у  сільськогосподарських  підприємствах  району  у
2014 році, колегія районної державної адміністрації та постійно діюча комісія
районної  державної  адміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян
відзначають,  що під урожай 2014 року в районі збереглося озимих зернових
культур на площі 9018 га. Станом на 19.04.2014 посіяно 5529 га ранніх ярих
зернових культур.    В поточному році, в порівнянні з 2013 роком, зменшення
площ посівів  під  ранніми зерновими культурами складає  2960 га  (17% -  по
озимим  культурам  та  16,5%  -  по  раннім  ярим  зерновим  культурам).
Підживлення  посівів  озимих  зернових  культур  проведено  на  площі  9018  га
(100% від  запланованих площ).  Всі  роботи  проведено  з  дотриманням вимог
технологій та в оптимальні агротехнічні строки.

Разом з тим прогнозується зменшення посівних площ під круп’яними
культурами та збільшення площ посіву соняшника, які перевищують нормативи
оптимального  співвідношення  культур  у  сівозмінах  в  різних
природно-сільськогосподарських регіонах, що визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 11.02.2010 № 164.

Враховуючи  вищезазначене  та  з  метою  якісного  та  своєчасного
проведення весняно-польових робіт, колегія районної державної адміністрації
та постійно діюча комісія районної державної адміністрації з питань розгляду
звернень громадян вважають за необхідне:

1.  Рекомендувати  керівникам  сільськогосподарських  підприємств
району:

1.1. При проведенні робіт з посіву пізніх ярих культур дотримуватися
правил агротехніки, застосовувати мінеральні добрива, якісне насіння та засоби
захисту рослин.



1.2.  З  метою недопущення зменшення площ посіву  зернових культур
у  2014  році  передбачити  збільшення  площ  посіву  круп’яних  культур  та
кукурудзи на зерно.

1.3.  При формуванні  структури посівних площ під  урожай 2014 року
дотримуватися  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  11.02.2010
№ 164 «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур
у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах».

1.4.  Дотримуватися  вимог  правил  техніки  безпеки  та  запобігання
виробничому травматизму.

2.  Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації :

2.1. Надавати всебічну допомогу сільськогосподарським підприємствам
району  в  реалізації  заходів  з  проведення  комплексу  весняно-польових  робіт
у 2014 році.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Гулай 

Герман
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2.  Про  підсумки  роботи  дорожніх  підприємств  району  в  зимовий
період 2013-2014 років та завдання щодо їх підготовки до роботи в зимових
умовах 2014-2015 років.

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу дорожньо-мостового
господарства  району  в  зимовий  період  2013-2014  років,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  постійно  діюча  комісія  районної  державної
адміністрації  з  питань  розгляду  звернень громадян відмічають,  що роботу  у
цьому  напрямку  було  спрямовано  на  забезпечення  безперебійного  руху
транспорту під час снігопадів, снігових заметів і ожеледиці, та створення умов
для  підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Експлуатаційна  довжина  автомобільних  доріг  Чугуївського  району
загальнодержавного, обласного та місцевого значень становить 740,2 км, у тому
числі з твердим покриттям – 584,4 км. 

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

У  зимовий  період  на  зазначених  підприємствах  було  заготовлено
піску - 3308 м3, технічної солі - 619 т, та протиожеледної суміші - 3880 м3. Були
задіяні  такі  механізми,  як  роторні  снігоочищувачі,  навісне  обладнання,
автогрейдери, піскорозкидувачі та навантажувачі. 

Згідно  з  технічними  правилами  ремонту  та  утримання  автодоріг
проводилась першочергова обробка аварійно-небезпечних ділянок та додатково
було встановлено 38 тимчасових знаків.

Незважаючи на посилену роботу дорожніх підприємств, відмічались деякі
недоліки, які суттєво впливали на сталу роботу дорожніх підприємств району 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 та
вантажів у межах району.

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

Негативним моментом є  те,  що не  в  повному обсязі  було забезпечено
паливно-мастильними  матеріалами  техніку,  яка  використовувалась  під  час
снігопадів, снігових заметів і ожеледиці. 

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  забезпечення  сталого
функціонування  дорожньо-мостового  господарства  в  період 2014-2015  років,
колегія районної державної адміністрації  та постійно діюча комісія районної
державної  адміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян  вважають
за необхідне:

1.  Рекомендувати  сільським та  селищним головам  розглянути  питання
стосовно укладання договорів з підприємствами, агрофірмами та організаціями
всіх форм власності щодо можливості виділення техніки для роботи в зимовий
період 2014-2015 років. 

2.  Рекомендувати  керівникам  філій  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  Облавтодор»  ВАТ  ДАК  «Автомобільні  дорги  України»
та «Чугуївське ДЕП» ДП «Харківський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні
дорги України», керівникам господарств, організацій та підприємств району:

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

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

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

2.4.  Організувати  цілодобове  чергування  на  дорожніх  підприємствах
відповідальних працівників у зимовий період 2014-2015 років.

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

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

3.  Рекомендувати  начальнику  відділення  ДАІ  Чугуївського  районного
відділу  міліції  (з  обслуговування  Чугуївського  та  Печенізького  районів)
ГУМВС  України  в  Харківській  області  під  час  снігопадів  і  ожеледиці
організувати  своєчасний  і  безпечний  пропуск  автотранспорту  на  дорогах  та
надавати допомогу дорожнім організаціям у перевезенні механізмів до місць
виконання робіт.



4. Відділу інфраструктури районної державної адміністрації підготувати
проект розпорядження голови районної державної адміністрації  з  означеного
питання.

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Онищенко

Герман
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3.  Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  у  відділі
інфраструктури районної державної адміністрації за  І квартал 2014 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями
громадян  у  відділі  інфраструктури  районної  державної  адміністрації
за І квартал 2014 року, колегія  районної державної адміністрації  та постійно
діюча  комісія  районної  державної  адміністрації  з  питань  розгляду  звернень
громадян  відмічають,  що  за  І  квартал  2014  року  до  відділу надійшло  33
звернення громадян. Найбільш характерними питаннями,  з якими зверталися
громадяни,  були:  ремонт  доріг  –  13;  відновлення  вуличного  освітлення  –  9;
газопостачання  –  8,  транспортне  сполучення  та  зв’язок  –  9,  відновлення
електропостачання домоволодінь – 2. 

Протягом звітного періоду до відділу інфраструктури районної державної
адміністрації надійшло 36 звернень, з яких було розглянуто з виїздом на місце
84 % . Розгляд порушених питань здійснювався працівниками відділу у тісній
взаємодії  з  органами  місцевого  самоврядування,  на  території  яких  були
порушені  питання,  та  підприємствами,  що  надають  послуги
житлово-комунального господарства.

У  відділі  інфраструктури  районної  державної  адміністрації  найбільш
складними,  у  зв’язку  з  відсутністю  коштів,  були  питання  ремонту  доріг
комунальної  власності.  Районною  Програмою  розвитку  та  реформування
житлово-комунального господарства України на 2010-2014 роки, затвердженої
рішенням  районної  ради  від  20  жовтня  2009  року,  передбачена  фінансова
допомога на ремонт доріг.

З  метою  своєчасного  та  повного  інформування  громадян,  відділом
інфраструктури  районної  державної  адміністрації  надаються  матеріали
сільським та селищним радам для інформування населення про внесення змін
до чинних законодавчих актів з  питань житлово-комунального господарства,
транспортного  забезпечення  та  інших  питань,  що  віднесені  до  компетенції
відділу.



Питання  роботи  із  зверненнями  громадян  розглядалися  на  нарадах
начальника  відділу  інфраструктури  районної  державної  адміністрації
з працівниками відділу.

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  7  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  та  постійно  діюча  комісія  районної  державної
адміністрації з питань розгляду звернень громадян вважають за необхідне:

1. Відділу інфраструктури районної державної адміністрації:
1.1. Підвищити рівень виконавської дисципліни щодо дотримання вимог

Закону  України  “Про  звернення  громадян”  та  Указу  Президента  України
від  7  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
інфраструктури  районної  державної  адміністрації  за  належну  роботу  зі
зверненнями громадян і результати вирішення порушених у них питань.

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

2. Загальному   відділу  апарату  районної державної адміністрації:
2.1. Надавати методичну та практичну допомогу щодо організації роботи

зі  зверненнями  громадян  у  відділі  інфраструктури  районної  державної
адміністрації.

2.2.  Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян у відділі інфраструктури районної державної адміністрації.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Онищенко

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04

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

районної державної адміністрації

від 22 квітня 2014 року

4.  У порядку контролю:  Про хід виконання рішення колегії  районної
державної  адміністрації  від  26  листопада  2013  року  “Про  стан  розроблення
(оновлення) генеральних  планів  населених пунктів    району   та   розроблення
Схеми планування території району”.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  розроблення
(оновлення) виконкомами сільських, селищних рад району генеральних планів
населених пунктів району та розроблення районною державною адміністрацією
Схеми планування території Чугуївського району відповідно до статей 13, 16,
17,  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  колегія
районної державної адміністрації та постійно діюча комісія районної державної
адміністрації  з  питань  розгляду  звернень  громадян  відмічають,  що
виконкомами сільських, селищних рад робота виконується на належному рівні.

У І кварталі 2014 року 13 сільськими та 6 селищними радами району
створено  плани-графіки  розроблення  (оновлення)  генеральних  планів
населених  пунктів.  У  населених  пунктах,  в  яких  змінилась  планувальна
структура  (смт  Есхар,  смт  Новопокровка,  смт  Чкаловське,  смт  Введенка,
с.  Тернова)  сільськими,  селищними  радами  у  ІІ  кварталі  2014  року
розпочнуться проектні роботи по оновленню генеральних планів.

Активно  проводиться  робота  виконкомами  Чкаловської,
Новопокровської, Есхарівської, Введенської селищними радами, які прийняли
рішення  щодо  оновлення  генеральних  планів  та  планувальних  рішень  у
населених пунктах.

Чкаловською  селищною  радою  21.02.2014  було  розпочато
проектно-вишукувальні  роботи  по  оновленню  генерального  плану
смт Чкаловське.

Новопокровською селищною радою розпочато роботи щодо виконання
геодезичної основи населеного пункту смт Новопокровка.



Районною  державною  адміністрацією  на  50%  виконано
проектно-вишукувальні  роботи  Схеми  планування  території  Чугуївського
району.

Рішенням  сесії  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
від 11.03.2014 виділено кошти у сумі 150 тис. грн на завершення робіт Схеми
планування  території  Чугуївського  району.  Завершити  проектні  роботи
планується до 30 жовтня 2014 року.

Враховуючи вищезазначене та з метою неухильного дотримання вимог
чинного  законодавства  у  сфері  містобудування,  колегія  районної  державної
адміністрації  та  постійно  діюча  комісія  районної  державної  адміністрації  з
питань розгляду звернень громадян вважають за необхідне:

1.  Рекомендувати   Есхарівському,  Новопокровському,  Чкаловському,
Введенському селищним головам:

1.1.  Вжити  заходів  щодо  прискорення  розроблення  містобудівної
документації,  передбачити  додаткові  кошти  у  2014  році на  виконання  цих
робіт.

1.2.  Інформацію  про  хід  оновлення  генеральних  планів  надавати  до
сектору містобудування і архітектури районної державної адміністрації.

2.  Сектору  містобудування  і  архітектури  районної  державної
адміністрації:

2.1. Надавати виконкомам сільських, селищних рад необхідну практичну
та методичну допомогу при розробленні містобудівної документації.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Старусьов

Герман
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