
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4

 засідання колегії районної державної адміністрації 
від 23 квітня 2013 року

1. Звіт Граківського сільського голови щодо виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади в частині здійснення контролю за
додержанням  земельного  та  природоохоронного  законодавства,
використанням і охороною земель.

Заслухавши  та  обговоривши  звіт  Граківського  сільського  голови
щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині
здійснення  контролю  за  додержанням  земельного  та  природоохоронного
законодавства,  використанням  і  охороною  земель,  інформацію  Управління
Держземагентства у Чугуївському районі  Харківської області, колегія районної
державної  адміністрації  відзначає,  що  виконавчим  комітетом  Граківської
сільської ради проведена певна робота із виконання делегованих  повноважень
органів виконавчої влади в частині здійснення контролю за додержанням вимог
земельного та природоохоронного законодавства,  використанням і  охороною
земель.

Протягом  2010  -  2012  років  на  сесіях  сільської  ради  розглянуто
54 земельних питання щодо приватизації земельних ділянок біля домоволодінь,
всього  у  Граківській  сільській  раді  в  межах  населених  пунктів  населенням
приватизовано – 77,92 га, не приватизовано – 135,87 га. 

Роботи  з  поновлення  нормативної  грошової  оцінки  земель  населенних
пунктів с. Гракове, с. Залізничне, с. Ртищевка завершені у 2012 році.

Затверджені «Правила благоустрою та громадського порядка на території
Граківської  сільської  ради».  Виконкомом  ради  щорічно  проводиться
озеленення населених пунктів, у 2012 році висаджено 60 земелених насаджень,
за минувший період 2013 року - 300.

На  території  Граківської  сільської  ради  земельні  ділянки  різного
цільового призначення використовуються на підставі договорів оренди землі.
Орендна  плата  становить  від  3-12  %,  крім  ТОВ  «Тетро»,  яке  використовує
земельну  ділянку  площею 0,0762  га,  за  адресою с.  Гракове,  вул.  Радянська,
буд. 25 , для обслуговування та ведення торговельної діяльності в існуючому
магазині, орендна плата якого становить 2  % від нормативної грошової оцінки
земельнї ділянки.

На  території  Граківської  ради  використовуються  земельні  ділянки
ДП  «Агроресурс»,  АФ  «Рєпіна»  для  обслуговування  господарчих  дворів
орієнтовною  площею  38  га,  ФО-П  Ніколаєнко  М.О.,  Аміні-Джамаат  Бахаре



загальною  площею  2,429  га  (с.  Залізничне,  вул.  Привокзальна,  буд.  1-Г),
СК «Евродор» без правовстановлюючих документів на землю.

Виходячи  з  вищевикладеного,  з  метою  забезпечення  успішного
виконання  виконавчим  комітетом  Граківської  сільської  ради  делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади  в  частині  здійснення  контролю  за
додержанням  вимог  земельного  та  природоохоронного  законодавства,
використанням  і  охороною земель,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1. Рекомендувати Граківському сільському  голові Наумову В.М.:
1.1. Привести  у  відповідність  до  діючого  законодавства  договори

оренди  на  земельні  ділянки,  у  тому  числі  ТОВ «Тетро»,  шляхом укладання
додаткових  угод,  у  зв`язку  зі  зміною  нормативної  грошової  оцінки  земель
населених пунктів та збільшення суми земельного податку. 

1.2. Вжити всіх  дієвих  заходів  щодо  оформлення  ДП «Агроресурс»,
АФ «Рєпіна»,  ФО-П Ніколаєнко М.О.,  Аміні-Джамаат Бахаре,  СК «Евродор»
правовстановлюючих  документів  на  земельні  ділянки  згідно  з  діючим
законодавством України.

1.3. Звернутись  до  Державної  інспекції  сільського  господарства  в
Харківській області щодо проведення перевірок дотримання вимог земельного
законодавства України при використанні земельних ділянок ДП «Агроресурс»,
АФ  «Рєпіна»,  ФО-П  Ніколаєнко  М.О.,  Аміні-Джамаат  Бахаре,  території
Асфальтового заводу.

1.4. Прискорити  проведення  робіт  з  встановлення  меж,  розроблення
схеми  землеустрою  та  техніко-економічного  обгрунтування  використання  та
охорони земель  сільської  ради,  оформлення права  користування  земельними
ділянками  під  об`єктами  державної  та  комунальної  форми  власності,  які
розташовані на території ради.

1.5. Про  проведену  роботу  інформувати  голову  районної  державної
адміністрації  через  Управління  Держземагентства  у  Чугуївському  районі
Харківської області до 01 серпня 2013 року.

2. Управлінню Держземагентства у Чугуївському районі Харківської
області (Рютін М.В.):

2.1. Сприяти виконавчому комітету Граківської сільської ради в частині
здійснення  контролю  за  додержанням  вимог  земельного  законодавства  та
надавати  методичні  рекомендації  щодо  оформлення  земельних  ділянок,
проведення  робіт  з  встановлення  меж,  розроблення  схеми  землеустрою  та
техніко-економічного  обгрунтування  використання  та  охорони  земель,
оформлення  права  користування  земельними  ділянками  під  об`єктами
державної та комунальної форми власності, які розташовані на території ради. 
Підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4

 засідання 23 квітня  2013 року

2. Про стан ситуації на продовольчому ринку району.

Розглянувши та обговоривши інформацію про стан цінової  ситуації  на
продовольчому  ринку  району,  колегія  районної  державної  адміністрації
відмічає,  що  роботу  керівництва  районної  державної  адміністрації,  органів
місцевого  самоврядування,  керівників  підприємств  та  організацій  протягом
2012  року  та  у  січні-квітні  2013  року  було  спрямовано  на  забезпечення
соціальної  стабільності,  покращання  добробуту  мешканців  району,
забезпечення  їх  потреб  в  продуктах  харчування,  підвищення  якості
торговельного  обслуговування  населення,  здійснення  постійного  аналізу
цінової  ситуації  та  цінових  тенденцій  в  торговельній  мережі,  впровадження
комплексу  заходів  щодо  недопущення  необґрунтованого  зростання  цін  на
основні продукти харчування.

Це дало конкретні результати. На споживчому ринку району у І кварталі
2013 року вдалося зберегти стабільну цінову ситуацію на продовольчі товари.
Загалом  на  продовольчому  ринку  району  середні  ціни  на  основні  продукти
харчування не перевищують рівня середньообласних цін.

Колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  залишаються
невирішеними деякі проблеми.

По-перше,  інфляційні  процеси,  зниження  купівельної  спроможності
громадян та попиту на деякі види продуктів харчування. 

По-друге,  недосконалість  законодавчої  бази  не  дозволяє
адміністративними  заходами  вирішити  питання  забезпечення  виїзною
торгівлею жителів віддалених сіл, примусити до цього підприємців громади. 

По-третє,  обсяги  соціальних  сортів  хліба,  що  виготовляють
хлібопекарські  підприємства  області,  недостатні  для  задоволення  потреб
населення. 

Непокоїть  і  той факт,  що на фоні  боротьби за  стабільні  ціни,  мають
місце випадки реалізації продуктів харчування низької якості, з простроченими
термінами  реалізації,  що  підтверджується  перевірками  Чугуївського
міжрайонного  управління  головного  управління  Держсанепідемслужби  у
Харківській  області  та  комісіями  з  питань  захисту  прав  споживачів  при
виконкомах  сільських,  селищних  рад.  Це  комплексна  проблема,  яка
починається  з  відсутності  у  продавця  сертифікатів  якості  на  товар  від



товаровиробника  і  закінчується  недобросовісністю  власників  торговельних
закладів.

Таким  чином,  колегія  районної  державної  адміністрації  оцінює  стан
цінової ситуації на продовольчому ринку району як задовільний.

З  метою забезпечення  стабільної  цінової  ситуації  на  продовольчому
ринку району, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати  керівникам  підприємств-товаровиробників:
ДП  „Новопокровський  КХП”,  ПрАТ  „Чугуївський  молочний  завод”
інформувати  голову  районної  державної  адміністрації  через  управління
економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної  адміністрації  щодо
оптово-відпускних цін на продукцію власного виробництва.

2. Рекомендувати  керівникам  підприємств  торгівлі:  ТОВ  „Компанія
„Чугуївський  ринок”,  МПП  „Вітал”  смт  Кочеток,  ФО-П  Бурлуцька  О.В.
с. Леб’яже, ФО-П Турчинов Ю.А. смт Есхар, ФО-П Рибалко Л.І. смт Малинівка
щодекадно  інформувати  голову  районної  державної  адміністрації  через
управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації
щодо рівня роздрібних цін.

3. Рекомендувати  керівнику  ринку  з  продажу  продовольчих  і
непродовольчих товарів Турчинову Ю.А., смт Есхар:

3.1. Узгодити із сільгосптоваровиробниками, які здійснюють діяльність
на  території  селищної  ради,  умови,  за  якими  вони  можуть  здійснювати
безперешкодну торгівлю сільгосппродукцією на ринку, вирішити питання щодо
виділення їм торгових місць для продажу залишків продукції.

3.2. Проводити  разом  із  контролюючими  органами  заходи,  що
направлені  на  ліквідацію  торгівлі  на  ринку  неякісними,  фальсифікованими
товарами та товарами, що заборонені для торгівлі на ринках.

4. Рекомендувати  Головному  державному  санітарному  лікарю
Чугуївського,  Печенізького  та  Шевченківського  районів,  начальнику
управління  ветеринарної  медицини  в  Чугуївському  районі  забезпечити
належний  рівень  контролю  за  дотриманням  суб’єктами  господарювання  в
торговельній мережі району санітарних і ветеринарних вимог згідно з діючим
законодавством.

5. Начальнику  управління  агропромислового  розвитку  районної
державної  адміністрації  сприяти  реалізації  продукції  сільгоспвиробників
району в мережі магазинів та на ринках району і області. 

6. Рекомендувати Введенському селищному голові проаналізувати стан
забезпечення жителів громади соціальними сортами хліба, активізувати роботу
комісії  з  питань захисту прав споживачів  по виконанню умов Меморандуму
порозуміння з приватними підприємцями, що здійснюють торгівлю хлібом.

7. Начальнику  управління  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної
державної адміністрації:

7.1. Забезпечити подальше функціонування системи комплексної оцінки
цінової  ситуації  на  споживчому  ринку  району,  проведення  постійного
моніторингу цін, процесів ціноутворення. 

7.2. Інформувати голову районної державної адміністрації через сектор
контролю апарату районної державної адміністрації про стан цінової ситуації
на  споживчому ринку району щокварталу  до 05 числа  місяця,  що настає  за
звітним періодом.



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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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 засідання колегії районної державної адміністрації 
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3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в службі у справах
дітей районної державної адміністрації за І квартал 2013 року.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями
громадян в службі у справах дітей районної державної адміністрації за І квартал
2013 року, колегія  районної державної адміністрації  відмічає,  що за І квартал
2013 року до служби надійшло 30 звернень громадян. 

Були розглянуті на місці та вирішені позитивно 40 відсотків звернень.
Розгляд  порушених  питань  здійснювався  працівниками  служби  у  тісній
взаємодії  з  органами  місцевого  самоврядування,  на  території  яких  були
порушені  питання,  та  установами і  організаціями,  причетними до вирішення
зазначених у зверненнях питань.  

По 60 відсоткам звернень були надані консультації і роз’яснення щодо
надання  необхідного  пакету  документів  для  розгляду  даних  звернень  на
засіданнях органів опіки та піклування виконкомів сільських та селищних рад
(звернення з  питань вирішення проблем у сім’ї,  переведення дітей до інших
навчальних закладів), комісії у справах дітей районної державної адміністрації.
Це  стосується  звернень  з  питань  захисту  житлових  і  майнових  прав  дітей,
встановлення  опіки  (піклування).  Протягом  І  кварталу  всі  18  звернень
задовільнені у визначений законодавством строк  та  вирішені позитивно. 

Найбільша кількість звернень стосується захисту житлових і майнових
прав  дітей,  а  саме:  здійснення  угод  купівлі-продажу  майна  від  імені
неповнолітніх, укладанні угод довічного утримання дідусів, бабусь, дарування
житлових будинків, квартир, при цьому,   діти не завжди є власниками майна, а
й мають право користування даною житловою площею.

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  вважає за необхідне:

1.    Службі у справах дітей 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. 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.

1.3. Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян в службі у справах дітей районної державної адміністрації.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4

 засідання колегії районної державної адміністрації 
від 23 квітня 2013 року

4. Про підсумки  роботи  дорожніх  підприємств  району  в  зимовий
період 2012-2013 років та завдання щодо їх підготовки до роботи в зимовий
умовах 2013-2014.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  роботу  дорожньо-
мостового  господарства  району  в  зимовий  період  2012-2013  років,  колегія
районної державної адміністрації відмічає, 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.

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 2013-2014  років,
колегія районної державної адміністрації вважає 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 2013-2014 років. 

2. Рекомендувати  керівникам  філії  «Чугуївський  райавтодор»
ДП «Харківський Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та
філії  «Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  Облавтодор»  ВАТ  ДАК
«Автомобільні  дороги  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  плани  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.  Вжити  заходів  щодо  організації  цілодобового  чергування  на
дорожніх  підприємствах  відповідальних  працівників  у  зимовий  період
2013-2014 років.

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

2.6.  Вжити  заходів  щодо  встановлення  додаткових  інформаційних
знаків на аварійно-небезпечних ділянках доріг.

3.  Рекомендувати  начальнику  Чугуївського  відділу  ДАІ  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.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації                   В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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