
УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05

               засідання колегії районної державної адміністрації                              

від 27 травня 2014 року

1.  Про  проведення  підсумків  роботи  підприємств  житлово-
комунального  господарства  в  опалювальному  сезоні  2013-2014  років  та
завдання щодо їх підготовки до роботи в зимових умовах 2014-2015 років

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підведення  підсумків
роботи  підприємств  житлово-комунального  господарства  в  опалювальному
сезоні  2013-2014 років та завдання щодо їх підготовки до роботи в зимових
умовах 2014-2015 років, колегія районної державної адміністрації відмічає, що
районною державною адміністрацією, виконкомами сільських, селищних рад,
виробничими  управліннями  та  підприємствами  житлово-комунального
господарства,  іншими підприємствами Чугуївського району проведена значна
робота з означеного питання. 

Якісно та в повному обсязі було виконано всі заходи щодо підготовки до
сталого  функціонування  житлово-комунального  господарства  в
осінньо-зимовому періоді 2013-2014 років. 

Хід  виконання  робіт  контролювався  районним  штабом з  організації
підготовки  господарського  комплексу  та  об’єктів  соціальної  сфери
Чугуївського  району  до  сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період
2013-2014  років,  склад  якого  було  затверджено  розпорядженням  голови
районної  державної  адміністрації від  30.05.2013 №  139  «Про  організаційну
роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років».

На  виконання  вказаного  розпорядження  місцевими  житлово-
комунальними підприємствами в населених пунктах Чугуївського району було
здійснено  комплексну  підготовку  до  зими  2013-2014  років  об’єктів
соціально-культурної  та  побутової  сфери,  багатоквартирних  житлових
будинків,  об’єктів  водопостачання,  водовідведення  та  теплопостачання,
виконано  запланований  ремонт  будівель  та  покрівель  житлових  будинків,
внутрішньобудинкових  водопровідних,  каналізаційних  та  теплових  мереж
житлових будинків комунальної власності. 

В  результаті  виконання  вищевказаних  заходів,  опалювальний  період
2013-2014 років у районі  розпочався  в  строк,  встановлений розпорядженням



голови районної державної адміністрації  від 01.10.2013 № 331 «Про початок
опалювального сезону».

Сільськими,  селищними радами,  закладами охорони здоров'я  району,  а
також відділом освіти районної державної адміністрації, іншими організаціями
та  установами,  фінансування  яких  здійснюється  за  рахунок  державного,
обласного  та  місцевого  бюджетів,  було  своєчасно  укладено  договори  з
підприємствами, що надають  послуги з централізованого теплопостачання.

Завдяки  проведенню  вищезазначеної  комплексної  роботи  в
опалювальному сезоні 2013-2014 років безперебійно працювали всі котельні та
теплові  мережі.  Без  зривів  здійснювалися також заходи з  водопостачання  та
водовідведення.

Отримало  свій  подальший  розвиток  і  питання  щодо  створення  нових
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ). У звітному
періоді, при обласному плані щодо створення у 2014 році 4-х ОСББ, в районі
було зареєстровано утворення 11 ОСББ. На даний час у 8 населених пунктах
району функціонує  33 ОСББ, до яких входить 51 будинок загальною площею
45,94 тис.м2 .

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  якісної  підготовки
житлово-комунального  господарства  і  об’єктів  соціальної  сфери  району  до
опалювального  сезону  2014-2015  років,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
взяти  під  особистий  контроль   виконання  заходів  щодо  підготовки
житлово-комунального  господарства  і  об’єктів  соціальної  сфери  району  до
опалювального сезону 2014-2015 років.

2. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  району,  спільно  з
керівниками  підприємств  житлово-комунального  господарства та  об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (далі -  ОСББ) в населених пунктах
району:

2.1. Забезпечити  виконання  заходів  щодо  підготовки
житлово-комунального  господарства  і  об’єктів  соціальної  сфери  району  до
опалювального сезону 2014-2015 років.

2.2. Забезпечити погашення  заборгованості  за  спожиті  енергоносії,
своєчасне проведення поточних платежів. 

2.3. Підвищити  рівень  претензійно-позовної  роботи  зі  злісними
неплатниками за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

2.4. Сприяти  поліпшенню  фінансово-економічного  стану  житлово-
комунальних підприємств, їх платоспроможності шляхом вчасного приведення
діючих тарифів у відповідність до розміру обсягу витрат на їх виробництво.

3. Рекомендувати   Введенському,  Кочетоцькому,  Есхарівському,
Малинівському,  Новопокровському  селищним  головам  та  Граківському
сільському голові вжити всіх дієвих заходів щодо створення у 2014 році нових
ОСББ на території відповідних рад.

4. Начальнику  відділу  житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної державної адміністрації Володько І.В.:



4.1. Здійснювати координаційну та організаційну роботу щодо підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до наступного
опалювального сезону 2014-2015 років.

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

Володько

Герман
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2.  Про  хід  виконання  Закону  України  “Про  загальнодержавну
програму  “Національний  план  дій  щодо  реалізації  Конвенції  ООН  про
права дитини на період до 2016 року” в Чугуївському районі

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання  Закону
України  “Про  Загальнодержавну  програму  “Національний  план  дій  щодо
реалізації  Конвенції  ООН  про  права  дитини  на  період  до  2016  року”  в
Чугуївському районі,  колегія  районної  державної  адміністрації відзначає,  що
роботу районної державної адміністрації було спрямовано на створення умов
для реалізації Конвенції ООН про права дитини.  

Рішенням Чугуївської районної ради від 9 листопада 2010 року було
затверджено  районну  Програму  «Національний  план  дій  щодо  реалізації
Конвенції  ООН про права дитини у Чугуївському районі на період до 2016
року».  Прогнозними  розрахунками  витрат  на  реалізацію  цієї  Програми
передбачено 480,0 тис. грн до 2016 року, на 2014 рік – 18,0 тис. грн.

На  виконання заходів  передбачених  Загальнодержавною  програмою
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на
період до 2016 року» на території району в 2014 році працівниками служби у
справах  дітей,  управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  відділів
освіти,  у  справах  молоді  та  спорту  районної  державної  адміністрації,
Чугуївським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
представниками  правоохоронних  органів  проведено  26  рейдів-перевірок  із
виявлення  фактів  бродяжництва,  жебракування  дітей  та  дітей,  які  не
відвідують заняття тощо. За результатами рейдів виявлено 47 неповнолітніх, з
них:  до  медичного  закладу  влаштовано  6  підлітків,  41  дитину   повернуто
батькам.  Попереджено  59  батьків,  проведено  профілактичні  бесіди  з  47
неповнолітніми. Під час рейдів обстежено умови проживання 59 сімей. 

Підготовлено матеріали та направлено до суду 4 позовних заяви про
позбавлення  батьківських  прав  7  осіб,  які  ухиляються  від  виконання  своїх
обов’язків із виховання та навчання 5 дітей. Крім того,  до адміністративної
відповідальності  за  ухилення  від  виконання  батьківських  обов’язків  із
утримання,  виховання  і  навчання  дітей  притягнуто  2  особи.  Проти  однієї



матері  порушено  кримінальну  справу  про  притягнення  її  до  кримінальної
відповідальності стосовно нанесення дитині тяжких телесних ушкоджень.

У 2014 році службою у справах дітей районної державної адміністрації
спільно  з  іншими  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації проведено 2 Дні правових знань, 13 лекції, 47 бесід на правову
тематику,  до  яких  залучалися  фахівці  Чугуївської  центральної  районної
лікарні ім. М.І. Кононенка, розповсюджувалися методичні листівки, буклети.

Служба  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації  спільно  з
Чугуївським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
відділом  у  справах  молоді  та  спорту  районної  державної  адміністрації
постійно  обстежують  умови  проживання  вихованців  у  прийомних  сім’ях,
дитячих будинках сімейного типу. 

З  метою  популяризації  влаштування  до  сімейних  форм  виховання
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  матеріали  про
прийомні  сім’ї,  дитячі  будинки  сімейного  типу  друкуються  у
Громадсько-інформаційній газеті Чугуївщини “Красная звезда” та виходять в
ефір телерадіокомпанії Чугуївщини «Слобожанка». 

Протягом  звітного  періоду  в  Чугуївському  районі  влаштовано  до
прийомних сімей 2 дитини,  позбавлених батьківського піклування,  1 дитина
влаштована під опіку та 1 дитина усиновлена громадянами України. Станом на
25.05.2014  в  районі  функціонує  9  прийомних  сімей  та 4  дитячих  будинка
сімейного типу, в яких виховується 41 дитина.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  покращання  роботи  щодо
виконання  вимог  Закону  України  «Про Загальнодержавну  програму
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на
період  до  2016  року»  в  Чугуївському  районі,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним радам:
1.1. Розглянути на засіданнях сесій  питання про хід виконання вимог

Закону  України  «Про Загальнодержавну  програму  «Національний  план  дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року».

2. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:
2.1. Організувати роботу щодо проведення двічі на рік обстеження умов

проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей,
які виховуються в сім’ях , що опинилися в складних життєвих обставинах.

2.2. Про  проведену  роботу  інформувати  службу  у  справах  дітей
районної державної адміністрації до 10 липня 2014 року.

3. Рекомендувати  Чугуївському  районному  центру  соціальних  служб
для сім’ї, дітей та молоді (Рябініна І.В.): 

3.1. Забезпечити  ефективне  соціальне  супроводження  дітей,  які
виховуються в сімейних формах, з урахуванням потреб кожної дитини, а також
соціальний  супровід  дітей  і  сімей,  які  опинилися  в  складних  життєвих
обставинах.



3.2. Проводити постійну інформаційну роботу серед населення з метою
підбору  кандидатів  для  створення  сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Службі  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації
(Сєрокурова Г.О.): 

4.1. Узяти  під  особистий контроль  питання  влаштування  до  сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.2. Проаналізувати підсумки роботи органів  опіки та  піклування при
виконкомах  сільських,  селищних  рад  з  питань  соціального  захисту  дітей,
у тому числі  підсумки роботи з  визначення правового статусу дітей району
за І півріччя 2014 року.

4.3. Про  виконання  розпорядження  інформувати  голову  районної
державної  адміністрації  через  сектор  контролю  апарату  районної  державної
адміністрації до 20 липня 2014 року.

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Сєрокурова

Герман
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3.  Про стан залучення населення до Програми житлових субсидій
підсумки опалювального сезону 2014-2015 років

Заслухавши  інформацію  про  стан  залучення  населення  до  Програми
житлових  субсидій за  підсумками  опалювального  сезону  2013-2014  років,
колегія районної державної адміністрації  відзначає,  що в районі проводиться
цілеспрямована робота із залучення населення до Програми житлових субсидій,
яка  є  стабільною  і  гарантованою  підтримкою  малозабезпечених  верств
населення.

В опалювальний період 2013-2014 років Програмою житлових субсидій
було охоплено 2014 сімей, що на 123 сім'ї менше, ніж в опалювальний сезон
2012-2013  років.  За  рішенням  конфліктної  комісії  призначені  субсидії
1255 сім’ям (62,3 % від призначених справ). 

Середній розмір субсидії в опалювальний період 2013-2014 років складав
195,40 грн, що на 44,02 грн менше, ніж в попередній опалювальний період, на
тверде паливо — 683,46 грн, що на 43,47 грн менше, ніж у 2012 році. 

В  2013  році  субсидію  на  тверде  паливо   та  скраплений  газ  готівкою
призначено 170 сім’ям на суму 116,2 тис.грн. Заборгованості перед населенням
немає. 

З початку 2014 року нараховано субсидій на житлово-комунальні послуги
та  тверде  паливо  на  загальну  суму  2,0  млн.грн.  За  рахунок  субвенції  з
Державного бюджету профінансовано надання субсидій на житлово-комунальні
послуги та тверде паливо на суму 1,8 млн.грн.

Поточна заборгованість  перед організаціями-постачальниками житлово-
комунальних послуг складає 346,7 тис.  грн. та перед населенням на виплату
субсидії по твердому паливу і скрапленому газу — 46,8 тис. грн.. Найбільша
заборгованість перед теплопостачальними організаціями (ПАТ “Харківгаз”). 

Станом  на  01.05.2014  учасниками  Програми  житлових  субсидій  є
найбільш малозабезпечені верстви населення, серед яких понад 90,1 % - сім’ї,
які, виходячи з вікових, професійно-кваліфікаційних та інших ознак, не можуть
самостійно  підвищити  свої  доходи.  Серед  них  82,1  %  складають  сім’ї
пенсіонерів, 8 % - інвалідів.

В  районі  запроваджено  спрощену  процедуру  оформлення  житлових



субсидій. На сьогодні громадяни звільнені від потреби збирати від організацій,
які надають комунальні послуги, довідки для призначення субсидій. 

Спрощеним  порядком  передбачено,  що  підприємства  -  надавачі
комунальних послуг повинні надавати реєстри- відповіді на осіб, які звернулись
за  призначенням  субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-
комунальних  послуг,  на  магнітних  носіях  та  у  паперовому  вигляді  разом із
довідкою на кожного громадянина про розмір платежів за житлово-комунальні
послуги з урахуванням пільг на кожну особу протягом 5 днів з дня одержання
реєстру-запиту. Всі підприємства своєчасно надавали відповідні дані.

Налагоджено  електронний  обмін  даними  з  15  житлово-комунальними
підприємствами та робота щодо обміну інформації між управлінням праці та
соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації  та
управлінням  Пенсійного  фонду  України  в  Чугуївському  районі,  державною
податковою  інспекцією.  Для  перевірки  наявності  транспортних  засобів  у
одержувачів  субсидій  використовується  база  державної  автодорожньої
інспекції.

Протягом  опалювального  сезону  2013-2014  років   не  було  подовжено
практику  залучення  безробітних,  що  перебувають  на  обліку  в  Чугуївському
міському  районному  центрі  зайнятості,  до  інформаційно-роз’яснювальної
роботи щодо призначення субсидій.

З  метою  оформлення  та  надання  населенню  всіх  видів  допомог  та
субсидій за  єдиним зверненням в кожній сільській та селищній раді  працює
уповноважена  особа,  яка  здійснює  прийом  пакету  документів  від  заявника,
надає консультації щодо призначення допомог. (Всього 20 спеціалістів). Це дає
можливість  дійти  до  кожного  громадянина,  який  потребує  допомоги,  та
максимально скоротити термін її надання. Найкраще працюють уповноважені
особи  Малинівської,  Чкаловської,  Есхарівської,  Кочетоцької,  Введенської
селищних та Коробочкинської, Мосьпанівської,  Леб’язюкої, Старогнилицької,
Іванівської сільських рад.

З  метою  перевірки  цільового  використання  коштів,  передбачених  для
надання  населенню  субсидій,  державним  соціальним  інспектором  протягом
2013  року перевірено 2214 особових справ отримувачів субсидій, що складає
88,2  %  від  призначених.  Виявлено  23  випадки  надання  громадянами
недостовірної інформації, тобто при заповненні декларації не було вказано про
тимчасову роботу, роботу за сумісництвом та трудовими угодами, що призвело
до  невірного  визначення  розміру  субсидій.  Загальна  сума  надмір отриманих
коштів складає 9033,00 грн, станом на 01.05.2012 зазначена сума повернута до
бюджету у повному обсязі.

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації за поточний опалювальний період проведено 33737 перерахунків
субсидії  за  фактичним використанням обсягів  послуг та  у  зв’язку  зі  зміною
тарифів.

В опалювальний період 2013-2014 років енергопостачальні та комунальні
підприємства  3  рази  змінювали  тарифи  на  житлово-комунальні  послуги  за
рішенням виконавчих комітетів сільських та селищних рад, в 2013 році було



створено  2  нових  об'єднання  співвласників  багатоквартирних  будинків  на
території  Кочетокської  селищної  ради  та  приватне  житлово-комунальне
підприємство “Онаксо”. Інформація про це до управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації надходила своєчасно.

Постійно  надається  допомога  в  нарахуванні  субсидій  самотнім
громадянам похилого віку, які обслуговуються працівниками територіального
центру, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської
районної державної адміністрації.

З  метою  підвищення  ефективності  подальшої  роботи  щодо  виконання
Програми житлових субсидій, колегія районної державної адміністрації вважає
за необхідне:

Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1. Підтримувати в актуальному стані довідкові стенди для розміщення

інформації щодо соціальних виплат.
1.2.  Своєчасно  надавати  до  житлово-комунальних  підприємств  та  до

управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації рішення виконкомів сільських та селищних рад про зміни тарифів
на житлово-комунальні послуги.

2. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств:
2.1. У п’ятиденний строк з дня отримання запиту надавати до управління

праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації
відомості  про  забезпеченість  громадян  житловою  площею  та  комунальними
послугами.

2.2.  Щомісяця  надавати  до  управління  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації дані в електронному вигляді про
фактичне  споживання  послуг,  а  також  повідомляти  про  зміну  тарифів  на
послуги.

3.  Начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації Лисянському О.С.:

3.1.  Постійно  вдосконалювати  практику  роботи  спрощеного  механізму
призначення всіх видів соціальних допомог за єдиною заявою.

3.2. Щомісяця своєчасно проводити перерахунки субсидії з урахуванням
показників фактичного споживання житлово-комунальних послуг.
3.3.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

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

                           
                        Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Лисянський

Герман
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4.  Про  роботу  Чугуївського  районного  центру  соціальних  служб  для
сім’ї, дітей та молоді щодо соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями
Чугуївського району

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  роботу  Чугуївського
районного центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді  щодо соціальної
роботи  з  дітьми,  молоддю  та  сім’ями  Чугуївського  району,  колегія  районної
державної  адміністрації  відмічає,  що у  звітному періоді  Чугуївським районним
центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  (далі-Центр)  створені
необхідні  умови  для  охоплення  соціальними  послугами  сімей  з  дітьми,  які
опинилися у складних життєвих обставинах. 

У ході здійснення соціального супроводу  фахівцями із соціальної роботи
надано 1430 соціальних послуг. У тому числі, за сприянням фахівців Центру 17
осіб  працевлаштовані,  9  -  пройшли  лікування  від  алкогольної   та  наркотичної
залежності   в  Харківському   наркологічному  диспансері,  4  особи  отримали
реєстрацію,   26  сімей  отримали  допомогу  в  придбанні  твердого  палива,  48  -
матеріальну  допомогу,  17  -  допомогу  у  поновленні  документів,  44   особи,  які
знаходились  під  соціальним  супроводом,  налагодили  стосунки  між  членами
родини. В районі фахівцями із соціальної роботи постійно проводяться благодійні
соціальні акції по збору речей, іграшок, канцелярських товарів для сімей з дітьми,
які опинилися у складних життєвих обставинах. До вирішення проблем сімей з
дітьми залучаються депутати різних рівнів, підприємства та організації району. В
рамках проведення благодійної  соціальної акції  «Подаруй дитині  радість» та за
сприянням  спонсорської  допомоги,  діти  із  малозабезпечених  родин  мали
можливість  безкоштовно  відвідати  Харківський  дельфінарій.  Відповідно  до
рішення сесії Чугуївської районної ради                        від 30.01.2014 «Про
визначення вартості харчування дітей дошкільних навчальних закладів, учнів 1-4
класів та пільгового контингенту загальноосвітніх закладів району в 2014 році»
діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають під
соціальним  супроводом  Центру,  мають  змогу  безкоштовно  харчуватися  у
шкільних їдальнях.    

Але, разом з тим залишається  ряд проблем, на які варто звернути увагу, а
саме: більшість сімей,  які опинилися у складних життєвих обставинах – це сім’ї, в
яких  криза  вже  відбулася  і  фахівцеві  із  соціальної  роботи  потрібно  докласти
чимало зусиль, щоб допомогти вирішити проблеми родини в подоланні складних



життєвих обставин, вивести сім’ю на той рівень, коли вона зможе функціонувати
самостійно.

Тому є необхідність активізувати роботу суб’єктів здійснення соціального
супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, направлену на
надання  якісних соціальних послуг найвразливішим категоріям населення, раннє
виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки.

 З метою надання якісних адресних послуг найбільш вразливим верствам
населення, необхідно вжити заходів щодо збереження посад фахівців із соціальної
роботи та їх   утримання за рахунок місцевих бюджетів.

Враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:   

1. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:
1.1. Сприяти працівникам Чугуївського районного центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді  щодо здійснення соціальної роботи  з  найвразливішими
категоріями сімей з дітьми.

1.2. Активізувати діяльність громади щодо вирішення проблем сімей, дітей
та молоді. 

1.3.  Вивчити  питання  щодо   можливості  утримання  посад  фахівців  із
соціальної  роботи  за  рахунок  місцевих  податків  та  зборів,  виходячи  із
можливостей бюджетів сільських та селищних рад.

2.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
(Бурейко Т.М.)  за результатами виконання бюджету району за  перше півріччя
2014 року розглянути питання щодо виділення коштів на фінансування діяльності
фахівців із  соціальної  роботи Чугуївського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді , виходячи з можливостей місцевого бюджету.

3. Рекомендувати  Чугуївському  районному  центру  соціальних  служб  для
сім’ї, дітей та молоді (Рябініна І.В.):

3.1.  Своєчасно  виявляти  сім’ї,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах, з метою надання їм підтримки та недопущення виходу дитини із сім’ї.

3.2.  Здійснювати соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу.

3.3.  Проводити  інформаційно-просвітницьку  роботу  з  сім’ями,  дітьми  та
молоддю.

3.4.  Забезпечувати  взаємодію  із  структурними  підрозділами  органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами
та  організаціями,  залучення  потенціалу  територіальної  громади  до  проведення
соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. 

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

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Рябініна

Герман
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5.  Про  організацію  роботи  з  контрольними  документами  органів
влади  вищого  рівня  в  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації

Розглянувши  питання  про  організацію  роботи  з  контрольними
документами органів влади вищого рівня в структурних підрозділах районної
державної адміністрації колегія районної державної адміністрації відзначає, що
в  районній  державній  адміністрації  забезпечується  системний  підхід  щодо
здійснення  контролю  за  виконанням  контрольних  документів  органів  влади
вищого рівня.

 Протягом 4 місяців 2014 року в районній державній адміністрації постійно
здійснювався  контроль  за  виконанням  законодавчих  актів  України,
розпоряджень,  доручень  голів  обласної  і  районної  державних  адміністрацій,
районних  програм,  листів  та  інших  документів  посадових  осіб  обласної
державної  адміністрації,  документів  територіальних  органів  центральних
органів  виконавчої  влади,  правоохоронних  та  контролюючих  органів,
реагуванням на запити і  звернення народних депутатів України та  депутатів
місцевих  рад,  в  тому  числі  внутрішніх  документів  районної  державної
адміністрації. Особлива увага приділялась роботі з контрольними документами
органів влади вищого рівня. 

Станом  на  01.01.2014  на  контролі  в  районній  державній  адміністрації
залишалось  394  документа,  з  них  202  — з  органів  влади  вищого  рівня,  що
складає 51,3%. Протягом звітного періоду взято на контроль 135 документів.
Загальна кількість документів  органів влади вищого рівня, що перебувала на
контролі, складала 337.  Виконано в повному обсязі  та знято з контролю 182
документи,  що складає  54% від  загальної  кількості  контрольних документів
(337). 

Відповідно  до  проведеного  апаратом  районної  державної  адміністрації
(далі  –  апарат)  аналізу  роботи  з  контрольними  документами  в  районній
державній адміністрації за звітний період структурними підрозділами районної



державної адміністрації було надано 642 інформації (проміжних та остаточних)
про виконання завдань, зазначених у документах  органів влади вищого рівня,
що в середньому складало по 8 інформацій щоденно. Протягом 4 місяців 2014
року до районної державної адміністрації надійшло 53 контрольних документи,
що складає 70% від загальної кількості отриманих документів (135) з термінами
інформування  від  1  до  7  днів,   виконання  таких  термінових  документів
потребувало  з  боку  безпосередніх  виконавців  певних  зусиль  і  створювало
додаткові труднощі в роботі. Разом з тим слід відзначити, що, незважаючи на
завантаженість  виконавців,  усі  контрольні  документи  органів  влади  вищого
рівня були виконані без порушень термінів, встановлених їх авторами. 

З  метою  підвищення  ефективності  виконання  поставлених  завдань  в
розпорядженнях  та  дорученнях  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  а  також  поетапного  їх  виконання,  сектором  контролю
продовжується практика підготовки та надання заступникам голови, керівнику
апарату  районної  державної  адміністрації  спеціального  «попередження»  про
необхідність  складання  планів  контролю  на  виконання  довгострокових
документів,  які  мають терміни виконання від  6  місяців  і  більше.  Складання
відповідних  «попереджень»,  яких  протягом  вказаного  періоду  було
підготовлено 8, позитивно впливає на своєчасність та якість підготовки планів. 

Стан  виконавської  дисципліни  в  структурних  підрозділах  районної
державної  адміністрації  щомісяця розглядається на нараді  з  питань розгляду
звернень громадян та  виконавської  дисципліни у голови районної  державної
адміністрації. 

Належний  рівень  виконавської  дисципліни  підтримувався  завдяки
здійсненню  постійного  оперативно-технічного  контролю  за  виконанням
контрольних  документів.  Але,  протягом  вказаного  періоду,  були  допущені
порушення  термінів  внутрішнього  контролю,  встановлених  на  виконання
документів,  відповідно  до  регламентуючих  документів  районної  державної
адміністрації. 

Так,  службою  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації  було
порушено  термін  внутрішнього  контролю,  встановленого  на  виконання
доручення голови  Харківської обласної державної адміністрації від 17.02.2014
№  01-16/1159  щодо  забезпечення  умов  та  результативності  ведення  Єдиної
інформаційно-аналітичної системи “Діти”. Виконавцем інформація була надана
в останній день терміну, встановленого автором документу.

Управлінням  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації було порушено термін внутрішнього контролю, встановленого на
виконання листа першого заступника голови Харківської обласної  державної
адміністрації від 23.04.2014 № 01-57/2707 щодо забезпечення збільшення площі
посіву кукурудзи на зерно. Виконавцем інформація була надана в останній день
терміну, встановленого автором документу.

Відділом  охорони  здоров'я  районної  державної  адміністрації  було
порушено термін внутрішнього контролю, встановленого на виконання листа
заступника голови Харківської обласної державної адміністрації від 01.10.2012
№ 01-65/7742 з питань релігійної ситуації в районі, на два дні. 



 Гостро  стоїть  питання  якісної  підготовки  проектів  відповідей  на
виконання  документів  органів  влади  вищого  рівня  управлінням
агропромислового  розвитку,  відділом  інфраструктури  районної  державної
адміністрації  та  управлінням  Держземагентства  у  Чугуївському  районі
Харківської  області.  Зазначені  проекти  відповідей  необхідно  редагувати,
виправляти помилки та повертати виконавцям для доопрацювання, що ставить
під загрозу своєчасність їх виконання.

Також  не  всіма  особами,  відповідальними  за  роботу  з  контрольними
документами  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,
дотримується  Графік  прийому-здачі  інформацій  на  виконання  контрольних
документів,  за  якими  здійснюється  самостійний  контроль,  затверджений
головою районної державної адміністрації від 11.06.2013.

Враховуючи вищевикладене, з метою поліпшення роботи з контрольними
документами органів влади вищого рівня в структурних підрозділах районної
державної адміністрації, своєчасного і якісного їх виконання, колегія районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Заступникам голови районної державної адміністрації:
1.1. Взяти  під  особистий  контроль  та  посилити  вимоги  до  керівників

підпорядкованих структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації  з
питань  своєчасного  та  якісного  виконання  контрольних  документів  органів
влади вищого рівня і підвищення рівня виконавської дисципліни.

1.2. Щотижня,  на  нарадах,  заслуховувати  звіти  керівників
підпорядкованих структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації  з
питання про стан роботи з контрольними документами органів влади вищого
рівня.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. При підготовці відповідей на документи органів влади вищого рівня

дотримуватися  вимог  українського  правопису  та  мовних  норм  офіційно-
ділового стилю та постійно вживати заходів щодо забезпечення своєчасного та
якісного виконання завдань, визначених цими документами.

2.2. Забезпечити  додержання  особами,  відповідальними  за  роботу  з
контрольними  документами  в  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації,  Графіку  прийому-здачі  інформацій  на  виконання  контрольних
документів,  за  якими  здійснюється  самостійний  контроль,  затвердженого
головою районної державної адміністрації від 11.06.2013.

3. Сектору  контролю  апарату  районної  державної  адміністрації
(Іванова О.С.):

3.1. Посилити  контроль  за  своєчасним  виконанням  контрольних
документів  органів  влади  вищого  рівня.  Про  можливий  зрив  їх  виконання
інформувати  заступників  голови  та  керівника  апарату  районної  державної
адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

3.2. Поновити  практику  підготовки  заступникам  голови,  керівнику
апарату  районної  державної  адміністрації  та  керівникам  структурних
підрозділів  районної  державної  адміністрації друкованих  переліків



контрольних  документів,  які  необхідно  виконати  наступного  тижня
(нагадування).

3.3. Підготувати проект розпорядження голови з означеного питання.

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Іванова

Герман
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