
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05

спільного засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації
та Державного архіву Харківської області 

від 24 травня 2016 року

1. Про стан організації діловодства та збереженості документів НАФ в
установах  та  організаціях,  що  перебувають  у  зоні  комплектування
архівного відділу районної державної адміністрації.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан організації діловодства
та  збереженості  документів  Національного  архівного  фонду  в  установах  та
організаціях,  що  перебувають  у  зоні  комплектування  архівного  відділу
Чугуївської районної державної адміністрації (далі - архівний відділ), спільна
колегія  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  колегія  Державного
архіву Харківської області відмічають, що ведення архівної справи і діловодства
в установах і  організаціях,  що перебувають у зоні  комплектування архівного
відділу,  спрямоване на  формування та  забезпечення збереженості  документів
Національного архівного фонду.

У  2014  році  затверджено  оновлений  список  юридичних  осіб-джерел
формування  Національного  архівного  фонду,  які  передають  документи  до
архівного  відділу  (список  джерел  комплектування  архівного  відділу),  що
попередньо  був  схвалений  ЕПК  Державного  архіву  Харківської  області
(протокол від 26.02.2014 № 2), до якого внесено 46 юридичних осіб, 20 з яких
мають  державну  форму  власності  на  документи,  23-комунальну
та 3-приватну. На сьогодні проводиться робота щодо перескладання списку у
зв’язку із суттєвими змінами, які пов’язані із реформуванням територіальних
органів  центральних  органів  виконавчої  влади  та  передбачають  створення,
реорганізацію або ліквідацію юридичних осіб. 

Так,  Управління  Пенсійного  фонду  України  в  Чугуївському  районі,
Чугуївське  міськрайонне  управління юстиції  Харківської  області,  Управління
Держземагентства  у  Чугуївському  районі  Харківської  області,  Чугуївська
об’єднана державна податкова інспекція та Управління ветеринарної медицини
в  Чугуївському  районі  вчасно  провели  експертизу  цінності  документів  та
забезпечили  збереженість  документів  шляхом  їх  передавання  до  архівного
відділу або установи, якій передані функції. 

Архівний  відділ  взаємодіє  з  установами  та  організаціями  у  напрямах
організації  і  вдосконалення  роботи  відповідальних  за  архів  та  діловодство,
взаємодії  з  експертними  комісіями,  здійсненні  перевірок  роботи  архівних
підрозділів (архівів), експертних комісій та ведення діловодства тощо. 



До 2015 року щорічно в середньому проводились 4 комплексні перевірки,
2-тематичні  та  3-контрольні.  Відповідно  до  пункту  3  Перехідних  положень
Закону України від 28.12.2014 № 71-VII «Про внесення змін до Податкового
кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  податкової
реформи»  та  роз’яснень  Державної  архівної  служби  України,  перевірки
протягом  2015-2016  років  не  проводяться.  Моніторинг  стану  роботи  з
архівними документами та умовами їх зберігання проводиться шляхом щорічної
паспортизації архівів установ і організацій.   

З  метою  підвищення  фахового  рівня  співробітників,  які  працюють  з
документами в установах і організаціях, щорічно проводиться на базі архівного
відділу в середньому 5 семінарів  з  підвищення кваліфікації  для працівників,
відповідальних за архів та діловодство в установах і організаціях Чугуївського
району. 

Систематично  надається  організаційно-методична  допомога  з  питань
організації роботи з документами, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і
контроль  за  виконанням,  зі  складання  положення  про  експертні  комісії,
інструкції з діловодства, номенклатури справ, з проведення експертизи цінності
документів  та  оформлення  її  результатів,  забезпечення  збереженості
документів,  координації  діяльності  трудових  архівів  тощо  безпосередньо  в
архівному  відділі,  а  також  в  установах-фондоутворювачах.  Також,  архівним
відділом складаються методичні рекомендації.  Так,  наприклад, для сільських,
селищних  рад  були  розроблені  методичні  рекомендації  зі  складання  описів
справ  з  урахуванням наявності  у  діяльності  специфічних справ  та  примірна
інструкція  з  діловодства  у  сільських,  селищних  радах  та  їх  виконавчих
комітетах.

На  належному  рівні  забезпечується  діяльність  експертної  комісії
архівного  відділу.  Щорічно  в  середньому  проводиться  10  засідань,  на  яких
розглядаються  такі  питання:  про  стан  проведення  експертизи  цінності
документів в установах і організаціях; розгляд списків юридичних осіб - джерел
формування  Національного  архівного  фонду,  які  передають  та  не  передають
документи до архівного відділу; описів справ, номенклатур справ, положень про
експертні комісії, інструкцій з діловодства, актів про вилучення для знищення
документів,  не  внесених  до  Національного  архівного  фонду.  Так,  протягом
2015 року  були  схвалені  експертною  комісією  архівного  відділу  та  в
подальшому  експертно-перевірною  комісією  Державного  архіву  Харківської
області  схвалені  описи  постійного  зберігання  у  кількості  2203  справ  та
погоджені описи з особового складу у кількості 925 справ. 

Проведення  вищезазначених  напрямів  взаємодії  з  установами  і
організаціями  дає  позитивні  результати.  Зазначені  заходи  забезпечили
позитивну динаміку з проведення експертизи цінності документів в установах
Чугуївського  району.  Станом  на  20.05.2016  понад  80%  юридичних  осіб,  які
передають  документи  до  архівного  відділу,  повністю  описали  документи
постійного  зберігання,  мають  затверджені,  відповідно  до  встановленого
порядку, номенклатури справ та інструкції з діловодства, зокрема, усі сільські
та селищні ради мають власні інструкції з діловодства. 
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У більшості установ і організацій існує потреба у покращенні умов для
забезпечення  збереженості  архівних документів,  тільки  30% яких  мають  ви-
ділені приміщення для розміщення архівних документів (архівосховища): від-
діли освіти та культури і туризму Чугуївської районної державної адміністрації,
Введенська,  Малинівська,  Есхарівська  селищні,  Великобабчанська,  Волохово-
Ярська, Граківська, Зарожненська, Коробочкинська, Леб’язька та Юрченківська
сільські ради, Управління Держгеокадастру у Чугуївському районі Харківської
області,  Чугуївський міський районний центр зайнятості.  В установах і орга-
нізаціях, в яких не виділені архівосховища, документи зберігаються у шафах. 

Поряд  із  позитивними  результатами,  що  були  досягнуті  протягом
останніх  років,  існує  низка  питань,  що  потребують  вирішення.  Деякими
установами не проводилась експертиза цінності  документів та оформлення її
результатів  понад  15  років,  або  проведення  якої  триває  вже  декілька  років:
Введенська,  Чкаловська,  Есхарівська  селищні,  Базаліївська,  Мосьпанівська,
Старогнилицька сільські ради району, Управління агропромислового розвитку
районної  державної  адміністрації,  КЗОЗ «Чугуївська  центральна  районна  лі-
карня ім. М.І.  Кононенка», редакція інформаційної газети «Вісник Чугуївщи-
ни»,  ПАТ  «Агрокомбінат  «Слобожанський»,  Чугуївське  районне  споживче
товариство та інші.

У 2012 році розроблено план-графік першочергового приймання на по-
стійне зберігання документів,  що зберігаються в установах-джерелах компле-
ктування архівного відділу  понад встановлені  роки,  на  2012-2016 роки.  Від-
повідно до вищезазначеного плану-графіка, законів України «Про вибори Пре-
зидента  України»,  «Про  вибори  народних  депутатів  України»  та
«Про місцеві вибори», а також у зв’язку з реорганізацією або припиненням дія-
льності,  щорічно  здійснюється  приймання-передавання  документів  установ  і
організацій  на  державне  зберігання.  Державний  архів  Харківської  області
здійснює аналіз вищезазначеного плану щоквартально та за підсумками року.  У
середньому,  щорічно до архівного відділу  надходить близько 1000 справ по-
стійного зберігання, станом на 20.05.2016 надійшло 505 од. зб. 

Завантаженість сховищ, відсутність резервної площі в архівному відділі
ускладнює  приймання  документів,  внаслідок  чого  документи  Національного
архівного  фонду  зберігаються  в  установах  і  організаціях  понад  установлені
строки. Станом на 20.05.2016 орієнтовна кількість цих документів становить
понад 2000 справ. 

Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що першочерговими
задачами у здійсненні архівної справи у Чугуївському районі є системна робота
архівного  відділу,  що  направлена  на  взаємодію  з  юридичними  особами,  які
перебувають  у  зоні  його  комплектування,  та  дотримання  керівниками  та
особами,  відповідальними  за  ведення  архіву  і  діловодства,  в  установах  і
організаціях  законодавства  про  Національний  архівний  фонд  та  архівні
установи, попередження втрати документів.         

З  метою  забезпечення  реалізації  завдань  державної  політики  у  сфері
архівної  справи і діловодства спільна  колегія Чугуївської районної державної
адміністрації та Державного архіву Харківської області вважає за необхідне:
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1. Першому заступнику,  заступнику голови,  керівнику апарату районної
державної  адміністрації,  керівникам  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації здійснювати контроль за станом архівної справи і діло-
водства у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

2. Керівництву  Державного  архіву  Харківської  області  продовжити
здійснення контролю за виконанням плану-графіка на 2012-2016 роки першоче-
ргового  приймання  на  постійне  зберігання  документів,  що  зберігаються  в
установах-джерелах  комплектування  архівного  відділу  районної  державної
адміністрації понад встановлені роки.

3. Секретарю колегії Державного архіву Харківської області підготувати
проект наказу Державного архіву Харківської області з означеного питання.

4. Рекомендувати  керівникам державних  органів,  органів  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  і  організацій Чугуївського району,  що
перебувають  у  зоні  комплектування  архівного  відділу  районної  державної
адміністрації:

4.1. Своєчасно проводити експертизу цінності документів.
4.2. Створити оптимальні умови для забезпечення збереженості архівних

документів.
4.3. Документування  управлінської  інформації  та  організацію  роботи  з

документами здійснювати відповідно до власних інструкцій з діловодства. 
5. Начальнику  управління  агропромислового  розвитку  районної

державної  адміністрації,  Введенському,  Есхарівському,  Чкаловському  селищ-
ним, Базаліївському, Мосьпанівському та Старогнилицькому сільським головам,
редактору  інформаційної  газети  «Вісник  Чугуївщини»,  директору  ПАТ
«Агрокомбінат  Слобожанський»,  головному  лікарю  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» провести експертизу цінності
документів.

6. Заступнику голови, начальнику архівного відділу районної державної
адміністрації  підготувати  та  надати  пропозиції  голові  районної  державної
адміністрації  щодо виділення додаткових приміщень для зберігання архівних
документів.   

7. Начальнику  архівного  відділу  районної  державної  адміністрації
Савіновій О.О.: 

7.1. Здійснювати контроль за організацією ведення архівної справи і діло-
водства в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприє-
мствах, в установах і організаціях району, що перебувають у зоні комплектуван-
ня архівного відділу.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії                       
                                 М.М. ШОШИН

Заступник  директора
Державного архіву Харківської
області
                                       Є.О. КУЩ

Савінова
Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05/1

засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації 
від 24 травня 2016 року

1. Про  підсумки  опалювального  сезону  2015-2016  років  та  основні
завдання щодо підготовки житлово-комунального господарства району до
сталого функціонування в зимових умовах 2016-2017 років.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  опалювального
сезону  2015-2016  років  та  основні  завдання  щодо  підготовки  житлово-
комунального  господарства  району  до  сталого  функціонування  в  зимових
умовах 2016-2017 років, з метою якісної підготовки господарського комплексу
та  об’єктів  соціальної  сфери  району  до  сталого  функціонування  в  осінньо-
зимовий  період  2015-2016  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. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.05.2015
№ 209  «Про організаційну роботу з  підготовки господарського комплексу та
об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий
період 2015-2016 років» було затверджено заходи та створено районний штаб з
організації  підготовки господарства  району  до  осінньо-зимового  періоду
2015-2016 років, що забезпечив контроль та координацію при виконанні заходів
щодо підготовки, які було виконано в повному обсязі і у встановлені строки.

Місцевими житлово-комунальними підприємствами в  населених пунктах
Чугуївського  району  було  здійснено  комплексну  підготовку  до  зими  2015-
2016 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,  будинкових  водопровідних,  каналізаційних  та  теплових
мереж житлових будинків комунальної власності. 

В  результаті  виконання  цих  заходів,  опалювальний  період
2015-2016 років  у районі  розпочався в  строк,  встановлений розпорядженням
голови районної державної адміністрації  від 07.10.2015 № 438 «Про початок
опалювального сезону».

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

Завдяки  проведенню  комплексної  роботи  в  опалювальному  сезоні
2015-2016 років безперебійно працювали всі  котельні та теплові мережі.  Без
зривів здійснювалися заходи з водопостачання та водовідведення.

Разом  з  тим,  на  початку  опалювального  сезону  спостерігались  окремі
затримки  з  подачею  тепла  в  смт  Есхар  у  зв’язку  з  поривами  на  зношених
внутрішніх та міжбудинкових тепломережах, які було усунуто в стислі терміни
оперативними бригадами місцевого житлово-комунального підприємства.

З  метою  вжиття  заходів  стосовно  скорочення  обсягів  споживання
природного  газу  на  об’єктах  теплопостачання  та  на  виконання  програми
реконструкції  системи опалення,  на  твердому паливі  працюють:  15  котелень
навчальних закладів, а також котельні, які надають тепло до адміністративної
будівлі та будинку культури в с. Леб’яже, до Мосьпанівської сільської ради, а
також у військовій частині А-2467 в смт Малинівка.  

Крім  того,  у  смт  Чкаловське  розпочато  будівництво  (переобладнання)
комплексу з 4 котелень на твердому паливі. Наразі побудовано першу котельню.

У  районі  -  160  багатоквартирних  будинків  комунальної  власності,  які
під’єднано до систем централізованого опалення. Станом на кінець 2015 року
будинкові прилади обліку теплової енергії встановлено на 30 багатоквартирних
будинках,  що складає  34%  від  загальної  потреби.  Разом з  тим,  враховуючи
доцільність та технічну можливість встановлення, до кінця 2016 року потрібно
дообладнати приладами обліку теплової енергії ще 58 будинків (66%). 

Отримало  свій  подальший  розвиток  і  питання  щодо  створення  нових
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ). 

Завдання  обласного  плану  для  Чугуївського  району  щодо  створення
2 ОСББ у 2015 році було виконано. 

Розроблено та затверджено у грудні 2015 року «Програму стимулювання
ОСББ Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів на 2015-
2020  роки».  Наразі  склалися  передумови  подальшого  створення  ОСББ  у
селищах:  Малинівка,  Чкаловське,  Новопокровка,  Кочеток,  Есхар,  Введенка,  а
також у селі Гракове.

Станом  на  початок  2016  року  в  районі  функціонують  40  ОСББ, які
знаходяться в селах: Іванівка (13 будинків), Коробочкине (11 будинків), Леб’яже
(9 будинків),  Базаліївка  (1 будинок),  Дослідне (4 будинки),  селищах Кочеток
(5 будинків), Новопокровка (1 будинок) та Чкаловське   (14 будинків). Разом:
58 будинків, загальною площею 56,37 тис.м2.

Враховуючи вищевикладене, з метою якісної підготовки господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в
осінньо-зимовий  період  2015-2016  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 району до опалювального сезону 2016-2017 років.

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

2.1. Організувати  виконання  заходів  щодо  підготовки  житлово-
комунального господарства району до опалювального сезону 2016-2017 років.

2.2. Забезпечити  погашення  заборгованості  споживачів  за  спожиті
енергоносії  та  надані  житлово-комунальні  послуги,  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.

2.5. Створити умови щодо закінчення створення на території відповідних
рад ОСББ у 100% будинків комунальної власності.

2.6. Вжити  всіх  дієвих  заходів  щодо  виділення  коштів  з  місцевих
бюджетів  та  залучення  позабюджетних  коштів  для  оснащення  житлових
будинків  на  території  сільських,  селищних  рад  приладами  обліку  води  та
теплової енергії.

2.7. Посилити  проведення  роз’яснювальної  роботи,  спрямованої  на
популяризацію  Програми  державної  підтримки  (пільгового  кредитування)  з
метою  термомодернізації  житлових  будівель  та  сприяти  участі  населення,  а
також  членів  ОСББ  на  території  сільських,  селищних  рад,  у  впровадженні
заходів, передбачених Програмою стимулювання ОСББ Чугуївського району до
впровадження енергоефективних заходів на 2015-2020 роки.

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та будівництва
районної державної адміністрації:

3.1. Здійснювати координаційну та організаційну роботу щодо підготовки
житлово-комунального  господарства  району  до  наступного  опалювального
сезону 2016-2017 років.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
М.М. ШОШИН

Володько

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05/1

засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації 
від 24 травня 2016 року

2. Про стан залучення населення до Програми житлових субсидій за
підсумками опалювального сезону 2015-2016 років

Заслухавши інформацію про стан залучення населення до Програми жи-
тлових субсидій за підсумками опалювального сезону 2015-2016 років, колегія
районної державної адміністрації відмічає, що в районі проводиться цілеспря-
мована робота із залучення населення до Програми житлових субсидій, яка є
стабільною і гарантованою підтримкою малозабезпечених верств населення.

Станом на 01.05.2016 у районі 6749 сімей отримують житлову субсидію,
що становить 32,7% від загальної кількості сімей району. За рішенням районної
конфліктної комісії субсидію отримуює 1191 сім’я. Середній розмір субсидії на
житлово-комунальні послуги складає 1509,90 грн, на тверде паливо та скрапле-
ний газ — 1624,05 грн.

З жовтня 2015 року по квітень 2016 року субсидії нараховані на загальну
суму 74 млн 899 тис. грн. 

Відповідно до діючого законодавства розрахунок відсотка обов’язкового
платежу сім’ї визначався для кожного домогосподарства індивідуально в залеж-
ності  від сукупного доходу. Не враховувався майновий стан, тобто наявності
другого житла, автомобіля тощо, за винятком разової купівлі понад 50 тис. грн.

Субсидії  призначалися також громадянам, які  фактично проживають в
орендованому приміщенні та мають договір оренди.

Всі домогосподарства району отримали нові бланки заяви про призна-
чення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися
за призначенням житлової субсидії.

З  початку  опалювального  періоду  2015-2016  років  розмір  субсидії  на
житлово-комунальні послуги всім одержувачам, які раніше звернулися за при-
значенням субсидії, було розраховано автоматично без звернень громадян (2827
сімей).

З метою організації належної взаємодії управління праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації (далі — Управління) з жит-
лово-комунальними підприємствами району проводилися засідання районної ро-
бочої групи з оперативного вирішення питань призначення субсидій за спроще-
ним порядком. За звітний період проведено 2 заідання зазначеної робочої групи.
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В Управлінні забезпечено прийом громадян у безперервному режимі, ор-
ганізована  робота  спеціалістів  по  опрацюванню  заяв  та  приняттю  рішень.
Працює телефон „гарячої лінії” з 7-00 до 18-00 години. 

У сільських та селищних радах району працює 20 уповноважених осіб
по прийому документів.

У районі протягом опалювального періоду 2015-2016 років проводилася
широка інформаційно-роз’яснювальна робота щодо порядку призначення суб-
сидій. Проведено 12 занять зі спеціалістами Управління, 7 семінарів з уповнова-
женими особами сільських, селищних рад по прийому документів, опублікова-
но 4 статті про призначення субсидій у громадсько-інформаційній газеті “Віс-
ник  Чугуївщини”.  Тема  субсидії  була  висвітлена  у  39  телеефірах  телерадіо-
компанії Чугуївщини “Слобожанка”.

У зв’язку з внесенням змін до механізму призначення житлових субсидій
та з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з
питань призначення субсидій, працівниками Управління здійснені 43 виїзди у
всі населені пункти району. 

У зв’язку зі зміною тарифів на житлово-комунальні послуги та періоду
отримання  субсидії  протягом  опалювального  періоду  2015-2016  років,
спеціалістами Управління проведено 9430 перерахунків розміру субсидії. 

З 01.01.2016 розпочата робота щодо перевірки достовірності даних, на-
даних громадянами, які звернулися за призначенням субсидії за новим поряд-
ком та задекларували доходи за попередні 3 місяці. За результатами виявлено 3
випадки надання недостовірної інформації, загальна сума коштів, що підляга-
ють поверненню до бюджету складає 2680,11 грн, з них повернуто до бюджету
1532,91 грн.

Невирішеним залишається питання призначення субсидій на тверде па-
ливо та скраплений газ на 2016 рік (всього в районі субсидію на тверде паливо
отримують 318 сімей). Визначення розміру цього виду субсидії буде можливо
тільки після затвердження Харківською обласною державною адміністрацією
норм забезпечення населення скрапленим газом, твердим та рідким пічним по-
бутовим паливом.

Також, проблемним залишається питання правильного заповнення кодів
тарифів підприємством Чугуївська філія АК “Харківобленерго” при електронно-
му обміні. Враховуючи те, що більшість одержувачів субсидії не користуються
централізованим постачанням гарячої води та не мають газових водонагріваль-
них приладів, майже 80% справ потребують виправлення та ручного розрахунку.

З метою підвищення ефективності  подальшої  роботи щодо виконання
Програми житлових субсидій в Чугуївському районі, колегія районної держав-
ної адміністрації вважає за необхідне: 

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

інформації щодо призначення субсидій.
1.2. Рішення виконкомів сільських та селищних рад про зміни тарифів на

житлово-комунальні  послуги  своєчасно  надавати  до  управління  праці  та
соціального захисту населення районної державної адміністрації та до житлово-
комунальних підприємств району.
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1.3. Організувати  роботу  уповноважених  осіб  по  прийому  документів
громадян, які звернулися за призначенням субсидії, та своєчасне надання доку-
ментів до управління праці та соціального захисту населення районної держав-
ної адміністрації.

1.4. З  метою  проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  щодо
призначення субсидій продовжити практику залучення безробітних, що перебу-
вають  на  обліку  в  Чугуївському  міському  районному  центрі  зайнятості,  до
участі у громадських роботах.

2. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району:
2.1. Взяти під особистий контроль питання своєчасного надання інфор-

мації для призначення субсидії шляхом електронного обміну.
2.2. Підготувати та надати до управління праці та соціального захисту

населення районної державної адміністрації до 01.07.2016 акти звіряння щодо
суми залишків невикористаної субсидії на оплату опалення на рахунках отриму-
вачів субсидії.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення районної держав-
ної адміністрації (Лисянський О.С.):

3.1. Постійно  вдосконалювати  практику  роботи  спрощеного  механізму
призначення житлових субсидій.

3.2. Посилити контроль та забезпечити своєчасне призначення субсидії
за новим порядком у встановлені законодавством терміни.

3.3. Забезпечити  проведення  інформаційно-роз’яснювальної  роботи
щодо порядку призначення житлових субсидій через засоби масової інформації
та шляхом участі у зборах громадян за місцем проживання.

3.4. Організувати системні навчання щодо порядку призначення житло-
вих субсидій з уповноваженими особами по прийому документів сільських, се-
лищних рад.

3.5. Провести засідання районної робочої групи з оперативного вирішен-
ня питань призначення субсидій за спрощеним порядком за участю керівників
житлово-комунальних підприємств району щодо своєчасного та коректного на-
дання інформації для призначення субсидій шляхом електронного обміну.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
М.М. ШОШИН

Лисянський

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05/1

засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації 
від 24 травня 2016 року

3. Про хід призову громадян району на строкову військову службу у
травні-червні 2016 року 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  призову  громадян
району  на  військову  службу  у  травні-червні  2016  року  та  заходи  щодо
вдосконалення призову, колегія районної державної адміністрації відмічає, що
робота  з  організації  та  проведення  призову  громадян  району  на  військову
службу у  травні-червні  2016 року проводиться відповідно  до вимог  чинного
законодавства України. За звітний період проведено чотири засідання районної
призовної комісії.

Чугуївський  об'єднаний  районний  військовий  комісаріат  спільно  з
органами  місцевого  самоврядування  не  достатньо  спрямував  роботу  на
своєчасну  відправку  юнаків  до  Збройних Сил України.  При плані  відправки
23 призовника  на  обласний  збірний  пункт  направлено  6  призовників,  що
складає 26%. 

Під  час  роботи  призовної  кампанії  2016  року  завдання  району  щодо
призову громадян на строкову військову службу виконано з малим відсотком
відправки і може бути під зривом. Причинами низького рівня виконання  даного
завдання є: незадовільна робота окремих виконкомів сільських та селищних рад
щодо  організації  оповіщення  юнаків,  які  підлягають  призову;  недостатня
допомога відділу поліції (м. Чугуїв) Головного Управління Національної Поліції
України в Харківській області з розшуку призовників, які ухиляються від явки
на призовну комісію; неналежна увага з боку виконкомів сільських та селищних
рад, керівників підприємств та організацій, розташованих на території району,
військово-патріотичному  вихованню  та  зустрічам  з  молоддю,  яка  підлягає
призову до Збройних Сил України.

Ще  одним  із  недоліків  призовної  кампанії  є  те,  що  призовники
ухиляються від призову. Однією з причин ухилення від призову на військову
службу є несвоєчасне проходження медичного обстеження.

Причинами  несвоєчасного  проходження  медичного  обстеження  є:
небажання  самих  призовників  завершити  додаткове  медичне  обстеження;
відсутність  коштів  у  призовників  для  проїзду  до  лікувальних закладів  міста
Харкова;  значна тривалість окремих видів медичного обстеження.

Згідно  з  розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації
від 05.04.2016 № 141 «Про проведення призову громадян призовного віку  на
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військову службу у травні-червні 2016 року», доставка призовників на обласний
пункт здійснюється  автотранспортом підприємств району. 

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  покращання  стану  справ  щодо
вдосконалення призову громадян на строкову військову службу у травні-червні
2016 році, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1. Щоденно  особисто  контролювати  стан  діяльності  військово-

облікових  столів  щодо  забезпечення  призову  на  строкову  військову  службу
громадян, які мешкають на території відповідних рад.

1.2. Сприяти  діяльності  працівників  військово-облікових  столів  та
дільничних інспекторів поліції  щодо виявлення громадян, які ухиляються від
призову на строкову військову службу.

2. Рекомендувати  відділу  поліції  (м.  Чугуїв)  Головного  Управління
Національної  поліції  України  в  Харківській  області  (Парфьонов  О.В.)
активізувати роботу дільничних інспекторів поліції щодо розшуку за запитами
Чугуївського  об'єднаного  районного  військового  комісаріату  призовників,  які
ухиляються від призову на строкову військову службу.

3. Сектору  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації (Левченко В.М.):

3.1. Здійснювати контроль за станом взаємодії Чугуївського об’єднаного
районного  військового  комісаріату  з  виконкомами  сільських,  селищних  рад,
підприємствами,  організаціями,  установами району  щодо обліку  допризовної
молоді та призову громадян на строкову військову службу.

3.2. Аналізувати  стан  призову  громадян  району  на  строкову  військову
службу.

3.3. Постійно надавати виконкомам сільських та селищних рад практичну
та  методичну  допомогу  щодо  організації  призову  громадян  на  строкову
військову службу.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                                                       
М.М. ШОШИН

Левченко

Герман
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