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1. Про соціальну роботу з дітьми, сім'ями та молоддю у Чугуївському
районі.

Заслухавши та обговоривши інформацію про соціальну роботу з дітьми,
сім’ями  та  молоддю  в  Чугуївському  районі, колегія  районної  державної
адміністрації відмічає, що діяльність Чугуївського районного центру соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді спрямовується  на  виконання  одного  з
пріоритетних  напрямків  реалізації  соціальної  політики  щодо  раннього
виявлення  сімей,  дітей  та  молоді,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах,  здійснення  соціального  супроводу  та  надання  комплексу
соціальних  послуг.  Для  вдосконалення  цієї  роботи  було  проведено  низку
організаційних  заходів,  а  саме:  розширено  категорії  населення,  які  охоплені
соціальними послугами,  збільшено кількість та забезпечено належний рівень
якості наданих послуг, відпрацьований механізм комплексної допомоги сім’ям з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо.

Поруч із позитивними досягненнями існує ряд проблемних питань, над
якими  необхідно  працювати  у  2015 році.  У  зв’язку  із  зменшенням  штату
працівників  центру  соціальних служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  потребує
поліпшення робота щодо здійснення  ефективної взаємодії з іншими суб’єктами
соціальної  роботи,  для забезпечення її  результативності. Також актуальним є
питання  підвищення  кваліфікації  працівників  центру  соціальних  служб  для
сім’ї,  дітей  та  молоді,  у  зв’язку  з  необхідністю  надання  ними  першої
психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам та демобілізованим із
зони проведення антитерористичної операції військовослужбовцям та членам їх
сімей.

Для  реалізації  державної  соціальної  політики  у  2015  році  щодо
підвищення  ефективності  соціальної  роботи  з  сім’ями,  що  опинилися  у
складних  життєвих  обставинах,  виконання  основних  завдань,  покладених на
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, колегія районної державної
адміністрації вважає за необхідне:   

1. Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та
молоді:

1.1.  Вдосконалити практику систематичного виявлення сімей та осіб, які
потребують  соціальних  послуг,  на  рівні  адміністративно-територіальних
одиниць району.



1.2.  Здійснити  заходи  щодо  розвитку системи  соціальних  послуг  з
урахуванням визначених потреб, планування та підвищення якості їх надання.

1.3.  Організувати діяльність,  спрямовану на  попередження виникнення
складних життєвих обставин та формування у громадян навичок реінтеграції у
суспільство при здійсненні соціальної роботи.

1.4. Забезпечити  широке  інформування  громадськості  щодо  видів
соціальних послуг та допомог.

1.5.  Забезпечити  якісне  надання  соціальних  послуг  внутрішньо
переміщеним  особам  та  сім’ям  з  дітьми,  сім’ям  військовослужбовців,  які
знаходяться  в  зоні  проведення  антитерористичної  операції,  сім’ям  загиблих
учасників  антитерористичної  операції,  демобілізованим  із  зони  проведення
антитерористичної операції військовослужбовцям та членам їх сімей.

1.6. Продовжити практику проведення тренінгових занять та семінарів з
питань  надання  першої  психологічної  допомоги  внутрішньо  переміщеним
особам та демобілізованим із зони проведення антитерористичної операції.

2. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:
2.1. Сприяти  працівникам центру  соціальних служб для  сім’ї,  дітей  та

молоді  щодо здійснення соціальної роботи  з  вразливими категоріями сімей з
дітьми.

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

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

3. Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді  підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Рябініна
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2.  Про  стан  реалізації  державної  політики  у  сфері  запобігання  та
протидії корупції у Чугуївському районі.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан реалізації державної
політики  у  сфері  запобігання  та  протидії  корупції  у  Чугуївському  районі,
колегія районної державної адміністрації відмічає, що антикорупційна робота в
районній  державній  адміністрації  спрямована  на  покращення  рівня
ефективності  боротьби  з  корупцією,  забезпечення  прозорості  роботи
державних службовців та підвищення рівня довіри громадян до влади.

На  виконання  вимог  антикорупційного  законодавства  у  районній
державній адміністрації видана низка розпоряджень голови районної державної
адміністрації  з  означеного  питання.  На  реалізації  знаходиться  Програма
запобігання  і  протидії  корупції  в  Чугуївському  районі  на  2013-2015  роки,
затверджена  рішенням  Чугуївської  районної  ради  від  02.08.2013.  Діє  Рада
протидії  злочинності  і  корупції  при  районній  державній  адміністрації,
засідання якої проходять щокварталу.

Дотримання вимог антикорупційного законодавства здійснюється і через
проведення роботи щодо ознайомлення державних службовців із Загальними
правилами поведінки державних службовців, Попередженнями про встановлені
законодавством України обмеження щодо використання службового становища,
сумісництва та  суміщення з  іншими видами діяльності,  одержання дарунків
(пожертв), роботи близьких осіб. 

Забезпечено  розгляд  питань  виконання  законодавства  про  державну
службу, боротьбу з корупцією та здійснення заходів щодо запобігання і протидії
проявам  корупції  на  апаратних  нарадах,  навчаннях  працівників  районної
державної  адміністрації  та  кадрового резерву,  семінарах-нарадах з  сільськими,
селищними головами і  секретарями місцевих  рад,  засіданнях  колегії  районної
державної  адміністрації,  ради  по  роботі  з  кадрами  при  районній  державній
адміністрації та міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення районної державної адміністрації.

Проводиться  робота  щодо  реалізації  Закону  України  “Про  доступ  до
публічної  інформації”,  а  також  забезпечення  прозорості  та  відкритості  в
діяльності  органу,  створення  механізмів  реалізації  кожного  на  доступ  до
публічної інформації. 



Основною процедурою призначення на посади державних службовців є
конкурсний  відбір  із  проведенням  іспитів.  Щодо  переможців  конкурсу
відповідно до Указу  Президента  України від  25 січня 2012 року № 33/2012
(із змінами) проводиться спеціальна перевірка. 

Організовано  своєчасне  подання  декларацій  про  майно,  доходи  та
фінансові  зобов’язання  за  2014  рік  державними  службовцями  районної
державної  адміністрації  та  посадовими  особами  органів  місцевого
самоврядування. 

Згідно з повідомленнями Чугуївського міського суду Харківської області
до адміністративної відповідальності  за скоєння корупційних правопорушень
за  шість  місяців  2015  року  притягувалися  1  посадова  особа  місцевого
самоврядування та 1 депутат сільської ради. 

Для  інформування  громадськості  з  означеного  питання  на  офіційному
веб-сайті  районної  державної  адміністрації  ведеться  рубрика  “Запобігання
проявам корупції”.

З метою забезпечення реалізації завдань у сфері запобігання та протидії
корупції,  визначених актами і  дорученнями Президента України та Кабінету
Міністрів  України,  покращення  рівня  ефективності  боротьби  з  корупцією,
підвищення рівня довіри громадян до влади та правоохоронних органів колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату та
керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації
забезпечити неухильне виконання законодавчих та нормативно-правових актів
щодо виконання антикорупційного чинного законодавства України.

Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  вживати  аналогічних
заходів.

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

запобігання  та  протидії  корупції  у  підпорядкованих  підрозділах  та  за
результатами  проведеного  аналізу  вжити  дієвих  заходів  щодо  практичної
реалізації антикорупційного чинного законодавства України.

2.2. Здійснити  заходи  щодо  підвищення  рівня  освіченості  державних
службовців у питаннях чинного антикорупційного законодавства.

2.3. Розглянути питання про стан реалізації державної політики у сфері
запобігання та протидії корупції у підпорядкованих підрозділах на апаратних
нарадах  та  надати  інформацію з  цього  питання  до  відділу  кадрової  роботи
апарату районної державної адміністрації до 31 липня 2015 року.

3. Рекомендувати сільським, селищним головам:
3.1. Забезпечити постійне вивчення стану правоосвітньої роботи з питань

роз’яснення  депутатам сільських,  селищних рад  та  посадовим особам органів
місцевого самоврядування змін в антикорупційному законодавстві.

3.2. Уживати додаткових координаційних заходів у зазначеному напрямі з
метою  мінімізації  скоєння  корупційних  правопорушень  особами,
уповноваженими  на  виконання  функцій  держави,  депутатами  сільських,
селищних рад та посадовими особами органів місцевого самоврядування.



4. Головному  спеціалісту  відділу  кадрової  роботи  апарату  районної
державної  адміністрації,  відповідальній  особі  з  питань  запобігання  та
виявлення корупції у районній державній адміністрації:

4.1. Активізувати  роботу,  спрямовану  на  здійснення  превентивних
заходів щодо профілактики скоєння корупційних правопорушень державними
службовцями та на своєчасне реагування на них шляхом розгляду зазначених
питань на нарадах за участю керівників.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Прядка
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 3.  Звіт Зарожненського сільського голови щодо усунення недоліків,
виявлених  під  час  роботи  комплексної  комісії  районної  державної
адміністрації і районної ради, служб району щодо контролю за здійсненням
органами  місцевого  самоврядування  району  делегованих  повноважень
органів виконавчої влади, надання методичної і практичної допомоги від
13 березня 2013 року.

Заслухавши та обговоривши звіт Зарожненського сільського голови щодо
усунення  недоліків,  виявлених  під  час  роботи  комплексної  комісії  районної
державної  адміністрації  і  районної  ради,  служб  району  щодо  контролю  за
здійсненням  органами  місцевого  самоврядування  району  делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади,  надання  методичної  і  практичної
допомоги від 13 березня 2013 року, колегія районної державної адміністрації
відмічає,  що  робота  виконавчого  комітету  Зарожненської  сільської  ради
спрямована  на   вирішення  широкого  спектру  потреб  і  запитів  сільських
мешканців  та   усунення  недоліків,  виявлених  під  час  роботи  комплексної
комісії районної державної адміністрації і районної ради, служб району. 

У  своїй  роботі  виконавчий  комітет  сільської  ради  керується  Законом
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”  та  відповідно  до  статей
27-39 даного Закону виконує власні та делеговані повноваження.

Територія  сільської  ради  становить  587,0000  га,  населення  складає
690  осіб.  До  сільської  ради  належать  2  населених  пункти:  с.  Зарожне  та
с.Тетлега. До складу сільської ради обрано 12 депутатів, до складу виконавчого
комітету входить 5 осіб.

На  території  сільської  ради  першочергово  здійснюється  виплата
захищених статей видатків, кредиторська заборгованість відсутня.

Комісією  з  питань  захисту  прав  споживачів  здійснюється  контроль  за
цінами та торговельними надбавками на основні продукти харчування. 

На  виконання  делегованих  повноважень  в  галузі  будівництва  з
забудовниками  проводиться  роз’яснювальна  робота  щодо  прийняття  в
експлуатацію закінчених житлових будинків. У 2013 році четверо забудовників
ввели  в  експлуатацію  житлові  будинки,  один  забудовник  отримав  кредит  з
обласного  фонду  підтримки  індивідуального  будівництва  на  селі  на
реконструкцію  житлового  будинку.  У  2014  році  введено  в  експлуатацію
2 житлових будинки, ще 2 житлові будинки планується ввести в експлуатацію у



2015 році.
Виконавчим комітетом сільської  ради  ведеться  робота  щодо створення

необхідних умов для здобуття повної загальної освіти дітьми шкільного віку та
виховання дітей, підлітків і молоді, розвитку їх здібностей. На території ради
діє Зарожненський НВК, в якому навчається 66 учнів,  є дошкільна група на
20 дітей. Щорічно виконавчим комітетом сільської ради розробляються заходи
щодо покращення функціонування навчально-виховного комплексу та спільно з
директором навчально-виховного комплексу вирішуються проблемні питання,
поліпшується  матеріально-технічне  забезпечення,  проводяться  ремонтні
роботи.  Завдяки  спонсорській  допомозі  місцевих  сільськогосподарських
підприємств  проведено  ремонт  приміщення  навчально-виховного  комплексу,
повністю замінено  замінено  вікна  на  металопластикові,  покрівлю,  придбано
нові меблі та технічні засоби навчання.

У сфері медичного обслуговування населення делеговані повноваження
виконавчим комітетом сільської ради виконуються у повному обсязі. Завдяки
спонсорській  допомозі  ПСП  “Зарожнянське”  здійснено  ремонт  приміщення
ФАПу, замінено вікна, двері, придбано необхідний набір меблів.

З  метою  попередження  бездоглядності,  бродяжництва  та  скоєння
правопорушень  серед  неповнолітніх  при  виконкомі  діє  громадська  рада  у
справах  дітей  по роботі  з  підлітками та  сім’ями,  які  опинились у  складних
життєвих обставинах  та орган опіки та піклування, який забезпечує виконання
заходів з соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.  Розроблені  та  затверджені  на  сесії  сільської  ради  заходи  щодо
виконання  Загальнодержавної  Програми  “Національний  план  дій  щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини в селі на період до 2016 року”. 

На сьогодні на території ради мешкає 9 багатодітних сімей, 7 сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, та 2 дитини, які знаходяться під
опікою.  З  цими  сім’ями  постійно  проводиться  відповідна  робота  щодо
соціального захисту дітей.

Для  мешканців  села  проводяться  заходи  з  пропаганди  та  розвитку
масових  видів  спорту.  На  території  сільської  ради  є  футбольне  поле,  яке
постійно облаштовується. Сільська місцева футбольна команда бере участь в
районних змаганнях на першість району з  футболу. У Зарожненському НВК
функціонують спортивний та дитячий майданчики, де мають змогу займатися
спортом та відпочивати учні школи.

У  сфері  регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища  виконавчий комітет сільської ради здійснює контроль
за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, реєстрацію
суб’єктів права власності на землю, видачу документів, що посвідчують право
власності на землю.

На території сільської ради є:
два  сільськогосподарські  підприємства:  ПСП  “Зарожнянське”  та

агрофірма  “Зарожне”.  ПСП  “Зарожнянське”  орендує  252  земельні  паї,  на
невитребувані земельні паї укладено 17 договорів оренди, агрофірма “Зарожне”
орендує  51  земельний  пай,  з  них  невитребуваних  3  паї,  на  які  укладено



договори оренди, крім того агрофірма “Зарожне” обробляє 7 паїв;
12 фермерських господарств;
15 одноосібників.
Також  виконкомом  сільської  ради  здійснюється  контроль  за

використанням земель  комунальної власності. 
Проводиться  певна  робота  по  виконанню  делегованих  повноважень  у

сфері  соціального  захисту  населення. Всі  громадяни  з  числа  працівників
освіти,  культури  та  охорони  здоров’я,  відповідно  до  Порядку  забезпечення
працівників  бюджетних  установ  безоплатним  користуванням  житлом  з
опаленням  і  освітленням,  перебувають  на  обліку  і  користуються  пільгами
згідно з законодавством. 

На  території  виконкому  працюють  2  соціальні  працівники,  які
обслуговують  10  одиноких  людей  похилого  віку.  Постійно  проводиться
обстеження самотніх громадян, одна особа влаштована до будинку-інтернату. 

У 2015  році  на  громадські  роботи  залучено  одну  особу  з  числа
безробітних.

У сільській раді оформлено інформаційний куточок щодо прав сімей з
дітьми на призначення і виплату державної соціальної допомоги. 

У  2013 році було оформлено: субсидій - 24; допомог сім’ям з дітьми - 42,
у 2014 році: субсидій - 24,  допомог сім’ям з дітьми - 38, у 2015 році: допомог
сім’ям з дітьми - 23, ведеться підготовча  робота щодо оформлення субсидій.

Відповідно до статті 38-Б Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”  відкориговане  та  доопрацьовано  документи  з  цивільного  захисту.
Затверджено персональний склад комісії  з  питань  ТЕБ і  НС;  створено  пост
радіаційного та хімічного спостереження, забезпечено роботу консультаційного
пункту з питань цивільного захисту.

Обов’язки  з  ведення  діловодства  та  зберігання  бланків  свідоцтв  на
підтвердження юридичних фактів в Україні покладено на секретаря сільської
ради,  затверджені  рішенням  виконавчого  комітету  від  14.05.2013  №  24
відповідно  до  пункту  1  статті  38-Б Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”.

Розроблено  та  затверджено  графік  перевірок  виконання  вимог
законодавства  щодо  роботи  із  зверненнями  громадян  на  підприємствах,  в
установах та організаціях,  розташованих на території  ради.  Розпорядженням
сільського  голови  від  01.07.2013  №  20  встановлено  дні  прийому  громадян
сільським головою та секретарем сільської ради.

На  виконання  пункту  7  статті  38-Б  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”  заповнено  журнал  обліку  місцевих  осередків  політичних  партій  і
громадських  організацій.  На  засіданні  виконавчого  комітету  розглянуто
питання:  “Про стан виконання делегованих повноважень щодо забезпечення
прав, свобод і законних інтересів громадян”.

На актуалізацію генерального плану села Зарожне відповідно до пункту
3 статті 31-Б “Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням сільської ради
від  28.03.2013  були  виділені  кошти,  однак  з  ряду  причин  актуалізацію  не
здійснено. 



Враховуючи  вищезазначене,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1.  Звіт  Зарожненського  сільського  голови  про  виконання  делегованих
повноважень органів виконавчої влади взяти до відома.

2. Рекомендувати виконкому Зарожненської  сільської ради:
2.1. Здійснювати більш широку інформаційну та роз’яснювальну роботу

серед населення щодо прав громадян на користування житловими субсидіями
та  можливості  їх  оформлення  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту
населення районної державної адміністрації.

2.2. Вжити заходів щодо актуалізації генерального плану села Зарожне.
2.3.  Один  раз  на  півріччя  до  10  числа  місяця,  що  настає  за  звітним

періодом,  подавати  до  організаційного  відділу  апарату  районної  державної
адміністрації  узагальнений  звіт  про  виконання  делегованих  повноважень
органів виконавчої влади за встановленою формою відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 “Про затвердження Порядку
контролю  за  здійсненням  органами  місцевого  самоврядування  делегованих
повноважень органів виконавчої влади” (із змінами).

3. Організаційному  відділу  апарату  районної  державної  адміністрації
підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Штрифанова



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 06

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 23 червня 2015 року

5.  Про  хід  виконання  рішення  колегії  районної  державної
адміністрації  від  28.12.2010 “Про  стан  охорони  праці  та  проведення
атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах Чугуївського
району”.

Розглянувши  питання  про  хід  виконання  рішення  колегії  районної
державної адміністрації від 28 грудня 2010 року “Про стан охорони праці та
проведення  атестації  робочих  місць  за  умовами  праці  на  підприємствах
Чугуївського району”, колегія районної державної адміністрації відзначає, що в
районі  забезпечується  реалізація  державної  політики  в  галузі  охорони праці,
проводиться  системна  робота  щодо зниження  травматизму на  підприємствах
району, соціального захисту працівників, які працюють у шкідливих та важких
умовах праці. 

В  районі  проводиться  постійна  робота  з  профілактики  виробничого
травматизму та забезпечується постійний контроль за  станом охорони праці. З
метою створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах
району розроблені та затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації
заходи  щодо  поліпшення  стану  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого
середовища на 2012-2016 роки.

Проводився  моніторинг  серед  підприємств  та  організацій  району,  де  є
робочі місця зі шкідливими умовами праці. Здійснювався постійний контроль за
наданням  працівникам,  зайнятим  на  роботах  із  шкідливими  умовами  праці,
пільг та компенсацій,  за  термінами проведення атестації  робочих місць.  Так,
станом на 01.06.2015 атестація проведена на 28 підприємствах, атестовано 492
робочих місця, що складає 97,6 % від потрібного (за планом 504 робочих місця).

Організовано навчання та підвищення кваліфікації 136 посадових осіб та
спеціалістів підприємств,  організацій та установ з  питань охорони праці,  що
складає 96,4 % від загальної кількості.

З метою подальшого вдосконалення системи управління охороною праці,
в районі проведено  2 семінари, на яких розглядалися питання виробничого та
побутового травматизму.

Регулярно  здійснюються  підприємствами,  організаціями  та  установами
комплексні  заходи  щодо  доведення  умов  праці  до  нормативних,  а  також  їх
фінансування  відповідно  до  вимог  статті  19  Закону  України  “Про  охорону



праці”.  Аналіз  виконання  умов  колективних  договорів  показує,  що  на
фінансування даних заходів витрачено 407,3 тис.грн. 

У  районі  здійснюються  контроль  за  проведенням  попередніх  та
періодичних  медичних  оглядів  працівників,  зайнятих  на  важких  роботах,
роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба
в  професійному  відборі,  а  також  осіб  віком  до  21  року.  У  2015  році
медоглядами охоплено 100 % працюючих, які повинні їх пройти.

Усі зазначені заходи сприяли тому, що в районі закріпилась тенденція до
зниження виробничого травматизму та профзахворювань: за останні три роки
чисельність травмованих на виробництві зменшилась (2012 рік – 5 осіб, 2013 –
3 особи та 2014 – 2 особи), професійних захворювань не зареєстровано.

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  усунення  недоліків  в  організації
роботи  з  реалізації  державної  політики  в  сфері  охорони  праці,  зменшення
випадків  виробничого  травматизму  та  підвищення  соціального  захисту
працівників, які зайняті на роботах із шкідливими та небезпечними умовами
праці, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам здійснювати контроль за
проведенням  атестації  робочих  місць,  пов’язаних  із  шкідливими  та
небезпечними умовами праці на підприємствах, які розташовані на території
відповідних рад.

2. Рекомендувати генеральному директору ПрАТ “KGS & Co”:
2.1. Провести  атестацію  робочих  місць,  пов’язаних  із  шкідливими  та

небезпечними умовами праці.
2.2. Про  вжиті  заходи  інформувати  районну  державну  адміністрацію

через управління праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації.

3. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації:

3.1. Забезпечити контроль за якістю та своєчасним проведенням атестації
робочих  місць  із  шкідливими  та  небезпечними  умовами  праці  на  їх
відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці.

3.2. Продовжити  проведення  роз’яснювальної  роботи  з  керівниками
підприємств  щодо  включення  до  колективних  договорів  заходів  з  охорони
праці.

3.3. Здійснювати моніторинг атестації робочих місць з небезпечними та
шкідливим умовами праці на підприємствах району.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Лисянський 


