
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9

  спільного засідання колегії районної державної адміністрації та 
районної робочої групи з питань реформування житлово-комунального

господарства
від 24 вересня 2013 року

1. Про  готовність  житлово-комунального  господарства  району  до
осінньо-зимового періоду 2013-2014 років.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  готовність  житлово-
комунального  господарства  району  до  осінньо-зимового  періоду  2013-2014
років, колегія  районної  державної  адміністрації  та  районна  робоча  група  з
питань  реформування  житлово-комунального  господарства  відмічає,  що
сільськими,  селищними  головами,  підприємствами  житлово-комунального
господарства,  теплопостачальними,  промисловими та сільськогосподарськими
підприємствами, установами та організаціями району проведено значну роботу
щодо підготовки житлового фонду, об’єктів інфраструктури, соціальної сфери
та доріг району. 

З  метою завершення  підготовки  господарського  комплексу  Чугуївського
району  до  осінньо-зимового  періоду  2013-2014  років,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  районна  робоча  група  з  питань  реформування
житлово-комунального господарства вважає за необхідне:

1.  Заступникам  голови  районної  державної  адміністрації,  начальникам
управлінь та відділів районної державної адміністрації:

1.1.  Взяти  під  особистий  контроль  остаточне  завершення  робіт  щодо
сталого функціонування господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери
району в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. 

1.2.  Забезпечити  суворий  контроль  за  споживанням  енергоносіїв,  вжити
всіх необхідних заходів щодо економії енергоресурсів. 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам: 
2.1. На засіданнях виконкомів сільських, селищних рад розглянути питання

про  готовність  господарського  комплексу  та  об’єктів  соціальної  сфери  на  їх
територіях до осінньо-зимового періоду 2013-2014 років. 

2.2. Вжити всіх необхідних заходів щодо: приведення тарифів на житлово-
комунальні  послуги  у  відповідність  до  рівня  затрат  на  їх  виробництво,
недопущення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги і спожиті
енергоносії  та  ліквідації  заборгованості  з  заробітної  плати  працівникам
місцевих житлово-комунальних підприємств.



3. Рекомендувати Малинівському, Есхарівському, Введенському селищним
та  Граківському  сільському  голові  вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо
утворення  нових ОСББ.

4. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам,  керівникам  житлово-
комунальних  підприємств,  керівникам  об’єднань  та  асоціацій  співвласників
багатоквартирних  будинків,  підприємств,  організацій  та  установ  вжити  всіх
необхідних  заходів  щодо  остаточного  завершення  робіт  щодо  підготовки
житлово-комунального  господарства  і  об’єктів  соціальної  сфери  району  до
сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та усунення
недоліків,  виявлених  представниками  районного  штабу  в  ході  підсумкових
перевірок готовності  житлово-комунального господарства і об’єктів соціальної
сфери  на  місцях  до  осінньо-зимового  періоду   2013-2014  років,  про  що
інформувати  голову  районної  державної  адміністрації  через  відділ  житлово-
комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації.
5. Відділу  житлово-комунального  господарства  та  будівництва  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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2. Про роботу закладів культури Чугуївського району.

Заслухавши та  обговоривши інформацію про  роботу  закладів  культури
Чугуївського  району,  колегія  колегії  районної  державної  адміністрації  та
районна  робоча  група  з  питань  реформування  житлово-комунального
господарства  відмічають,  що  районною державною  адміністрацією  було
проведено значну роботу в цих напрямах.

Але  ще  мають  місце  проблеми  у  функціонуванні  закладів  культури
району:  матеріально-технічне  забезпечення,  застаріла  звуко-підсилююча
техніка, недостатня забезпеченість колективів сценічними  костюмами тощо. На
даний  час  ведеться  робота  щодо  розроблення  концепції  краєзнавчого  музею
Чугуївщини,  який  буде  створено  та  розміщено  в  селі  Коробочкине  на  базі
пам’ятки архітектури - Аракчеєвської будівлі.  

З метою забезпечення реалізації на території району державної політики
у  сфері  культури,  з  питань  охорони  культурної  спадщини,  бібліотечної  та
клубної справи і туризму, колегія районної держвної адміністрації та районної
робочої  групи  з  питань  реформування  житлово-комунального  господарства
вважають за необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам:
1.1. Не допускати  скорочення мережі закладів культури району.
1.2. Сприяти  покращанню  матеріально-технічної  бази  сільських,

селищних Будинків культури району.
2. Комунальній установі «Чугуївська районна централізована бібліотечна

система»:
2.1.  Продовжити роботу щодо впровадження інноваційних технологій в

роботу мережі КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна система». 
2.2.  Сприяти  покращенню  матеріально-технічної  бази  та  поповненню

книжного фонду бібліотек-філій району.
2.3. Продовжити роботу щодо участі бібліотечної системи у грантах.
3. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації (Кулешова

Т.В.):



3.1. Продовжити роботу щодо створення краєзнавчого музею Чугуївщини
в селі Коробочкине.

3.2. Далі  сприяти   підключенню  бібліотек-філій  комунального  закладу
«Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»  до  Інтернету  для
вільного доступу та користування читачів Всесвітньою мережею.

3.3. Контролювати  питання  щодо  поповнення  книжкового  фонду
бібліотек-філій   комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система» та забезпечення передплатою на періодичні видання.

3.4. Організувати проведення семінарського заняття з працівниками галузі
культури з питання  участі у проектах та грантах, націлених на розвиток галузі
та покращенню матеріально-технічної бази закладу.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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3. Про  хід  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 19.08.2002 № 1200 "Про затвердженняПорядку забезпечення населення і
особового  складу  невоєнізованих  формувань  засобами  радіаційного  та
хімічного захисту".

Заслухавши та  обговоривши інформацію  про  хід  виконання  постанови
Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «Про затвердження Порядку
забезпечення  населення  і  працівників  формувань  та  спеціалізованих  служб
цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та
хімічної  розвідки,  дозиметричного  і  хімічного  контролю»,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  районна  робоча  група  з  питань  реформування
житлово-комунального господарства  відмічає,  що структурними підрозділами
районної  державної  адміністрації,  підприємствами  району проведена  певна
робота з виконання зазначеної постанови. 

Але,  поряд  з  позитивними результатами мають  місце  суттєві  недоліки.
Загальними з них є такі:

-  питання  накопичення  засобів  радіаційного  та  хімічного  захисту
вирішується на підприємствах повільно та залишається на недостатньому рівні.
Річні  норми  накопичення  засобів  радіаційного  та  хімічного  захисту  не
визначені, а ті, які визначені, не витримуються;

-  не  забезпечені  у  повному  обсязі  засобами  індивідуального  захисту
працююче населення та працівники об'єктових формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту потенційно-небезпечних, хімічно-небезпечні об’єктів
та  тих  об’єктів,  що потрапляють  у  зону  можливого  хімічного  забруднення
хлором при аварії на ХПС «Есхар», ХПС «Кочеток».

З метою підвищення рівня та темпів накопичення засобів радіаційного та
хімічного  захисту, колегія  районної  державної  адміністрації та  та  районна
робоча  група  з  питань  реформування  житлово-комунального  господарства
вважають за необхідне:

1. Першому заступнику голови районної державної адміністрації, голові
районної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних



ситуацій  взяти  під  особистий  контроль  хід  виконання  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  19.08.2002  №  1200  «Про  затвердження  Порядку
забезпечення  населення  і  працівників  формувань  та  спеціалізованих  служб
цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та
хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».

2. Рекомендувати керівникам підприємств Чугуївського району:
2.1.  Активізувати  роботу  щодо  забезпечення  засобами  індивідуального

захисту  працюючого  населення,  працівників  об'єктових  формувань  та
спеціалізованих  служб  цивільного  захисту потенційно-небезпечних,  хімічно-
небезпечних об’єктів  та  тих  об’єктів,  що потрапляють  у  зону  можливого
хімічного забруднення хлором при аварії на ХПС «Есхар», ХПС «Кочеток».

2.2.  Уточнити  розрахунки  потреби  засобів  радіаційного  та  хімічного
захисту  для  працюючого  населення,  працівників  об'єктових  формувань  та
спеціалізованих служб цивільного захисту у разі застосування ядерної зброї та
інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану, а
також  у  разі  виникнення  надзвичайної  ситуації  на  радіаційно-  та  хімічно-
небезпечному об'єкті в умовах мирного стану.

2.3.  Провести  термінову  роботу  щодо  визначення  річних  норм
накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту, в межах від 1/10 до 1/4
загальної потреби, та своєчасно проводити закупівлю засобів  радіаційного та
хімічного захисту згідно з цими нормами. 

2.4.  З  метою  своєчасного  забезпечення  працівників  формувань  та
спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного
захисту розробити плани їх видачі.
3.  Сектору цивільного захисту 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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4. Про хід виконання відділом ведення Державного рєестру виборців
апарату  районної  держвної  адміністрації  статті  22  Закону України "Про
державний  реєстр  виборців"  щодо  порядку  періодичного  поновлення
персональних даних Реєстру.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання  відділом
ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації
статті 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців», колегія районної
державної  адміністрації  та  районна  робоча  група  з  питань  реформування
житлово-комунального  господарства визначає,  що  в  районній  державній
адміністрації  проводиться  цілеспрямована  робота  щодо  проведення
періодичного поновлення персональних даних Реєстру згідно з Законом України
«Про Державний реєстр виборців».

З  метою  вдосконалення  роботи  щодо  проведення    періодичного
поновлення  персональних  даних  Державного  реєстру  виборців, колегія
районної  державної  адміністрації  та  районна  робоча  група  з  питань
реформування житлово-комунального господарства вважають за необхідне:

1.  Рекомендувати  Чугуївському  РВ  ГУ  ДМС  України  в  Харківській
області,  відділу  реєстрації  актів  цивільного  стану  по  Чугуївському
міськрайонному управлінню юстиції Харківської області,  військовій частині А-
2467,  відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації,
територіальному  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,  сільським,  селищним
головам:

1.1. Щомісяця надавати до відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату районної державної адміністрації відомості про виборців, які визначені
Законом  України  «Про  Державний  реєстр  виборців»,  за  формами,  що
передбачені постановою ЦВК від 13 січня 2011 року № 6 «Про форми подань з
відомостями  про  виборців  (осіб),  на  підставі  яких  здійснюється  періодичне
поновлення персональних даних Державного реєстру виборців».

1.2. В поданні зареєстроване місце проживання та адресу житла виборця



визначати  у  відповідності  до  Закону  України  «Про  свободу  пересування  та
вільний вибір місця проживання в Україні»,  статті  8   Закону  України «Про
Державний  реєстр  виборців»,  відомостей,  наданих  сільськими,  селищними
головами  про  найменування  вулиць,  проспектів,  бульварів,  площ,  провулків,
кварталів, кутків, тощо у відповідних населених пунктах.

2.  Рекомендувати  Чугуївському  РВ  ГУ  ДМС  України  в  Харківській
області  покращити роботу з  працівниками, які  відповідають  за реєстрацію
фізичних  осіб  в  населених  пунктах  Чугуївського  району,  з  питань  порядку
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання у відповідній адміністративно-
територіальній одиниці та поліпшити якість надання відомостей про виборців
до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Чугуївської районної
державної адміністрації.

3.  Відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату  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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