
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 22 вересня 2015 року

1. Про стан готовності житлово-комунального господарства району до
осінньо-зимового періоду 2015-2016 років.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  готовності
житлово-комунального господарства району до осінньо-зимового періоду  2015-
2016 років, колегія районної державної адміністрації та збори адміністративно-
господарського  активу  району  відмічають,  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. 

Хід  виконання  робіт  контролювався  районним  штабом з  організації
підготовки  господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до
сталого  функціонування  в  осінньо-зимовий  період  2015-2016  років  (далі  –
штаб).

Протягом  січня–серпня  2015  року  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  фінансування  ряду  заходів  щодо  підготовки  до
опалювального  сезону  2015-2016  років  не  надавались,  роботи  з  вказаного
питання  здійснювались за  рахунок  коштів  районного,  місцевих  бюджетів  та
коштів комунальних підприємств. 

Станом на 22.09.2015 місцевими житлово-комунальними підприємствами
здійснено  комплексну  підготовку  об’єктів  житлового  фонду,  водопровідних,
каналізаційних та теплових мереж житлових будинків комунальної власності.
Всі об’єкти соціальної сфери готові до зими. 

Продовжується  робота  щодо  створення  нових  об’єднань  співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ). При плані Харківської обласної державної
адміністрації  щодо утворення  у  2015  році  в  Чугуївському районі  4-х  ОСББ,
утворено 1 нове. На сьогодні в районі функціонують 39 ОСББ.

Представниками  районного  штабу  спільно  з  органами  місцевого
самоврядування  комісійно перевірялась якість виконання підготовки на місцях
та було рекомендовано усунути виявлені недоліки до початку осінньо-зимового
періоду 2015-2016 років.

Разом  з  тим,  зостається  проблема  отримання  повної  гарантії  від  філії
“Теплоелектроцентраль” ДВ “Нафтогазовидобувна кампанія”.

Вже котрий рік поспіль жодного ОСББ не створено в таких селищах, як



Малинівка, Есхар, Введенка, селі Гракове.
З  боку  органів  місцевого  самоврядування  відсутня  ініціатива  та  не

проводиться на належному рівні інформаційно-роз’яснювальна кампанія щодо
механізмів державної підтримки на утеплення з урахуванням зростаючих цін на
енергоносії,  а  саме:  кредитування  фізичних,  юридичних  осіб,  ОСББ  через
державні  банки, такі  як АБ “Укргазбанк”,  публічний державний “Експортно-
імпортний банк”, філії Харківського управління “Ощадбанк України” стосовно
виконання  заходів  з  термореновації  житлових  будинків  та  встановлення
будинкових приладів обліку енергоносіїв. 

Не  належному  рівні  проводиться  заготівлі  піщано-сольової  суміші  для
обробки  тротуарів,  доріжок  навколо  будинків  та  біля  будівель  масового
відвідування людей.

Однією  з  проблем  залишається  рівень  заборгованості  по  виплаті
заробітної  плати  на  підприємстві  “Есхарівське  ЖКЕУ-2011”,  що  станом  на
22.09.2015 становить 250,0 тис.грн.

На  підставі  вищевикладеного,  з  метою  завершення  підготовки
господарського  комплексу  Чугуївського  району  до  осінньо-зимового  періоду
2015-2016  років,  колегія  районної  державної  адміністрації  та  збори
адміністративно-господарського активу району вважають за необхідне:

1. Першому  заступнику  голови  районної  державної  адміністрації,
заступнику голови районної державної адміністрації,  керівникам структурних
підрозділів 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 2015-2016 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,
розташованих  на  відповідних  територіях,  до  осінньо-зимового  періоду
2015-2016 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  головам  вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо
створення 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
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сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2015-2016 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  2015-2016  років,  про  що
інформувати  голову  районної  державної  адміністрації  через  відділ  житлово-
комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації.

6. 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

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Володько

Герман
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2. Про стан розвитку дошкільної освіти у Чугуївському районі.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан розвитку дошкільної
освіти у Чугуївському районі, колегія районної державної адміністрації та збори
адміністративно-господарського  активу  району  відмічають,  що  у
2014/2015 навчальному  році  відбулися  позитивні  зміни  у  процесі  розвитку
мережі  дошкільних  навчальних  закладів.  Протягом  2014  року  відкрито
2 додаткові  дошкільні  групи  (40  дітей)  у  Коробочкинському  навчально-
виховному  комплексі,  1  додаткова  дошкільна  група  –  у  Малинівському
дошкільному навчальному закладі (20 дітей) та відкрито дошкільний підрозділ
у Старогнилицькому навчально-виховному комлексі (1 група, 20 дітей).

Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом
ефективного  використання  наявного  організаційного,  фінансового,  кадрового
потенціалу  дошкільних навчальних закладів  для  створення  додаткових  місць
через  відновлення  роботи  груп,  оптимізації  впровадження  перевірених
практикою форм здобуття  дошкільної  освіти  на  базі  дошкільних навчальних
закладів.

На 100 місцях у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних
комплексах  станом на  01.01.2015  виховується  100 дітей  (міська  місцевість  –
100 дітей, сільська місцевість – 103 дитини).

За  рахунок  відкриття  дошкільних  підрозділів  навчально-виховних
комплексів  та  додаткових  груп  у  дошкільних  навчальних  закладах  щорічно
покращується показник виховання дітей на 100 місцях.

Режим  роботи  57-ти  груп  у  дошкільних  навчальних  закладах  та
навчально-виховних комплексах відповідає потребам населення.

З  метою  забезпечення  стабільного  функціонування  та  розвитку
дошкільної освіти в районі, колегія районної державної адміністрації та збори
адміністративно-господарського активу району вважають за необхідне:

Рекомендувати керівникам навчальних закладів:
1.1.  Забезпечити максимальне охоплення дітей від  3-х  до 6-ти років,  в

тому числі дітей 5-річного віку, якісною дошкільною освітою.
1.2. Взяти під особистий контроль набір вихованців до груп дошкільних

навчальних закладів усіх типів.
1.3. Здійснити  заходи  щодо  підвищення  фахової  майстерності

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів усіх типів району.
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1.4. Забезпечити  стовідсоткове  охоплення  дітей  5-річного  віку  різними
формами дошкільної освіти.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
2.1. Здійснювати  фінансування  дошкільних  навчальних  закладів

відповідно до вимог чинного  законодавства.
2.2. Створити  умови  для  організації  якісного  харчування  та  безпеки

життєдіяльності вихованців дошкільних навчальних закладів.
3. Відділу освіти районної державної адміністрації:
3.1. Забезпечити  збільшення  показників  охоплення  дітей  різними

формами дошкільної освіти та стовідсоткове охоплення дітей п’ятирічного віку
дошкільною освітою відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2. Забезпечити збереження мережі дошкільних навчальних закладів усіх
типів.

3.3. Надавати  населенню  освітні  послуги  з  питань  дошкільної  освіти
відповідно до вимог діючого законодавства.

3.4. Сприяти  участі  педагогічних  працівників  дошкільних  навчальних
закладів усіх типів у професійних конкурсах.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Волосенко

Герман
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3. Про  виконання  Програми  розвитку  сфери  побутового
обслуговування населення району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  виконання  Програми
розвитку сфери побутового обслуговування населення району, колегія районної
державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу
району відмічають, що станом на 22.09.2015 у районі функціонує 37 пунктів
побутового  обслуговування  населення. Протягом  2011-2015  років
спостерігається  значне  скорочення  підприємств  побутового  обслуговування
населення району.

Відділом  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації щомісяця проводиться моніторинг функціонування мережі побуту
та уточнення дислокації об’єктів побутового обслуговування населення. 

В  ході  комплексних  виїздів  комісії  районної  державної  адміністрації,
районної  ради  та  служб  району  для  контролю  за  здійсненням  делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади,  надання  методичної,  практичної
допомоги та прийому громадян за місцем проживання здійснюються перевірки
роботи  виконкомів  сільських,  селищних  рад  щодо  виконання  органами
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади з
питань побутового обслуговування населення.

На  території  Базаліївської,  Великобабчанської,  Волохово-Ярської,
Зарожненської,  Мосьпанівської,  Кам'яноярузької,  Леб'язької,  Іванівської,
Старогнилицької,  Старопокровської  та  Юрченківської  сільських  рад  за
відповідний  період  не  створено  жодного  пункту  побутового  обслуговування
населення. 

У жодному населеному пункті  за  вказаний період не  стали надаватися
виїзні побутові послуги. У зв'язку з цим населення району не має мінімального
асортименту соціально необхідних видів послуг: перукарень, лазень, ремонту
взуття, годинників, телерадіоапаратури, складної побутової техніки, ремонту і
пошиття одягу та інших.

Незадовільний  стан  розвитку  сфери  побутового  обслуговування
населення району спричинений:
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1. Низьким  рівнем  рентабельності  господарської  діяльності  у  сфері
побутового обслуговування населення з боку фізичних осіб-підприємців, на яку
впливає  кількість  населення  та  доходи  мешканців  громади.  Заходи  по
можливому  стимулюванню  підприємницької  діяльності  з  боку  органів
місцевого  самоврядування  стосовно  створення  підприємств  побуту  в  малих
віддалених селах малоефективні і не прибуткові для підприємців, які могли б
надавати побутові послуги.

2. Відсутністю нормативно-правової  бази  щодо  повноважень  сільських,
селищних  рад  стосовно  прямого  впливу  на  суб’єктів  підприємницької
діяльності у розвитку сфери побутового обслуговування громади.

Але,  незважаючи  на  різні  причини  та  труднощі,  необхідно  терміново
розвивати  сферу  побуту  у  районі.  Покращення  побутового  обслуговування
мешканців району є одним із показників діяльності органів влади та напрямом
роботи районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування на
місцях.  Виконкомам  сільських  та  селищних  рад  необхідно  наполегливо
розбудовувати  інфраструктуру  територіальних  громад  з  метою  розширення
мережі  підприємств  побуту.  Від  розвиненої  сфери  надання  послуг  залежить
комфортність життя та загальний добробут мешканців району.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  виконання  Програми  розвитку
сфери  побутового  обслуговування  населення  району,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу
району вважають за необхідне:

1. Рекомендувати  Кочетоцькому  селищному  та  Базаліївському,
Великобабчанському,  Волохово-Ярському,  Граківському,  Зарожненському,
Леб'язькому,  Мосьпанівському,  Іванівському,  Старогнилицькому,
Старопокровському, Кам'яноярузькому та Юрченківському сільським головам: 

1.1. На  засіданнях  виконкомів  сільських,  селищних  рад  розглянути
питання  щодо  створення  підприємств  (пунктів)  побутового  обслуговування
населення на території відповідних рад, заслухати відповідальних осіб за стан
розвитку сфери побуту та організації виїзної форми побутового обслуговування
населення віддалених сіл та вжити заходів з її запровадження. 

1.2. Вжити заходів щодо виявлення пунктів побуту або окремих осіб, які
намагаються працювати чи працюють у “тіньовому” секторі  та  легалізації  їх
діяльності.

3. Відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації: 

3.1. Продовжити  практику здійснення  перевірок  роботи  виконкомів
сільських, селищних рад щодо виконання органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої  влади з  питань розвитку сфери
побутового  обслуговування  населення,  надавати  методичну  допомогу
виконкомам сільських, селищних рад, в яких відсутні об’єкти побуту, щодо їх
створення та організації виїзної форми обслуговування населення.
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3.2. Забезпечити  щомісяця  розміщення  результатів  моніторингу
функціонування  мережі  побуту  на  офіційному  веб-сайті  районної  державної
адміністрації.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Альошина

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 22 вересня 2015 року

4. Про хід підготовки відділу ведення Державного реєстру виборців
апарату  районної  державної  адміністрації  до  чергових виборів  депутатів
місцевих рад, сільських, селищних голів в частині, яка стосується списків
виборців.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  підготовки  відділу
ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації
(далі  — відділ ДРВ) до чергових виборів депутатів  місцевих рад,  сільських,
селищних голів  в  частині,  яка  стосується списків  виборців,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу
району  відзначаються,  що  в  районній  державній  адміністрації  проводиться
цілеспрямована  робота  щодо підготовки  списків  виборців  по  звичайним
виборчим  дільницям  Чугуївського  району  для  проведення  чергових  виборів
депутатів місцевих рад, сільських, селищних голів.

На  виконання  постанови  ЦВК  від  07  квітня  2015  року  №  30  “Про
внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 січня 2011 року
№ 6” з 01 червня 2015 року впроваджені нові форми подань відомостей про
виборців  (осіб),  на  підставі  яких  здійснюється  періодичне  поновлення
персональних даних Державного реєстру виборців (далі — Реєстр). 

Відділ  ДРВ,  шляхом  взаємодії  з  сільськими,  селищними  головами,
підтримує в актуальному стані адресну підсистему, яка призначена для ведення
переліку  геонімів та будинків, що використовуються при формуванні виборчої
адреси.

На сьогоднішній день до Реєстру занесені і впорядковані 17462 будинки
на 630 вулицях в 40 населених пунктах району.

Проводилася  робота  з  Чугуївським  районним  відділом  Головного
управління Державної міграційної служби України в Харківській області щодо
уточнення  виборчих  адрес  можливих  двійників  існуючих  виборців.
Відпрацьовано 25 відповідних можливих кратних включень.

Крім того, працівниками відділу ДРВ систематично надається методична
та практична допомога вищезазначеним установам та організаціям, які надають
відомості  про  виборців,  відповідно  до  статті  22  Закону  України  “Про
Державний реєстр виборців”.
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На теперішній  час  відділом  ДРВ проводиться  виконання  орієнтовного
календарного плану підготовки попередніх та уточнених списків виборців для
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року згідно з  Законом України
“Про місцеві вибори”.

Виходячи з положень статей 27 та 28 Закону України “Про Державний
реєстр  виборців”,  що  стосуються  Порядку  складання,  уточнення  попередніх
списків виборців, та виготовлення остаточних списків виборців, статей 30 та 32
Закону  України  “Про  місцеві  вибори”  в  частині,  що  стосується  Порядку
складання  попередніх  списків  виборців  та  Порядку  уточнення  попереднього
списку виборців на звичайній виборчій дільниці, з 09 жовтня 2015 року відділ
ДРВ  розпочне  складання  попередніх  списків  виборців  по  кожній  звичайній
виборчій дільниці району, які до 11 жовтня 2015 року повинні бути роздруковані
і передані до дільничних виборчих комісій. 

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  вдосконалення  роботи  щодо
підготовки списків виборців по звичайним виборчим дільницям Чугуївського
району  для  проведення  чергових  виборів  депутатів  місцевих  рад,  сільських,
селищних  голів, колегія  районної  державної  адміністрації  та  збори
адміністративно-господарського активу району вважають за необхідне:

1. Відділу охорони здоров’я Чугуївської районної державної адміністрації,
територіальному  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Чугуївської районної державної адміністрації:

1.1. Підготувати та  надати  до  відділу  ведення  Державного  реєстру
виборців  апарату  районної  державної  адміністрації  відомості  про  виборців
(осіб) для складання попереднього списку виборців.

1.2. Забезпечити  подання  відомостей  щодо  уточнення  попереднього
списку виборців на звичайних виборчих дільницях Чугуївського району.

2. Рекомендувати Чугуївському районному відділу Головного управління
Державної міграційної служби України в Харківській області, відділу державної
реєстрації актів цивільного стану по Чугуївському району реєстраційної служби
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  у  Харківській  області,
військовій частині А-2467, Чугуївському міському суду в Харківській області,
сільським, селищним головам вжити аналогічних заходів у встановлені строки.

3. Відділу  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату  районної
державної адміністрації:

3.1. Скласти та передати відповідній дільничній виборчій комісії  іменні
запрошення та попередні списки виборців у одному примірнику, строк — до
11.10.2015.

3.2. Провести  навчання  з  керівним  складом  виборчих  комісій  щодо
порядку ознайомлення виборців із попереднім списком виборців та внесення
змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці.

3.3. Скласти та передати відповідній дільничній виборчій комісії уточнені
списки виборців.
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4. Про виконання розпорядження органам, зазначеним у пунктах 1 та 2
даного розпорядження,  інформувати голову районної  державної  адміністрації
через сектор контролю апарату районної державної адміністрації.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Локайчук

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 22 вересня 2015 року

5. Звіт  про  роботу  відділу  культури  і  туризму  районної  державної
адміністрації.

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу відділу культури і
туризму  районної  державної   адміністрації,   колегія  районної  державної
адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу  району
відмічають,  що  районною  державною  адміністрацією  було  проведено  певну
роботу в  напрямку  реалізації державної політики у сфері культури.

Мережа закладів культури нараховує 45 об’єктів.  З районного бюджету
фінансується комунальна установа “Чугуївський районний Будинок культури”,
та  комунальний  заклад  “Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система”,  до  якої  входить  Чугуївська  центральна  районна  бібліотека  та
25 бібліотек–філій. 

У  закладах  культури  району  працюють  112  працівників  культури.  З
фаховою вищою освітою  25  працівників, спеціальну-середню фахову освіту
мають 33 працівника. 

У районі  налічується 2466 учасників  художньої  самодіяльності   (з  них
дітей – 1288) та діє 163 клубних формування. 

Проведено  843 культурно-масових заходи місцевого значення.  Аматори
району взяли участь у  17 заходах обласного та регіонального значення. 

Комунальний  заклад   “Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система”  та  комунальна  установа  “Чугуївський районний Будинок  культури”
постійно  приймають  участь  у  різних  Всеукраїнських  та  Міжнародних
конкурсах і грантах. Так у серпні 2015 року комунальна установа “Чугуївський
районний Будинок культури” одержала перемогу в обласному гранті “Разом в
майбутнє”. 

У  2015  році  окрім  знаних  фестивалів   “Осінній  та  Зимовий  Есхар”,
Чугуївською  районною  державною  адміністрацією  спільно  з  Чугуївською
районною  радою  Харківської  області  започатковано  проведення  відкритого
фестивалю естрадно-вокального і розмовного жанру “Голос Чугуївщини”, який
був  спрямований на підтримку і популяризацію професійної та самодіяльної
вокальної  творчості,  розмовного  жанру  на  території  регіону  та  розвиток
мистецьких  зв'язків  Слобожанщини.  Також,  започатковано  проведення
фестивалю винограду “Слобожанське гроно”, який зібрав виноградарів з усієї
Харківської області. 
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Працівниками  культури  району  ведеться  робота  щодо  моніторингу  і
популяризації туристичної привабливості  району. Визначено найпривабливіші
об’єкти  культурної  спадщини  Чугуївського  району,  які  є  приорітетними  для
відвідування їх туристами. Розроблено карту туристичних маршрутів, зібрано
загальні відомості про Чугуївський район.

Але,  разом  з  тим,  мають  місце  проблеми  у  функціонуванні  закладів
культури району: матеріально-технічне забезпечення закладів культури району,
застаріла  звуко-підсилююча  техніка,  недостатня  комп’ютеризація  закладів
культури,  недостатня забезпеченість колективів сценічними  костюмами, тощо.

Враховуючи  вищевикладене,  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
державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу
району вважає за необхідне:

1. Рекомендувати   сільським,  селищним  головам  вжити  заходів  щодо
недопущення  скорочення  мережі  закладів  культури  району  та  сприяння
покращанню  матеріально-технічної  бази  сільських,  селищних  будинків
культури району.

2. Рекомендувати  комунальному  закладу  “Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система”:

2.1. Продовжувати роботу щодо впровадження інноваційних технологій в
закладі та поповненню книжкового фонду бібліотек-філій району.

2.2. Забезпечити  підключення  бібліотек-філій   закладу  до  мережі
Інтернет для вільного доступу та користування читачів Всесвітньою мережею;

2.3. Вести постійну роботу щодо участі закладу  у грантових проектах.
3. Рекомендувати комунальній установі “Чугуївський районний Будинок

культури” проводити заходи з покращення матеріально-технічної бази установи.
3.1. Продовжувати роботу з удосконалення ведення гурткової роботи на

базі установи.
4. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації:
4.1. Вжити  відповідних  заходів  щодо  створення  краєзнавчого  музею

Чугуївщини  в с. Коробочкине.
4.2. Забезпечити збір  та розповсюдження інформації  про туристичний

потенціал району.
4.3. Організувати проведення семінарських занять з працівниками галузі

культури району з питання  участі у проектах та грантах, націлених на розвиток
галузі та покращення матеріально-технічної бази закладів культури.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Кулешова
Герман
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