
УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

засідання колегії 
районної державної адміністрації

від 24 грудня 2013 року

1.  Про    підсумки    роботи   реєстраційної  служби   Чугуївського
міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області
за 2013 рік

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про підсумки  роботи
реєстраційної служби  Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції
Харківської  області  (далі  -  реєстраційна  служба  Чугуївського  МРУЮ)  за
2013 рік, колегія районної державної адміністрації відмічає, що реєстраційною
службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області
вжито  комплекс  організаційно-практичних  заходів,  направлених  на
забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері реєстрації прав
та створення належних умов для роботи реєстраційної служби району.
        У районі налагоджено ефективну взаємодію місцевих органів виконавчої
влади,  органів місцевого самоврядування,  реєстраційної  служби Чугуївського
МРУЮ Харківської області.

Результатом  такої  взаємодії  є  забезпечення  належного  виконання  на
території  Чугуївського  району  розпоряджень  Кабінету  Міністрів  України
від  04.02.2013  №  47-р  «Деякі  питання  належного  функціонування  системи
органів  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно»  та
від  15.05.2013  №  301-р  «Деякі  питання  функціонування  органів  державної
реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  -  підприємців»  (у  межах
компетенції  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування).
        Реєстраційна служба Чугуївського МРУЮ Харківської області забезпечена
належними  приміщеннями  для  розташування  робочих  місць  співробітників
реєстраційної  служби.  Робочі  місця державних реєстраторів  речових прав на
нерухоме майно та державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців  облаштовані  необхідним  матеріально-технічним  обладнанням.
Своєчасно  та  у  повному  обсязі  забезпечено  передачу  архівних  справ  з
державної  реєстрації  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підприємців.
Реєстраційна  служба  Чугуївського  МРУЮ  Харківської  області  забезпечена
приміщенням для зберігання реєстраційних та облікових справ.

З  метою  спрощення  процедури  та  поліпшення  якості  надання
адміністративних  послуг  триває  процес  удосконалення  роботи  реєстраційної
служби  Чугуївського  МРУЮ  Харківської  області  за  всіма  напрямами  її
діяльності.



Усього  прийнято  та  опрацьовано  4597  заяв  від  заявників  та  здійснено
державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, інших речових прав на
нерухоме майно.

На  запити  органів  державної  влади  та  інших  суб’єктів  надано  1598
відповідей;  у рамках ознайомлення населення з діяльністю служби та в рамках
державної програми правоосвітньої діяльності здійснено 17 озвучень на радіо й
телебаченні,  надано 15 статей до місцевих ЗМІ про види діяльності  та  стан
розвитку  реєстраційної  служби  Чугуївського  міськрайонного  управління
юстиції Харківської області.

У рамках взаємодії з користувачами програми Укрдержреєстру проведено
круглий  стіл  з  Чугуївською  державною  нотаріальною  конторою  Харківської
області  з  метою  обміну  досвідом  у  вирішення  проблемних  питань,  що
виникають  під  час  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно.
Постійно  оновлюється  офіційний  веб-сайт  Головного  управління  юстиції  у
Харківській області. 

Протягом  звітного  періоду  2013  року  до  реєстраційної   служби
Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області надійшло
2 запити  на публічну інформацію, зокрема 2 – безпосередньо від громадян.
Забезпечені  умови  для  реалізації  громадянами  конституційних  прав  на
письмове звернення, особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої
відповіді.  Від  громадян  на  особистому  прийомі  надійшло
19 звернень.

За  характером  питань,  які  порушували  громадяни  у  зверненнях,
переважали  консультативні  питання:  процедура  реєстрації  речових  прав  на
нерухоме майно (власність, інше речове право), процедура отримання Витягів з
Державного реєстру прав.  Усі  звернення розглянуто оперативно.  Громадянам
надано ґрунтовні відповіді.

Проводився  комплекс  робіт  по  безперебійному  наданню  інформації  та
консультації  щодо реєстрації  речових прав на нерухоме майно (замовлено та
виготовлено  нові  інформаційні  стенди  з  метою розміщення на  них  корисної
інформації з усіх напрямків роботи реєстраційної служби). Було підготовлено
52  оглядових,  інструктивних  листів,  листів  консультативного  характеру  та
методичних матеріалів. 

Під  час  роботи  з  заявниками  повною  мірою  використовуються
можливості  веб-сайту  Головного  управління  юстиції:  розміщується  оновлена
інформація по всім видам діяльності реєстраційної служби (органи державної
реєстрації прав цивільного стану, органи державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно, органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб
–  підприємців,  благодійних  організацій,  профспілок  та  державної  реєстрації
громадських  формувань,  об’єднань  та  політичних  партій)  для  суб’єктів
господарювання,  суб’єктів  надання  адміністративних  послуг  та  заявників,
функціонує  зворотній  зв’язок  з  респондентами  за  допомогою  розділу
«Звернення громадян»,  «Безоплатна правова допомога», «Лінія довіри».

Гранична чисельність реєстраційної служби Чугуївського міськрайонного
управління  юстиції  Харківської  області  станом  на  01.01.2013  становить  13
штатних одиниць.  Із загальної чисельності фактично працюють 11 осіб.

Зокрема, слід зазначити, що у відділі державної реєстрації речових прав



на  нерухоме  майно  з  виділених,  згідно  штатному  розкладу,  3-х  державних
реєстраторів  –  працює  2  спеціаліста.  Штат  реєстраторів,  які  займаються
вищезазначеним  напрямком  в  3  рази  менше,  ніж  був  раніше,  до  створення
служби.  Але  незважаючи  на  гостру  нестачу  штату  з  02.09.2013  вдалося
наладити  повноцінну  роботу  служби.  Прийом  громадян  ведеться  6  разів  на
тиждень, черги зведено до мінімуму, скарг від громадян не надходило.
Проведено  роботу  щодо  передачі  додаткових  площ  для  розміщення  та
систематизації архіву служби. Відремонтовано  пандус для осіб з обмеженими
фізичними можливостями.

Порушень вимог антикорупційного законодавства в реєстраційній службі
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  Харківської  області  не
зафіксовано.

Завдяки  спільним зусиллям та  заходам вжитим Чугуївською районною
державною  адміністрацією  Харківської  області  у  взаємодії  з  реєстраційною
службою  та  органами  місцевого  самоврядування  забезпечено  належну  та
стабільну  роботу  реєстраційної  служби  Чугуївського  МРУЮ  Харківської
області.
         Враховуючи вищевикладене, з метою виконання державних завдань, щодо
реєстрації  прав  реєстраційною  службою  Чугуївського  МРУЮ  Харківської
області на 2013 рік та забезпечення своєчасної державної реєстрації прав, колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1.  Інформацію  в.  о.  начальника  реєстраційної  служби   Чугуївського
МРУЮ  Харківської  області  Бурдюк  І.С.  про  підсумки  роботи  реєстраційної
служби Чугуївського МРУЮ за 2013 рік взяти до відома;

2. Рекомендувати реєстраційній службі Чугуївського МРУЮ (Бурдюк І.С.)
у  межах  компетенції  вжити  додаткових  вичерпних  заходів  щодо  належного
забезпечення реалізації  на території  Чугуївського району Харківської  області
державної політики у сфері реєстрації, зокрема:

2.1  Продовжити  вжиття  заходів  щодо  забезпечення  безперебійного
процесу  державної  реєстрації  на  території  Чугуївського  району  Харківської
області.

2.2.  Продовжити  вжиття  вичерпних  заходів  щодо забезпечення
безумовного  дотримання  графіків  особистого  прийому  громадян,  надання
відповідей відповідно до вимог чинного законодавства.

2.3.  Використовувати  у  своїй  роботі  можливості  веб-сайту  Головного
управління юстиції в Харківській області.

3.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації із зазначеного питання.

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Варжеїнов

Ковтун

Герман
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2.  Про  роботу  служби  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації  щодо соціального захисту дітей Чугуївського району

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу служби у справах дітей
районної державної адміністрації щодо соціального захисту дітей Чугуївського
району  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  в  районі
проводиться  систематична  і  цілеспрямована  робота  щодо  поліпшення
становища  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
створення умов для виховання дітей цих категорій у сімейному оточенні,  та
визначення шляхів і напрямів удосконалення системи запобігання соціальному
сирітству.  Так,  на  первинному  обліку  в  службі  у  справах  дітей  перебуває
116  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування
(31  дитина-сирота  і  85  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування),  з  них
перебувають  під  опікою (піклуванням)  –  68 дітей,  влаштовані  до прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу – 38 дітей, перебувають в інтернатних
закладах – 10 дітей даної  категорії  та  28 дітей,  які  виховуються в сім’ях що
опинилися в складних життєвих обставинах.
Окрема увага в Чугуївському районі приділяється найболючішій темі,       а саме
захисту  житлових  та  майнових  прав  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування. Мають власне житло – 10 дітей, заброньоване житло
за 48 дітьми, не мають заброньованого житла (через його відсутності у батьків) -
59  осіб,  але,  вони  мають  право  користування  житловою  площею  опікунів,
піклувальників.  Перебуває  на  квартирному  обліку  11  осіб  у  віці
від 16 до 18 років, потребує постановки на квартирний облік – 37 дітей даної
категорії.
На виконання заходів щодо реалізації державної політики з питань соціального
захисту дітей,  працівниками служби у справах дітей, Чугуївського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді разом                         із
представниками правоохоронних органів проведено проведено 96           рейдів-
перевірок із виявлення фактів бродяжництва, жебракування дітей та дітей, які
не відвідують заняття тощо. За результатами рейдів виявлено 127 дітей, з них
влаштовано  до  Чугуївського  центру  соціально-психологічної
реабілітації  дітей  -  5  неповнолітніх,  до  медичного  закладу
влаштовано  — 3  дитини,  119  повернуто  батькам.  Попереджено  138  батьків,



проведено  профілактичні  бесіди  з  119 підлітками.  Під  час  рейдів  обстежено
умови  проживання  148  сімей,  з  них  69  сімей  що  опинилися  в  складних
життєвих обставинах.

Підготовлено  матеріали  та  направлено  до  суду  11  позовних  заяв  про
позбавлення  батьківських  прав  16  осіб,  які  ухиляються  від  виконання  своїх
обов’язків  із  виховання та навчання 15 дітей.  Крім того до адміністративної
відповідальності  за  ухилення  від  виконання  батьківських  обов’язків  із
утримання, виховання і навчання дітей притягнуто 11 осіб.

У 2013 році службою у справах дітей районної державної адмінстрації
спільно  з  іншими  структурними  підрозділами  проводилися  Дні  правових
знань,  лекції,  бесіди  на  правову  тематику,  до  яких  залучалися  фахівці
Чугуївської  центральної  районної  лікарні,  розповсюджувалися  методичні
листівки, буклети.

У січні  2013 року 100% дітей із прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного  типу  пройшли  повне  медичне  обстеження  в  клініці  Державної
установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків  Національної академії
медичних  наук  України».  Двічі  на  рік  діти-сироти  та  діти,  позбавлені
батьківського піклування проходять медичне обстеження в КЗОЗ «Чугуївська
районна центральна лікарня ім. І.М. Кононенка»

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  покращання  роботи  щодо
реалізації  на  території  Чугуївського  району  державної  політики  з  питань
соціального захисту дітей, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам:
1.1. Двічі  на  рік  проводити  обстеження  умов  проживання  дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів
(піклувальників),  в  прийомних  сім’ях  та  дитячих  будинках  сімейного  типу,
а  також дітей,  які  проживають в сім’ях,  що опинилися в складних життевих
обставинах.

1.2. Взяти під особистий контроль питання стану збереження житла, яке
закріплено  за  дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими  батьківського
піклування,  а  також  питання  постановки  на  квартирний  облік  дітей  цієї
категорії, які не мають житла та досягли 16-річного віку.

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

2.1. Забезпечити соціальним супроводом сім’ї опікунів (піклувальників),
прийомні  сім’ї,  дитячи  будинки сімейцного  типу  та  сім’ї,  які  перебувають  у
складних життєвих обставинах.

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

3. Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
(Ляхович-Звєрєва Є.О.):

3.1. Забезпечити залучення дітей, які проживають на території району до
всіх форм освіти: дошкільної, загальної середньої, позашкільної.

3.2. При  необхідності  створити  умови,  для  здобуття  середньої  освіти
у формі, що відповідає потребам дітей.



4. Відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
(Герез Н.М.):

4.1. Забезпечити  умови  для  щорічного  поглибленого  медичного
обстеження  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які
влаштовані до  сімейних форм виховання.

4.2. Створити умови для надання якісної медичної допомоги дітям, які
мають хронічні захворювання.

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

5.1. Звернути увагу на недоліки в організації роботи з дотримання вимог
законодавства  щодо соціального захисту  дітей  Чугуївського району та  вжити
необхідні заходи для їх усунення. 

5.2. Взяти під особистий контроль стан прийняття рішень щодо форми
влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
надаючи  перевагу  усиновленню,  опіці  (піклуванню),  влаштуванню  дітей  до
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, у тому числі тих, що вже
влаштовані до системи інтернатних закладів.

5.3. Активізувати роботу з національного усиновлення дітей.
5.4. Координувати  роботу  структурних  підрозділів  районної  державної

адміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів щодо
реалізації  на  території  Чугуївського  району  державної  політики  з  питань
соціального  захисту  дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та
безпритульності.

5.6. Спільно  з  відділенням  кримінальної  міліції  у  справах  дітей
Чугуївського РВ ГУМВС України в Харківській області  постійно  проводити
в  населених  пунктах  району  рейди-перевірки  щодо  виявлення  бездоглядних,
безпритульних  дітей  та  неповнолітніх,  схильних  до  скоєння  правопорушень,
згідно з графіком,

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

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Коростельов 

Ковтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

засідання колегії 
районної державної адміністрації

від 24 грудня 2013 року

3.  Про  роботу  служби  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації  щодо соціального захисту дітей Чугуївського району

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки призову громадян
на строкову військову службу за 2013 рік та заходи щодо вдосконалення призову
у 2014 році,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що робота  з
організації  та  проведення  призову  громадян  України  на  строкову  військову
службу  проводилась  призовною  комісією  Чугуївського  району  з  призову
громадян  навесні   та  восени  поточного  року  відповідно  до  чинного
законодавства України.   Проведено 27 засідань районної призовної комісії.

Чугуївський  об'єднаний  районний  військовий  комісаріат  спільно  з
органами  місцевого  самоврядування  спрямували  свою  роботу  на  своєчасну
відправку  юнаків  до  Збройних  Сил  України.  При  плані  відправки
54 призовника (33 навесні, 21 восени) на обласний збірний пункт направлено
57 (27-  навесні,  30  -  восени),  що в  середньому складало 112,3  %,  у  війська
відправлено  37 призовників.

За  підсумками  призовної  кампанії  2013  року  завдання  району  щодо
призову громадян  на строкову  військову службу виконано.  Разом з тим, у
призовній кампанії поточного року мали місце і недоліки, а саме: незадовільна
робота  окремих  виконкомів  сільських  та  селищних  рад  щодо  організації
оповіщення  юнаків,  які  підлягають  призову;  недостатня   допомога
Чугуївського  РВ  (  з  обслуговування  Чугуївського  та  Печенізького  районів)
ГУМВС України в Харківській області у 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,  щодо  військово-патріотичного  виховання  та  зустрічі
з молоддю, яка підлягає призову до Збройних Сил України.

Одним із недоліків призовної кампанії є те, що призовники ухиляються
від  призову.  Типовим  мотивом  ухилення  від  призову  на  військову  службу  є
несвоєчасне завершення медичного обстеження.

У період проведення призову 2013 року на додаткове медичне обстеження
направлено  71  призовник.  З  них  своєчасно  не  завершили  обстеження  45
призовників.  Причинами несвоєчасного завершення медичного обстеження є:
небажання самих призовників завершити додаткове медичне обстеження, тобто
ухилення  від  призову  на  строкову  військову  службу;  відсутність  коштів  у
призовників  для  проїзду  до  лікувальних  закладів  міста  Харкова;  значна



тривалість окремих видів  медичного обстеження.
Згідно  з  розпорядженнями  голови  районної  державної  адміністрації

від 22.03.2013 № 99 «Про  призов  громадян 1988 -1995 років народження  на
строкову військову  службу навесні  2013 року» та  від 14 серпня 2013 року
№ 249 «Про  призов  громадян 1988 -1995 років  народження  на  строкову
військову  службу восени 2013 року» доставка призовників на обласний пункт
здійснювалась  автотранспортом підприємств району. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  військовий  обов’язок  і  військову
службу», статей 6, 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з
метою  покращання  стану  справ  щодо  вдосконалення  призову  громадян  на
строкову  військову  службу  у  2014  році,  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1. Постійно 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 міліції  щодо виявлення громадян, які  ухиляються від
призову на строкову військову службу.

2.  Рекомендувати  Чугуївському  РВ  (з  обслуговування  Чугуївського  та
Печенізького  районів)  ГУМВС  України  у  Харківській  області  (Клєріні  Г.В.)
активізувати роботу дільничних інспекторів міліції щодо розшуку за запитами
Чугуївського  об'єднаного  районного  військового  комісаріату  призовників,  які
ухиляються від призову на строкову військову службу.

3.  Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
(Ляхович-Звєрєва  Є.О.)  сприяти  проведенню  у  навчальних  закладах  району
заходів щодо військово-патріотичного виховання учнів.

4.  Сектору  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії з правоохоронними органами апарату районна державна адміністрації
(Левченко В.М.):

4.1. Здійснювати контроль за станом взаємодії Чугуївського об’єднаного
районного військового комісаріату з виконавчими комітетами місцевих рад та
підприємствами району щодо обліку допризовної молоді та призову громадян
на строкову військову службу.

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

4.3. Постійно  надавати  сільським  та  селищним  головам  методичну
допомогу щодо організації призову громадян на строкову військову службу.

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

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Варжеїнов

Ковтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

засідання колегії 
районної державної адміністрації

від 24 грудня 2013 року

4. Про стан впровадження профільного навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах району

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  впровадження
профільного навчання, в загальноосвітніх навчальних закладах району, колегія
районної державної адміністрації відзначає, що у навчальних закладах району у
цьому напрямку проводиться цілеспрямована робота.

У поточному навчальному році в семи навчальних закладах організоване
профільне  навчання  для  127  старшокласників.  Профільне  навчання
організоване  в  Есхарівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів,
Введенському,  Кам’янорузькому,  Коробочкинському,  Новопокровському,
Тернівському навчально-виховних комплексах та  в  Малинівській  гімназії.  На
базі  цих  навчальних  закладів  функціонує  9  профільних  класів  за  такими
напрямками: 

- українська філологія – 2 класи ( Есхарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);
- біологічно-хімічний –  1 клас ( Малинівська гімназія);
- історичний – 1 клас (Коробочкинський НВК );
- правовий – 2 класи (Введенський, Тернівський НВК );
- математичний – 2 класи ( Малинівська гімназія, Новопокровський НВК);
- художньо-естетичний – 1 клас (Кам’янорузький НВК).
У  навчальних  закладах  району  значна  увага  приділяється  кадровому

забезпеченню профільного навчання. Більшість учителів, які викладають у цих
класах  мають  першу  та  вищу  кваліфікаційні  категорії,  звання  «Старший
вчитель»,  «Вчитель-методист»,  систематично  підвищують  свій  професійний
рівень шляхом проходження курсової підготовки, самоосвіти,  участі  у роботі
шкільних та районних методичних об’єднань.

З  метою  системного  підходу  до  організації  профільного  навчання
методичним  кабінетом  відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
здійснюються систематичні координаційні дії, надається відповідна методична
та організаційна допомога. Питання профілізації старшої школи розглядається
на  нарадах  та  семінарах  керівників  навчальних  закладів,  проблеми  з  цього
питання  обговорюються  на  засіданнях  районних  методичних  об’єднань



вчителів-предметників.
Щорічно  керівниками  навчальних  закладів  аналізується  науково-

методичне,  програмне,  кадрове  забезпечення  та  з’ясовуються  реальні
можливості кожного навчального закладу щодо профілізації старшої школи.

Одним із методів організації профільного навчання є поглиблене вивчення
предметів,  яке  організовано  в  Малинівській  загальноосвітній  школі.  На  базі
цього навчального закладу працюють 2 класи, в  яких поглиблено вивчається
географія та математика.

Для  забезпечення  наступно-перспективних  зв’язків  між  середньою  та
старшою  школами  у  навчальних  закладах  району  організовано  допрофільне
навчання.  У  поточному  навчальному  році  в  навчальних  закладах  району
працюють 13 допрофільних класів, в яких навчається 215 учнів.

У навчальних закладах району працюють 15 психологів та 4 соціальних
педагога. Завдяки психологічним дослідженням інтелектуальних можливостей
учнів, їх індивідуальних нахилів, інтересів, анкетування учнів та їх батьків у
загальноосвітніх  навчальних закладах  організовується  профільне навчання  за
відповідними напрямками.

Учні  профільних  класів  перемагають  на  предметних  олімпіадах,  у
минулому навчальному році вони вибороли 10 призових місць. 

За  результатами  моніторингових  досліджень  більше  80  % випускників
профільних класів продовжують навчання за обраним у школі напрямком.

Разом  з  тим  необхідною  умовою  переходу  на  профільне  навчання  в
старшій  школі  навчальних  закладів  району  є  продовження  роботи  щодо
впровадження  в  навчально-виховний  процес  інноваційних  технологій,
поширення інтерактивних методів навчання в педагогічну практику педагогів.
Робота з батьками і громадськістю повинна набути конкретних форм співпраці
на засадах взаєморозуміння і гласності. 

Покращення вимагає інформаційно-методичне забезпечення профільного
навчання. Оснащення шкільних бібліотек комп’ютерною технікою, поповнення
науково-популярною  літературою,  як  однією  із  умов  якісної  організації
профільного і допрофільного навчання.

Враховуючи  вищевикладене  та  з  метою  забезпечення  ефективного
впровадження  профільного  навчання  в  навчальних  закладах  району  колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати  директорам  загальноосвітніх  навчальних  закладів
району провести  якісну  роботу  щодо  впровадження  профільного  навчання  у
2014-2015 навчальному році.

2. Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
(Ляхович-Звєрєва Є.О.):

2.1. Вжити невідкладних закладів щодо створення оптимальних умов для
впровадження профільного навчання в навчальних закладах району.

2.2. Продовжити практику поповнення науково-популярною літературою
бібліотек навчальних закладів району та оснащення їх комп’ютерною технікою.

2.3. Вжити заходів щодо організації курсової перепідготовки педагогів, які
будуть працювати  в профільних класах.

2.4.  Забезпечити  розвиток  мережі  психологічної  служби  навчальних



закладів району.
2.5.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з зазначеного питання.

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Коростельов

Ковтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

засідання колегії 
районної державної адміністрації

від 24 грудня 2013 року

5.   Про  роботу  Введенського  селищного  голови  щодо  виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади в частині забезпечення
вимог  законодавства  щодо  платежів  до  місцевого  бюджету  на
підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності

Заслухавши  та  обговоривши  звіт  щодо  виконання  виконкомом
Введенської  селищної  ради  делегованих  повноважень  згідно  зі  ст.  28,  п.  1Б
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  щодо  здійснення
відповідно  до  законодавства  контролю  за  дотриманням  зобов’язань  щодо
платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від
форм  власності,  колегія  районної  державної  адміністрації  відзначає,  що
виконкомом селищної ради ведеться робота щодо обліку платників податків, які
знаходяться  на  території  населених  пунктів  селища  та  контролю  за
надходженням платежів до місцевого бюджету, результатом чого є виконання
доходної  частини  за  підсумками  11  місяців  2013  року  та  відсутність
заборгованості до районного бюджету по субвенції на спільні повноваження.

За 11 місяців 2013 року селищний бюджет по доходах загального фонду
(без міжбюджетних трансфертів) виконаний на 101,5%, при плані 439,0 тис.грн
надійшло  443,1тис.грн.  Виконаний  план  по  основних  бюджетоутворюючих
податках: податку з доходів фізичних осіб – 112,4% (+23,7 тис.грн),  платі  за
землю з юридичних осіб, в тому числі за оренду земель – відповідно 120,7%
(+1,8 тис.грн) та 113,4% (+4,0 тис.грн).

Невирішеними  до  цього  часу  є  питання  оформлення  договору  оренди
землі,  фактично  зайнятої  під  господарськими  дворами  СТОВ  «Колос–2000».
Радою надано дозвіл на виготовлення технічної документації,  однак,  вона до
цього часу не затверджена, відповідно договорів не укладено, кошти від оренди
не надходять до місцевого бюджету.

В  оренду  надаються  землі  таким  платникам-юридичним  особам:  ТОВ
«Укртауер»,  ТОВ  «Астеліт»,  АК  «Харківобленерго»,  ТОВ  «Харків-капітал»,
ТОВ «ГКР Денісівське»,  ТОВ «Променергопродукт»,  Харківська  філія  ПРАТ
«Київстар»,ТОВ  «Тетро»,  Чугуївська  філія  ПАТ  «Харківгаз»,  які
розраховуються   з  бюджетом  своєчасно  та  в  повному  обсязі,  заборгованість
відсутня.  По фізичних особах ведеться облік землекористувачів, проводиться
подвірний обход з метою збору податку за землю, по орендній платі за землю з
фізичних осіб мається заборгованість в сумі 7,3 тис.грн (Блудов О.М.)

За  межами населеного пункту  на  території  Введенської  селищної  ради



знаходяться  26  садових  товариств,  за  даними  ради  –  23,  з  яких
правовстановлюючі документи на право користування землею мають 5 (19 %),
щодо  правових  підстав  користування  землею  іншими  товариствами  даних
немає.

На  території  ради  розташовані  об’єкти  Південної  залізниці,  ВАТ
«Променергопродукт»,  ТОВ  «Харків-капітал»,  по  яких  податок  з  доходів
фізичних осіб як з відокремлених підрозділів не сплачується.

Південній залізниці надана пільга в розмірі 50% від річної суми плати за
землю, що складає 125 грн.

Активно  ведеться  робота  адміністративною  комісією  Введенської
селищної ради в частині збору адміністративних штрафів,  стягнуто штрафів за
11 місяців 2013 року в сумі  1292 грн.

Ефективно  використовується  комунальне  майно,  в  оренду  надаються
приміщення таким суб'єктам: СТОВ «Колос 2000», ТОВ «Харків-капітал», ПАТ
«Укртелеком»,  Філія ХОУПТ «Держощадбанк»,  надходження до бюджету від
оренди  складають  за  11  місяців  16,0  тис.грн,  заборгованість  відсутня,  всі
платники розраховуються своєчасно і в повному обсязі.    

За даними податкової інспекції фізичних осіб перебуває на податковому
обліку 207 підприємців, з них 47 – на спрощеній системі, заборгованість станом
на 01.11.2013 мають 45 платників на суму 29,8 тис.грн по податку з доходів
фізичних  осіб,  по  єдиному  податку  та  збору  за  забруднення  навколишнього
природного середовища. 

З метою вдосконалення діяльності виконкому Введенської селищної ради
щодо  забезпечення  здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади з  питань бюджету,  колегія  районної  державної  адміністрації  вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати селищному голові Тонкому Ю.А. посилити роботу щодо
здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  з  питання
здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням зобов'язань
щодо  платежів  до  місцевого  бюджету  на  підприємствах  і  в  організаціях
незалежно від форм власності, а саме:

1.1. Вжити заходів щодо завершення виконання бюджету за 2013 рік та
забезпечення наповнення селищного бюджету в 2014 році.

1.2. Провести роботу щодо зменшення податкового боргу по земельному
податку, оренді землі з фізичних осіб та єдиному податку з підприємців.

1.3.  Вжити  заходів  щодо  ефективного  та  раціонального  використання
земель.

2. Начальнику фінансового управління районної державної адміністрації
Бурейко  Т.М.  підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Варжеїнов

Ковтун

Герман



УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

засідання колегії 
районної державної адміністрації

від 24 грудня 2013 року

6.  Про  хід  виконання  розпорядження  голови  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  від  10.04.2008 № 425  «Про затвердження заходів
щодо реалізації Державної цільової програми розвитку українського села
на період до 2015 року в Чугуївському районі»

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання
розпорядження  голови   Чугуївської  районної  державної  адміністрації
від  10.04.2008 № 425 «Про затвердження заходів  щодо реалізації  Державної
цільової  програми  розвитку  українського  села  на  період  до  2015  року  в
Чугуївському районі», колегія районної державної адміністрації відмічає, що в
районі  проводиться  значна  робота  щодо поліпшення демографічної  ситуації,
зниження рівня захворюваності сільського населення, забезпечення доступності
надання первинної медико-санітарної допомоги сільським жителям на засадах
сімейної медицини.

З метою надання доступної  та  якісної  допомоги сільському населенню
рішеннями Чугуївської  районної  ради створено комунальний заклад охорони
здоров’я «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  та  визначені питання  його
функціонування.

На виконання заходів з реалізації Державної цільової програми розвитку
українського села на період до 2015 року в Чугуївському районі проводиться
робота, яка направлена на поліпшення демографічної ситуації зниження рівня
дитячої  та  материнської  смертності.  Показник  народжуваності  за  9  місяців
2013 року складає 7,6 (в 2012 році – 8,1). Народилось 611 дітей, народжуваність
зменшилась,  народилось  на  42  дитини  менше.  Показник  смертності  дещо
зменшився,  за 9 місяців 2013 року складає – 11,3 (в 2012 році – 11,29), померло
902 особи, в 2012 році – 914 осіб, що на 12 осіб менше ніж у минулому році.
Показник  природного  руху  за  9  місяців  2013  року  залишається  від’ємним  і
становить – 3,7 (в 2012 році – 3,22). 

Головними  причинами  смертності  дорослого  населення  залишаються
серцево-судинна  патологія,  онкологічні  захворювання,  травми,  отруєння  та
нещасні випадки. 

В лікувальних закладах району реалізується пілотний проект з часткового
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною



хворобою.  На  реалізацію  пілотного  проекту  за  рахунок  коштів  державного
бюджету отримано субвенцію на загальну суму 324,5 тис. грн, використано за
11  місяців  2013  року  269,7  тис.  грн.  Завдяки  реалізації  пілотного  проекту
зменшилась  захворюваність  на  серцево-судинну  патологію,  збільшилась
виявляємість ішемічної хвороби серця.

З метою  проведення профілактичних оглядів здійснено 26 виїздів бригад
лікарів,  оглянуто  2046  осіб,  виявлено  16  випадків  онкопатології,  потребує
збільшення охоплення окнопрофоглядами населення.

В районі затверджена програма «Онкологія» на 2013 рік, за рахунок якої
здійснюється  фінансування  на  медичні  препарати  для  лікування  хворих  на
онкологічну патологію.  

3  метою  раннього  виявлення  туберкульозу  в  районі  проводяться
профілактичні флюорографічні огляди населення. За 9 місяців 2013 року було
оглянуто  34678  осіб,  що  склало  72%  до  річного  плану,  в  2012  році  -
34251 особа - 58,5%  відповідно.

Протягом  звітного  періоду  здійснювався  огляд  жіночого  населення,
оглянуто 43209 жінок, в тому числі фертильного віку 19578 осіб. Огляд жінок в
сільській  місцевості  проводиться  фахівцями,  що включені  до  складу  виїзної
бригади лікарів.

Створені та постійно оновлюються електронні реєстри осіб, які потребують
зубопротезування,  слухопротезування,  проведення  операції  з  приводу
катаракти. Безкоштовно проведено операції  з  приводу катаракти 12 хворим з
числа  пільгового  контингенту,  завершено  зубопротезування  інвалідів  та
ветеранів війни, з цією метою освоєно 120,0 тис. грн. 

На  «Д»  обліку  в  районі  знаходиться  3540  ветеранів.  Охоплено
медичними оглядами за 9 місяців 2013 року 3540 осіб (100%). За підсумками
огляду оздоровлено 100% ветеранів. 

Багато  уваги  приділяється  матеріально-технічному  оснащенню
лікувальних  закладів  району.  Виділено  додатково  з  районного  бюджету
6,5  тис.грн  на  закупівлю  стоматологічних  матеріалів  та  15,0  тис.грн  на
закупівлю  стоматологічних  засобів  медичного  призначення.  Розпочато
капітальні ремонти Іванівської амбулаторії та Зарожненського ФАПу. У двох
фельдшерсько-акушерських  пунктах,  завдяки  позабюджетним надходженням,
замінено вікна на пластикові склопакети. В Юрченківському, Новогнилицькому
ФАПах,  Коробочкинській  амбулаторії  завезено  16  складометрів  дров  для
опалювального  періоду.  Своєчасно  розпочато  опалювальний  сезон  в
лікувальних закладах району. 

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  забезпечення  реалізації  заходів
Державної  цільової  програми  розвитку  українського  села  на  період
до 2015 року в Чугуївському районі, колегія районної державної адміністрації
вважає за необхідне:

1.  Рекомендувати  комунальному  закладу  охорони  здоров'я  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» (Грушка В.Ю.):

1.1.  Спрямувати  діяльність  лікувально-профілактичних  закладів  на
зниження  рівня  захворюваності  сільського  населення  насамперед  на
серцево-судинні хвороби, онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ-інфекції,
СНІД та інші. 



1.2. Продовжити проведення профілактичних медичних оглядів сільського
населення, диспансеризацію та своєчасне оздоровлення населення.

1.3. Посилити  санітарно-просвітницьку  роботу  серед  населення  щодо
здорового способу життя.

1.4. Завершити  реорганізацію  лікувальних  закладів  та  розпочати
функціонування  у  2014  році  комунального  закладу  охорони  здоров’я
«Чугуївський  районний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської районної ради Харківської області.

2. Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  сприяти  залученню
населення до профілактичних оглядів з метою раннього виявлення патології.

3. Відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
(Герез Н.М.):

3.1. Взяти  під  особистий  контроль  виконання  розпорядження  голови
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  від  10.04.2008  №  425  «Про
затвердження заходів  щодо реалізації  Державної  цільової  програми розвитку
українського села на період до 2015 року в Чугуївському районі».

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

Голова районної державної 
адміністрації, голова колегії В.В. ЛОБОЙЧЕНКО

Коростельов 

Ковтун

Герман
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