
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 30 липня 2015 року

1.  Про  хід  виконання  Закону  України  “Про  забезпечення
організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування” на території Чугуївського району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  хід  виконання  Закону
України  “Про забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального  захисту
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування”  на  території
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,
розв'язання  проблем  дитячої  бездоглядності,  створення  належних  умов  для
соціально-психологічної  реабілітації  дітей,  їхнього  фізичного  і  розумового
розвитку, соціально-правового захисту дітей  та визначення шляхів і напрямів
удосконалення системи запобігання соціальному сирітству. Так, на первинному
обліку  в  службі  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації  перебуває
109 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (29 дітей-сиріт
і 80 дітей, позбавлених батьківського піклування), з них перебувають під опікою
(піклуванням) – 66 дітей, влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу – 36 дітей, перебувають в інтернатних закладах - 7 дітей даної
категорії.  Крім  того,  20  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування прибули з інших районів області та країни, і мешкають на території
району. 

За  2014  рік  9  неповнолітніх  даної  категорії  передані  під  опіку,
5  дітей  -  влаштовані  на  виховання  до  дитячих  будинків  сімейного  типу  та
прийомних сімей, а також 1 дитина - до дитячого державного закладу на повне
державне утримання, 2 дитини усиновлені. 

За І півріччя 2015 року 7 неповнолітніх дітей даної категорії передані   під
опіку, 1 дитина - усиновлена громадянами України.

Особливої уваги потребує питання створення в районі прийомних сімей
та  дитячих  будинків  сімейного  типу.  Так,  на  території  району  станом
на 28 липня поточного року функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу та
8 прийомних сімей,  в яких виховуються 35 дітей-сиріт та дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  та  3  особи  з  їх  числа.  Районною  державною
адміністрацією здійснюються заходи щодо поліпшення умов проживання дітей
даної категорії в сім’ях. Так, дитячому будинку сімейного типу на базі родини



Старченко  Т.О.  було  передано  у  користування  житловий  будинок  в  містечку
“Отрадноє”,  прийомній  родині  Леонових  -  передано  житловий  будинок
у с.Коробочкине.

Окремої  уваги  потребують  питання  захисту  житлових  і  майнових
прав  дітей  даної  категорії.  Так,  із  загальної  кількості  дітей  за  76  дітьми
закріплено житло (на праві власності  -  12,  на праві користування житловими
приміщеннями - 64), не мають житла - 36. На квартирному обліку у виконкомах
сільських та  селищних рад району перебувають 6  неповнолітніх,  які  досягли
16-річного віку, у поточному році поставлено ще 2 неповнолітніх. 

Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  своєчасно  призначається  і  виплачується  державна
соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, і грошове забезпечення прийомним батькам за надання соціальних
послуг у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Протягом року
затримки по виплатам державної соціальної допомоги немає.

З  метою здійснення  контролю за  здоров’ям та  розвитком дітей даної
категорії двічі на рік діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
проходять медичне обстеження в КЗОЗ “Чугуївська районна центральна лікарня
ім. І.М. Кононенка”, а за необхідністю і в клініці Державної установи “Інститут
охорони  здоров’я  дітей  та  підлітків  Національної  академії  медичних  наук
України”. 

З  метою  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, колегія районної державної адміністрації  вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам:
1.1. Не менше ніж двічі на рік проводити обстеження умов проживання

дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,   які  виховуються  в
сім’ях  опікунів  (піклувальників),  а  також  у  прийомних  сім’ях  та  дитячих
будинках сімейного типу.

1.2. Активізувати діяльність щодо створення прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу.

1.3. Взяти  під  особистий  контроль  питання  постановки  на  квартирний
облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають
житла і  досягли 16-річного віку, та вжити заходів щодо надання житла дітям
даної категорії.

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

2.1. Забезпечити соціальним супроводом сім’ї опікунів (піклувальників),
які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2. Організувати  роботу  щодо  своєчасного  виявляення  сімей,  які
перебувають у складних життєвих обставинах, з метою надання їм підтримки
та недопущення виходу дитини із сім’ї.

2.3. Проводити постійну інформаційну роботу серед населення з метою
підбору кандидатів на створення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

3. Відділу  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
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забезпечити  100%  проходження  медичного  обстеження  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування.

4. Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
забезпечити  виплату  єдиноразової  допомоги  дітям-сиротам  та  дітям,  які
позбавлені батьківського піклування, які досягли 18-ти річного віку.

5. Відділам охорони здоров’я,  освіти  районної  державної  адміністрації,
Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді,
рекомендувати   сільським,  селищним  головам  про  проведену  роботу
інформувати службу  у справах дітей районної державної адміністрації до 10
лютого 2016 року.

6. Службі у справах дітей районної державної адміністрації:
6.1. Щоквартально оновлювати дані по Рєстру житла дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування.
6.2. Здійснювати  контроль  за  умовами  утримання  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,  в  сім’ях  усиновлювачів,  опікунів,
піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

6.3. Узяти  під  особистий  контроль  питання  влаштування  до  сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

6.4. Заслуховувати  на  засіданні  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини
районної  державної  адміністрації   інформацію  органів  опіки  та  піклування
сільських  та  селищних  рад   про  виконання  опікунами  і  піклувальниками
обов’язків  щодо  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування.

6.5. Про  виконання  розпорядження  інформувати  голову  районної
державної  адміністрації  через  сектор  контролю  апарату  районної  державної
адміністрації до 20 лютого 2016 року.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Сєрокурова
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 30 липня 2015 року

2.  Про  формування  мережі  дошкільних,  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів району на 2015-2016 навчальний рік.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  формування  мережі
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району на
2015-2016 навчальний рік, колегія районної державної адміністрації відмічає,
що  у  минулому  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 НВК (1 група, 20 дітей).

Відповідно до проекту мережі на 2015-2016 навчальний рік у навчальних
закладах  району  буде  навчатися   3869  дітей  в  268  класах (у  2014-2015
навчальному році – 3895 учнів у 270 класах). Із них до 1-го класу прийдуть 415
учнів (26 класів) (у 2014-2015 навчальному році – 458 учнів (27 класів) та до 
10-х класів – 199 учнів (21 клас) (у 2014-2015 н.р. – 233 учні у 21-му класі). 

Поряд з певними досягненнями залишається проблемним питання щодо
перевантаження груп у дошкільних навчальних закладах.

З метою забезпечення стабільного функціонування дошкільної, загальної
середньої  та  позашкільної  освіти,  максимального  задоволення  освітніх  і
культурних  потреб  дітей  і  учнів,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1. Рекомендувати керівникам навчальних закладів:
1.1. Провести якісну підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-

зимовий період 2015-2016 років.
1.2. Взяти під особистий контроль набір учнів та вихованців до класів,

груп та гуртків.
1.3.  Забезпечити  максимальну  наповнюваність  класів  відповідно  до

нормативних вимог.  
2. Рекомендувати сільським та селищним головам сприяти у виконанні

заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період
2015-2016 навчального року.

3. Відділу освіти районної державної адміністрації:
3.1.  Взяти  під  особистий  контроль  виконання  заходів  у  районі  з
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підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016
навчального року.

3.2.  Забезпечити  під  час  формування  мережі  дошкільних,
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  району  на  2015-2016
навчальний рік врахування наявних фінансових ресурсів місцевого бюджету та
обов’язкове виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України стосовно
першочергового  врахування  потреби  на  оплату  праці  працівників  та  оплату
енергоносіїв.

3.3.  Забезпечити  збільшення  показників  охоплення  дітей  різними
формами дошкільної  освіти та  стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного
віку дошкільною освітою відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Забезпечити збереження мережі позашкільних навчальних закладів.
3.5. Підготувати  та  надати  голові  районної  державної  адміністрації

проект мережі навчальних закладів на 2015-2016 навчальний рік. 
3.6.  Затвердити  мережу  навчальних  закладів  на  2015-2016  навчальний

рік. 
3.7.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з означеного питання.

 

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Ляхович-Звєрєва
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 30 липня 2015 року

3. Про підсумки проведення Всеукраїнської акції “За чисте довкілля”
на території Чугуївського району.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  проведення
Всеукраїнської  акції  “За  чисте  довкілля”  на  території  Чугуївського  району,
колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  з  метою  поліпшення
санітарно-екологічного  стану  району,  екологічного  виховання  громадян,
забезпечення  здорових  умов  проживання  населення  та  вирішення  інших
екологічних  проблем  на  території  району  сільським,  селищним  радам,
установам, організаціям, підприємствам усіх форм власності та населенню було
взято  активну  участь  у  проведенні  робіт  з  упорядкування  територій  парків,
скверів, кладовищ, вулиць населених пунктів, лісосмуг, ліквідації сміттєзвалищ,
проведенні  ремонту  пам'ятників,  парканів,  автобусних  зупинок,  розчищенні
колодязів  загального  користування,  джерел,  струмків,  прибережних  смуг
водойм,  посадок  дерев  і  чагарників.  Особливу  увагу  приділили  ліквідації
несанкціонованих  сміттєзвалищ,  впорядкуванню  і  прибиранню  територій
населених пунктів до Великодня та травневих свят.

На теперішній час була проведена велика робота з наведення санітарного
порядку  на  території  району.  Так,  станом  на  28.07.2015  було  ліквідовано
89 стихійних звалищ (заплановано – 76), прибрано 12 парків (100%), 6 скверів
(100%),  55  дитячих  та  33  спортивних  майданчика  (100%),  впорядковано  37
кладовищ (100%), 24 братських могили (100%), 2104 тис.м2 доріг та 12,2 тис.м2

тротуарів (100%). На сьогоднішній день ведуться роботи щодо підтримання в
належному стані територій, підпорядкованих відповідним радам та структурам,
організаціям, установам різних форм власності.

Проведено  роботу  по  озелененню  населених  пунктів.  Висаджено  530
дерев та 110 кущів, впорядковано та висаджено 1,2 тис.м2  квітників. Прибрана
територія вздовж автомобільних доріг району. Для участі в акції було залучено:
130 підприємств, організацій та установ різних форм власності,  11800 осіб  –
громадськості (із запланованих 10000), з них 2330 осіб склала студентська та
учнівська молодь. 

Адміністративними  комісіями,  створеними  сільськими  та  селищними
радами,  ведеться  робота  з  недопущення  створення  нових  звалищ.  Так,
проводяться  рейди  з  перевірки  належного  санітарного  стану  територій
населених  пунктів,  ведеться  роз'яснювальна  робота  з  населенням,
встановлюються  знаки  з  відповідними  написами  щодо  недопущення
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забруднення  території,  складаються  протоколи  про  адміністративні
правопорушення на порушників природоохоронного законодавства. 

Незважаючи  на  значну  проведену  роботу,  окремі  питання  з  наведення
санітарного порядку району залишаються невирішеними. 

Так,  наприклад,  на  території  смт  Есхар  біля  гаражів  по  вул.  Горького
постійно  з’являються  стихійні  сміттєзвалища.  Хоча,  в  2015  році  було  12
засідань  адміністративної  комісії,  правопорушникам  лише  винесено
попередження  без  укладання  протоколів  та  застосування  адміністративного
покарання у вигляді штрафів.  Також, Есхарівською селищною радою досі не
вирішено питання щодо будівлі колишнього гуртожитку по вул. Горького, 6, на
території якого постійно з’являються несанкціоновані сміттєзвалища побутових
відходів. 

Багато  питань  і  до  роботи  місцевого  комунального  підприємства
“Есхарівське житлово-комунальне експлуатаційне управління – 2011”. У зв’язку
з  частим  виходом  з  ладу  сміттєвозу,  постійно  з’являються  гори  побутового
сміття  не  тільки  на  спеціально  облаштованих  майданчиках,  а  й  навкруги,
забруднюючи  прилеглі  до  них  території.  А  їх  в  смт  Есхар  налічується  14
одиниць.  Також,  лише  напередодні  травневих  свят  “Есхарівське
житлово-комунальне  експлуатаційне  управління – 2011”  спромоглося  вивезти
гілки дерев з вул. Кірова, які були санітарно зрізані та пролежали майже місяць,
заважаючи місцевим жителям вільно пересуватися по території селища.

Щодо  інших  населених  пунктів  району,  то  питання  організації
централізованого вивозу сміття, вжиття заходів щодо недопущення виникнення
нових  сміттєзвалищ  замість  прибраних,  також,  на  жаль,  знаходиться  на
незадовільному  рівні.  Сільським,  селищним  радам  необхідно  більш  активно
залучати  кошти  місцевого  фонду  охорони  навколишнього  природного
середовища  на  виконання  заходів  в  рамках  законів  України:  “Про  відходи”,
“Про  охорону  навколишнього  природного  середовища”,  “Про  забезпечення
санітарного та  епідеміологічного  благополуччя  населення”,  “Про благоустрій
населених пунктів”.

Поступово в районі для збереження навколишнього середовища чистим
необхідно встановити контейнери для роздільного збору сміття (з можливістю
його сортування), але ініціатива з боку органів місцевого самоврядування, на
жаль, відсутня.

Виходячи з  вищевикладеного,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:

1.  Рекомендувати  Есхарівському,  Кочетоцькому,  Малинівському,
Новопокровському селищним головам:

1.1. Питання підтримання належного санітарного стану та недопущення
стихійних  звалищ  на  підпорядкованих  територіях  тримати  на  постійному
контролі.

1.2.  Посилити роботу адміністративних комісій щодо притягнення осіб,
які утворюють несанкціоновані сміттєзвалища, до відповідальності.

1.3. Активізувати роботу з суб'єктами господарювання–орендарями щодо
підтримання  ними  в  належному  санітарно-екологічному  стані  територій,
земельних ділянок, прилеглих до сільськогосподарських угідь.

7



1.4.  Посилити  контроль  за  промисловими  підприємствами  щодо
недопущення несанкціонованих викидів відходів. 

1.5.  Разом  з  керівниками  КП  “Малинівка”  та  “Есхарівське
житлово-комунальне  експлуатаційне  управління – 2011”  посилити
організаційну  та  роз’яснювальну  роботу  з  мешканцями,  підприємствами,
установами,  яким надаються  послуги  по вивозу  твердих побутових відходів,
щодо необхідності сталого здійснення проплат по укладеним договорам.

2.  Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  району  зобов’язати
керівників підприємств, установ та організацій району усіх форм власності, що
розташовані  на  відповідній  території  сільських,  селищних  рад  району,
забезпечити систематичне належне прибирання власних та закріплених за ними
територій.

3. Начальнику 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

Герман
Володько 

8



УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 30 липня 2015 року

4.  Про  хід  виконання  рішення  колегії  районної  державної
адміністрації  від  26.05.2009  “Про  стан  транспортного  обслуговування
населення Чугуївського району.

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання рішення колегії
районної  державної  адміністрації  від  26.05.2009  “Про  стан  транспортного
обслуговування  населення  Чугуївського  району”,  колегія  районної  державної
адміністрації   відмічає,  що  в  районі  проводиться  робота  щодо  реалізації
стратегічних напрямів та пріоритетів розвитку транспортного обслуговування
населення, здійснення заходів з розвитку маршрутної мережі району. 

На  території  району  організовано  регулярне  транспортне  сполучення  з
усіма сільськими, селищними радами.  На цей час діє 12 автобусних  маршрутів,
які не виходять за межі території району та 8 автобусних маршрутів загального
користування,  що  мають  сполучення  з  обласним  центром,  які  забезпечують
потреби у пасажирських перевезеннях мешканців району.  

Обслуговування автобусних маршрутів, що не виходять за межі території
району,  здійснюють  2  автоперевізника:   ФОП  Ніколаєнко  М.І.   та   ФОП
Сапелкін М.М.

На  обслуговуванні  автобусних  маршрутів  задіяно  26  одиниць
транспортних  засобів:  з  них  20  одиниць  марки “Богдан”  і  6  одиниць  марки
“MAN”,  які  обладнані  для  перевезення  пасажирів  з  обмеженими фізичними
можливостями. 

Організовані передрейсові та післярейсові медичні огляди стану здоров'я
водіїв. Регулярно проводиться інструктаж водіїв з безпеки дорожнього руху з
урахуванням особливостей маршрутів.                                                            
    У  відповідності  з  вимогами  чинного  законодавства  автоперевізниками
забезпечений  чіткий  контроль  за  відповідністю  категорії  і  стажу  водіїв,
здійснюється обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків.

Комплексно   обстежуються   дорожні  мережі  району  спільно  з
представниками ВДАІ з обслуговування Чугуївського та Печенізького районів
(м.  Чугуїв)  ГУМВС  України  в  Харківський  області  та  філії  “Чугуївський
райавтодор” ДП “Харківський облавтодор”  ПАТ ДАК “Автомобільні дороги
України”.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  покращення  транспортного
обслуговування  населення  району  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне:
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1.  Рекомендувати  автоперевізникам  пасажирів:  ФОП  Ніколаєнку  М.І.,
ФОП Сапелкіну М.М.:

1.1.  Щокварталу  до  10  числа  місяця  наступного  за  звітним  періодом
протягом  2015-2016  років  надавати  до  відділу  інфраструктури  районної
державної  адміністрації  інформацію  щодо  перевезення  пасажирів  на
приміських автобусних маршрутах району.

1.2.  Приділяти  особливу  увагу  питанням  забезпечення  безпечної  та
безаварійної експлуатації рухомого складу, транспортної дисципліни водіїв.

1.3.  Організовувати роз’яснювальну роботу серед водіїв  щодо дотримання
водіями  Правил  надання  послуг  пасажирського  автомобільного  транспорту
стосовно якісного здійснення перевезень та поведінки відносно пасажирів.

1.4.  Регулярно  проводити  інструктажі  водіїв  щодо  безпеки  дорожнього
руху  з  урахуванням  особливостей   маршрутів  та  наявності  аварійно-
небезпечних ділянок (щоденні, щомісячні, спеціальні, сезонні), які відображати
в журналах обліку. 

1.5.  Проводити  постійну  перевірку  технічного  та  санітарного  стану
автобусів, що залучені до перевезень пасажирів, згідно з правилами дорожнього
руху та технічної експлуатації автомобілів.

2.  Рекомендувати  сільським,  селищним  головам  тримати  на  постійному
контролі  питання  транспортного  обслуговування  населення  сіл  та  селищ,
розташованих на території рад.

3.  Рекомендувати   начальнику   ВДАІ  з  обслуговування  Чугуївського  та
Печенізького  районів  (м.  Чугуїв)  ГУМВС  України  в  Харківський  області
посилити контроль за станом справ з безпеки дорожнього руху, забезпеченням
безпечної та безаварійної експлуатації рухомого складу,  особливо автобусів, що
здійснюють  перевезення  пасажирів,  та  вживати  заходів  щодо застосування
обмежень до великовантажного автомобільного транспорту.

4.  Рекомендувати  начальнику  філії  “Чугуївський  райавтодор”
ДП  “Харківський  облавтодор”  ПАТ  ДАК  “Автомобільні  дороги  України”
утримання автомобільних доріг району в належному стані згідно з нормами та
стандартами для забезпечення безпеки дорожнього руху.

5.  Начальнику відділу  інфраструктури районної державної адміністрації:
5.1.  Проаналізувати  стан  справ  щодо  транспортного  обслуговування

мешканців сіл та селищ району.
5.2  Щокварталу проводити моніторинг показників діяльності підприємств

дорожньо-транспортного комплексу району.
5.3.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з означеного питання.
 

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Онищенко
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 30 липня 2015 року

5. Про стан роботи із зверненнями громадян у Чугуївській районній
державній адміністрації за І півріччя 2015 року.

Заслухавши та  обговоривши інформацію про стан роботи із
зверненнями  громадян  в  Чугуївській  районній  державній
адміністрації  за  І  півріччя  2015  року,  колегія  районної  державної
адміністрації   відмічає, що за вказаний період  на адресу районної
державної  адміністрації  надійшло  345  звернень  громадян,  що  на
25,5 % більше ніж за аналогічний період минулого року (2014 – 275).
З  урахуванням письмових та  колективних  звернень  за  І  півріччя
2015  року  до  районної  державної  адміністрації  звернулося  935
громадян (2014 – 1441), які у своїх зверненнях порушили 369 питань
різноманітного характеру (2014 – 284).

Протягом  І  півріччя  2015  року  із  загальної  кількості  звернень,  що
надійшли  до  районної  державної  адміністрації,  190  звернень  вирішено
позитивно,  на  110  –  надані  роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством,
1 звернення надіслано за належністю. 

Найбільш  характерними  питаннями,  з  якими  зверталися  громадяни
в І півріччі 2015 року, як і впродовж останніх звітних періодів, були питання
соціального захисту населення – 188; комунального господарства – 96; праці і
заробітної  плати –  22;  аграрної  політики і  земельних відносин –13;  охорони
здоров’я  –  12;  транспорту  та  зв’язку  –  11;  житлової  політики  –  9;  освіти,
наукової,  науково-технічної,  інноваційної  діяльності  та  інтелектуальної
власності – 6; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку,
реалізація  прав  і  свобод  громадян;  сім’ї,  дітей,  молоді,  гендерної  рівності,
фізичної  культури  і  спорту  –  по  3;  економічної,  цінової,  інвестиційної,
зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва;
екології,  природних  ресурсів;  діяльності  органів  місцевого
самоврядування – по 2.

У звітному періоді від найменш захищеної категорії громадян: ветеранів
війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи,  багатодітних  сімей,  одиноких  матерів  та  інших  громадян,  які
потребують  соціального  захисту  та  підтримки,  надійшло  208  звернень,  що
становить 60,3 % від їх загальної кількості.

Для  зазначеної  категорії  громадян  найбільш  актуальним  питанням
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залишається  питання  надання  матеріальної  допомоги.  Районною  радою  з
питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення за
звітний  період  було  надано  матеріальну  допомогу  на  загальну  суму
27,400 тис. грн мешканцям району, які опинились у скрутній життєвій ситуації.

Належна увага у звітному періоді приділялась зверненням громадян, які
були  вимушені  виїхати  із  зони  проведення  АТО  до  Чугуївського  району.
До  районної  державної  адміністрації  звернулось  2646  осіб.  За  медичною
допомогою  звернулося  348  переселенців.  До  дитячих  садків  району  було
влаштовано  11  дітей  із  східних  областей  України,  60  дітей  –  до  шкільних
навчальних  закладів.  По  кожному  з  таких  звернень,  усному  чи  письмовому,
проводилась індивідуальна робота. 

За І  півріччя 2015 року проведено  6 засідань комісії, в тому числі –  2
виїзних (смт Малинівка, смт Есхар). 

Загальним відділом апарату районної державної адміністрації проведено
аналіз роботи з розгляду звернень громадян, що надійшли з “Урядової гарячої
лінії”  за  І  півріччя  2015  року.  За  звітній  період до  “Урядової  гарячої  лінії”
звернулося 73 мешканця району. Перше місце займали питання комунального
господарства  –  49,  праці  і  заробітної  плати  –  15,  соціального  захисту  –  5,
транспорту і зв’язку – 2, житлової політики – 1.

Однією з форм спілкування з  громадянами є зустрічі  голови районної
державної  адміністрації  з  населенням сіл та селищ району безпосередньо на
місцях  з  метою  вирішення  проблем  та  усунення  явищ,  що  негативно
сприймаються громадськістю. Таких зустрічей відбулось 6.

За  І  півріччя  2015  року  проведено  67  особистих  прийомів  громадян
керівництвом районної державної адміністрації (з них виїзних прийомів – 35),
на  яких  прийнято  251  громадянин  (на  виїзних  –  156,  на   місці  –  95).  Всі
питання, що порушуються мешканцями на особистих прийомах, як в усних, так
і в письмових зверненнях підлягають розгляду та контролю. 

Для  оперативного  реагування  на  питання,  які  турбують  мешканців
району, служить телефонний зв’язок з населенням “Пряма лінія”. Це є однією з
форм  спілкування  з  громадянами  в  районній  державній  адміністрації.  Тема
спілкування  заздалегідь  доводиться  до  відома  мешканців  району  через
інформаційну  газету  “Вісник  Чугуївщини”.  За  поточний  період
проведено 6 телефонних зв’язків з населенням.

Питання  щодо  роботи  із  зверненнями  громадян постійно
заслуховуються на  засіданнях  колегії  районної  державної  адміністрації.
Так, 27 січня 2015 року на спільному засіданні колегії районної державної
адміністрації та постійно діючої комісії районної державної адміністрації з
питань  розгляду  звернень  громадян  заслуховувалося  питання:  “Про
підсумки роботи із зверненнями громадян щодо виконання Закону України
“Про звернення громадян” та Указу Президента України від 07.02.2008 №
109/2008  “Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування” за 2014 рік”      та 28 квітня
2015  року  на  засіданні  колегії  районної  державної  адміністрації  -  “Про
підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  в  управлінні  праці  та
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соціального  захисту  населення  районної  державної  адміністрації  за  І
квартал 2015 року”.

Згідно  із  затвердженими  планами  та  для  вдосконалення  роботи  із
зверненнями громадян,  за  І  півріччя 2015 року  проведено 6 перевірок стану
організації роботи із зверненнями громадян в структурних підрозділах районної
державної адміністрації та 3 перевірки - у виконкомах сільських, селищних рад.
Надано  практичну,  організаційно-методичну  допомогу  та  рекомендації  щодо
усунення виявлених недоліків.

Для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення
та  особистий  прийом,  обов’язкове  одержання  обґрунтованої  відповіді,
неухильного  виконання  вимог  Закону  України  “Про  звернення  громадян”  та
Указу  Президента  України  від  07  лютого  2008  року  №  109/2008  “Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права  на  звернення  до органів  державної  влади  та  органів
місцевого  самоврядування”,  враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної
державної адміністрації  вважає за необхідне:

1.  Першому  заступнику  голови,  заступнику  голови,  керівнику  апарату
районної державної адміністрації:

 Особливу  увагу  звертати  на  вирішення  питань,  порушених  у
колективних  зверненнях,  та  першочерговий  розгляд  звернень,  у  яких
порушуються  проблеми  соціально  незахищених  верств  населення  і  осіб,  які
мають  особливі  заслуги  перед  Україною,  обов'язкове  роз'яснення  заявникам
порядку оскарження прийнятих рішень відповідно до чинного законодавства.

 Забезпечити  належну  взаємодію державних  органів  влади  та  органів
місцевого  самоврядування  з  метою  оперативного  і  всебічного  вирішення,  в
межах  повноважень,  питань,  з  якими  звертаються  громадяни  на  особистому
прийомі.

 Вжити додаткових заходів щодо вдосконалення роботи із зверненнями
громадян,  особливу  увагу  приділити  організації  систематичних  зустрічей  з
населенням як безпосередньо на місцях, так і через засоби масової інформації. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1.  Установити  особистий  контроль  за  ходом  розгляду  звернень

громадян, не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних
відповідей  на  звернення  громадян  із  порушенням  термінів,  установлених
чинним  законодавством  України,  безпідставної  передачі  розгляду  звернень
іншим органам.

2.2.  Забезпечити  дотримання  вимог  Інструкції  з  діловодства  за
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

2.3.  Проводити  аналіз  і  узагальнення  питань,  що  порушуються  у
зверненнях громадян, особливо повторних і колективних, виявляти причини, що
їх породжують, вживати заходів для розв’язання найбільш актуальних проблем.

3.  Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:
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3.1. Вжити аналогічних заходів.
3.2.  Стан  роботи  із  зверненнями  громадян  розглядати  на  засіданнях

виконкомів двічі на рік – за підсумками року та першого півріччя.
4. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ району

вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав
громадян  на  письмове  звернення  та  особистий  прийом,  обов’язкового
одержання  обґрунтованої  відповіді,  неухильного  виконання  норм  Закону
України “Про звернення громадян”.

5. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації:
5.1.  Проводити  аналіз  і  узагальнення  питань,  що  порушуються  у

зверненнях громадян, особливо повторних і колективних.
5.2.  Забезпечити  надання  методичної  та  практичної  допомоги

структурним  підрозділам  районної  державної  адміністрації  та  виконавчим
органам  місцевого самоврядування  з питань роботи із зверненнями громадян.

5.3.  Здійснювати  контроль  за  організацією  роботи  із  зверненнями
громадян  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації,
виконкомах сільських, селищних рад.

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

 

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 30 липня 2015 року

6.  Про  стан  впровадження  автоматизованої  системи  електронного
документообігу  FossDoc  в структурних  підрозділах   районної  державної
адміністрації.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  впровадження
автоматизованої системи електронного документообігу FossDoc в структурних
підрозділах   районної  державної  адміністрації,  колегія  районної  державної
адміністрації  відмічає,  що  робота  по  впровадженню  системи  електронного
документообігу в районній державній адміністрації спрямована на   створення
єдиного механізму по роботі з документами, представленими в електронному
вигляді, з реалізацією в майбутньому концепції «безпаперового діловодства».

Впровадження  системи  FossDoc  реалізується  на  виконання  Програми
інформатизації  Чугуївського  району  на  2012-2014  роки  та  Програми
інформатизації Чугуївського району на 2015-2017 роки.

FossDoc -  надійний,  гнучкий та зручний в адмініструванні  програмний
продукт,  який  повністю  забезпечує  автоматизацію  процесів  діловодства  в
органах державної влади та місцевого самоврядування.

Основними перевагами системи є: 
cтворення віртуальної структури організації, яка відповідає реальній; 
робота  з  вхідною/вихідною  кореспонденцією:  отримання  листів,

реєстрація, облік;
можливість створювати власні рішення, типи документів, додавати поля в

документи;
доступ до програмного інтерфейсу платформи;
єдине, захищене сховище документів;
потужні засоби пошуку інформації у базі даних системи;
ефективний механізм контролю, нагадування та аудиту;
фіксація  факту  передачі  паперових  оригіналів  чи  копій  документів

співробітникам-виконавцям.
У  2012  році  систему  придбано  та  введено  в  експлуатацію.  Для  цього

рішенням  сесії  районної  ради  від  30.03.2012  виділено  кошти  в  сумі
29777,00 грн.  

При  переході  з  програми  «Дело  8.0.9»  на  FossDoc  було  проведено
конвертацію наявної бази даних. В якості сервера використовується потужний
комп’ютер з процесором Intel® Core ™ i5, материнська плата  Asus P8H67-M,
оперативна  пам’ять  16  Gb  під  керуванням  ліцензійної  серверної  операції
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системи MS Server 2012.
Наразі у системі доступно використання 24 ліцензій користувачів.
Спочатку  було обрано  системою керування  базою даних безкоштовний

продукт SQL Express. У зв’язку з ростом бази було здійснено перехід на систему
керування базами даних з відкритим кодом СУБД MySQL з конвертацією бази
даних.

Доступ  до  серверу  клієнтам  за  межами  локальної  мережі  районної
державної  адміністрації  забезпечується  через  відкритий  додатковий  порт  на
роутері.

У  системі  створено  віртуальну  структуру  районної  державної
адміністрації, заведено користувачів у структурних підрозділах, тобто створені і
постійно  оновлюються  довідники  підрозділів  і  користувачів.  Кожен
користувачів  має  свою  роль,  тобто  для  кожного  розмежовуються,
обмежовуються чи додаютья функції доступу до конкретних типів документів,
встановлюється можливість  виконувати  функції  за  іншого працівника на  час
його відсутності.

Створено  нові  типи  документів,  що  відповідає  номенклатурі  з
документообігу  районної  державної  адміністрації.  Вхідні  документи мають 4
типи:  Листування  з  органами  вищого  рівня,  Листування  з  районними
організаціями,  Розпорядження  голови  ОДА  та  рішення  облради,  Укази
Президента  України  та  рішення  КМУ.  Заведено  також  типи  документів:
Звернення громадян, Вихідні. З внутрішніх документів ведеться реєстрація та
відпрацювання розпоряджень з основної діяльності, розпоряджень з кадрових
питань  (окремо  –  з  особового  складу,  відрядження,  відпустки).  Для  сектору
контролю створено типи документів: Протоколи перевірок, Акти перевірок та
Довідки перевірок.

По  вказаним  типам  документи  реєструються,  вводяться  резолюції,
відслідковується  виконання.  До  кожного  документа  прикріплюється
відсканований оригінал документа. Між вихідними та вхідними документами
встановлюється зв’язок. 

У  системі  є  ряд  стандартних  звітів.  Звіти  по  необхідним  типам
документів,  виконавцю,  датам  чи  іншим  показникам  можна  побудувати  на
закладці  угрупування.  Також,  для  аналізу  можна  виконувати  різні  типи
побудови віртуальних папок.

Таким  чином,  можна  стверджувати,  що  електронним  документообігом
повністю  охоплена  робота  загального  відділу,  відділу  кадрової  роботи  та
сектору контролю апарату районної державної адміністрації. 

Проводилося тестове підключення до системи в структурних підрозділах
районної  державної  адміністрації:  управлінні  праці  та  соціального  захисту
населення, відділі житлово-комунального господарства та будівництва, відділі
розвитку інфраструктури, відділі освіти. 

У 2014 році придбано модуль ЕЦП, 4 електронних цифрових підписи та
модуль Інтернет-пошта. Запуск модуля Інтернет-пошта можливий після надання
провайдером   Інтернет  додаткових  послуг.  Тестове  впровадження  ЕЦП  буде
проведено  у  ІІІ  кварталі  поточного  року.  Також  розглядається  можливість
об’єднання  реєстру  публічної  інформації  з  системою  електронного
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документообігу  з  пошуком  документів  безпосередньо  з  офіційного  сайту
районної державної адміністрації. 

З  метою  подальшого  повного  впровадження  системи  електронного
документообігу  FossDoc  в районній державній адміністрації, колегія районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату та
керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації
забезпечити сприяння впровадженню системи електронного документообігу у
районній державній адміністрації.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 
2.1. Визначити  відповідальну  особу  в  структурному  підрозділі  щодо

впровадження системи електронного документообігу.
2.2.  Провести  аналіз  номенклатури  документообігу  у  структурному

підрозділі  та  визначити  типи  документів,  що  будуть  внесені  до  системи
електронного документообігу.

2.3. Надати  пропозиції  сектору  інформаційно-комп’ютерного
забезпечення апарату районної державної адміністраціїщодо введення певних
типів документів до системи електронного документообігу та інформацію про
призначення відповідальної особи.

 3. Сектору інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату районної
державної адміністрації:

3.1. Активізувати  роботу,  спрямовану  на  впровадження  системи
електронного  документообігу  в  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації.

3.3.  Розробити  план  щодо  підключення  та  впровадження  системи
електронного  документообігу  в  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
Стрельник
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07

               засідання колегії районної державної адміністрації                     
від 30 липня 2015 року

7.  Про  організацію  роботи  з  контрольними  документами  в
структурних підрозділах районної державної адміністрації за  підсумками І
півріччя 2015 року.

Розглянувши питання про стан виконавської  дисципліни в структурних
підрозділах  районної  державної  адміністрації  за  підсумками  І  півріччя  2015
року,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  питання
підвищення  рівня  виконавської  дисципліни,  забезпечення  повного  та
своєчасного  виконання  завдань,  які  містяться  в  контрольних  документах,  є
одним із основних напрямів роботи районної державної адміністрації.

Протягом першого півріччя 2015 року з метою забезпечення своєчасного
виконання  розпоряджень  і  доручень  голів  обласної  та  районної  державних
адміністрацій, листів облдержадміністрації та інших контрольних документів в
апараті районної державної адміністрації постійно здійснювався контроль за їх
виконанням  шляхом  оперативно-технічного  відстеження,  систематичного
аналізу статистичних даних та перевірки організації і стану виконання завдань
безпосередньо на місцях з наданням практичної та методичної допомоги.

Щотижня готувалися інформації заступникам голови, керівнику апарату
районної  державної  адміністрації  щодо  необхідності  виконання  контрольних
документів підпорядкованими їм, згідно з розподілом обов’язків, структурними
підрозділами районної державної адміністрації.  

На початок 2015 року на контролі перебувало 583 документи. Протягом І
півріччя 2015 року районною державною адміністрацією взято на контроль 355
документів. Загальна кількість документів, що перебувала на контролі склала
938. 

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами
у звітному періоді структурними підрозділами районної державної адміністрації
було надано 1423 інформації (проміжних та остаточних) про виконання завдань,
зазначених  у  контрольних  документах,  що  в  середньому  складало  по  10
інформацій щоденно.

Протягом  І  півріччя  2015  року  було  отримано  177  документів  з  дуже
стислими термінами виконання, з них: 105 – з терміном виконання від 1 до 3
днів, 72 – від 4 до 7 днів. Виконання термінових документів потребувало з боку
безпосередніх  виконавців  певних  зусиль  і  створювало  додаткові  труднощі  в
роботі. 

За  звітний період  у  районній  державній  адміністрації  було  виконано в
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повному обсязі  та  знято  з  контролю 323 документи,  що складає  34,4  % від
загальної кількості контрольних документів (938), з них: 15 розпоряджень та 21
доручення  голови  обласної  державної  адміністрації,  16  розпоряджень,  2
доручення  голови  районної  державної  адміністрації,  199  листів  та  інших
документів  посадових  осіб  обласної  державної  адмінісстрації; 70  інших
документів  територіальних  органів  центральних  органів  виконавчої  влади,
правоохоронних та контролюючих органів, звернень депутатів місцевих рад, в
тому числі внутрішніх документів районної державної адміністрації.

Незважаючи  на  завантаженість  виконавців,  усі  контрольні  документи
були виконані без порушень термінів, встановлених авторами документів. Але
було  допущено  порушення  термінів  внутрішнього  контролю  виконання
документів.  А  саме:  управлінням  агропромислового  розвитку  районної
державної  адміністрації  та  відділом освіти районної державної  адміністрації,
що  свідчить  про  несвоєчасну  підготовку  проектів  відповідей,  надання  їх  на
ознайомлення  і  погодження  заступникам  голови  районної  державної
адміністрації,  відповідно  до  розподілу  обов’язків.  Зазначені  факти  було
розглянуто  на  нарадах  голови  з  розгляду  звернень  громадян  та  виконавської
дисципліни.

З  метою  підвищення  ефективності  виконання  поставлених  завдань  в
розпорядженнях  та  дорученнях  голови  Харківської  обласної  державної
адміністрації,  а  також  поетапного  їх  виконання,  сектором  контролю
продовжується практика підготовки та надання заступникам голови, керівнику
апарату  районної  державної  адміністрації  спеціального  «попередження»  про
необхідність  складання  планів  контролю  на  виконання  довгострокових
документів,  які  мають терміни виконання від  6  місяців  і  більше.  Складання
відповідних  «попереджень»,  яких  протягом  вказаного  періоду  було
підготовлено  22,  позитивно  впливає  на  своєчасність  та  якість  підготовки
відповідних планів. Але не всі структурні підрозділи відповідально ставляться
до підготовки вказаних планів. 

Для організації на належному рівні роботи відповідальних в структурних
підрозділах  районної  державної  адміністрації  особисто  з  кожним
новопризначеним проводяться співбесіди та  надається практична допомога  в
частині  організації  роботи  з  контролю  за  виконанням  документів.  Також,  з
метою  недопущення  зниження  рівня  виконавської  дисципліни  в  районній
державній  адміністрації  проводилися  перевірки  роботи  відповідальних  в
структурних  підрозділах  районної державної  адміністрації  в  частині
дотримання строків виконання документів, за якими здійснюється самостійний
контроль.

Завдяки   системі  електронного  документообігу  FossDoc  здійснюється
контроль  за  виконанням  документів  структурними  підрозділами  районної
державної адміністрації, своєчасне внесення вихідних номерів, відслідкування
термінів виконання документів та зняття документів з контролю. 

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  забезпечення  безумовного
виконання  Указу  Президента  України  від  26  липня  2005  року  №  1132/2005
«Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента
України» та  покращання виконавської  дисципліни в структурних підрозділах
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районної  державної  адміністрації  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне рекомендувати:

1. Першому заступнику голови райдержадміністрації, заступнику голови
районної державної адміністрації:

1.1. Попередити керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації  про  персональну  відповідальність  за  своєчасну  підготовку
проектів  відповідей  на  виконання  контрольних  документів,  надання  їх  на
ознайомлення  і  погодження  заступникам  голови  районної  державної
адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Щотижня на нарадах з керівниками структурних підрозділів районної
державної  адміністрації  заслуховувати  звіти  щодо  стану  виконання
контрольних документів.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Вжити заходів щодо удосконалення системи внутрішнього контролю

за  виконанням  документів,  спрямовану  перш  за  все  на  попередження
можливого невиконання, несвоєчасного або неповного виконання завдань.

2.2. Продовжити роботу щодо забезпечення своєчасного та на належному
рівні  складання  планів  контролю за  виконанням довгострокових документів.
Відповідні  плани,  в  частині  термінів  виконання  завдань,  погоджувати  з
сектором контролю апарату районної державної адміністрації та затверджувати
у  заступників  голови,  керівника  апарату  районної  державної  адміністрації
відповідно до розподілу обов’язків. 

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації:
3.1. Посилити  контроль  за  своєчасним  виконанням  контрольних

документів. Про можливий зрив їх виконання інформувати заступників голови
та  керівника  апарату  районної  державної  адміністрації  згідно  з  розподілом
обов’язків.

3.2. Постійно  надавати  структурним  підрозділам  районної  державної
адміністрації практичну та методичну допомогу щодо порядку та правильності
складання планів контролю за виконанням довгострокових документів.

3.3. Продовжити  практику  підготовки  спеціальних  «попереджень»  про
необхідність  складання  плану  контролю  за  виконанням  довгострокових
документів.

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

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герман
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	Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи із зверненнями громадян в Чугуївській районній державній адміністрації за І півріччя 2015 року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що за вказаний період на адресу районної державної адміністрації надійшло 345 звернень громадян, що на 25,5 % більше ніж за аналогічний період минулого року (2014 – 275). З урахуванням письмових та колективних звернень за І півріччя 2015 року до районної державної адміністрації звернулося 935 громадян (2014 – 1441), які у своїх зверненнях порушили 369 питань різноманітного характеру (2014 – 284).

