
ЗВІТ 

Чаплинської  районної  державної  адміністрації за жовтень 2019 року  
 

Протягом  жовтня 2019 року  діяльність районної державної 

адміністрації  була  спрямована на виконання положень Конституції України 

та законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну 

службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання 

корупції», забезпечення реалізації заходів, визначених актами та 

дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації та власних 

розпорядчих документів.  

У жовтні для розгляду та виконання до районної державної  

адміністрації надійшло 412 документів, зареєстровано 644 листи вихідної 

кореспонденції.    

 Головою районної  державної  адміністрації  видано 30  розпоряджень 

з  основної  діяльності., з них: 6 - на виконання розпоряджень  і  доручень  

вищестоящих органів  влади, 24 – за  власною  ініціативою;   та 9 

розпоряджень  - з  особового  складу.  

Видано 20 наказів керівника апарату районної державної адміністрації: 

2- з  основної  діяльності, 18  – з особового  складу.  

 Протягом місяця проводився моніторинг реалізації 729 завдань, 

визначених контрольними  документами, що на  10 %  більше, ніж  у  жовтні 

2018 року. 

Надійшло 2 запити про надання публічної інформації, з яких 1 було 

отримано від вищестоящих органів влади через систему електронного 

документообігу АСКОД, 1 – через  електронну пошту райдержадміністрації. 

Запити надійшли від фізичних осіб, стосувалися надання інформації про 

кількість зареєстрованих осіб, що відносяться до маломобільних груп 

населення, та надання копій містобудівних документів. Запити розглянуто та 

забезпечено надання інформації у встановлені чинним законодавством 

строки. 

Протягом жовтня 2019 року до Чаплинської  районної державної 

адміністрації надійшло 27  звернень громадян, з них  отримано: на місцеву 

телефонну «гарячу лінію» - 1; поштою – 3; від вищестоящих органів влади 

(через систему електронного документообігу АСКОД) – 2; від  ДУ 

«Херсонський  обласний  контактний центр» – 21.  

  Найбільше звернень надійшло від мешканців селищ Чаплинка (4) та       

Асканія-Нова (4). 

  У  жовтні до керівництва на особистих прийомах громадяни  не  

звертались (у 2018 році – 2). 

         Найчастіше  громадяни зверталися  до районної  державної  

адміністрації  з питань, що стосуються соціального захисту населення, а 

саме:  питання виплати монетизованої субсидії, призначення субсидії на 

житлово-комунальні послуги, нарахування та виплати державних соціальних 

допомог,  а також земельних відносин, комунального господарства.  

  Звернення, що надійшли до районної державної адміністрації 

розглянуті у встановлені законодавством терміни, на 23 звернення заявникам  
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надано відповіді  та   ґрунтовні роз’яснення, 4 звернення знаходяться 

на виконанні.  

 Проведено 1 засідання колегії Чаплинської районної державної  

адміністрації, на якому було розглянуто 7 актуальних питань: 4  стосувались  

виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку 

Чаплинського району на 2019 рік та бюджету району за 9 місяців 2019 року, 

стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної 

державної адміністрації, районних службах, виконавчих органах місцевого 

самоврядування по реалізації контрольних документів за підсумками ІІІ 

кварталу 2019 року, організації відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків 

району в 2019 році,  виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей 

влітку на період 2016-2020 років  та  схвалено 3  проекти змін до районних 

програм (програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період 

2018-2020 роки, програми розвитку інформаційного простору Чаплинського 

району на 2017-2020 роки, програми розвитку архівної справи в 

Чаплинському районі на 2020 рік) за результатами  яких прийнято відповідні 

розпорядження голови Чаплинської районної  державної  адміністрації,  

відповідні  проекти  змін  до  програм  подано на розгляд  Чаплинської  

районної  ради.  

Забезпечено підготовку матеріалів та організацію проведення:  5 

апаратних нарад при голові районної державної адміністрації;  1 засідання 

координаційної ради органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

1 колегії районної державної адміністрації; 2 наради-навчання з державними 

службовцями та керівниками структурних підрозділів; 1 наради з питань 

виконавської дисципліни в управліннях і відділах районної державної 

адміністрації.  

Підготовлено  плани роботи районної державної адміністрації на ІV 

квартал 2019 року  та   листопад 2019 року;  5  календарів основних заходів 

районної державної адміністрації; підготовку доручень, даних на зазначених 

нарадах; підготовку поздоровлень населення району з професійними та 

державними святами та забезпечити їх висвітлення на офіційному вебсайті 

районної державної адміністрації, підготовку вітальних матеріалів.   

Відповідно до районної програми щодо запровадження матеріального 

стимулювання окремих колективів та громадян на 2019 – 2020 роки», 

затвердженої рішенням ХХХІІ сесії VІІ скликання від 07 грудня 2018 року 

№ 554 на 2019 рік виділено кошти в сумі 35000 грн 00 коп. Протягом жовтня 

2019 року районною державною адміністрацією відповідно до розпоряджень 

голів районної державної адміністрації та районної ради використано 1 862 

грн 00 коп. для нагородження 6 окремих працівників Почесними грамотами 

та Подяками до державних та професійних свят (кошти витрачено на 

вручення грошової винагороди, придбання бланків грамот , подяк та рамок, 

перерахування податку).  

У  жовтні районну  державну адміністрацію профінансовано на суму 

812,2 тис. грн., що становить 100 % від запланованих. Бюджетні кошти були 

використані відповідно до кошторисних призначень та плану асигнувань на 
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заробітну плату та нарахування на заробітну плату в сумі 795,1 тис.грн., 

що становить 97,9 % від  загально профінансованої суми. Залишок коштв  

17,1 тис.грн. використані на оплату комунальних послуг та придбання 

вугілля для опалення адмінбудівлі.  

Капітальні, поточні ремонти та реконструкції у жовтні не 

проводились. Кошти на придбання основних засобів не виділялись та 

відповідно не здійснювались.  

Протягом жовтня 2019 року систематично проводився моніторинг 

суспільно-політичної ситуації в районі. 

 До Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики 

політики обласної державної адміністрації направлено 22 інформації щодо 

суспільно-політичної ситуації та діяльності суб’єктів політичного процесу в 

районі, основних подій життєдіяльності району, а також складено звіт про 

суспільно-політичну ситуацію по району за жовтень 2019 року.  

Протягом жовтня 2019 року головою районної державної адміністрації 

проведено 3 зустрічі з релігійними громадами району, а саме: ПЦУ, УПЦ, 

Християнами Віри Євангельської, мусульманськими громадами ДУМУ та 

Незалежної мусульманської церкви “Шовковий шлях” ,  на  яких обговорено 

питання участі релігійних громад району в суспільному житті району та 

вихованні молоді.  

Згідно запланованих заходів по Програмі розвитку інформаційного 

простору Чаплинського району на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням 

районної ради від 31 жовтня 2017 року № 370 із змінами, внесеними 

рішенням сесії районної ради від 01 червня 2018 року № 480. До газети 

«Голос Таврії» надано 3 інформаційні матеріали щодо діяльності районної 

державної адміністрації та її структурних підрозділів. На офіційному веб-

сайті районної державної адміністрації стосовно подій соціально-

економічного та культурного життя громади району висвітлено 36 

інформацій та 1 інформацію направлено на розміщення на офіційному веб-

сайті обласної державної адміністрації. На офіційній сторінці районної 

державної адміністрації в соціальній мережі “Фейсбук” висвітлено 28 

інформацій.  

Фінансування заходів вищезгаданої програми здійснено у серпні 2019 

року, в сумі 25,7 тис. грн (виготовлення та встановлення настінних та 

наземних рекламних конструкцій для розміщення соціальної реклами — 19.3 

тис. грн; забезпечення функціонування мережі з використанням волокно- 

оптичних ліній високошвидкісного інтернету — 6,4 тис. грн). У жовтні 2019 

року фінансування заходів програми не проводилося.  

Згідно районної цільової програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства на 2017 - 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 

29 грудня 2017 року № 411, в районній державній адміністрації проведено 

наступні заходи. У жовтні 2019 року у районній державній адміністрації за 

участю представників райдержадміністрації проведено засідання 

громадської ради при районній державній адміністрації під час якого із 

числа членів громадської ради оновленого складу було обрано голову 
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громадської ради .  Згідно орієнтовного плану консультацій з 

громадськістю на 2019 рік представниками структурних підрозділів 

районної державної адміністрації проведено 2 консультації з громадськістю, 

які стосувалися питань програми індивідуального житлового будівництва на 

селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» і 

питання стану реалізації регіональної цільової програми запобігання та 

лікування серцево - судинних захворювань на 2017 - 2021 роки.  

Фінансування заходів із районного бюджету по районній цільовій 

програмі сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 - 2020 роки 

не передбачено. 

Протягом жовтня поточного року забезпечено участь у розгляді судами 

першої інстанції 4 цивільних справ. Також здійснено правовий супровід 1 

адміністративної справи в суді апеляційної та 1 адміністративної справі в 

суді касаційної інстанції. По цим справам районна державна адміністрація 

приймала участь в якості відповідача або третьою сторони.  

З правових питань структурним підрозділам органу виконавчої влади 

надано методичну допомогу під час підготовки розпоряджень голови 

районної державної адміністрації, наказів керівника її апарату, інших 

нормативних актів, крім того, у складанні відповіді на запити згідно до 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», на звернення 

громадян, у тому числі, що надійшли на урядову «гарячу лінію» та під час 

прийому керівництвом районної державної адміністрації.  

Рішенням XXVІІІ сесії VІ скликання районної ради від 01 червня 2018 

року № 478 «Про районну програму територіальної оборони на 2018-2019 

роки» (із змінами) затверджено районну програму територіальної оборони на 

2018- 2019 роки. Програмою передбачено проведення наступних заходів:  

1) забезпечення підрозділів територіальної оборони приміщеннями та 

обладнанням;  

2) забезпечення підрозділів територіальної оборони обмундируванням 

та спорядженням, у тому числі спеціальним;  

3) навчання особового складу підрозділів територіальної оборони 

виконанню завдань із захисту органів державної влади, органів військового 

управління, охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій;  

4) організаційні та підготовчі заходи щодо підготовки формувань 

територіальної оборони та військово-патріотичного виховання.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації цієї 

програми, складає 800 тис грн. Джерела фінансування – районний бюджет та 

бюджети сільських, селищних рад. У 2018 році виділено на реалізацію 

Програми 15000 грн. Використано – 14962,72 грн. У 2019 році кошти на 

реалізацію вказаної програми не виділялися.  

Згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 

липня 2019 року № 178 «Про проведення в районі призову громадян України 

на строкову військову службу у жовтні-грудні 2019 року» в районі 

проводиться осінній призов на строкову військову службу.  
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Районною державною адміністрацією спільно з районним 

військовим комісаріатом та органами місцевого самоврядування проводяться 

організаційні та практичні заходи, пов’язані з підготовкою та проведенням у 

визначені строки призову громадян України на строкову військову службу. 

Планове завдання в Збройні Сили України та інші військові формування 

доведене до району в кількості 36 чоловік.  

Станом на 25 жовтня 2019 року у команди призначено 14 осіб, що 

становить 38,8%.  

Районною державною адміністрацією спільно з Чаплинським районним 

військовим комісаріатом та сільськими, селищними радами постійно 

проводяться заходи щодо відбору кандидатів на військову службу за 

контрактом. Зокрема, на офіційному веб-сайті та сторінці Facebook районної 

державної адміністрації щотижня розміщуються інформаційно-

роз’яснювальні та агітаційні матеріали стосовно популяризації військової 

служби за контрактом. На IV квартал 2019 року встановлено планове 

завдання у обсязі 20 осіб. Станом на 31 жовтня 2019 року проведеними 

спільними заходами відповідальних осіб районної державної адміністрації, 

органів місцевого самоврядування та районного військового комісаріату 

відібрано 6 осіб на військову службу за контрактом, із них уклали контракти 

– 4 особи. 

25 жовтня 2019 року на нараді-навчанні з керівниками структурних 

підрозділів апарату районної державної адміністрації розглянуто питання: 

«Про обмеження щодо виконання службових повноважень чи свого 

становища відповідно до статті 22 Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Видано 32 накази, якими внесено зміни до персональних даних 436 

виборців, надіслано 5 запитів щодо уточнення персональних даних 47 

виборців.  

Здійснювалось поновлення бази даних Державного реєстру виборців на 

основі відомостей Чаплинського РС УДМС у Херсонській області, 

Чаплинського районного суду, Чаплинської районної лікарні, відділу 

Державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби 

Чаплинського районного управління юстиції, органів місцевого 

самоврядування. Завантажено та опрацьовано засобами АІТС ДРВ всього 22 

відомості періодичного поновлення стосовно 237 записів. Внесено зміни до 

адресного реєстру у зв’язку з присвоєнням та змінами поштових адрес, у 

зв’язку з чим було внесено зміни до виборчих дільниць. На підставі змін 

внесених до опису/складу постійно діючих виборчих дільниць було 

відкореговано шар постійних виборчих дільниць в розділі “Картографічні 

матеріали” АІТС. 

Проведено аналіз виконання програми економічного, соціального та 

культурного розвитку Чаплинського району на 2019 рік за 9 місяців 2019 

року. 

 Представники відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму 

Чаплинської районної державної адміністрації прийняли участь:  
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- 09 жовтня 2019 року у практичних семінарах у форматі 

онлайн - конференції «ТРУКОНФ» з питань використання електронної 

торгової системи «ProZorro.Продажі»;  

-17 жовтня 2019 року в онлайн-конференції «ТРУКОНФ» ознайомчий 

захід із впровадження пілотного проекту єдиної автоматизованої системи 

планування місцевих бюджетів 2 - 21 жовтня 2019 року в онлайн - опитувані 

на тему “Державна служба в Україні: Ваша точка зору”.  

У жовтні 2019 року проаналізовано  виконання бюджету району за 9 

місяців 2019 року. Підготовлено матеріали по виконанню дохідної частини 

загального фонду місцевих бюджетів району за дев’ять місяців 2019 року для 

розміщення на сайті районної  державної  адміністрації.  

24 жовтня 2019 року проведено засідання комісії районної державної 

адміністрації з питань наповнення місцевих бюджетів та бюджету 

Пенсійного фонду України. До  фінансового  відділу районної  державної  

адміністрації  надійшло  69 заявок на фінансування коштів з районного 

бюджету, які  профінансовано  в  повному  обсязі.  

У жовтні 2019 року проведено 2 засідання комісії по призначенню 

громадянам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та 

субсидії. Проведено обстеження 252 сімей з метою підтвердження їх права на 

призначення державних соціальних допомог та здійснено 252 перевірки 

достовірності інформації про доходи отримувачів допомог. За результатами 

комісії призначено 162 різних видів допомог сім’ям та пільг.  

На персоніфікованому обліку в управлінні соціального захисту 

населення перебуває 7041 пільговиків. За жовтень до управління звернутись 

14 осіб щодо оформлення пільг.  

Для виплати компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи з державного та 

обласного бюджетів заплановано на 2019 рік 64,3 тис. грн., надійшло та було 

виплачено кошти у сумі 47,9 тис. грн. 63 чол., що становить 74,5 %.  

Кредиторська заборгованість по програмі «Пільги на медичне 

обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

відсутня.  

У жовтні надана щомісячна адресна допомога внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг 60 особам на суму 479,6 тис. грн.  

По державній програмі «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, 

жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» виплачено 

матеріальну допомогу 2 малозабезпеченим особам, 3 особам з інвалідністю 

та 1 дитині з інвалідністю на суму 4,5 тис. грн., надана одноразова 

матеріальна допомога 1 особі, яка постраждала від торгівлі людьми в сумі 5,8 

тис. грн.  

На державну допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

тимчасову допомогу дітям обсяг бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 

52344,3 тис. грн., профінансовано – 36761,2 тис. грн., що становить 70,2% 

виконання річного плану.  
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Для надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 

допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, компенсаційної 

виплати непрацюючій 2 працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку на 2019 

рік заплановано видатків у сумі 20216,7 тис. грн. та профінансовано – 

15594,9 тис. грн., що становить 77,1 %.  

Для забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування 

витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу та оплату житлово-комунальних послуг обсяг бюджетних 

призначень на 2019 рік складає 30569,0 тис. грн. У зв’язку з внесеними 

змінами обсяги фінансування зменшилися на 12893,7 тис. грн. та складає 

17675,3 тис. грн. Профінансовано 15350,0 тис. грн., що становить 75,5 % 

виконання плану.  

По районній програмі «Доступні ліки на 2018-2020 роки» було 

заплановано та відшкодовано вартість лікарських засобів на суму 174,5 тис. 

грн., що становить 100 % виконання річного плану. Відповідно до районної 

програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2018-2020 

роки» заплановано на 2019 рік 175,0 тис. грн. У зв’язку з внесеними змінами 

обсяги фінансування збільшилися на 50,0 тис. грн. з початку року надано 

одноразову матеріальну допомогу 45 мешканцям району, у яких вперше 

виявлено онкологічне захворювання на суму 225,0 тис. грн. та становить 100 

%.  

По районній програмі «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, 

соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки» для 

забезпечення виплати щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам 

бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років заплановано на 2019 рік 

24,0 тис. грн. профінансовано за рахунок дотацій селищних та сільських рад з 

початку року 7 чол. у сумі 17,4 тис. грн. та складає 72,5 % виконання даної 

районної програми.  

Для забезпечення надання пільг інвалідам по зору І та ІІ групи на 

комунальні послуги, тверде паливо скраплений газ, електроенергію, 

телефонний зв’язок заплановано 80,0 тис. грн., профінансовано – 51,4 тис. 

грн. 45 чол., що становить 64,3 % виконання плану.  

Для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги у 2019 році виділено 35,0 тис. грн., станом на 01 

листопада 2019 року профінансовано 28,9 тис. грн. та складає 82,6 %. 

Забезпечено виконання районної комплексної Програми виконання в 

районі Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на період до 2022 року. Всього на забезпечення виконання заходів 
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Програми на 2019 рік виділено 35 000 грн., з них станом на 01 листопада 

2019 року використано 21711 грн. 34 коп., що становить 62%.  

Проведено 1 засідання комісії з питань захисту прав дитини, 

розглянуто 14 питань. За результатами розгляду видано 12 розпоряджень 

голови районної державної адміністрації.   

Станом на 01 листопада 2019 року на первинному обліку дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває - 51 дитина-сирота та 

67 дітей, позбавлених батьківського піклування (всього – 118 дітей), які 

перебувають: під опікою, піклуванням – 64 дитини, в прийомних сім’ях – 18 

дітей, в дитячих будинках сімейного типу – 25 дітей, під опікою держави – 8 

дітей (2 дітей- інвалідів в інтернатних закладах, 4 дітей в КЗ ХОР 

«Херсонський обласний Будинок дитини», 1 дитина в ПТУ, 1 дитина в КЗ 

ХОР «Центр соціально- психологічної реабілітації дітей»), в сім’ї 

патронатного вихователя – 3 дітей.  

Протягом жовтня 2019 року здійснено 5 виїздів в населені пункти, 

обстежено 28 сімей, в яких проживає 67 дітей, попереджено про 

адміністративну відповідальність 8 батьків та 5 дітей.  

Проведено зустрічі з учнівськими колективами ОЗ НВК «Чаплинська 

школа-гімназія».  

Протягом жовтня: 

-  щотижнево проводились «чисті четверги», до участі в яких 

залучалась громадськість, широкі верстви населення, працівників 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності;  

- проводився  щоденний моніторинг стану проходження в районі 

опалювального сезону 2019/20 року;  

- 17 жовтня 2019 року проведено засідання районної робочої групи з 

питань аналізу розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні 

послуги та тарифної політики;  

- 02 жовтня 2019 року проведено засідання комісії ТЕБ та НС;  

- підготовлено та видано 1 містобудівні умови та обмежень забудови 

земельних ділянок, 1 будівельний паспорт забудови земельної ділянки, 9 

паспортів на розміщення ТС та 14 проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок під існуючі житлові будинки;  

- проведено інвентаризацію пам’ятників та пам’ятних знаків (дошок), 

встановлених для вшанування захисників, загиблих на сході України;  

Відповідно до кошторису відділ містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства та надзвичайних ситуацій Чаплинської районної 

державної профінансовано в сумі 40,450 тис. грн, що становить 100 відсотків 

від запланованих. Бюджетні кошти використані відповідно до кошторисних 

призначень та плану асигнувань. Капітальні, поточні ремонти та 

реконструкції у вересні не проводились. Кошти на придбання основних 

засобів не виділялись та відповідно не здійснювались  

Відділом агропромислового розвитку районної державної адміністрації 

проведено нараду з питань організації відзначення Дня працівників 

сільського господарства. Забезпечувалось щоденне оперативне інформування 
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Департаменту агропромислового розвитку обласної державної 

адміністрації про хід сільськогосподарських робіт в районі.  

Проведено позапланову перевірку наявності документів з особового 

складу (кадрових питань) одного фонду (колгосп ім.Кірова). Втрачених 

документів не виявлено.  

На державне зберігання надійшло 66 справ управлінської документації. 

План надходження документації до архівного відділу виконано на 100%.  

Архівним відділом погоджено 2 номенклатури справ на 2020 рік 

(Асканія-Нова ОТГ, Хлібодарівська сільська рада).  

Протягом жовтня 2019 року до архівного відділу надійшло 115 

соціально-правових запити. Виконано – 104. Із них: позитивних – 95, 

негативних - 9. Тематичних запитів надійшло 15, виконано -15, (14 запитів 

позитивних, 1- негативний), із них 6 платних  на суму 669,56 грн.  

Підготовлено  інформацію до 225-річчя смт Чаплинка, яку розміщено 

на сайті районної державної адміністрації.  

У  жовтні за упорядкування документів Чаплинського районного 

центру зайнятості за 2015-2018 роки, архівним  відділом згідно акта 

виконаних робіт отримано 1600 грн. 


