
ЗВІТ 

Чаплинської  районної  державної  адміністрації за вересень 2019 року  
 

Протягом  вересня 2019 року  діяльність районної державної 

адміністрації  була  спрямована на якісне,  повне  та своєчасне   виконання   в 

районі  актів  і доручень Президента України,  Кабінету Міністрів України,  

інших  центральних органів виконавчої влади,  розпоряджень  і доручень 

голів  обласної   та  районної  державних  адміністрацій. 

         Станом на 30  вересня  2019 року для розгляду та виконання до 

районної державної  адміністрації надійшло 3213 документів,  із них 340 - у 

вересні,  надійшов 1 запит про надання публічної інформації, який 

розглянуто та забезпечено надання інформації у встановлені чинним 

законодавством строки. Головою  районної  державної  адміністрації видано 

30 розпоряджень  з основної  діяльності,  із них: 4  на  виконання завдань  

вищестоящих  органів, 26 ініціативних, надано  1 доручення. Протягом 

вересня проводився моніторинг реалізації 485 завдань, визначених 

контрольними  документами. 

          Розглянуто 40 звернень громадян,  які  отримано: на  особистому 

прийомі, у тому числі виїзному – 7; на місцеву телефонну «гарячу лінію» - 0; 

поштою – 0; від вищестоящих органів влади (через систему електронного 

документообігу АСКОД) – 4; від  ДУ «Херсонський  обласний  контактний 

центр» – 29. Найбільше звернень надійшло від мешканців селищ Чаплинка 

(5) та       Асканія-Нова (6), сіл Преображенка (9), Кучерявоволодимирівка 

(3). У порівнянні   із попереднім  роком  збільшилась  кількість громадян,  які 

звертались до  керівництва  на  особистих прийомах – 7  проти 1.          

Найчастіше громадяни зверталися  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, заявникам  

надано відповіді  та   ґрунтовні роз’яснення, 2 звернення залишено на 

контролі керівництва до вирішення порушених питань.  

Проведено засідання колегії Чаплинської районної  державної  

адміністрації, на якому було розглянуто 5 питань, що стосувались стану 

підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-

культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період  2019/20 року 

та 4 проектів районних  програм ( проект програми розвитку архівної справи 

в Чаплинському районі на 2020 рік;  проект програми поліпшення 

життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та 

осіб з інвалідністю на 2020 рік; проект районної програми матеріально-

технічного забезпечення управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації на 2020 рік;  проект районної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2020 рік) за результатами яких прийнято 5 

розпоряджень голови Чаплинської районної  державної адміністрації.  

Підготовлено 1 подання голові Херсонської обласної державної 

адміністрації щодо нагородження Почесною грамотою голови обласної 



державної адміністрації військовослужбовця Могилевського Р.М. з нагоди 

Дня захисника України.  

Забезпечено підготовку матеріалів та організацію проведення: 5  

апаратних нарад при голові районної державної адміністрації; 2  апаратних 

нарад при керівнику апарату районної державної адміністрації;   нараду-

навчання з державними службовцями та керівниками структурних 

підрозділів;    нараду з питань виконавської дисципліни в управліннях і 

відділах районної державної адміністрації;  засідання   координаційної ради 

органів виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування районної 

державної адміністрації; оновлено  паспорт Чаплинського району, 

інтегровану довідку Чаплинського району. 

 Підготовлено  плани роботи районної державної адміністрації на ІV 

квартал 2019 року  та  на жовтень 2019 року;  5 щотижневих   календарів 

основних заходів районної державної адміністрації, поздоровлення 

населення району з професійними та державними святами та висвітлено їх  

на офіційному вебсайті районної державної адміністрації.  

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. З 01 січня по 30 

вересня 2019 року відповідно до розпоряджень голів районної державної 

адміністрації та районної ради використано 21111 грн 00 коп. для 

нагородження 90 осіб Почесними грамотами та Подяками до державних та 

професійних свят. 

За вересень 2019 року, відповідно до кошторису,  районну  державну 

адміністрацію профінансовано на суму 925,1 тис. грн., що становить          

100 відсотків від запланованих. Бюджетні кошти були використані 

відповідно до кошторисних призначень та плану асигнувань. 

Протягом вересня 2019 року підготовлено 20 інформацій щодо 

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

районі, а також основних подій життєдіяльності району.  

У вересні 2019 року у районній державній адміністрації проведено 

установчі збори по оновленню складу громадської ради при районній 

державній адміністрації.  

Згідно запланованих заходів по Програмі розвитку інформаційного 

простору Чаплинського району на 2017 - 2020 роки до газети «Голос Таврії» 

надано 12 інформаційних матеріалів щодо діяльності Президента України, 

обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та її 

структурних підрозділів. На офіційному вебсайті районної державної 

адміністрації висвітлено 46 інформацій стосовно подій соціально-

економічного та культурного життя громади району та 3 інформації 

направлено на розміщення на офіційному вебсайті обласної державної 

адміністрації. На офіційній сторінці районної державної адміністрації в 

соціальній мережі “Фейсбук” опубліковано 40 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 

волоконно-оптичних ліній високошвидкісного інтернету — 6,4 тис. грн). 

Протягом вересня поточного року забезпечено участь представника 

районної державної адміністрації у розгляді судами першої інстанції  у 7 

справах, з них: 2 позови у судах загальної юрисдикції, 2  - господарським та               

1 адміністративному позовах.  

Забезпечено правовий супровід у 1 справі в суді апеляційної та 1 

справі суді касаційної інстанції. У цих справах районну державну 

адміністрацію залучено до участі в якості відповідача або третьою стороною.  

Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної 

державної адміністрації протягом вересня 2019 року підготовлено 47 

інформацій на  виконання доручень Розпорядника Реєстру  - Центральної 

виборчої комісії, 63 листи до відділу адміністрування Державного реєстру 

виборців обласної державної адміністрації з питань діяльності відділу та 

виконання вказівок розпорядника Реєстру, 39 наказів керівника відділу 7 

запитів щодо уточнення персональних даних 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 26 

відомостей періодичного поновлення стосовно 285 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 цих змін було відкореговано шар постійних виборчих 

дільниць в розділі “Картографічні матеріали” АІТС. 

Представники відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму 

Чаплинської районної державної адміністрації прийняли участь:  у м. Херсоні 

в урочистому святкуванні Дня підприємця та відзначення кращих суб'єктів 

підприємницької діяльності району; у практичних семінарах у форматі 

онлайн - конференції «ТРУКОНФ» з питань використання електронної 

торгової системи «ProZorro.Продажі».  

Видано розпорядження голови районної державної адміністрації  від 13 

вересня 2019 року № 208 «Про організацію роботи щодо формування 

проекту районного бюджету на 2020 рік та складання його прогнозу на 2021-

2022 роки». Підготовлено матеріали по виконанню дохідної частини 

загального фонду місцевих бюджетів району за вісім місяців 2019 року та 

розміщено на вебсайті районної  державної  адміністрації.  

26 вересня 2019 року проведено засідання комісії районної державної 

адміністрації з питань наповнення місцевих бюджетів та бюджету 

Пенсійного фонду України.  

Надійшло 62 заявки на виділення коштів з районного бюджету, з них 

фактично профінансовано, відповідно до розпорядження про виділення 

коштів загального фонду, 61 заявку.  

Проведено  засідання комісії по призначенню громадянам державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та субсидій. Проведено 



обстеження 64-х сімей з метою підтвердження їх права на призначення 

державних соціальних допомог та здійснено 64 перевірки достовірності 

інформації про доходи отримувачів допомог. За результатами комісії 

призначено 54 різних види допомог сім’ям та 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 45,9 тис. грн. 63 особам. Кредиторська 

заборгованість по програмі «Пільги на медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» відсутня.  

У вересні надана щомісячна адресна допомога внутрішньо 

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

оплату житлово-комунальних послуг 60 особам на суму 438,2 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 

55150, 0 тис. грн , профінансовано – 29696,3 тис. грн.  

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 працездатній особі, яка доглядає за особою з 

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

рік заплановано видатки у сумі 15410,9 тис. грн. та профінансовано – 11923,8 

тис. грн.   

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. та профінансовано -  13456,0 

тис. грн.  

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

заплановано та відшкодовано вартість лікарських засобів на суму              

174,5 тис. грн.  

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.  



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 8 осіб на суму 16,0 тис. грн.  

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 –                

48,5 тис. грн. 45 особам.  

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., профінансовано   

28,9 тис. грн. 

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 виконання заходів Програми на 

2019 рік виділено 35 000 грн., з них станом на 01 жовтня 2019 року 

використано 11535 грн. 74 коп., що складає 33 %.  

Проведено 2 засідання комісії з питань захисту прав дитини, 

розглянуто 14 питань. За результатами прийнято 14 рішень.   

На первинному обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування перебуває - 52 дитини-сироти, 69 дітей, позбавлених 

батьківського піклування (всього – 121 дитина), які перебувають: під опікою, 

піклуванням – 67 дітей, 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 вересня 2019 року здійснено 4 виїзди в населені пункти, 

обстежено 11 сімей, в яких проживає 30 дітей, попереджено про 

адміністративну відповідальність 7 батьків та 2 дітей. Проведено зустрічі з 

учнівськими колективами 3-х навчальних закладів. 

Координаційною комісією з питань підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі у вересні 2019 року проведено 2 засідання, 

розглянуто 7 клопотань мешканців району. Щотижнево проводяться «чисті 

четверги», до участі в яких залучено громадськість, широкі верстви 

населення, працівників підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності. 06 вересня 2019 року проведено засідання комісії ТЕБ та НС,                 

26 вересня 2019 року проведено засідання архітектурно - містобудівної ради. 

Протягом вересня 2019 року підготовлено та видано 2 містобудівні умови та 

обмеження забудови земельних ділянок, погоджено 29 проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок під існуючі житлові будинки.  

Відповідно до районної програми розвитку фізичної культури і спорту 

на 2016-2019 роки, яку затверджено XХХVІ сесії VII скликання від 19 квітня 

2019 року № 643 року протягом 2019 року для забезпечення участі 



спортсменів у районних змаганнях і обласних Спартакіадах серед державних 

службовців та представників органів місцевого самоврядування Херсонщини. 

Крім того, на відряження збірної команди державних службовців (25 осіб) з 

24 по 26 травня 2019 року до смт Лазурне Скадовського району Херсонської 

області та на обласну спартакіаду серед представників органів місцевого 

самоврядування Херсонщини (28 осіб) до с. Стрілкове Генічеського району з 

20 по 22 вересня 2019 року всього використано кошти у сумі 46700,00 грн.  

У Центрі надання адміністративних послуг районної державної 

адміністрації  за вересень 2019 року оброблено 486 звернень громадян, 

надано 83 консультації та 474 адміністративні послуги. 

Реєстраторами районної державної адміністрації було прийнято         

398 заяв з питань реєстрації речових на нерухому майно та їх обтяжень,  на 

зберігання надійшло 152 справи.  

Схвалено проект Програми розвитку архівної справи в районі на         

2020 рік та винесено на розгляд районної ради.  Проведено засідання 

експертної  комісії, на  якому  розглянуто описи справ  2  установ-джерел 

формування НАФ, позапланову перевірку наявності документів з особового 

складу (кадрових питань) у 2 фондах (Чаплинський райпобуткомбінат та 

підприємство «Побут»). На державне зберігання надійшло 59 справ 

управлінської документації та кадрових питань (особового складу). План 

надходження документації до архівного відділу виконано на 40% у зв’язку зі 

значним перевиконанням планових показників у І кварталі 2019 року. Всі 

справи, які надійшли на державне зберігання закартоновано, цей показник 

виконано на 100%. Архівним відділом погоджено 2 інструкції з діловодства 

(фінансовий відділ та управління агропромислового розвитку). Протягом 

вересня 2019 року до архівного відділу надійшло   90 соціально-правових 

запитів.  Виконано – 90. На них надано 82  позитивні  відповіді  та  8 

негативних. Надійшло 7 тематичних запитів, із них: 1 платний  на суму 

108,44 грн. Відповідно до програми розвитку архівної справи в районі на 

2019 рік, яку затверджено рішенням № 559 ХХХІІ сесії УІІ скликання від 09 

грудня 2018 року, протягом 2019 року придбано 4 металеві стелажі 

(14600грн),   75 картонажних коробок (10400грн).  

 


