
Протокол № 2
засідання Громадської ради

при Чугуївській райдержадміністрації

від 31.03.2017р.                                                                       м. Чугуїв

Присутні члени громадської ради: 10 чол.

Порядок денний:

        1. Про підсумки  виконання бюджету району за 2016 рік та завдання на
2017 рік.

2. Про виконання районної Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства на 2014-2016 роки.

3. Про підготовку господарств району до проведення весняно-польових
робіт у 2017 році.

4. Про удосконалення процесу надання комунальних послуг.
            
І. СЛУХАЛИ: про підсумки  виконання бюджету району за 2016 рік та

завдання на 2017 рік.
Начальник фінансового управління райдержадміністрації Т.М. Бурейко

доповіла,  що  за  підсумками  2016  року  бюджет  району  за  доходами
загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на
120,7%,  надходження  склали  82,1  млн.  грн  при  плані  68  млн.  грн,  тобто
додатково одержано 14,1 млн. грн. План по податку на доходи фізичних осіб
виконано на 114,4%, по платі за землю – на 126,1%, по єдиному податку – на
131,6%.

Трансферти з державного бюджету надійшли в повному обсязі, освітня
субвенція – 47,7 млн. грн, медична субвенція – 57,1 млн. грн, базова дотація –
3,8 млн. грн, стабілізаційна дотація – 3,1 млн. грн. Т.М. Бурейко докладно
розповіла про освоєння цих коштів та субвенції з обласного бюджету. 

Сільським та селищним бюджетам перераховано з районного бюджету
цільові субвенції на утримання закладів дошкільної освіти, культури та інші
видатки  в сумі  10,4 млн. грн. За 2016 рік всі 20 місцевих бюджетів району
виконані як за доходами, так і за видатками. Значне перевиконання доходної
частини мають такі ради як Юрченківська, Великобабчанська, Зарожненська,
Мосьпанівська.

При розрахунку обсягу фінансового ресурсу  місцевих бюджетів на 2017
рік  враховувалися зміни у підходах до формування дохідної та видаткової
частини місцевих бюджетів та зміни у трансфертній політиці й організації
міжбюджетних відносин.



Структура видатків загального фонду зведеного бюджету (без цільових
трансфертів)  така:  зарплата з нарахуваннями – 147,9  млн. грн; комунальні
послуги та енергоносії – 24,7 млн. грн; продукти харчування – 2,9 млн. грн;
медикаменти – 2,2 млн. грн; інші видатки – 20,2 млн. грн; субвенції селам та
селищам – 12,9 млн. грн. Всього – 210,8 млн. грн.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІ.  СЛУХАЛИ: про  виконання  районної  Програми  сприяння  розвитку
громадянського суспільства на 2014-2016 роки.

З  цим  питанням  присутніх  ознайомила  начальник  відділу  масових
комунікацій  райдержадміністрації  М.А.  Отченашко.  Вона  сказала,  що
програма мала на меті створення сприятливих умов для подальшого розвитку
громадянського  суспільства  у  районі,  залучення  громадян  до  процесу
прийняття рішень на місцевому рівні, зміцнення громадянського суспільства
на засадах впровадження принципів належного врядування.

4 громадські організації, які виникли у 2015 році, пов'язані із залученням
коштів  міжнародної  допомоги  для  розвитку  населених  пунктів  району  –
селищ Есхар, Новопокровка, Малинівка і села Мосьпанове. Таким чином, за
сприяння  райдержадміністрації  органи  місцевого  самоврядування
використали  можливості  громадської  організації  для  вирішення  місцевих
проблем.  Новопокровці,  розробивши  документи  на  конкурс,  виграли
міжнародний  грант  на  суму  32,5  тис.  євро  для  ремонту  та  матеріально-
технічного  оснащення  селищного  будинку  культури.  З  допомогою
громадськості  виконавчі  комітети Малинівської,  Есхарівської  селищних та
Мосьпанівської сільської рад за програмою ПРООН отримали по 10 тис. дол.
на  втілення  енегрозберігаючих  заходів  на  об’єктах  соціальної
інфраструктури (пластикові вікна в дитячих закладах). 

При райдержадміністрації з 2010 року діє Громадська рада, утворена для
сприяння  участі  громадськості  у   формуванні  та  реалізації  державної
політики,  налагодження  ефективної  співпраці  державного  органу  з
громадськістю.  З  кінця  2016  року  розпочалася  робота  над  формуванням
нового складу громадської ради, і на  установчих зборах за участю інститутів
громадянського  суспільства  у  січні  поточного  року  громадську  раду  при
райдержадміністрації  створено  вже  вчетверте.  Райдержадміністрацією,
наголосила М.А.  Отченашко,  відпрацьовано та  застосовуються більшість  з
інструментів взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського
суспільства. 

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  про  підготовку  господарств  району  до  проведення
весняно-польових робіт у 2017 році. 

2



Начальник  управління  агропромислового  розвитку  райдержадміністрації
Г.М. Олексієвець сказала,  що ще до початку польових робіт господарствами
району  було  вжито  заходів,  направлених  на  збереження  і  підвищення
досягнутих  обсягів  виробництва  зернових,  технічних  культур  та  овочів.
Посіяно  13130га  озимини,  проведено  її  перше  підживлення  азотними
добривами та прикрито вологу на полях.

Далі вона розповіла про плани сільськогосподарських підприємств щодо
структури посівних площ. В районі планують збільшити площу посіву гречки
та відновити посіви цукрового буряка.

Управління  агропромислового  розвитку  райдержадміністрації  націлює
керівництво господарств  на  впровадження новітніх  технологій  вирощування,
збільшення  використання  мінеральних  та  органічних  добрив,  на  ефективне
використання енергоносіїв, засобів захисту рослин. 

Райдержадміністрацією  ведеться  постійний  моніторинг  ходу  весняно-
польових робіт, стану розвитку озимих культур.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається). 

ІV. СЛУХАЛИ: про удосконалення процесу надання комунальних послуг.
З  цього  питання  виступила  начальник  відділу  житлово-комунального

господарства, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації І.В. Володь-
ко.  Сусідня  Польща,  сказала  вона,  розпочала  повне  реформування  житлово-
комунального сектора ще в 90-х роках, і зараз ми маємо наочний приклад, як і
що потрібно робити, щоб якість нашого життя поліпшилася.

За новим законодавством, мешканці багатоквартирних будинків, об’єднані
в ОСББ,  щоб здійснювати управління своїми будинками без участі  держави,
мають право обрати відповідальну людину з-поміж себе або знайти на стороні
керуючого (керуючу компанію), що відповідатиме за добробут жителів буди-
нку. Для тих, хто не подбав про своєчасне створення ОСББ, можливий варіант,
коли держава “закріпить” за будинком керуючу компанію.

В нашому районі  у  минулому році  органами місцевого  самоврядування
було проведено конкурси щодо визначення управителя житловим фондом. В
селищах  Есхар  та  Кочеток  137  будинків  комунальної  власності  зараз
обслуговуються двома приватними підприємствами ФОП «Кастеров» та ФОП
«Ананьєв», а в селищі Малинівка управління 11 будинками здійснює місцеве
КП «Малинівка». Їх завданням є вийти на якісно новий рівень обслуговування.

УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

Голова громадської ради                                               Н.Г. АЛЕКСЕНКО

Секретар засідання                                                         Л.С. ШУМЕЙКО
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