
Протокол № 3
засідання Громадської ради

при Чугуївській райдержадміністрації
  

від 26.10.2018                                                                                      м. Чугуїв

Присутні члени громадської ради: 8 чол.
Відсутні: В.С. Мараховська, А.І. Гуренко 

Порядок денний:

1. Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2018 року.
        2.  Про роботу щодо забезпечення  своєчасності  сплати податків та
ефективного використання бюджетних коштів. 
        3. Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання випускників 2018
року.
        4. Про висування кандидатур до складу ініціативної групи з підготовки
установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства. 

І. СЛУХАЛИ: про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2018
року.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації Т.М. Бурейко
докладно розповіла про підсумки виконання районного бюджету і роботу з
його наповнення за рахунок збільшення надходжень податку з доходів фізи-
чних осіб від виплати в повному обсязі заробітної плати, орендної плати за
земельні та майнові паї. 

За  підсумками  9  місяців  2018  року  бюджет  району  по  доходах
загального фонду з урахуванням трансфертів виконано на 99,6%, при плані з
урахуванням  змін  305,8  млн  грн  надійшло  304,7  млн  грн.  З  них  доходів
загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 55,8
млн грн при уточненому плані 50,7 млн грн, що становить 110,2%  або понад
плану одержано 5,1 млн грн. 

Доходи загального фонду проти аналогічного періоду минулого року
збільшились на 38,5% або на 15521,7 тис. грн за рахунок збільшення над-
ходжень податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку з
сільгоспвиробників,  рентної плати за користування надрами.

   
УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІ.  СЛУХАЛИ: про  роботу  щодо  забезпечення  своєчасності  сплати
податків та ефективного використання бюджетних коштів. 

 



Начальник  відділу  економічного  розвитку  і  торгівлі
райдержадміністрації  С.С.  Альошина  повідомила,  що  для  комплексного
вирішення  питання   щодо  забезпечення  своєчасності  сплати  податків  та
ефективного  використання  бюджетних  коштів розпорядженням  голови
райдержадміністрації  було  створено  комісію  з  питань  забезпечення
своєчасності  сплати  податків,  внесення  інших  обов’язкових  платежів  та
ефективного використання бюджетних коштів, і розповіла про її роботу.  

За  9  місяців  2018  року  комісією  проведено  9  засідань,  на  яких  роз-
глядалися питання виявлення відокремлених підрозділів підприємств та орга-
нізацій, які не сплачують податки до місцевих бюджетів району, здійснюючи
господарську діяльність на відповідній території, та стан погашення підприє-
мствами-боржниками заборгованості до бюджетів всіх рівнів та Пенсійного
фонду України.

 
УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається).

ІІІ.  СЛУХАЛИ:  про  підсумки  зовнішнього  незалежного  оцінювання
випускників 2018 року.

Про  заходи, вжиті для підвищення якості підготовки випускників 11-х
класів  до  зовнішнього незалежного  оцінювання,  поінформувала начальник
відділу  освіти райдержадміністрації  Т.В.  Бєлєвцова.  Зокрема,  проводились
тренінги  з  питань  підготовки  до  ЗНО;  розроблено  контрольні  роботи  для
випускників,  умови  яких  максимально  наближені  до  ЗНО;  відбулась
конференція  для  батьків  учнів  11-х  класів  та  у  кожному  закладі  освіти
проведено батьківські збори з питань особливостей проведення ЗНО-2018 та
підготовки  до  нього;  в  навчальних закладах  виділені  додаткові  години на
підготовку випускників до ЗНО.

В  результаті  у  порівнянні  з  2017  у  2018  році  відсоток  учнів,  які  не
подолали поріг «склав/не склав» знизився більше ніж у два рази, а цьогорічні
випускники з деяких предметів показали кращі результати, ніж торік.

 
УХВАЛИЛИ: взяти інформацію до відома (додається). 

ІV. СЛУХАЛИ: про висування кандидатур до складу ініціативної групи
з  підготовки  установчих  зборів  за  участю  інститутів  громадянського
суспільства. 

Секретар  громадської  ради  Л.С.  Шумейко  повідомила,  що  для
формування нового складу громадської ради (термін повноважень існуючої
ради  закінчується  20.01.2019)  райдержадміністрація  повинна,  враховуючи
пропозиції діючої громадської ради, створити ініціативну групу з підготовки
установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства. 
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Вона  запропонувала  висунути  до  складу  ініціативної  групи  голову
громадської ради Н.Г. Алексенко, членів громадської ради С.П. Скрипник і
Л.В. Юрченко 

Голова  громадської  ради  Н.Г.  Алексенко  запропонувала  включити  до
складу ініціативної групи головного спеціаліста відділу масових комунікацій
райдержадміністрації Л.С. Шумейко, на яку покладено обов’язки секретаря
громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: «за»  висування  до  складу  ініціативної  групи
Алексенко  Н.Г.,  Скрипник  С.П.,  Юрченко  Л.В.,  Шумейко  Л.С.  –
одноголосно.

УХВАЛИЛИ:  рекомендувати  районній  державній  адміністрації
включити до  складу ініціативної  групи з  підготовки  установчих зборів  за
участю інститутів громадянського суспільства Алексенко Надію Григорівну
–  голову  громадської  ради  при  райдержадміністрації;  Скрипник  Світлану
Петрівну  –  члена  громадської  ради  при  райдержадміністрації;  Юрченко
Людмилу  Василівну  –  члена  громадської  ради  при  райдержадміністрації;
Шумейко  Людмилу  Сергіївну  –  секретаря  громадської  ради  при
райдержадміністрації.      .

Голова громадської ради                                                  Н. АЛЕКСЕНКО

Секретар громадської ради                                              Л. ШУМЕЙКО
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