
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 03 

 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 28 березня 2017 року 

 

1. Про підготовку господарств району до проведення весняно-

польових робіт у 2017 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підготовку господарств 

району до проведення весняно-польових робіт, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що під урожай 2017 року сільськогосподарськими 

підприємствами району посіяно 13130 га озимих зернових культур та 

заплановано висіяти 10529 га ярих зернових культур, 17840 га технічних 

культур, 410 га овочевих культур, 6542 га кормових культур. 

Для успішного виконання плану посіву створено відповідний запас 

матеріальних ресурсів: закуплено 4,5 тис тонн мінеральних добрив, накопичено 

1013 тонн дизельного пального та 406 тонн бензину, забезпечено 100% потребу 

засобів захисту рослин. Весь наявний тракторний парк, ґрунтообробна, посівна 

техніка повністю відремонтована та готова до проведення весняно-польових 

робіт. 

З метою посилення організаційної роботи, пов’язаної із своєчасною 

підготовкою та проведенням комплексу весняно-польових робіт у 2017 році, та 

враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації вважає за 

необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району: 

1.1. Вжити заходів, спрямованих на розвиток та збереження посівів 

озимих зернових культур. 

1.2. Виконувати заплановані показники з посіву ярих зернових культур. 

1.3. Раціонально та ефективно використовувати матеріально-технічні 

ресурси, дотримуватись вимог та правил сучасних технологій вирощування 

сільськогосподарських культур. 

1.4. При проведенні весняно-польових робіт дотримуватись вимог правил 

техніки безпеки та запобігання виробничому травматизму. Організувати 

інструктажі, навчання з охорони праці, зміцнити трудову та виробничу 

дисципліну. 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації: 

2.1. Постійно співпрацювати з науковими установами та керівниками 

сільськогосподарських підприємств щодо впровадження у виробництво нових 

технологій по вирощуванню сільськогосподарських культур. 
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2.2. Сприяти проведенню комплексу весняно-польових робіт в 

сільськогосподарських підприємствах згідно з встановленими агротехнічними 

термінами. 

2.3. Вести постійний моніторинг та аналіз ходу польових робіт. 

2.4. Забезпечити оперативний контроль за ходом проведення весняно-

польових робіт до 01 червня 2017 року. 

2.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 

 
Олексієвець 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 03 

 

засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 28 березня 2017 року 

 

 

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

 

Розглянувши та обговоривши інформацію про підсумки виконання  

бюджету району за 2016 рік та завдання на 2017 рік, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що затверджені місцевими радами, з урахуванням змін, 

показники по доходах виконано на 120,7%.  Порівняно з  минулим  роком 

збільшились на 44,9%, або на   25440,0 тис.грн, за рахунок збільшення 

надходжень податку з доходів фізичних осіб – на 45,9%, або 14216,4 тис.грн, 

плати за землю – на 62,9%, або 5689,8 тис.грн, єдиного податку з 

сільгоспвиробників – в 1,7 рази, або на 4390,1 тис.грн,  єдиного податку з 

підприємців – на 52,1%, або на           2237,1 тис.грн,  акцизного податку – в 2,3 

рази, або на 1662,2 тис.грн, податку на майно відмінне від земельної ділянки – 

на 59,2%, або на 239,1 тис.грн. 

          Протягом  2016 року районною державною адміністрацією разом  з 

органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної 

державної адміністрації та Чугуївським відділенням Харківської об'єднаної 

державної податкової інспекції ГУ ДФС у Харківській області проводилась 

організаційна робота по виконанню місцевих бюджетів району, постійний 

моніторинг виконання місцевих бюджетів, узагальнювалась та надавалась 

інформація голові районної державної адміністрації разом з пропозиціями щодо  

виконання  та наповнення місцевих бюджетів району у 2017 році. 

          Проте, значною залишається податкова заборгованість до місцевих 

бюджетів – 3736,3 тис.грн.  Найбільші борги по платі за землю – 1563,4 тис.грн, 

по податку на доходи фізичних осіб – 882,3 тис.грн, по податку на прибуток 

підприємств комунальної власності – 659,4 тис.грн.  

             Кредиторська заборгованість по загальному фонду  по району, в 

порівнянні  з початком  2016 року, збільшилась на 30019,3 тис.грн.  та станом на 

01 січня  2017 року склала 41997,3 тис.грн, з яких 41927,9 тис.грн - 

заборгованість по пільгах та субсидіях населенню за рахунок субвенції з 

державного бюджету; 69,4 тис.грн - заборгованість минулих років за придбання 

товарів, послуг, програм, яку планується списати відповідно до чинного 

законодавства України.  

         З метою усунення недоліків, допущених при виконанні місцевих бюджетів 

району за підсумками  2016 року, для забезпечення виконання доходної  частини 

місцевих бюджетів до кінця поточного року, стабільного функціонування 



 
 

2 

бюджетної сфери району в 2017 році, колегія районної державної адміністрації  

вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати сільським та селищним головам: 

1.1. Забезпечити безумовне виконання показників доходної частини 

місцевих бюджетів у 2017 році та задіяти всі можливості для одержання 

додаткових доходів.  

1.2. Проаналізувати факти надання пільг зі сплати податків і платежів до 

місцевих бюджетів з метою недопущення зменшення надходжень. 

1.3. Забезпечити повне погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати на підприємствах району та своєчасне перерахування податку на доходи 

фізичних осіб з виплаченої заробітної плати та з інших доходів, в тому числі, 

виплачених в натуральній формі. 

1.4. Внести  зміни до існуючих договорів оренди земель в межах 

населених пунктів відповідно до проведеної нормативної грошової оцінки. 

2. Рекомендувати Чугуївському відділенню Харківської об’єднаної 

державної податкової інспекції ГУ ДФС у Харківській області: 

2.1. Посилити контроль за своєчасним та повним надходженням податків і 

зборів до місцевих бюджетів, не допускати зростання податкового боргу. 

2.2. Проводити перевірки суб’єктів господарювання, які виплачують 

найманим працівникам заробітну плату нижчу, ніж встановлено законодавством 

та середньогалузеву по області. 

2.3. Проводити роботу щодо запобігання та недопущення проявів фактів 

«тіньової» зайнятості. 

3.  Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, 

головним розпорядникам бюджетних коштів: 

3.1. Вжити заходів щодо безумовного виконання вимог статті 77 

Бюджетного кодексу України у частині врахування в першочерговому порядку 

потреби в коштах: на оплату праці відповідно до встановлених чинним 

законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на 

проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними 

установами. 

3.2. Здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи 

видатки на премії та інші види винагород, матеріальну допомогу лише в межах 

фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах і планах використання 

бюджетних коштів. 

3.3. Посилити контроль за цільовим і ефективним використанням 

бюджетних коштів. 

3.4. Вжити заходів щодо недопущення небюджетної кредиторської 

заборгованості  та простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості.  

3.5. Вжити заходів з оптимізації мережі бюджетних установ. 

4. Управлінню праці та соціального захисту населення  районної 

державної адміністрації провести роботу щодо створення нових робочих місць 

та не допущення  випадків порушень законодавства про оплату праці. 
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5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації            

підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 

означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Бурейко 

 

Герман 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 03 

 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 28 березня 2017 року 

 

3. Про підсумки роботи Чугуївського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Харківської області за 2016 рік та основні 

завдання на 2017 рік.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи 

Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської 

області за 2016 рік та основні завдання на 2017 рік, колегія районної державної 

адміністрації відзначає, що з метою поліпшення ситуації у цій сфері робота 

управління в 2016 році була спрямована на реалізацію соціальних реформ щодо 

підвищення стандартів життя, зростання ефективності, стабільності 

соціального захисту та спрямована на виконання основних пріоритетних 

завдань,  визначених в Плані роботи управління на 2016 рік.  

За 2016 рік бюджет Управління Пенсійного фонду в Чугуївському районі  

виконано на суму 349446,1 тис.грн, в тому числі власних доходів надійшло   

60913,0 тис.грн. З них єдиного внеску надійшло 59878,0 тис.грн. 

Загальна сума видатків бюджету за 2016 рік на пенсійні виплати 

становила 286473,5 тис.грн.   

Видатки по відношенню до 2015 року зменшились на 84176,3 тис.грн. 

Зменшення відбулось у зв’язку зі зменшенням контингенту одержувачів пенсій 

та допомог. Забезпеченість власними коштами на виплату пенсій та допомоги  

за рахунок власних коштів за 2016 рік складає 20,5%. 

Борг по страхових внесках становить 54,8 тис.грн. З початку року борг по 

страхових внесках зменшився на 3,8 тис.грн. 

Найбільші суми боргу по страхових внесках рахуються за Малинівським  

державним машинобудівним заводом - 40,8 тис.грн та громадянами-

підприємцями – 14,0 тис.грн.   

Борги дієвого статусу охоплено повністю роботою по примусовому 

стягненню з метою погашення заборгованості по платежах.   

Станом на 01 січня 2017 року на обліку в управлінні перебуває 17575 

пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 1725,33 грн. 

Протягом звітного періоду забезпечено виплату пенсій та допомог в 

установлені законодавством терміни. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня      

2016 року № 972 «Деякі питання виплати пенсій», з метою своєчасної виплати 

пенсій за січень 2017 року, у грудні 2016 року проведено фінансування в сумі 

9800,7 тис.грн. 
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Враховуючи вищезазначене, з метою підвищення ефективності роботи 

щодо погашення заборгованості по платежах, здійснення своєчасної сплати 

внесків до Пенсійного фонду України, колегія районної державної адміністрації  

вважає за необхідне:   

1. Рекомендувати керівнику підприємства «Есхарівське житлово-

комунальне експлуатаційне управління-2011» та КП «Домовий» своєчасно та в 

повному обсязі сплачувати внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, вжити дієвих заходів щодо повної ліквідації заборгованості по 

внесках.  

2. Рекомендувати  Есхарівському селищному голові вжити всіх дієвих 

заходів щодо повного погашення заборгованості по сплаті внесків на 

підприємствах, що знаходяться у комунальній власності відповідних 

територіальних громад. 

3. Рекомендувати начальнику Чугуївського міськрайонного відділу 

виконавчої служби Головного територіального управління юстиції  Харківської 

області посилити роботу з виконання судових рішень щодо стягнення 

заборгованості по внесках до Пенсійного фонду України. 

4. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, будівництва 

та інфраструктури районної державної адміністрації вжити невідкладних 

заходів, спрямованих на виправлення ситуації, що склалася з виплатою 

заробітної плати працівникам житлово-комунальних підприємств та 

розрахунками до Пенсійного фонду України.  

5. Рекомендувати начальнику управління Пенсійного фонду України в 

Чугуївському районі Харківської області: 

5.1. Активізувати роботу щодо забезпечення виконання планових 

надходжень до бюджету Пенсійного фонду та зменшення недоїмки. 

5.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 
 
  

 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Лисянський 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 


