
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09 

 

спільного засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації 

та зборів адміністративно-господарського активу району 

від 27 вересня 2016 року 

 

1. Про рівень середньомісячної заробітної плати на підприємствах 

району та стан погашення заборгованості з її виплати. 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління праці та 

соціального захисту населення районної державної адміністрації про рівень 

середньомісячної заробітної плати на підприємствах району та стан погашення 

заборгованості з її виплати, колегія районної державної адміністрації відзначає, 

що з метою поліпшення ситуації у цій сфері районною державною 

адміністрацією проводиться певна робота.  

У районі реалізується комплекс заходів щодо забезпечення мінімальних 

гарантій в оплаті праці з дотриманням визначених чинним законодавством 

термінів. З цією метою в поточному році проведено вивчення питання 

виконання підприємствами району Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2016 рік”.  

Щокварталу здійснюється моніторинг розміру середньомісячної 

заробітної плати. За рівнем оплати праці за січень-червень 2016 року район 

посів 15 місце по області. У порівнянні з відповідним періодом минулого року 

рівень заробітної плати збільшився на 16,1 %. 

Протягом поточного року питання відповідності рівня заробітної плати 

чинному законодавству розглянуто на 3 засіданнях районної комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат, де звітувало 12 керівників підприємств; 

у лютому - на засіданні районної тристоронньої соціально-економічної ради. 

Для посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної 

плати районною державною адміністрацією здійснюється щотижневий 

моніторинг. Узагальнена інформація направляється до Департаменту 

соціального захисту населення обласної державної адміністрації.  

Але, незважаючи на всі проведені заходи, в районі існує заборгованість із 

виплати заробітної плати на комунальному підприємстві Есхарівське житлово-

комунальне експлуатаційне управління-2011 (далі -  ЕЖКЕУ-2011) у сумі 827,1 

тис.грн. Встановлено, що заборгованість із заробітної плати виникла внаслідок 

дії економічно необгрунтованих тарифів на комунальні послуги, які не 

покривали в повному обсязі фактичні витрати, заборгованість населення за 

спожиті комунальні послуги.  
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З метою погашення боргів керівництвом підприємства проводиться 

претензійно-позовна робота з дебіторами, інформаційно-роз'яснювальна з 

населенням щодо своєчасної сплати за спожиті послуги, а також робота з 

розрахунку фактичних втрат тепла при його транспортуванні. 

Районною державною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо 

виправлення ситуації на Есхарівському ЖКЕУ-2011: щомісяця керівник 

підприємства звітує на засіданні районної комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій 

та інших соціальних виплат, у лютому поточного року його було запрошено на 

виїзне засідання обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості 

із заробітної плати. У лютому та березні районною державною адміністрацією 

надіслано листи до Головного управління державної служби з питань праці в 

Харківській області з проханням вжити заходів в межах компетенції. У серпні 

районна державна адміністрація, за рішенням районної комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати, наполегливо рекомендувала 

Есхарівському селищному голові вжити вичерпних заходів щодо повного 

погашення боргів перед працівниками до кінця поточного року. 

Враховуючи вищевикладене, з метою підвищення ефективності роботи 

щодо реалізації подальшого реформування оплати праці, погашення 

заборгованості з її виплати колегія районної державної адміністрації вважає за 

необхідне: 

1. Рекомендувати Есхарівському селищному голові:  

1.1. Забезпечити організацію позовної роботи в частині стягнення боргів з 

дебіторів. 

1.2. Здійснювати контроль за розподілом доходів Есхарівського    ЖКЕУ- 

2011. 

1.3. Заслуховувати звіти керівника підприємства на засіданнях виконкому 

селищної ради. 

1.4. Вжити дієвих заходів щодо повного погашення до кінця поточного 

року заборгованості з виплати заробітної плати та боргів до державного та 

місцевого бюджетів. 

1.5. До 05 жовтня 2016 року надати районній державній адміністрації 

інформацію та відповідні документи щодо розміру кредиторської 

заборгованості Есхарівського ЖКЕУ-2011 перед філією 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», причин її 

утворення та шляхів погашення. 

2. Рекомендувати в.о. керівника Есхарівського ЖКЕУ-2011: 

2.1. Видатки підприємства в першочерговому порядку спрямовувати на 

погашення боргів із заробітної плати.  

2.2. Провести аналіз фінансового становища підприємства. 

2.3. Розробити план заходів щодо виходу підприємства з кризової 

ситуації. 

2.4. Звернутися з позовами до суду для стягнення коштів з боржників 

підприємства. 
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2.5. Дотримуватися виконання графіка погашення заборгованості із 

заробітної плати. 

2.6. Про проведену роботу інформувати районну державну адміністрацію 

через управління праці та соціального захисту населення щомісяця до 10 числа. 

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, будівництва 

та інфраструктури районної державної адміністрації  здійснювати постійний 

контроль за станом справ на житлово-комунальних підприємствах району.  

4. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації: 

4.1. Щокварталу проводити моніторинг рівня середньомісячної заробітної 

плати на підприємствах, в організаціях та установах району. 

4.2. Здійснювати контроль за станом погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства та 

недопущення її виникнення на підприємствах інших форм власності. 

4.3. Надіслати листи керівникам підприємств, де рівень заробітної плати 

нижчий за середній по району, з рекомендацією вжити заходів щодо 

підвищення рівня оплати праці. 

4.4. Висвітлити в засобах масової інформації питання оплати праці на 

підприємствах району та  своєчасної виплати заробітної плати працівникам. 

4.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
 

 

  

 
 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 

 

 
Лисянський 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 09 

 

спільного засідання колегії Чугуївської районної державної адміністрації 

та зборів адміністративно-господарського активу району 

від 27 вересня 2016 року 

 

2. Про хід виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій». 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій», колегія районної державної адміністрації 

відзначає, що районною державною адміністрацією, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району 

проведено певну роботу з виконання зазначеної постанови.  

На території району діють 40 потенційно небезпечних об’єктів, з яких  6 – 

хімічно небезпечні.  

При виникненні надзвичайних ситуацій на цих об’єктах може створитися 

низка небезпек для життєдіяльності населення району:  хімічна небезпека, 

пожежна небезпека,  гідродинамічна небезпека, екологічна небезпека, 

геологічна небезпека. 

Виходячи із максимально гіпотетичних (прогнозованих) надзвичайних 

ситуацій, характерних для Чугуївського району, а також для передбаченого 

обсягу невідкладних відновлювальних робіт,  забезпечення особового складу та 

техніки цивільного захисту району, задіяного в ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому 

населенню району головою районної державної адміністрації 10.12.2015 

затверджено номенклатуру про обсяги та норми накопичення запасів місцевого 

матеріального резерву Чугуївського району, призначених для забезпечення 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків 

надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт та 

надання термінової допомоги постраждалому населенню району на суму  

736,14 тис.грн.  

Місцевий  матеріальний  резерв  створено  (накопичено)  на   суму 

108,111 тис.грн., або 15%.  

Затверджено річний графік накопичення матеріального резерву на 2016 

рік.   

Рішенням VІІ сесії районної ради VІІ скликання від 21.04.2016  
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прийнято Програму поповнення матеріально-технічними цінностями та 

засобами місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки на суму 138129,80 грн.   

Рішенням ХІІ сесії районної ради VІІ скликання від 18.08.2016  для   

поповнення місцевого матеріального резерву виділено з районного бюджету 

22,941 тис.грн. Проведено у вересні поточного року закупівлю 

дезінфекційних засобів, необхідних для ліквідації можливого спалаху 

африканської чуми свиней, а саме 500 кг хлорного вапна, 375 кг каустичної 

соди.   

Для підвищення рівня безпеки та захисту населення і територій, 

об’єктів економіки від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру в районі створено та накопичуються об’єктові матеріальні резерви. 

Станом на 01.09.2016 об’єктові резерви створено на семи підприємствах 

району обсягом 2189,723 тис.грн.  

Але, разом з позитивними результатами мають місце суттєві недоліки. 

Загальними з них є такі:     

номенклатури об’єктових резервів в основному розроблені за планами 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, але не мають відповідного 

обґрунтування щодо урахування типів, марок матеріально-технічних цінностей, 

потрібних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та проведення 

невідкладних відновлювальних робіт; 

поповнення об’єктових матеріальних резервів здійснюється на 

підприємствах повільно та знаходиться на недостатньому  рівні;  
залишається проблемним питанням забезпечення засобами індивідуального 

захисту працівників потенційно небезпечних, хімічно небезпечних об’єктів та 

об’єктів підвищеної небезпеки. 
Враховуючи вищезазначене, з метою підвищення рівня та темпів 

створення матеріальних ресурсів для запобігання, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру колегія районної 

державної адміністрації  вважає за необхідне: 

1. Заступнику голови районної державної адміністрації взяти під 

особистий контроль виконання підприємствами району, у власності або 

користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки або потенційно 

небезпечний об’єкт (об’єкти), вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій».  

2. Рекомендувати керівникам підприємств Чугуївського району: 

2.1. Активізувати роботу щодо накопичення об’єктових матеріальних 

резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

проведення невідкладних відновлювальних робіт.  

2.2. Уточнити номенклатури об’єктових резервів  з урахуванням типів, 

марок матеріально-технічних цінностей, які дійсно потрібні для ліквідації 

наслідків аварій та відновлення виробництва. 
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2.3. Провести термінову роботу щодо забезпечення засобами індивідуального 

захисту працівників потенційно небезпечних, хімічно небезпечних об’єктів, 

об’єктів підвищеної небезпеки та тих об’єктів, що потрапляють у зону можливого 

хімічного забруднення хлором при аварії на ХПС «Есхар». 

3. Сектору цивільного захисту районної державної адміністрації 

підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 

означеного питання. 

 

  

 
 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 

 

                                                        

М.М. ШОШИН                                          
 

 

 
Лучников 

 

Герман 
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3. Про роботу Чугуївського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу Чугуївського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, колегія районної 

державної адміністрації відзначає, що діяльність Чугуївського районного  

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спрямовується на виконання 

одного з пріоритетних напрямків реалізації соціальної політики щодо раннього 

виявлення сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. Спеціалістами Чугуївського районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді проведено низку організаційних заходів для 

досягнення поставлених цілей,   розширено категорії населення, які охоплені 

соціальними послугами, збільшено кількість  та якість наданих соціальних 

послуг тощо. 

Разом з позитивними досягненнями існують і проблемні питання, над 

якими необхідно працювати. Зокрема, потребує поліпшення робота щодо 

здійснення  ефективної взаємодії  Чугуївського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді з  суб’єктами соціальної роботи щодо 

виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Для реалізації державної соціальної політики щодо підвищення 

ефективності соціальної роботи з сім’ями, що опинилися у складних життєвих 

обставинах, виконання основних завдань, покладених на Чугуївський районний 

центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне:  

1. Рекомендувати Чугуївському районному центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді: 

1.1. Посилити роботу щодо раннього виявлення та взяття на облік сімей з 

дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом організації та 

проведення відповідних рейдів із залученням суб’єктів соціальної роботи з 

сім’ями, дітьми та молоддю. 

1.2. Забезпечити якісне надання соціальних послуг внутрішньо 

переміщеним особам та сім’ям з дітьми, сім’ям військовослужбовців, які 

знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, сім’ям загиблих 

учасників антитерористичної операції, демобілізованим із зони проведення  
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антитерористичної операції військовослужбовцям та членам їх сімей. 

1.3. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань 

попередження насильства та жорстокого поводження в сім’ях, де виховуються 

діти, у тому числі в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

1.4. Інформувати населення про соціальні послуги, які надаються 

відповідно до законодавства. 

 2.   Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад: 

 2.1. Сприяти працівникам Чугуївського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді у здійсненні соціальної роботи з вразливими 

категоріями сімей з дітьми. 

2.2.  Активізувати діяльність громад щодо вирішення проблем сімей, дітей 

та молоді.  

2.3. Вивчити питання щодо утримання посад фахівців із соціальної 

роботи за рахунок місцевих податків та зборів, виходячи з можливостей 

бюджетів сільських та селищних рад. 

3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 
 

Голова Чугуївської районної 

державної адміністрації, голова 

колегії 
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