
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11

засідання колегії районної державної адміністрації
від 24 листопада 2015 року

1. Про  виконання  завдань  Програми  інформатизації  Чугуївського
району на 2015-2017 роки. 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  виконання  завдань
Програми  інформатизації  Чугуївського  району  на  2015-2017  роки
(далі – Програма), колегія районної державної адміністрації відмічає, що в 2015
році завдання Програми інформатизації Чугуївського району на 2015-2017 роки
виконані не в повному обсязі.

Програма  інформатизації  Чугуївського  району  на  2015-2017  роки
створена відповідно до:

Концепції  Національної  програми  інформатизації,  схваленої  Законом
України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (зі змінами); 

Закону  України  «Про  Основні  засади  розвитку  інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки»; 

Указу  Президента  України  від  20  жовтня  2005 року
№ 1497/2005 «Про першочергові  завдання  щодо  впровадження  новітніх
інформаційних технологій»; 

постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  12  квітня  2000  року  № 644
«Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і
проекту інформатизації» (зі змінами); 

розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  15  серпня  2007  року
№ 653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених
Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні  на  2007–2015  роки»  (зі  змінами)  та  програми  інформатизації
Харківської області «Електронна Харківщина» на 2014-2016 роки.

Метою програми є поглиблення та подальший розвиток інформатизації
Чугуївського  району  в  інтеграційному  зв’язку  з  регіональною  програмою
інформатизації Харківської області та Національною програмою інформатизації
України,  і  як  наслідок  -  створення  умов  для  побудови  інформаційного
суспільства,  ефективної  взаємодії  органів  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку
району.

На  виконання  п.2  Програми  проводилась  підтримка  системи
відеоконференцзв’язку  між  обласною  та  районною  державними
адміністраціями  під  час  селекторних  нарад,  підтримка  та  вдосконалення
офіційного веб-сайту районної державної адміністрації. 
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На  виконання  п.3  Програми набула  подальшого  впровадження  система
електронного документообігу FossDoc. Систему було впроваджено в більшості
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації.  Опрацьовувалися
нові версії. 

Належним  чином  здійснювалася  підтримка   працездатності  та 
забезпечення  функціонування  районних  інформаційно-телекомунікаційних
систем.

На  виконання  Програми  в  2015  році  буде  проведена  щорічна
інвентаризація  усіх  інформаційних  та  програмно-технічних  ресурсів  органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування району. 

На  виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  10.09.2003
№ 1433  «Про  затвердження  Порядку  використання  комп’ютерних  програм  в
органах  виконавчої  влади»  в  апараті  та  структурних  підрозділах  районної
державної  адміністрації  щорічна  інвентаризація  завершиться  внесенням
інформації до карток обліку. 

Із запланованих по Програмі 270,0 тис грн було виділено 30,172 тис. грн:
в сумі 11172,00 грн. на супроводження програмного забезпечення системи

електронного документообігу FossDoc в процесі його експлуатації;
в сумі 19000,00 грн на обслуговування технічних та програмних засобів

інформаційно-телекомунікаційної системи районної державної адміністрації. 
Через  неповний обсяг  фінансування  не  було виконано  ряд  програмних

завдань:
придбання нового серверу та обладнання серверного приміщення;
обладнання зали для проведення селекторів, семінарів.
З  метою подальшого  виконання  Програми,  колегія  районної  державної

адміністрації вважає за необхідне:
1. Першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату та

керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації сприяти
виконанню Програми інформатизації Чугуївського району на 2015-2017 роки.

2. Сектору  інформаційно-комп’ютерного  забезпечення  апарату  районної
державної адміністрації (Стрельник Т.А.):

2.1. Активізувати  роботу,  спрямовану  на  виконання  завдань  Програми
інформатизації Чугуївського району на 2015-2017 роки.

2.2. Підготувати для розгляду на сесії Чугуївської районної ради питання
щодо  внесення  змін  до  Програми  інформатизації  Чугуївського  району  на
2015-2017 роки.

3. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання. 

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Стрельник

Герман
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2. Про  стан  справ  з  організації  підвищення  рівня  професійної
компетентності державних службовців у районній державній адміністрації. 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан земельних відносин у
Чугуївському  районі,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що
загальна  площа  орендованих  земель  43797  га  яку  здають  в  оренду
9650 орендодавців,  середній розмір орендованої земельної ділянки по району
становить  4,5  га.  Загальна  вартість  орендованих  земель  становить
1259,45818 млн.  грн,  загальний  розмір  орендної  плати  по  договорам  оренди
складає  48779,7  тис.  грн,  що  становить  3,87%  від  грошової  вартості
орендованих земель. 

Станом  на  21.10.2015  сільськогосподарськими  підприємствами  району
виплачено  орендної  плати  згідно  з  договорами  оренди  на  суму
29395,5  тис.  грн,  що  дорівнює  60,3%,  в  тому  числі  виплачено
23778,6 тис. грн – грошима, 4669,7 тис. грн – зерном, 758,1 тис. грн – послугами
та  іншим.  За  оперативною  інформацією  фінансового  управління  районної
державної  адміністрації  сільськогосподарські  підприємства району станом на
01.10.2015 перерахували податку з доходів фізичних осіб на суму 4604,0 тис.
грн.

Середній розмір орендної плати за 1 га орендованих земель по району
становить 1113,77 грн, що більше за показник по області на 10,77 грн, або на
1%.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  подальшого  вдосконалення
земельних  відносин  у  Чугуївському  районі, колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1.1. Провести відповідну роботу щодо прискорення державної реєстрації

договорів оренди земельних ділянок.
1.2. Вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо  збільшення  розміру  орендної

плати вже укладених договорів оренди.
1.3. Прискорити розрахунки за орендовані земельні частки (паї) та сплати

відповідних податків.
2. Управлінню  Держгеокадастру  у  Чугуївському  районі  Харківської

області  надавати  методичну  допомогу  фізичним  та  юридичним  особам  з
питання проведення та оновлення нармативно-грошової оцінки землі.

3. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації:
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3.1. Надавати методичну та  практичну допомогу сільськогосподарським
підприємствам району з питань земельних відносин. 

3.2. Проводити  постійний  моніторинг  розрахунків
сільськогосподарськими підприємствами району за орендовані земельні частки
(паї).

3.3. Здійснювати  моніторинг  сплати  сільськогосподарськими
підприємствами  району  обов’язкових  платежів  та  податків  до  відповідних
місцевих бюджетів.

3.4. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 
Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Прядка

Герман
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