
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 
 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 22 серпня 2017 року 
 

 

1. Про підсумки збирання ранніх зернових культур 

сільськогосподарськими підприємствами району у 2017 році. 
 

    Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки збирання                          

ранніх зернових культур cільськогосподарськими підприємствами району у 

2017 році, колегія районної державної адміністрації відзначає, що збирання 

ранніх зернових і зернобобових культур сільськогосподарськими 

підприємствами повністю завершено 11 серпня 2017 року. Врожай зібрано на 

площі 14494 га, валовий збір склав 75512 тонн при середній врожайності  52,1 

ц/га. У тому числі: озимої пшениці на площі 12591 га зібрано 65629 тонн при 

врожайності 52,1 ц/га; ярої пшениці на площі 102 га зібрано 296 тонн при 

врожайності 29,0 ц/га; гороху на площі 612 га зібрано 2045 тонн при 

врожайності 33,4 ц/га; ярого ячменю на площі 1036 га зібрано 3964 тонни при 

врожайності 38,3 ц/га; вівса на площі 10 га зібрано 63 тонни при врожайності 

63,0 ц/га. 

У поточному році площа збирання ранніх зернових культур була більшою 

від показників минулого року на 18%, валове виробництво зерна збільшилось 

на 40%. Враховуючи дуже складні погодні умови, що склалися під час посіву 

озимих культур восени 2016 року, а також під час догляду за ярими культурами, 

маємо добрі показники. В аграріїв району є можливість по валовому 

виробництву зерна досягнути показників минулого року, який був більш 

сприятливим для вирощування зернових культур. 

Збиральні роботи проведено в мінімальні агротехнічні строки з 

максимальною ефективністю використання наявної техніки. 

Якість зібраного врожаю озимої пшениці відповідає вимогам 

продовольчих стандартів. 

Вагомий внесок у формування високих показників врожайності в районі 

зробили наступні господарства: Агрофірма «Базаліївський колос» ТОВ, ТОВ 

«Агрофірма Рєпіна», С(Ф)Г «Дружба», СТОВ «Маяк», ТОВ «Агросервіс» ЛТД, 

ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», Агрофірма «Надія» ТОВ, ФГ «Меркурій 

ГІС». 

З метою підвищення виробництва зерна в господарствах району, в 

обсягах, достатніх для задоволення продовольчих потреб населення, та 

безумовного виконання завдань  з формування регіонального запасу 

продовольчого зерна, колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району: 
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1.1. При плануванні структури посівних площ під врожай 2018 року 

передбачити посів зернових культур на площах не менше досягнутого 

середнього показника за останні п’ять років. 

1.2. Вжити заходів щодо своєчасної та якісної підготовки ґрунту та 

проведення посіву озимих зернових культур під урожай 2018 року в оптимальні 

агротехнічні строки. 

1.3. Збільшити кількість застосування мінеральних добрив, протруйників 

та засобів захисту рослин відповідно до сучасних технологій та рекомендацій 

аграрної науки. 

1.4. Забезпечити посів озимих та ярих зернових культур під врожай 2018 

року відповідно до зведеного плану розвитку агропромислового комплексу та 

сільських територій на 2017 рік. 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації: 

2.1. Надавати всебічну допомогу сільськогосподарським підприємствам 

району в реалізації заходів зі збільшення виробництва та якості зернової 

продукції. 

2.2. Вести постійний моніторинг та аналіз ходу підготовки та проведення 

посіву озимих зернових культур під урожай 2018 року. 

2.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
 

 

 
 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Олексієвець 

 

Бабієць 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

 

засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 22 серпня 2017 року 

 

2. Про підсумки економічного і соціального розвитку Чугуївського 

району за І півріччя 2017 року. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району за І півріччя 2017 року, колегія 

районної державної адміністрації відмічає, що за більшістю економічних 

показників ситуація у районі є стабільною. 

За підсумками І півріччя 2017 року доходи загального фонду бюджету 

району (без урахування міжбюджетних трансфертів) за січень-червень                  

2017 року виконано на 108,7%. 

План з основних бюджетоутворюючих податків – податку на доходи 

фізичних осіб – виконаний на 105,4% (+ 1065,7 тис. грн), по єдиному податку – 

на 109,2% (+407,3 тис. грн), по податку на майно – на 119,2% (+1038,7 тис. грн). 

Цільові трансферти з державного бюджету надійшли в повному обсязі.  

Доходи загального фонду (без трансфертів) за січень-червень 2017 року 

проти минулого року збільшились на 40,5%, за рахунок збільшення надходжень 

податку на доходи фізичних осіб на 49,4%, плати за землю – на 23,9%, єдиного 

податку з сільгоспвиробників – на 64,7%. 

Середньомісячна заробітна плата по району за січень-березень 2017 року 

склала 4853 грн.  

 За призначенням субсидії звернулися – 9873 домогосподарства (74,4%). 

Призначено субсидій – 9667 домогосподарствам (72,8%) на суму                     

3739,24 тис. грн (у 2016 році – 4522 домогосподарствам (86,3%). 

За рішенням конфліктної комісії призначено: субсидій – 346 сім’ям 

(16,5%), різних видів допомоги – 57 отримувачам. 

У районі створено 160 робочих місць. Всього за звітний період за 

послугами до Чугуївського міськрайонного  центру зайнятості звернулась 951 

особа, з них отримали статус безробітного – 717 осіб, з яких 60% складали 

жінки, більш як 30% – молодь віком до 35 років, кожен четвертий громадянин 

належав до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у 

працевлаштуванні. 

На обліку в Чугуївському міськрайонному  центрі зайнятості на 

01.07.2017 перебуває 257 осіб, які мають статус безробітного. Середня 

тривалість безробіття складає майже 3 місяці. 

Фінансування виплати пенсій та різних видів допомоги протягом 

звітного періоду проведено у повному обсязі. Заборгованості немає. 



 

 
2 

На обліку в Чугуївському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду 

України перебуває 17160 пенсіонерів. Місячна потреба у коштах на виплату 

пенсій на місяць 2017 року становить 26809,20 тис. грн. Середній розмір пенсії 

становить 1776,81 грн. 

Сільськогосподарські підприємства району повністю готові до збирання 

врожаю 2017 року, техніка відремонтована, створено запас паливно-мастильних 

матеріалів, приміщення для зберігання врожаю готові на 100%, робітники, які 

будуть задіяні у збиральних роботах, пройшли інструктажі та отримали 

допуски. У проведенні збиральних робіт планується задіяти 95 одиниць власної 

зернозбиральної техніки, 280 транспортних одиниць великого тоннажу. 

У галузі тваринництва по сільгосппідприємствам району станом на 

01.07.2017 поголів’я великої рогатої худоби склало 8173 голови. 

Згідно з оперативними даними промислових підприємств району, за                                  

січень1–1червень 2017 року обсяг реалізованої продукції промислового 

комплексу району (у діючих цінах) склав 587,12 млн грн, що на 30% менше, 

ніж за аналогічний період минулого року. 

Зростання обсягів виробництва досягнуто на підприємствах району:                         

ТОВ «Малинівський склозавод» – 38,04%, ПрАТ «Новопокровський завод 

ЗБК» – 108,97%, ТОВ «Бікорм» – 0,70%. 

У районі спостерігалось зниження обсягів виробництва на 

підприємствах району –  ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 8,66%,   

ТОВ «Лікеро – горілчаний завод «ПРАЙМ» – на 41,42%, ПрАТ «Чугуївський 

молочний завод» – 3,15%, філія «ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна 

компанія» – на 81,12%, ДП «Новопокровський КХП» – на 38,92%,                 

ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 0,94%. 

За останніми даними Головного управління статистики у Харківській 

області (за січень–травень 2017 року) підприємствами Чугуївського району 

реалізовано промислової продукції на суму 529246,5 тис. грн.  

Станом на 01.07.2017 у районі налічується 224 заклади торгівлі:                            

133 магазини, 74 торговельних павільйона, 17 кіосків. 

Сфера громадського харчування налічує 51 підприємство: 24 кафе,                           

1 буфет, 1 кафетерій, 25 їдалень.  

Ціни на основні продукти харчування знаходяться на рівні 

середньообласних.  

Ціни на нафтопродукти (середні по району): бензин марки АI-92 «Євро» 

– 21,86 грн/л, бензин марки АI – 95 «Євро» – 22,33 грн/л, дизпаливо марки 

«Євро» – 19,61 грн/л. 

Враховуючи вищевикладене, з метою закріплення та розвитку 

позитивних тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової 

стабільності в усіх галузях району, підвищення життєвого рівня населення та 

вирішення існуючих проблемних питань, колегія районної державної 

адміністрації  вирішила: 

1. Першому заступнику, заступнику голови, керівникам структурних 

підрозділів районної державної адміністрації взяти під особистий контроль хід 
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виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку Чугуївського 

району на 2017 рік, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради від 

27.04.2017. 

2. Фінансовому управлінню  районної державної адміністрації посилити 

контроль за ліквідацією заборгованості зі сплати податків та зборів. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації посилити контроль за станом погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району. 

4. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації продовжити роботу щодо 

повних розрахунків населення за раніше отримані житлово-комунальні послуги 

та посилити контроль за своєчасною сплатою поточних платежів. 

5. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації забезпечити виконання заходів щодо збільшення поголів’я корів 

та покращення показників виробництва сільськогосподарської продукції. 

6. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної 

адміністрації: 

6.1. Продовжити проводити аналіз обсягів виробництва продукції  

промисловими підприємствами району. 

6.2. Забезпечити подальше проведення постійного моніторингу цін                  

і процесів ціноутворення. 

6.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Альошина 

 

Бабієць 

 

 

 

 

 


