
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №03 
 

 виїзного засідання колегії районної державної адміністрації на базі 

Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 

Харківській області 

від 27 березня 2018 року 

 

 1. Про   виконання бюджету   району за  2017 рік та завдання на              

2018 рік 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію про виконання  бюджету 

району за 2017 рік та завдання на 2018 рік, колегія районної державної 

адміністрації на базі Чугуївського об᾿єднаного управління Пенсійного фонду 

України  Харківської області відмічає, що затверджені місцевими радами, з 

урахуванням змін, показники по доходах виконано на 112,1%.  Порівняно з  

минулим роком доходи збільшились на 35,3%  або на   20536,0 тис.грн, за 

рахунок збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб – на 44,6% 

або  14340,6 тис.грн, плати за землю – на 20,7% або 2303,7 тис.грн, єдиного 

податку з сільгоспвиробників – на 25,4%   або на 1449,6 тис.грн, єдиного 

податку з підприємців – на 11,0%  або на 543,5 тис.грн,  податку на майно 

відмінне від земельної ділянки – в 3,7 рази  або на 1213,4 тис.грн. 

Протягом 2017 року районною державною адміністрацією разом  з 

органами місцевого самоврядування та Чугуївським відділенням Харківської 

об᾿єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної 

фіскальної служби у Харківській області проводилась організаційна робота по 

виконанню місцевих бюджетів району, здійснювався 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 – 4032,9 тис.грн.  Найбільші борги по платі за землю – 1693,4 тис.грн, 

по податку на доходи фізичних осіб – 898,3 тис.грн, по податку на прибуток 

підприємств комунальної власності – 659,5 тис.грн.  

Кредиторська заборгованість по загальному фонду  по району, у 

порівнянні  з початком року, збільшилась на 11242,8 тис.грн  та станом на 01 

січня  2018 року склала 53240,1 тис.грн, з яких заборгованість по пільгах та 

субсидіях населенню за рахунок субвенції з державного бюджету склала 

53239,9 тис.грн,  заборгованість минулих років за послуги з параметризації 

лічильників вуличного освітлення склала 0,2 тис.грн, яку планується списати 

відповідно до чинного законодавства України.  

З метою усунення недоліків, допущених при виконанні місцевих 

бюджетів району за підсумками  2017 року, для забезпечення виконання 
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доходної  частини місцевих бюджетів до кінця поточного року, стабільного 

функціонування бюджетної сфери району в 2018 році, колегія районної 

державної адміністрації на базі Чугуївського об᾿єднаного управління 

Пенсійного фонду України  Харківської області вирішила: 

1.  Рекомендувати сільським та селищним головам: 

1.1. Забезпечити безумовне виконання показників доходної частини  

місцевих бюджетів у 2018 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 району відповідно до проведеної нормативної грошової 

оцінки. 

2.  Рекомендувати Чугуївському відділенню Харківської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної 

служби 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 чинним 

законодавством України 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. 
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4.  Управлінню праці та соціального захисту населення  районної 

державної адміністрації провести роботу щодо створення нових робочих місць 

та недопущення  випадків порушень законодавства про оплату праці. 

5.  Фінансовому управлінню районної державної адміністрації 

підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з 

означеного питання. 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                        М.М. ШОШИН 

 
Бурейко 

 

Горлачова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №03 
 

 виїзного засідання колегії районної державної адміністрації на базі 

Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 

Харківській області 

від 27 березня 2018 року 

 

2. Про підсумки роботи Чугуївського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Харківської області за 2017 рік та основні 

напрями діяльності у  2018 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи 

Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської 

області (далі – управління) за 2017 рік та основні напрями діяльності у 

2018 році, колегія районної державної адміністрації на базі Чугуївського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області 

відмічає, що робота управління в 2017 році була спрямована на реалізацію 

реформ щодо підвищення стандартів життя, зростання ефективності та 

стабільності соціального захисту та на виконання основних пріоритетних 

завдань,  визначених у Плані роботи  управління  на 2017 рік.  

Ресурсне забезпечення виплат пенсій та грошової допомоги 

здійснювалось за рахунок  поточних надходжень із законодавчо визначених 

джерел та коштів по перерозподілу надходжень частини єдиного внеску, 

розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Надходження коштів у порівнянні з 2016 роком збільшилось на 

0,32 млн. грн та склало  1,36 млн. грн, план виконано на 130,8 %, що на 37,8 % 

більше, чим за 2016 рік.    

Борг по страхових внесках становить 57,4 тис. грн,  який з початку року 

зменшився на 3,9 тис. грн. 

 Борги дієвого статусу повністю охоплено роботою по примусовому 

стягненню з метою погашення заборгованості по платежах.   

Загальна сума видатків  бюджету за 2017 рік на пенсійні виплати 

становила  346,9 млн. грн,  що на 60,4 млн. грн більше у порівнянні з відповідним 

періодом минулого року. Збільшення відбулось у зв’язку з осучасненням пенсій з 

01 жовтня 2017 року згідно із Законом України від 03 жовтня 2017 № 2148-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення 

пенсій».  

Станом на 01 січня 2018 року на обліку в управлінні перебуває 17147 

пенсіонерів. Середній розмір пенсії  становить 2460,19 грн. Темп зростання  

середнього розміру пенсії становить 42,5 %. 

Протягом звітного періоду забезпечено виплату пенсій та допомог в 

установлені законодавством терміни. 
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У світі реалізації Указу Президента України  від 07 лютого 2008 року     

№ 109/2008 «Про першочергові заходи забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» в органах Пенсійного фонду України розроблена 

схема організації прийому населення, що дозволяє одержати кожному 

громадянину необхідну інформацію про зміни в пенсійному законодавстві, 

розмір своєї пенсії, правильність її нарахування і виплати, вирішити інші 

питання, а також створено сприятливі умови прийому громадян. У цілому в 

громадській приймальні управління протягом 2017 року прийнято 

13112 громадян. Працює телефон «гаряча лінія». За 12 місяців 2017 року надано 

808 консультацій. 

 Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищення ефективності роботи 

щодо покращення якості обслуговування громадян, погашення заборгованості 

по платежах,  здійснення своєчасної сплати внесків до Пенсійного фонду 

України, колегія районної державної адміністрації на базі Чугуївського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області 

вирішила:   

 1.  Рекомендувати начальнику Чугуївського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України  Харківської області: 

 1.1. Активізувати роботу щодо забезпечення виконання планових 

надходжень до бюджету Пенсійного фонду та зменшення недоїмки. 

1.2. Забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної 

роботи за всіма напрямами діяльності з метою підвищення прозорості пенсійної 

системи. 

1.3. Продовжити роботу щодо підвищення якості обслуговування 

громадян. 

 1.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 
 

Лисянський 

 

Горлачова 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 
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3. Про підготовку сільськогосподарських підприємств району до 

проведення весняно-польових робіт у 2018 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підготовку 

сільськогосподарських підприємств району до проведення весняно-польових 

робіт у 2018 році, колегія районної державної адміністрації на базі Чугуївського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області 

відмічає, що під урожай 2018 року сільськогосподарськими підприємствами 

району планується посіяти 12151 га ярих зернових культур, 16185 га технічних 

культур, 100 га овочевих культур, 3585 га кормових культур. Загальна площа 

посіву ярих культур складає 31797 га. Крім того, належить провести 

підживлення азотними добривами посівів озимих зернових, озимих технічних, 

озимих кормових культур та багаторічних трав на площі 14570 га. 

Для успішного виконання планів посівної компанії у господарствах 

району створений відповідний запас матеріальних ресурсів: закуплено                  

7,5 тис тонн мінеральних добрив, накопичено 2600 тонн пально-мастильних 

матеріалів, 71,3 тонни засобів захисту рослин, доведено до посівних кондицій 

та перевірено весь наявний (100% до потреби) посівний матеріал. 

Господарствами відремонтовано тракторний парк, ґрунтообробну та посівну 

техніку. 

Ураховуючи, що посіви озимих зернових культур ввійшли в зимівлю у 

недостатньо розвиненому стані, агрономічний службі господарств необхідно 

проводити інтенсивний догляд за рослинами, особливо у період відновлення 

вегетації. 

Сівбу ранніх зернових та зернобобових культур потрібно завершити в 

оптимально-ранні строки, з дотриманням вимог технологій вирощування. 

З метою своєчасного та якісного проведення комплексу весняно-польових 

робіт у 2018 році, колегія районної державної адміністрації на базі Чугуївського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області 

вирішила: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району: 

1.1. Забезпечити своєчасну підготовку сільськогосподарських 

підприємств району до проведення весняно-польових робіт у 2018 році.  

1.2. Взяти під особистий контроль посів ярих культур та вжити 

ефективних заходів по догляду за посівами озимих зернових культур. 
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1.3. Активізувати роботу щодо проходження працівниками 

сільськогосподарських підприємств медичного огляду. 

1.4. Забезпечити посів сільськогосподарських культур відповідно до 

розроблених структур посівних площ. 

1.5. При проведенні весняно-польових робіт дотримуватись вимог правил 

техніки безпеки та запобігання виробничому травматизму. 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації: 

2.1. Забезпечити постійний моніторинг ходу весняно-польових робіт. 

2.2. Сприяти у вирішенні питань, що виникають у сільськогосподарських 

підприємств району в ході проведення весняно-польових робіт, та надавати їм 

консультативну та методичну допомогу. 

2.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 
 

Олексієвець 

 

Горлачова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №03 
 

 виїзного засідання колегії районної державної адміністрації на базі 

Чугуївського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в 

Харківській області 

від 27 березня 2018 року 

 

4. Про хід виконання рішення колегії районної державної 

адміністрації від 28 грудня 2010 року «Про стан охорони праці та 

проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах 

Чугуївського району» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання рішення 

колегії районної державної адміністрації від 28 грудня 2010 року «Про стан 

охорони праці та проведення атестації робочих місць за умовами праці на 

підприємствах Чугуївського району», колегія районної державної адміністрації 

на базі Чугуївського об'єднаного управління Пенсійного фонду України 

Харківської області відмічає, що в районі забезпечується реалізація державної 

політики в галузі охорони праці, проводиться системна робота щодо зниження 

травматизму на підприємствах району, соціального захисту працівників, які 

працюють у шкідливих та важких умовах праці.  

У районі проводиться постійна робота з профілактики виробничого 

травматизму та забезпечується контроль за станом охорони праці. З метою 

створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах району 

розроблені та затверджені розпорядженням голови районної державної 

адміністрації заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища на 2017-2020 роки. 

Щоквартально проводиться робота з підтримання в актуальному стані 

переліку підприємств та організацій району, де є робочі місця зі шкідливими та 

важкими умовами праці. Станом на 01.01.2018 атестація робочих місць за 

умовами праці проведена на 27 підприємствах, атестовано 424 робочих місця, 

що складає 99,5% від потрібного (за планом  426 робочих місць).  

Всього у шкідливих та важких умовах на підприємствах району працює 

1636 осіб, з них 39,1% (637 осіб) - це жінки. Право на пільгове пенсійне 

забезпечення підтверджено 380 працівникам, у тому числі за списком № 1 -              

27 особам, за списком № 2 - 353 особам. Додатковою відпусткою користуються 

1416 працівників, скорочений робочий тиждень встановлено 124 особам, 

безкоштовно одержують молоко 510 осіб, доплати за роботу у шкідливих 

умовах нараховують 1165 особам. 

Організовано навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони 

праці. Так, за результатами 2017 року пройшли навчання 158 посадових осіб та 
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917 робітників підприємств, організацій та установ, що складає 83,6% від 

запланованого. 

На фінансування заходів з охорони праці у 2017 році підприємствами 

району витрачено 3 млн 996 тис. грн, у розрахунку на одного працівника 

витрачено 723 грн. Темп росту до 2016 року складає 125%.  

У районі здійснюється контроль за проведенням попередніх та 

періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, 

роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці або таких, де є потреба 

в професійному відборі. Станом на 01.01.2018 пройшли медогляди 1790 осіб, 

що складає 100% до чисельності працюючих, які повинні їх пройти. 

У засобах масової інформації висвітлюються питання виробничого та 

побутового травматизму, запобігання загибелі людей на водних об’єктах, 

запобігання аварійності та нещасним випадкам при використанні населенням 

газу в побуті.  

У районі закріпилась тенденція до зниження виробничого травматизму та 

профзахворювань: за останні 2 роки чисельність травмованих на виробництві 

зменшилась. Так, у 2016 році на підприємствах району було травмовано 5 

працівників, у 2017 - 2, професійних захворювань не зареєстровано. 

Враховуючи вищезазначене, з метою продовження роботи з реалізації 

державної політики в сфері охорони праці, зменшення випадків виробничого 

травматизму та підвищення соціального захисту працівників, які зайняті на 

роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, виїзне засідання колегії 

районної державної адміністрації  на базі Чугуївського об’єднаного управління 

Пенсійного фонду України Харківської області вирішила: 

1. Рекомендувати сільським, селищним головам здійснювати контроль за 

проведенням атестації робочих місць, пов’язаних із шкідливими та 

небезпечними умовами праці на підприємствах, які розташовані на   території 

відповідних рад. 

2. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації: 

2.1. Забезпечити контроль за своєчасним проведенням атестації робочих 

місць із шкідливими та небезпечними умовами праці. 

2.2. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи з керівниками 

підприємств щодо включення до колективних договорів заходів з охорони 

праці. 

2.3. Щоквартально проводити моніторинг атестації робочих місць з 

небезпечними та шкідливим умовами праці на підприємствах району. 

2.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.   

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 
 

Лисянський 

 

Горлачова 


