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1. Про стан підготовки господарств району до проведення комплексу
весняно-польових робіт.

Розглянувши  питання  про  стан  підготовки  господарств  району  до
проведення комплексу весняно -  польових робіт,  колегія районної державної
адміністрації  відзначає,  що  під  урожай  2013  року  в  районі  посіяно  озимих
зернових культур на площі 10930 га. Нинішній стан посівів озимих оцінюється,
як  добрий  та  задовільний.  Станом  на  15.03.2013  азотними  добривами
підживлено 7900 га посівів.

Крім  того,  під  урожай  2013  року  заплановано  посіяти  13765  га  ярих
зернових  і  зернобобових  культур,  11133  га  -  технічних,  263  га  овочевих  та
6526 га - кормових культур.

Для  успішного  виконання  планів  посівної  компанії  створений
відповідний запас  матеріальних ресурсів:  засипано та перевірено 2321 тонну
насіння  ярих  зернових  культур,  закуплено  4200  тонн  мінеральних  добрив,
укладено договори на  поставку засобів захисту рослин в кількості  37 тонн,
накопичено 510 тонн пально-мастильних матеріалів.

Господарствами району відремонтовано тракторний парк, ґрунтообробну
та посівну техніку.

До початку польових робіт деяким господарствам, для забезпечення 100%
потреби,  необхідно закупити насіння еліти ярих зернових культур,  повторно
перевірити наявні партії насіння.

Колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1.1. Вжити  заходів  для  повного  завершення  підготовки  машинно-

тракторного  парку,  комплектацій  та  технологічної  наладки  агрегатів  до
весняно-польових робіт.

1.2. Активізувати роботу щодо придбання необхідної кількості насіння,
пально-мастильних  матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин.

1.3. При  проведенні  весняно-польових  робіт  постійно  дотримуватися
агротехнічних  норм  та  вимог  сучасних  технологій  вирощування  польових



культур;  широко  використовувати  багатоопераційні  та  широкозахватні
агрегати, організувати роботу тракторів у дві зміни.

1.4. Дотримуватися  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. Надавати всебічну допомогу сільськогосподарським підприємствам
району  в  реалізації  заходів  з  підготовки  та  проведення  комплексу  весняно-
польових робіт.
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2. Про виконання бюджету району за 2012 рік та завдання на 2013
рік.

Розглянувши та обговоривши питання про підсумки виконання місцевих
бюджетів  району  за  2012  рік,  колегія  районної  державної  адміністрації
відзначає, що розрахункові показники, доведені району Міністерством фінансів
України по власних та закріплених доходах, виконано на 113,5%. Затверджені
місцевими  радами,  з  урахуванням  змін,  показники  по  доходах  виконано  на
102,3%. Порівняно з 2011 роком надходження збільшились на 8068,4 тис. грн,
або на 25,7%, за рахунок податку з доходів фізичних осіб – на 6014,9 тис. грн
(22,9%).

Протягом  2012  року  своєчасно  виплачувалась  заробітна  плата,
здійснювались  розрахунки  за  спожиті  енергоносії,  фінансувались  інші
невідкладні  видатки  на  утримання  бюджетних  установ  та  передбачені  в
бюджетах заходи. Використання коштів проводилось виходячи з можливостей
бюджетів та в межах бюджетних призначень. 

Станом на 1 січня 2013 року кредиторська заборгованість по загальному
фонду  бюджету  району  склала  4238,9  тис.  грн,  з  яких  2093,6  тис.  грн  -
заборгованість по трансфертах населенню за рахунок субвенції з державного
бюджету,  за  рахунок недофінансування коштів з  державного бюджету та  по
бюджетних  установах,  які  фінансуються  з  місцевих  бюджетів.  У  зв’язку  з
відсутністю  лімітів  по  оплаті  платежів  УДКСУ  заборгованість  склала
2145,3тис.грн,  –  це  заборгованість  по  оплаті  комунальних  послуг  та
енергоносіїв (859,9 тис. грн),   по поточних видатках (1285,4 тис. грн). 

З  метою  усунення  недоліків,  допущених  при  виконанні  місцевих
бюджетів району у 2012 році,  для забезпечення виконання доходної частини
місцевих  бюджетів,  стабільного  функціонування  бюджетної  сфери  району  в
2013 році, колегія районної державної адміністрації вирішила:

1. Сільським та селищним головам рекомендувати :
1.1.  Забезпечити  безумовне  виконання  показників  доходної  частини

місцевих  бюджетів  у  2013  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, виплачених в
натуральній формі.

1.4.  Провести роботу по внесенню змін до існуючих договорів  оренди
земель  в  межах  населених  пунктів  відповідно  до  проведеної  нормативної
грошової оцінки.

2. Рекомендувати Чугуївській об’єднаній державній податковій інспекції
(Довжич В.Ф.):

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.

2.3. Провести роботу з недопущення фактів «тіньової зайнятості».
2.4.  Забезпечити  виконання  доходів  загального  фонду  державного

бюджету,  за  рахунок  яких  здійснюється  відрахування  дотації  вирівнювання
місцевим бюджетам.

3.  Керівникам  управлінь  та  відділів  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 недопущення  випадків порушень законодавства про оплату праці.
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3.  Про  пріоритетні  напрями  влаштування  дітей  сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування в Чугуївському районі.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  пріоритетні  напрямки
влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  в
Чугуївському районі, колегія районної державної адміністрації відмічає, що в
районі  проводиться  систематична  і  цілеспрямована  робота  щодо  поліпшення
становища  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
створення  умов  для  виховання  дітей  цих  категорій  у  сімейному  оточенні,
розв'язання  проблем дитячої  бездоглядності,  створення  належних  умов  для
соціально-психологічної  реабілітації дітей,  фізичного і розумового розвитку,
соціально-правового  захисту  дітей  та  визначення  шляхів  і  напрямів
удосконалення системи запобігання соціальному сирітству. 

Управлінням  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  своєчасно  призначається  і  виплачується  державна
соціальна  допомога  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, і грошове забезпечення прийомним батькам за надання соціальних
послуг у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Протягом року
затримки по виплатам державної соціальної допомоги немає.

З  метою  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам:
 1.1.  Двічі  на рік проводити обстеження умов проживання дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,  які виховуються в сім’ях опікунів
(піклувальників), а також у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного
типу.

1.2. Активізувати діяльність громади щодо створення прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу.

1.3.  Взяти  під  особистий  контроль  питання  постановки  на  квартирний
облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають
житла та досягли 16-річного віку.



           2. Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді: 
          2.1. Забезпечити соціальним супроводом сім’ї опікунів (піклувальників),
які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2.  Своєчасно  виявляти  сім’ї,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах,  з метою надання їм підтримки та недопущення виходу дитини із
сім’ї.  
         3. Службі у справах дітей районній державній адміністрації:

3.1. Щоквартально оновлювати дані по Рєстру житла дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.

3.2.  Здійснювати  контроль  за  умовами  утримання  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування  в  сім’ях  усиновлювачів,  опікунів,
піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

Голова  Чугуївської  районної
державної адміністрації, голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4

 засідання колегії районної державної адміністрації 
від 26 березня 2013 року

4.  Про роботу з  контрольними документами органів влади вищого
рівня в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

Заслухавши питання  про  роботу  з  контрольними  документами органів
влади  вищого  рівня  в  структурних  підрозділах  районної  державної
адміністрації, колегія районної державної адміністрації відмічає, що в районній
державній  адміністрації  забезпечується  системний  підхід  щодо  здійснення
контролю за виконанням контрольних документів органів влади вищого рівня.

Проблемним  залишається  питання  якісної  та  своєчасної  підготовки
проектів  відповідей  на  виконання  документів  з  органів  влади  вищого  рівня
управлінням агропромислового розвитку та відділом інфраструктури районної
державної  адміністрації.  Так,  проекти  відповідей  на  документи  необхідно
редагувати, виправляти помилки та повертати виконавцям для доопрацювання,
що ставить під загрозу своєчасність виконання контрольних документів.

Також  необхідно  звернути  увагу  керівників  структурних  підрозділів
районної державної адміністрації на якісну підготовку проектів відповідей та
удосконалити  систему  внутрішнього  контролю  за  виконанням  документів,
спрямовану  перш  за  все  на  попередження  можливого  невиконання,
несвоєчасного або неповного виконання завдань.

Враховуючи вищевикладене, з метою поліпшення роботи з контрольними
документами органів влади вищого рівня в структурних підрозділах районної
державної адміністрації, своєчасного та в повному обсязі їх виконання, колегії
районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Заступникам голови районної державної адміністрації:
1.1. Взяти під особистий контроль стан та якість підготовки відповідей на

виконання  контрольних  документів  органів  влади  вищого  рівня  у
підпорядкованих підрозділах районної державної адміністрації.

1.2. Посилити  вимоги  до  керівників  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації  з  питань  своєчасного  та  якісного  виконання
контрольних  документів  органів  влади  вищого  рівня  і  підвищення  рівня
виконавської дисципліни.



1.3. На  нарадах,  заслуховувати  звіти  керівників управлінь,  відділів  та
інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з питання про
стан роботи з контрольними документами органів влади вищого рівня.

2. Керівникам  управлінь,  відділів  та  інших  структурних  підрозділів
районної державної адміністрації:

2.1. При підготовці відповідей на документи органів влади вищого рівня
дотримуватися  вимог  українського  правопису  та  мовних  норм  офіційно-
ділового стилю.

2.2. Постійно  вживати  заходів  щодо  забезпечення  своєчасного  та  в
повному  об’ємі  виконання  завдань,  визначених  в  контрольних  документах
органів влади вищого рівня.

2.3. Продовжити роботу щодо забезпечення своєчасного та на належному
рівні  складання планів контролю за  виконанням довгострокових документів.
Відповідні  плани,  в  частині  термінів  виконання  завдань,  погоджувати  з
сектором контролю апарату районної державної адміністрації та затверджувати
у  заступників  голови,  керівника  апарату  районної  державної  адміністрації
відповідно до розподілу обов’язків.

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації:
3.1. Посилити  контроль  за  своєчасним  виконанням  контрольних

документів  органів  влади  вищого  рівня.  Про  можливий  зрив  їх  виконання
інформувати  заступників  голови  та  керівника  апарату  районної  державної
адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

Голова  Чугуївської  районної
державної адміністрації, голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6

 засідання колегії районної державної адміністрації 
від 26 березня 2013 року

6. У порядку контролю: 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»  у  порядку  контролю.  (розпорядження  голови
районної державної адміністрації від 30.12.2010 № 1125).

Розглянувши питання  про  стан  охорони  праці  та  проведення  атестації
робочих місць за умовами праці на підприємствах Чугуївського району, колегія
районної  державної  адміністрації  відзначає,  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. 

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  усунення  недоліків  в  організації
роботи  з  реалізації  державної  політики  в  сфері  охорони  праці,  зменшення
випадків  виробничого  травматизму  та  підвищення  соціального  захисту
працівників,  які  зайняті на роботах із шкідливими та небезпечними умовами
праці, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

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. Рекомендувати  начальнику  Чугуївської  районної  лікарні  державної
ветеринарної медицини, генеральному директору ПрАТ  «KGS & Co» провести
атестацію робочих місць, пов’язаних із шкідливими та небезпечними умовами
праці.

3. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації:

3.1. Забезпечити контроль за якістю та своєчасним проведенням атестації
робочих  місць  із  шкідливими  та  небезпечними  умовами  праці  на  їх
відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці.



3.2. Продовжити  проведення  роз’яснювальної  роботи  з  керівниками
підприємств  щодо  включення  до  колективних  договорів  заходів  з  охорони
праці.

3.3. Провести  моніторинг  атестації  робочих  місць  з  небезпечними  та
шкідливим умовами праці на підприємствах району.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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