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1. Про рівень середньомісячної заробітної плати на підприємствах
району та стан погашення заборгованості з її виплати.

З метою підвищення ефективності  роботи щодо реалізації  подальшого
реформування  оплати  праці,  погашення  заборгованості  з  її  виплати,  колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Попередити  керівників  ТОВ  «ІГМА-2011»  та  «ЕЖКЕУ-2011»  про
персональну  відповідальність  за  несвоєчасну  виплату  заробітної  плати
працівникам  та  рекомендувати  вжити  дієвих  заходів  щодо  повної  ліквідації
заборгованості з виплати заробітної плати згідно з укладеними графіками. 

2. Рекомендувати  Малинівському  селищному  голові  та  Есхарівському
селищному голові: 

2.1. Вжити всіх дієвих заходів щодо повного погашення заборгованості з
виплати  заробітної  плати  на  підприємствах,  що  знаходяться  у  комунальній
власності відповідних територіальних громад та недопущенню її виникнення в
майбутньому.

2.2. Провести роз’яснювальну роботу щодо погашення заборгованості за
спожиті житлово-комунальні послуги з керівниками підприємств, розташованих
на  території  відповідних  рад,  працівники  яких  є  боржниками,  а  також  з
керівниками  бюджетних  установ,  які  не  розраховуються  із  комунальними
підприємствами за отримані житлово-комунальні послуги. 

3. Рекомендувати  начальнику  відділу  державної  виконавчої  служби
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  в  Харківській  області
посилити роботу з виконання судових рішень щодо стягнення заборгованості з
населення за спожиті житлово-комунальні послуги.

4. Начальнику  відділу  житлово-комунального  господарства  та
будівництва районної державної адміністрації здійснювати постійний контроль
щодо стану справ на житлово-комунальних підприємствах району. 

5. Начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації:

5.1. Щоквартально  проводити  моніторинг  рівня  середньомісячної
заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району.

5.2. Здійснювати  контроль  за  станом  погашення  заборгованості  з
виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства
та недопущення її виникнення на підприємствах інших форм власності.



5.3. Здійснювати  контроль  за  додержанням  законодавства  про  оплату
праці відповідно до статті 35 Закону України «Про оплату праці».

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії
Чугуївської  районної  державної
адміністрації                   Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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2. Про стан розрахунків з Пенсійним фондом України.

З метою  підвищення  ефективності  роботи  щодо  погашення
заборгованості  по  платежах,   здійснення  своєчасної  сплати  внесків  до
Пенсійного фонду України, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:  

1. Попередити  керівників  комунального  підприємства  «Малинівка»  та
«Есхарівського житлово-комунального експлуатаційного управління-2011» про
персональну  відповідальність  за  несвоєчасну  сплату  внесків  до  Пенсійного
фонду України,   рекомендувати  вжити дієвих  заходів  щодо повної  ліквідації
заборгованості по внесках до Пенсійного фонду України. 

2. Рекомендувати  Малинівському  селищному  голові  та  Есхарівському
селищному  голові  вжити  всіх  дієвих  заходів  щодо  повного  погашення
заборгованості  по  сплаті  внесків  на  підприємствах,  що  знаходяться  у
комунальній власності відповідних територіальних громад.

3. Рекомендувати  начальнику  відділу  державної  виконавчої  служби
Чугуївського  міськрайонного  управління  юстиції  в  Харківській  області
Андренку С.Ю. посилити роботу з виконання судових рішень щодо стягнення
заборгованості по внесках до Пенсійного фонду України.

4. Начальнику  відділу  житлово-комунального  господарства  та
будівництва  районної  державної  адміністрації  вжити  невідкладних  заходів,
спрямованих на виправлення ситуації, що склалася з виплатою заробітної плати
працівникам житлово-комунальних підприємств та розрахунками до Пенсійного
фонду України. 

5. Рекомендувати  начальнику  управління  Пенсійного  фонду  України  в
Чугуївському районі Харківської області:

5.1 Активізувати  роботу  щодо  забезпечення  виконання  планових
надходжень до бюджету Пенсійного фонду та зменшення недоїмки.

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії
Чугуївської  районної  державної
адміністрації                   Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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3.  Про  хід  виконання  рішення  колегії  районної  державної
адміністрації  від  28.08.2012  про  стан  розвитку  тваринництва  у
сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення району.

З метою виконання Закону України «Про державну підтримку сільського
господарства  України»,  створення  умов  для  подальшого  розвитку  галузі
тваринництва, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати  керівникам  сільськогосподарських  підприємств
району:

1.1. Забезпечувати виконання заходів,  спрямованих на  відродження та
збереження галузі тваринництва.

1.2. Продовжити  реалізацію  заходів  щодо  збільшення  поголів’я
громадського тваринництва.

1.3. Вживати  необхідних  заходів  щодо  нарощування  продуктивності
худоби та збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції.

2. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації:

2.1. Тримати  на  постійному контролі  відтворення  маточного  поголів’я
сільськогосподарських тварин. Забезпечувати використання в осіменінні худоби
тільки атестованих плідників, не допускати до парування плідників не відомого
походження.

2.2. Надавати  всебічну  практичну  і  методичну  допомогу
сільськогосподарським підприємствам району.

2.3. Забезпечувати  цільове  та  ефективне  використання  коштів
державного бюджету, які спрямовуються на підтримку галузі тваринництва.

2.4. Підготувати  проект  розпорядження голови райдержадміністрації  з
означеного питання. 

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії
Чугуївської  районної  державної
адміністрації          Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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4.  Про  стан  ведення  архівної  справи  та  діловодства  в  державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах
та організаціях Чугуївського району.

З метою розвитку позитивних тенденцій в архівній справі та вирішення
існуючих проблемних питань, колегія районної державної адміністрації вважає
за необхідне:

1. Заступникам  голови,  керівникам  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації  посилити  контроль  за  станом  архівної  справи  та
діловодства в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної
державної адміністрації.

2. Рекомендувати  керівникам  державних  органів,  органів  місцевого
самоврядування, підприємствах, установ та організацій району:

2.1. Своєчасно проводити експертизу цінності документів.
2.2. Забезпечити необхідні умови для зберігання документів.
2.3. Документування управлінської  інформації  та  організацію роботи з

документами  здійснювати  відповідно  до  власних  інструкцій  з  діловодства,
розроблених на підставі Типової інструкції та схвалених з експертною комісією
архівного відділу районної державної адміністрації.

3. Начальнику архівного відділу районної державної адміністрації:
3.1. Посилити  контроль  за  станом  діловодства  та  архівної  справи  на

підприємствах, в установах та організаціях району.
3.2. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з означеного питання.

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії
Чугуївської  районної  державної
адміністрації          Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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5. Про  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку  району
за І півріччя 2013 року.

З  метою  закріплення  та  розвитку  позитивних  тенденцій  в  економіці,
соціальній  сфері,  забезпечення  фінансової  стабілізації  в  усіх  галузях
господарства  району,  підвищення  життєвого  рівня  населення  та  вирішення
існуючих проблемних питань, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне: 

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації
забезпечити постійний контроль за виконанням завдань Програми економічного і
соціального розвитку Чугуївського району на 2013 рік, затвердженої рішенням
Чугуївської районної ради від 30.04.2013.

2. Рекомендувати Чугуївській об’єднаній державній податковій інспекції
Головного  управління  Міндоходів  у  Харківській  області  активізувати
претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості податків та зборів,  не
допускати зростання податкового боргу.

3. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в Чугуївському
районі  Харківської  області  посилити  контроль  за  своєчасністю  платежів,
погашення  боргів  до  Пенсійного  фонду  України  шляхом  активізації
претензійно-позовної роботи.

4. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  посилити  контроль  за  станом  погашення
заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах району.

5. Відділу житлово-комунального господарства та будівництва районної
державної  адміністрації  активізувати  роботу  щодо  повних  розрахунків
населення  за  раніше  отримані  житлово-комунальні  послуги  та  посилити
контроль за своєчасною сплатою поточних платежів.

6. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації забезпечити виконання заходів щодо збільшення поголів’я птиці.  

7. Управлінню  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації:

7.1.  Проводити  аналіз  обсягів  промислового  виробництва  району  в
розрізі промислових підприємств.



7.2.Забезпечити  проведення  постійного  моніторингу  цін  і  процесів
ціноутворення.

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії
Чугуївської  районної  державної
адміністрації          Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
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6. Про стан взаємодії Чугуївської районної державної адміністрації з
правоохоронними  органами  у  сфері  забезпечення  правопорядку,  прав  і
свобод громадян.

З  метою  покращання   взаємодії  Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  виконавчих  комітетів  сільських,  селищних  рад  з
правоохоронними органами, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Рекомендувати районному відділу (з обслуговування Чугуївського та
Печенізького районів) ГУ МВС України в Харківській області:

1.1. Звернути  увагу  на  низький  рівень  взаємодії  районного  відділу  (з
обслуговування  Чугуївського  та  Печенізького  районів)  ГУ  МВС  України  в
Харківській  області  з  виконавчими  комітетами  сільських,  селищних  рад  з
питань  організації  роботи  громадських  формувань  з  охорони  громадського
порядку. 

1.2. Вжити  дієвих  заходів  щодо  доукомплектування  штату  дільничних
інспекторів міліції, які обслуговують населені пункти району.

1.3. Разом з виконавчими комітетами сільських, селищних рад провести
роботу  щодо  підбору  кандидатів  у  громадські  помічники  дільничних
інспекторів міліції.

2. Рекомендувати сільським, селищним головам:
2.1. Розглянути на чергових сесіях сільських, селищних рад питання про

хід виконання місцевих Програм підтримки діяльності дільничних інспекторів
міліції.

2.2. Забезпечити належні умови праці дільничних інспекторів міліції, які
закріплені за населеними пунктами району.  

2.3. Надати  районному  відділу  (з  обслуговування  Чугуївського  та
Печенізького  районів)  ГУ  МВС  України  в  Харківській  області  практичну
допомогу  щодо  підбору  кандидатів  у  громадські  помічники  дільничних
інспекторів міліції.

3. Сектору  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації:

3.1. Забезпечити  постійний  моніторинг  стану  взаємодії  структурних



підрозділів  районної  державної  адміністрації  з  правоохоронними  органами
району  з  питань  забезпечення  правопорядку,  дотримання  прав  і  свобод
громадян.  

3.2. Взяти  на  контроль  хід  виконання  Плану  заходів  взаємодії
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  з  правоохоронними  органами
району,  затвердженого  розпорядженням  голови  районної  державної
адміністрації від 16.08.2013 № 251, Указу Президента України від 24.05.2013 №
307/2013 «Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними
адміністраціями виконавчої влади на відповідній території».

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії
Чугуївської  районної  державної
адміністрації          Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ


	засідання колегії районної державної адміністрації
	Перший заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації, член колегії Чугуївської районної державної адміністрації
	Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
	засідання колегії районної державної адміністрації

	Перший заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації, член колегії Чугуївської районної державної адміністрації
	Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
	засідання колегії районної державної адміністрації

	Перший заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації, член колегії Чугуївської районної державної адміністрації
	Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
	засідання колегії районної державної адміністрації

	Перший заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації, член колегії Чугуївської районної державної адміністрації
	Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
	засідання колегії районної державної адміністрації

	Перший заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації, член колегії Чугуївської районної державної адміністрації
	Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ
	засідання колегії районної державної адміністрації

	Перший заступник голови Чугуївської районної державної адміністрації, член колегії Чугуївської районної державної адміністрації
	Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

