
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

засідання колегії районної державної адміністрації
від 23 жовтня 2013 року

1. Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2013 року.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  виконання
місцевих бюджетів району за 9 місяців 2013 року, колегія районної державної
адміністрації  відмічає,  що  зусилля  районної  державної  адміністрації,  її
структурних підрозділів протягом 9 місяців 2013 року спрямовувались і мають
надалі  спрямовуватися  на  забезпечення  виконання  завдань  щодо  мобілізації
доходів  до  бюджетів  усіх  рівнів,  виконання  взятих  на  себе  зобов’язань,
насамперед  соціального  напряму,  своєчасної  та  в  повному  обсязі  виплати
заробітної плати закладам бюджетної сфери.

З  метою  усунення  недоліків,  допущених  при  виконанні  місцевих
бюджетів  району  за  підсумками  9  місяців  2013  року,  для  забезпечення
виконання  доходної  частини  місцевих  бюджетів  до  кінця  поточного  року,
стабільного  функціонування  бюджетної  сфери  району  в  2013  році,  колегія
районної державної адміністрації  вважає за необхідне:

1. Рекомендувати селищним та сільським головам:
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, в тому числі
виплачених в натуральній формі.

2. Рекомендувати  Чугуївській  ОДПІ  ГУ  Міндоходів  ДПС  Харківської
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 законодавством
та середньогалузеву по області.

2.3. 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 не допущення  випадків порушень законодавства про оплату праці.

5. Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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2. Про  результати  роботи  Чугуївської  об’єднаної  державної
податкової  інспекції  Головного  управління  Міндоходів  у  Харківській
області за 9 місяців 2013 року.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  результати  роботи
Чугуївської  ОДПІ  за  9  місяців  2013  року,  колегія  районної  державної
адміністрації  відзначає,  що  податковою  інспекцією  вжито  комплекс
організаційних та практичних заходів для реалізації завдань щодо поліпшення
контролю  за  правильністю  обчислення,  повнотою  і  своєчасністю  сплати
суб’єктами господарювання платежів, стану виконання завдань із надходження
коштів  до  бюджету,  а  також  інших  питань,  спрямованих  на  виявлення  і
припинення протиправної діяльності суб'єктів господарювання, ліквідації схем
ухилення від оподаткування тощо. 

Враховуючи  викладене  та  з  метою  створення  необхідних  умов  для
усунення  зазначених  недоліків,  забезпечення  належної  організації  роботи
Чугуївської  ОДПІ  щодо повного використання наявної  бази  оподаткування,
скорочення податкового боргу, виконання завдань із надходження платежів до
бюджету  за  2013  рік  в  цілому  та  IV  квартал  зокрема,  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати  керівникам  підприємств  комунальної  власності
району, які мають заборгованість до всіх рівнів бюджету, вжити всіх можливих
заходів щодо погашення податкової заборгованості.

2. Рекомендувати   Чугуївській  ОДПІ  ГУ  Міндоходів  у  Харківській
області забезпечити у ІV кварталі 2013 року:

2.1. Ефективну організацію роботи податкової інспекції щодо виконання
завдань,  визначених  Указами  Президента  України,  законами  України,
постановами  та  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,  нормативно-
правовими  та  розпорядчими  документами  Міністерства  доходів  і  зборів
України,  спрямованими  на  виконання  доходної  частини  Державного  та
місцевого бюджетів.

2.2. Вжиття заходів щодо виявлення, упередження та руйнування схем
ухилень  від  оподаткування  платниками  податків,  у  т.ч.  вивчення  механізмів
діяльності  тіньового  сектору  економіки,  виявлення  його  організаторів  та
мінімізаторів  податкових  зобов’язань,  з’ясування  джерел  походження  коштів,
які  знаходяться  в  обігу  і  використовуються  для  виплати заробітної  плати  та
інших доходів без сплати податку на доходи фізичних осіб, а також виведення їх
із тіні.



2.3. Підвищення ефективності контрольно-перевірочних заходів та рівня
упередження безпідставно заявлених до відшкодування з бюджету сум ПДВ.

2.4. Надходження платежів до місцевого бюджету в  обсягах, визначених
відповідними рішеннями місцевих рад району.

2.5. Належний контроль за роботою представників інспекції на акцизних
складах підприємств – виробників спирту, горілки і лікеро-горілчаної продукції
та податкових постах.

2.6. Вжиття комплексу заходів щодо погашення податкового боргу.
2.7.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з означеного питання. 

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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3. Про  результати  роботи  Чугуївської  міжрайонної  державної
фінансової інспекції за 9 місяців 2013 року.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  стан  фінансово-
бюджетної  дисципліни  на  підприємствах,  установах  та  організаціях
Чугуївського  району  за  9  місяців  2013  року,  колегія  районної  державної
адміністрації відмічає, що основні зусилля у поточному році спрямовувались на
наповнення  доходної  частини  місцевих  бюджетів,  забезпечення  контролю  за
виконанням чинних нормативно-правових актів щодо витрачання, використання
і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності
визначення потреби бюджетних коштів,  взяття до сплати зобов’язань,  стану і
достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Проведеними  ревізіями  встановлені  порушення  фінансово-бюджетної
дисципліни, непоодинокі  факти  неефективного  використання   земель  та
комунального майна, що призводить до недоотримання фінансових ресурсів як
підприємствами,  установами,  організаціями  всіх  форм  власності,  так  і
бюджетами всіх рівнів.

З  метою  ефективного  використання  матеріальних  та  фінансових
ресурсів,  неухильного  дотримання  вимог  бюджетного  законодавства,  колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Рекомендувати  керівникам підприємств,  установ  та  організацій,  які
використовують державне та комунальне майно, отримують кошти з бюджетів
усіх рівнів та державних фондів, вжити дієвих заходів щодо попередження та
недопущення порушень фінансово-бюджетної дисципліни.

2. Розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів забезпечити
неухильне дотримання:

2.1. Вимог чинного законодавства  щодо проведення у повному обсязі
розрахунків  за  товари,  роботи  та  послуги  підприємствами,  установами  та
організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості.

2.2. Вимог нормативно правових актів з питань нарахування заробітної
плати, внесків до державних цільових фондів та використання коштів виділених
на проведення капітальних і поточних ремонтів.

2.3.  Вимог Бюджетного кодексу  України щодо забезпечення цільового
використання бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань.

2.4. Вимог чинного законодавства при наданні в  оренду комунального



майна.
3. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Чугуївському районі

Харківської області  забезпечити дотримання вимог чинного законодавства при
використанні земель.

4. Першому заступнику голови районної державної адміністрації  разом з
відповідними структурними підрозділами  районної   державної адміністрації: 

4.1.  Забезпечити   розгляд  інформації  про  результати  ревізій  для
підготовки  та  прийняття  відповідних  рішень  щодо  усунення   встановлених
порушень та причин їх виникнення.

4.2.  Посилити  роботу  по  наповненню  доходної  частини  місцевих
бюджетів.

4.3.  Здійснювати  попередній  контроль   за  цільовим  використанням
бюджетних коштів та їх  відповідністю бюджетним асигнуванням.

4.4.  Переглянути  показники  видаткової  частини  бюджетів  з  метою
обмеження  не  першочергових,  капітальних  та  інших  видатків,  які  можливо
скоротити і спрямувати на захищені статті видатків.

5.  Рекомендувати  Чугуївській  міжрайонній  державній  фінансовій
інспекції  підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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4. Про  підсумки  роботи  управління  ветеринарної  медицини  в
Чугуївському районі за 9 місяців 2013 року.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію про  підсумки  роботи
управління  ветеринарної  медицини  в  Чугуївському  районі,  колегія  районної
державної  адміністрації  відзначає,  що  робота  управління  ветеринарної
медицини за  9 місяців 2013 року була організована на задовільному рівні.

За  звітній  період  інспекторами  ветеринарної  медицини  району
проведено 300 перевірок. За результатами проведених перевірок притягнуто до
адміністративної відповідальності 62 посадові особи. До державного бюджету
перераховані  штрафи на загальну суму 6392 грн. 

За результатами перевірок винесено приписів, щодо усунення виявлених
недоліків – 152. 

З  метою  покращення   ветеринарно-санітарного  стану  тваринництва  на
території району та виконання Законів України «Про ветеринарну медицину»,
«Про безпечність  та  якість  харчових продуктів»,  враховуючи вищезазначене,
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1.  Рекомендувати  керівникам  сільськогосподарських  підприємств
району:

1.1.  Дотримуватись  ветеринарно-санітарних  правил  при  виробництві
продукції тваринницького походження в господарствах району.

1.2. Забезпечити своєчасне та в повному обсязі оформлення супровідних
ветеринарних документів на продукцію тваринного походження.

1.3.  Вживати  необхідних  заходів  щодо  відповідності  діючому
ветеринарному законодавству необхідних документів.

2. Рекомендувати управлінню   ветеринарної  медицини в Чугуївському
районі:

2.1. Посилити контроль  заходів щодо недопущення занесення збудника
африканської  чуми  свиней  на  територію  Чугуївського  району  Харківської
області.

2.2.  Проводити перевірки господарств відповідно до критеріїв  ризику,
затверджених постановою Кабінетів  Міністрів  України  від  24.09.2008  № 848
«Про  затвердження  критеріїв  оцінки  ступеня  ризику  від  провадження
господарської  діяльності,  яка  підлягає  державному  ветеринарно-санітарному
контролю та нагляду».

2.3. Вживати всіх необхідних заходів щодо виконання Указу Президента
України від 24 травня 2013 року № 307/2013 “Про заходи щодо забезпечення
здійснення  місцевими  державними  адміністраціями  виконавчої  влади  на



відповідній території».
2.4. Надавати  всебічну  практичну  і  методичну  допомогу

сільськогосподарським підприємствам району. 
2.5.  Підготувати  проект   розпорядження  голови  районної  державної

адміністрації з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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5. Про  підсумки  роботи  управління  статистики  в  Чугуївському
районі за 9 місяців 2013 року.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про підсумки  роботи
управління статистики в Чугуївському районі за 9 місяців 2013 року, колегія
районної  державної  адміністрації  відмічає,  що управлінням  статистики  в
Чугуївському  районі  в зазначені  терміни  виконані  всі  статистичні  роботи.
Усього  зібрано  та  опрацьовано  6712   первинних  звітів  від  респондентів  та
здійснено передачу зведеної інформації на регіональний рівень. 

З  метою  виконання  завдань,  визначених  Планом  статистичних  робіт
управління  статистики  в  Чугуївському  районі  на  2013  рік,  забезпечення
своєчасного  збору,  достовірності  статистичної  інформації,  подання  звітів
підприємствами,  організаціями  та  установами  району, колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати управлінню статистики в Чугуївському районі:
1.1. Забезпечити виконання  завдань,  визначених  Планом  статистичних

робіт управління статистики в Чугуївському районі на 2013 рік.
1.2. Посилити  контроль  за  своєчасністю  збору,  достовірністю

статистичної  інформації,  поданням  звітів  підприємствами,  організаціями  та
установами району.

1.3. Вжити  невідкладних  заходів  щодо  забезпечення  безумовного
дотримання  графіків  особистого  прийому  громадян,  надання  відповідей
відповідно до вимог чинного законодавства.

1.4.  Використовувати  у  своїй  роботі  можливості  веб-сайту  Головного
управління  статистики  для  розміщення  інструкцій  та  роз’яснень  складання
статзвітності, оголошень про терміни її подання.

2. Управлінню  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації  щомісяця  використовувати  статистичну  інформацію  для
підведення підсумків економічного і  соціального розвитку району за 2013 рік. 

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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6. Про заходи щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідемічний сезон
2013-2014 років та недопущення епідемічних ускладнень  в Чугуївському
районі.

Заслухавши та обговоривши інформацію про заходи щодо профілактики
грипу  та  ГРВІ  в  епідемічний  сезон  2013-2014  років  та  недопущення
епідемічних  ускладнень   в  Чугуївському  районі,  колегія  районної  державної
адміністрації відмічає, що в районі проводиться значна робота з профілактики
грипу та ГРВІ.

З  метою удосконалення  заходів  щодо  профілактики  грипу  та  ГРВІ,  у
зв'язку  з  наближенням  епідемічного  сезону  грипу  2013-2014  років,  з  метою
недопущення епідемічних ускладнень та переходу грипу в епідемію високого
рівня  інтенсивності,  колегія  районної  державної  адміністрації   вважає  за
необхідне:

1.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
вишукати  можливість  додаткового  виділення  коштів  для  забезпечення
проведення щеплень населенню проти грипу.

2.  Рекомендувати  керівникам  установ,  підприємств  та  організацій,
незалежно від форм власності:

2.1.  Вжити  заходів  щодо  профілактики  та  попередження  ускладнень
епідемічної  ситуації  з  грипу,  організації  роботи  в  зимовий  період  із
дотриманням необхідного температурного режиму,  забезпеченням працюючих
на  відкритому  повітрі  приміщеннями  для  обігріву  та  прийому  харчових
продуктів, забезпечення дезінфікуючими засобами, засобами   індивідуального
захисту.

2.2.  Забезпечити  неухильне  виконання  Постанови  першого  заступника
головного  державного  санітарного  лікаря  України  від  16.09.2013  №  20
«Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних
вірусних інфекцій в епідсезон 2013-2014 років».

2.3.  Організувати  проведення  щеплень  проти  грипу  співробітникам
установ,  підприємств  з  обов’язковою  подачею  інформації  до  Чугуївської
міжрайонної філії ДУ « Харківський ОЛЦ ДСЕСУ».

3.  Рекомендувати  головному  лікарю  КЗОЗ  «Чугуївська
ЦРЛ ім. М.І. Кононенка”:

3.1.  Забезпечити  неухильне  та  своєчасне  виконання  всіх  заходів



профілактики,  лікування і  боротьби з  грипом та іншими ГРВІ,  передбачених
наказами МОЗ України.

3.2.  Забезпечити  готовність  лікувально-профілактичних  установ  на
період  епідемії,  створити  незнижуючий  запас  профілактичних  засобів,
противірусних  препаратів,  засобів  індивідуального  захисту,  дезінфекційних
засобів.

3.3. Забезпечити  проведення  щеплень  проти  грипу  медичним
працівникам ЛПЗ.

3.4. Забезпечити достовірність інформації,  яка висвітлюється засобами
масової  інформації,  користуючись  лише  рекомендаціями  фахівців  закладів
охорони здоров’я.

3.5.  Безоплатно  виконувати  щеплення  проти  грипу  в  щеплювальних
кабінетах ЛПЗ особам, які придбали вакцину за власні кошти.

3.6. Забезпечити щотижневу звітність до Чугуївської міжрайонної філії
ДУ « Харківський ОЛЦ ДСЕСУ» про захворюваність населення грипом та ГРВІ
та проведення профілактичних щеплень проти грипу.   

3.7. Організувати систематичне навчання медичного персоналу з питань
профілактики, діагностики, лікування грипу та ГРВІ.

3.8.  Забезпечити забір матеріалу від хворих на грип та ГРВІ з  метою
ідентифікації збудника лабораторними методами.

4.  Рекомендувати  керівникам  аптечних  закладів  забезпечити  аптечну
мережу району профілактичними препаратами в необхідній кількості, вакциною

проти грипу, масками, дезінфекційними засобами.
5. Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації:
5.1. Забезпечити  проведення  санітарно-гігієнічних  та  профілактичних

заходів,  відповідно  до  епідемічної  ситуації,  вводити  обмежувальні  заходи  в
загальноосвітніх закладах району.

5.2.  Рекомендувати  провести  вакцинацію  учням,  вихованцям  та
працівникам дошкільних, загальноосвітніх закладів району.

6.  Рекомендувати  начальнику  управління  ветеринарної  медицини  в
Чугуївському районі:     

6.1.  Посилити  державний  ветеринарний  нагляд  за  господарствами,  де
вирощуються птахи.

6.2.  Провести  вакцинацію  проти  грипу  фахівцям  управління
ветеринарної медицини в Чугуївському районі.

7. Начальнику  охорони  здоров’я  районної  державної  адміністрації
надавати  організаційну  допомогу  лікувальним  закладам  району  з  питань
профілактики грипу та ГРВІ.

8.  Рекомендувати  начальнику  Чугуївського  міжрайонного  управління
Головного  управління  Держсанепідслужби  у  Харківській  області,  головного
державного  санітарного  лікаря  Чугуївського,  Печенізького,  Шевченківського
районів:

8.1.  Забезпечити  чіткий  аналіз  ситуації  на  грип  та  ГРВІ  з  метою
координації дій між керівниками установ району.



8.2. Посилити серед населення санітарно-освітню роботу з профілактики
грипу та ГРВІ.

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

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії  Чугуївської  районної
державної адміністрації В.В. ЛОБОЙЧЕНКО
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7. Про роботу  управління праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації за підсумками 9 місяців 2013 року.

Заслухавши  інформацію  про  роботу  управління  праці  та  соціального
захисту населення районної  державної  адміністрації  за  підсумками 9 місяців
2013  року,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  робота
управління  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації була спрямована на виконання пріоритетних напрямків державної
соціальної політики та реалізації соціальних ініціатив Президента України.

Для досягнення поставлених цілей було проведено низку організаційних
заходів. Забезпечено роботу 20 консультативно-дорадчих органів, які діють при
районній державній адміністрації. 

З  метою  виконання  пріоритетних  напрямків  державної  соціальної
політики  та  реалізації  соціальних  ініціатив  Президента  України,  враховуючи
вищевикладене, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

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

1.1. Щоквартально  проводити  моніторинг  рівня  середньомісячної
заробітної  плати  та  стану  її  виплати  на  підприємствах,  в  організаціях  та
установах району. 

1.2.  Спільно  з  міським  районним  центром  зайнятості   продовжити
роботу по реалізації Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня
2012 року № 5067-VI.

1.3.  Продовжити  роботу  зі  своєчасної  виплати  усіх  видів  державних
допомог,  компенсацій,  одноразової  винагороди  «Матерям-героїням»,
здійснювати  щоденний  моніторинг  проходження  коштів  субвенції  протягом
виплатного періоду.

1.4. Щомісяця своєчасно проводити перерахунки субсидії з урахуванням
показників фактичного споживання житлово-комунальних послуг.

1.5.  Підтримувати в  актуальному стані  Централізований банк  даних з
проблем інвалідності. 

2. Директору  територіального  центру  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг) забезпечити максимальне охоплення громадян, які
потребують соціального обслуговування.

3. Рекомендувати директору Чугуївського районного центру соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  організувати  ефективну  роботу  фахівців  із
соціальної роботи. 



4.  Рекомендувати  сільським  та  селищним  головам  використати  у
повному обсязі кошти, передбачені на проведення у 2013 році громадських та
інших робіт тимчасового характеру.

5.  Управлінню  праці  та  соціального  захисту  районної  державної
адміністрації  підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.  

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



ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

засідання колегії районної державної адміністрації
від 23 жовтня 2013 року

8. Про результати збирання ранніх зернових і зернобобових культур
в сільськогосподарських підприємствах Чугуївського району.

Заслухавши та обговоривши інформацію про результати збирання ранніх
зернових  і  зернобобових  культур  в  сільськогосподарських  підприємствах
Чугуївського  району,  колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає
позитивні показники, що досягнуті господарствами району. 

Але в чотирьох господарствах отримано показники врожайності нижчі за
середньорайонні. 

 Причиною таких низьких показників є використання старих технологій
вирощування, недотримання сівозмін, недостанє застосування добрив і засобів
захисту рослин, застаріле технічне оснащення.

З  метою  підвищення  виробництва  зерна  в  господарствах  району,
достатніх  для  задоволення  продовольчих  потреб  населення  та  безумовного
виконання  завдань  з  формування  регіонального  запасу  продовольчого  зерна,
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1.  Рекомендувати  керівникам  сільськогосподарських  підприємств
району:

1.1.  Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2010
№ 164 «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у
сівозмінах  в  різних  природно-сільськогосподарських  регіонах»  збільшити
посівні площі зернових культур.

1.2.  Вжити  всіх  необхідних  заходів  щодо  придбання  нової
високоефективної  техніки,  збільшення застосування добрив і  засобів  захисту
рослин, посіву нових високопродуктивних сортів.

2.  Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації:

2.1. Забезпечити виконання посіву озимих зернових культур під урожай
2014 року в запланованих межах. 



2.2.  Надавати  практичну  допомогу  сільськогосподарським
підприємствам  району  у  розробітку  науково-обгрунтованих  сівозмін  та
оптимальної структури посівних площ зернових культур при складані бізнес-
планів на 2014 рік.

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

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