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1. Про підготовку господарств району до проведення весняно- 
польових робіт у 2016 році

Заслухавши та обговоривши інформацію про підготовку господарств 
району до проведення комплексу весняно-польових робіт, колегія районної 
державної адміністрації відмічає, що під урожай 2016 року 
сільськогосподарськими підприємствами району передбачено посіяти 
15968 га ярих зернових культур, 15414 га технічних культур, 300 га овочевих 
культур, 2850 га кормових культур.

Для успішного виконання планів посівної компанії створений відповідний 
запас матеріальних ресурсів: закуплено 3200 тонн мінеральних добрив (128 кг 
фізичної ваги на 1 га посівів), накопичено 2700 тонн пально-мастильних 
матеріалів. Господарствами району відремонтовано тракторний парк, 
грунтообробну та посівну техніку.

Основним недоліком в підготовці до весняно-польових робіт серед 
підприємств району є недостатній темп перевірки наявного посівного матеріалу, 
відсутність в господарствах насіння еліти ярих культур для проведення 
сортооновлення.

З метою організованого проведення весняно-польових робіт у 2016 році, 
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району:
1.1. Вжити заходів, які спрямовані на збереження посівів озимих зернових 

культур.
1.2. Дотримуватись виконання запланованих показників посівних площ 

зернових культур.
1.3. Активізувати роботу щодо прискорення темпів перевірки наявного 

посівного матеріалу, закупівлі еліти ранніх та пізніх зернових культур.
1.4. При проведенні весняно-польових робіт дотримуватись 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. Постійно співпрацювати з науковими установами та керівниками 
сільськогосподарських підприємств щодо впровадження у виробництво нових 
технологій по вирощуванню сільськогосподарських культур.
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2.2. Сприяти завершенню комплексу весняно-польових робіт в 
сільськогосподарських підприємствах згідно з встановленими агротехнічними 
термінами.

2.3. Вести постійний моніторинг та аналіз ходу польових робіт.
2.4. Забезпечити оперативний контроль за ходом проведення весняно - 

польових робіт.
2.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.

Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова
колегії Є.О. КОРОЛЮК

Беліменко

Герман
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2. Про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України в 
Чугуївському районі за 2015 рік та основні завдання на 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи управління 
Пенсійного фонду України в Чугуївському районі за 2015 рік та основні 
завдання на 2016 рік, колегія районної державної адміністрації відмічає, що з 
метою поліпшення ситуації у цій сфері робота управління у 2015 році була 
спрямована на реалізацію соціальних реформ щодо підвищення стандартів 
життя, зростання ефективності та стабільності соціального захисту.

За 2015 рік бюджет управління Пенсійного фонду України в 
Чугуївському районі виконано на суму 388734,5 тис. грн, у тому числі власних 
доходів надійшло 1811,34 тис. грн. Інших надходжень одержано 19,2 тис. грн. 
Надійшло коштів по відшкодуванню пільгових пенсій по списку №1 -  112,0 
тис. грн.

Виконання планових показників по власних надходженнях, які 
адмініструють органи Пенсійного фонду за 2015 рік, становить 112,9 %.

Загальна сума видатків бюджету за 2015 рік на пенсійні виплати 
становила 389838,3 тис. грн.

Видатки по відношенню до 2014 року збільшились на 157895,8 
тис.грн.

Забезпеченість власними коштами на виплату пенсій та допомоги на 
поховання пенсіонера за рахунок власних коштів за 2015 рік складає - 44,0 %

Протягом звітного періоду забезпечено виплату пенсій та допомоги на 
поховання пенсіонера, в установлені чинним законодавством терміни.

На обліку в управлінні Пенсійного фонду України в Чугуївському районі 
станом на 01 січня 2016 року перебуває 18170 пенсіонерів.

Протягом 2015 року призначено 571 пенсійна справа та проведено 572 
поточних перерахунку пенсій.

Середній розмір пенсій по району становить 1613 грн 13 коп. Темп 
зростання середнього розміру пенсії у порівнянні з минулим роком складає 
115,9%.

Забезпечується виплата пенсій особам, які переїхали з Донецької та 
Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Станом на 01.01.2016 
звернулось 5384 особи щодо переведення виплати пенсій з Донецької та 
Луганської областей, отримано 5384 електронних пенсійних справи та 
забезпечено виплату пенсії.
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Борг підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців станом 
на 01 січня 2016 року по страхових внесках становив 58,6 тис. грн, зменшення 
за 2015 рік становить 5,4 тис. грн.

Станом на 01 січня 2016 року борги дієвого статусу охоплено повністю 
роботою по примусовому стягненню з метою погашення заборгованості по 
платежах. Завдяки проведеній адміністративній та претензійно-позовній роботі 
надходження від реалізації виконавчих проваджень в звітному періоді 
становили 4,6 тис.грн.

Враховуючи вищезазначене, 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. Рекомендувати керівникам комунального підприємства «Малинівка», 
«Есхарівського житлово-комунального експлуатаційного управління-2011» 
своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, вжити дієвих заходів щодо повної ліквідації 
заборгованості по внесках.

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 т.в.о. начальника відділу державної виконавчої служби 
Чугуївського міськрайонного управління юстиції в Харківській області 
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 голові ліквідаційної комісії -  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.

Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова
колегії Є.О. КОРОЛЮК

Лисянський

Герман
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3. Про хід виконання комплексної Програми профілактики 
злочинності і правопорушень у Чугуївському районі на 2011-2015 роки у 
2015 році

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання комплексної 
Програми профілактики злочинності і правопорушень в Чугуївському районі на 
2011-2015 роки у 2015 році, (далі Програма) колегія районної державної 
адміністрації відмічає, що структурними підрозділами районної державної 
адміністрації, виконавчими комітетами сільських, селищних рад, 
правоохоронними органами району проведена певна робота з її реалізації.

Однак, слід відмітити, що незважаючи на проведену роботу по 
виконанню заходів, передбачених Програмою, рівень злочинності в районі є 
високим.

На ефективність боротьби зі злочинністю в районі, її профілактику 
негативно впливає некомплект штату дільничних поліції, слабке залучення до 
цієї роботи громадськості, бездіяльність громадських формувань з охорони 
громадського порядку.

Виконавчими комітетами сільських, селищних рад питання профілактики 
злочинності і правопорушень на територіях відповідних рад рідко 
розглядається на засіданнях виконавчих комітетів. Не залучаються до цієї 
роботи депутати місцевих рад.

Враховуючи вищевикладене, з метою покращання криміногенної ситуації 
в районі колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати Чугуївському районному відділу (м. Чугуїв) Головного 
Управління Національної поліції України в Харківській області:

1.1. Розглянути на робочій нараді з керівниками структурних підрозділів 
Чугуївського відділу поліції (м. Чугуїв) Головного Управління Національної 
поліції України в Харківській області хід виконання комплексної Програми 
профілактики злочинності і правопорушень у Чугуївському районі на 2011 - 
2015 роки.

1.2. Провести роботу щодо активізації громадських формувань з охорони 
громадського порядку.

1.3. Разом з виконавчими комітетами сільських, селищних рад провести 
роботу по підбору кандидатів у громадські помічники дільничних поліції.

1.4. Посилити контроль за роботою дільничних поліції в частині 
організації та проведення ними особистого прийому громадян.
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1.5. Посилити профілактичну роботу з протидії та запобіганню дитячої 
злочинності, правопорушень у молодіжному середовищі.

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

місцевих Програм профілактики злочинності і правопорушень на 2011 -2015 
роки.

2.2. Забезпечити належні умови праці дільничних інспекторів поліції, які 
закріплені за населеними пунктами району, з цією метою розглянути питання 
про прийняття місцевих Програм підтримки діяльності дільничних поліції.

2.3. Надати Чугуївському відділу поліції (м. Чугуїв) Головного 
Управління Національної поліції України в Харківській області практичну 
допомогу по підбору кандидатів у громадські помічники дільничних поліції.

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

3.1. Здійснювати систематичний аналіз стану криміногенної ситуації в 
районі.

3.2. Систематично надавати практичну та методичну допомогу 
виконкомам сільських, селищних рад щодо виконання ними делегованих 
повноважень органів виконавчої влади з питань забезпечення законності і 
правопорядку, організації роботи комісій по боротьбі зі злочинністю і 
правопорушень.

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

Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова
колегії Є.О. КОРОЛЮК

Левченко

Герман
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4. Про підсумки участі учнів навчальних закладів району у ІІ та ІІІ 
етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки участі учнів 
навчальних закладів району у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських 
олімпіад колегія районної державної адміністрації відмічає, що з метою 
стимулювання творчого самоудосконалення дітей, учнівської молоді, 
виявлення та розвитку обдарованих учнів, підвищення рівня викладання 
навчальних дисциплін у жовтні -  грудні 2015/2016 навчального року було 
проведено І (шкільний) та ІІ (районний) етапи Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін (16 навчальних предметів). Близько 70% учнів 
навчальних закладів району залучаються до участі у всеукраїнських учнівських 
олімпіадах, що свідчить про наявність організованої системної роботи 
навчальних закладів з обдарованою молоддю та заохочення учнів до 
інтелектуальної творчої роботи.

За підсумками виступу команд загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ 
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед навчальних закладів, кількість 
учнів у яких більше 200 осіб, найвищих результатів досягли Новопокровський 
НВК, Малинівська гімназія, Чкаловський НВК, Малинівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Коробочкинський НВК.

Серед навчальних закладів, кількість учнів у яких менше 200 осіб, 
найвищих результатів досягли Новогнилицька ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Волохово-Ярський НВК, Кам’яноярузький НВК, Старопокровська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, Леб’язький НВК.

У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 
56 переможців районного етапу.

Переможцями обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
стали 13 учнів (у минулому році -  12 учнів) навчальних закладів району.

Поряд з певними досягненнями залишається проблемним питання щодо 
якісної підготовки учнів навчальних закладів району до участі у ІІІ етапі 
олімпіад з фізики, математики, хімії, інформатики, астрономії, екології, 
правознавства.

З метою підвищення результативності виступу учнів навчальних закладів 
району у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад колегія 
районної державної адміністрації вважає за необхідне:
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1. Рекомендувати керівникам навчальних закладів району:
1.1. Провести аналіз участі учнів навчальних закладів району у ІІ та ІІІ 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад.
1.2. Розробити дієву систему роботи з обдарованими учнями за рахунок 

годин варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх 
навчальних закладів.

1.3. Здійснювати контроль за рівнем підготовки учнів профільних класів, 
результативністю викладання курсів, факультативів, передбачених варіативною 
складовою робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Відділу освіти районної державної адміністрації:
2.1. На засіданнях районних методичних об’єднань вчителів- 

предметників проаналізувати результативність участі учнів у ІІІ етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2.2. Спланувати систему заходів щодо підвищення кваліфікаційного рівня 
педагогів по підготовці учнів до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2.3. Узагальнити та поширити досвід роботи вчителів, навчальних 
закладів щодо ефективної організації роботи з обдарованими учнями.

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

Голова Чугуївської районної 
державної адміністрації, голова
колегії Є.О. КОРОЛЮК

Бєлєвцова

Герман


