
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
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 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 27 червня 2017 року 
 

 

1. Про стан роботи провідних галузей промисловості району. 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію про стан роботи провідних 

галузей промисловості району, колегія районної державної адміністрації 

відмічає, що робота керівництва та структурних підрозділів районної 

державної адміністрації була спрямована на здійснення комплексу заходів з 

вирішення проблем в економіці району в цілому та  у галузі промисловості.  

За 2016 рік Чугуївський район зайняв І рейтингове місце серед районів 

Харківської області за усіма напрямами, а також І рейтингове місце за 

напрямом «Економічна ефективність».  

За останніми даними обласної статистики (за січнь–березень 2017 року) 

підприємствами Чугуївського району реалізовано промислової продукції на 

суму 344,5 млн. грн, (що на 10,4% більше ніж за аналогічний період минулого 

року), та складає 0,8% до всієї реалізованої продукції.  

Але, згідно з оперативними даними промислових підприємств, за січень–

квітень 2017 року обсяг виробленої продукції промислового комплексу району 

(у діючих цінах) поступово знижується. В середньому по основних 

підприємствах району виробництво промислової продукції на 45,30% менше, 

ніж за аналогічний період минулого року. 

Зниження обсягів виробництва спостерігається на підприємствах –                                  

ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 53,70%, ТОВ «Бікорм» – 12,3%,                         

ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» – на 48,40%, ПрАТ «Чугуївський 

молочний завод» – 29,10%, філія «ТЕЦ» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна 

компанія» – на 76,60%, ДП «Новопокровський КХП» – на 45,20%,                       

ПрАТ «Новопокровський завод ЗБК» – 20,70%. 

Зростання обсягів виробництва досягнуто лише на підприємстві                      

ТОВ «Малинівський склозавод» на 68,60% у порівнянні з аналогічним періодом  

2016 року. 

Найбільш негативно може вплинути на рейтинговий показник з реалізації 

продукції промисловості району два підприємства: «Новопокровський КХП» та  

ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ». 

Що стосується підприємства «Новопокровський КХП»: виробництво 

продукції борошно-мельної промисловості (КВЕД 10.61) на підприємстві на 

71% менше показниика минулого року, причиною цього є відсутність 

виробництва із власного зерна, підприємство надає послуги з переробки 

давальницького зерна, фасування, зберігання. Але готових кормів для тварин 
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(КВЕД 10.9) було вироблено в цьому році на 31% більше ніж у минулому. 

Послуги по опаленню також на 35% збільшилися в порівнянні з 2016 роком. 

ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» за 4 місяці реалізував 

продукції на 48,6% менше ніж у минулому році. Причиною зниження реалізації 

та виробництва продукції є перехід на виробництво сідру, що дасть змогу 

покращити до кінця року показник реалізації промислової продукції. 

Також зниження реалізації та виробництва на 45,3% відбувається на               

ТОВ «Слобожанський продкомбінат», основною причиною є висока 

закупівельна ціна сировини для виробництва молочної продукції, підвищення 

собівартості  виробництва та зниження купівельної спроможності населення.  

Підприємством ТОВ «Бікорм» вироблено продукції у натуральному 

виразі на 40% більше ніж у минулому році, але це більш дешевий сухий 

кормовий продукт, що негативно відобразилося на показнику реалізації 

промислової продукції у грошовому виразі (на 12,3% менше показника                 

2016 року). Але станом на 13 червня 2017 року підприємство вийшло на рівень 

минулого року по реалізації продукції (100%) та перевищило показник 

виробництва продукції на 53% в порівнянні з 2016 роком. 

Враховуючи вищевикладене, з метою розвитку промислової галузі 

району та вирішення існуючих проблемних питань колегія районної державної 

адміністрації вирішила:  

1. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації: 

1.1. Продовжити роботу щодо недопущення заборгованості із виплати 

заробітної плати на економічно-активних промислових підприємствах району.  

1.2. Забезпечити дієвий контроль за додержанням на підприємствах,                

в установах та організаціях району законодавства про працю та зобов'язань 

колективних договорів в частині оплати праці. 

2. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної 

адміністрації:  

2.1. Проводити аналіз обсягів промислового виробництва району                     

в розрізі промислових підприємств. 

2.2. Забезпечити проведення постійного моніторингу щодо виконання 

рейтингових показників розвитку промисловості. 

2.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 
 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Альошина 

Герман 
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2. Про стан виконання Програми зайнятості населення Чугуївського 

району на період до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 

30.01.2014 року, щодо соціального захисту безробітних громадян та 

підвищення рівня оплати праці на підприємствах Чугуївського району. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання районної 

Програми зайнятості населення Чугуївського району на період до 2017 року, 

затвердженої рішенням районної ради від 30.01.2014 року, щодо соціального 

захисту безробітних громадян та підвищення рівня оплати праці на 

підприємствах Чугуївського району, колегія районної державної адміністрації 

відмічає, що з означених питань проводиться певна робота. 

Ситуація на ринку праці Чугуївщини характеризується збільшенням 

попиту у працівниках. Навантаження на 1 вільне робоче місце складає                

11 осіб. Середня тривалість безробіття складає 3 місяці. 

У 2017 році за послугами до центру зайнятості звернулось 857 осіб, з них 

отримали статус безробітного – 670 осіб. До активних форм зайнятості шляхом 

працевлаштування, професійної підготовки, організації громадських робіт  

залучена 271 безробітна особа.  

Кожною сільською, селищною радою розроблена та затверджена 

Програма проведення громадських робіт на 2017 рік, яка визначає механізм 

проведення на території відповідної ради громадських робіт. На фінансування 

зазначених робіт виконкомами сільських, селищних рад заплановано виділити 

615,2 тис.грн, фактично використано з початку року 218,0 тис.грн, що складає 

35,4%. 

З початку року проведено 83 семінари з профорієнтації на тему «Техніка 

пошуку роботи» із загальним охопленням 868 осіб, 8 семінарів з 

підприємницької діяльності із загальним охопленням 68 осіб. 

Всього за січень-травень 2017 року надано профорієнтаційних, 

профінформаційних та профконсультаційних послуг 660 безробітним особам. 

Охоплення цими послугами складає 98% від загальної кількості безробітних 

громадян, які перебували на обліку в Чугуївському міському районному центрі 

зайнятості. 

У поточному році за рахунок різних джерел фінансування на 

підприємствах району та фізичними особами-підприємцями створено 144 нових 

робочих місця. За працевлаштування на нові робочі місця 8 роботодавцям 

виплачено компенсацію єдиного внеску на суму 32,8 тис.грн. 
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Проводиться робота з підвищення рівня оплати праці. З початку 

поточного року управлінням праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації було надіслано листи керівникам 90 підприємств 

району з питання введення нового розміру мінімальної заробітної плати, 

спільно з Чугуївським міським районним центром зайнятості проведено 

«круглий стіл», на який було запрошено керівників 10 провідних підприємств 

району, інформаційні роз’яснення з означеного питання було розміщено в 

районній газеті «Вісник Чугуївщини» та на офіційному веб-сайті районної 

державної адміністрації. 

Протягом січня-березня 2017 року проводився моніторинг впровадження 

підприємствами мінімальної заробітної плати. Обстеженням було охоплено 

понад 70 підприємств району, у тому числі всі бюджетні установи. Мінімальна 

заробітна плата введена без порушень трудового законодавства.  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-

березень 2017 року зросла у порівнянні з відповідним періодом минулого року 

на 47,3% та склала 4853 грн. Прожитковий мінімум для працездатної особи 

вона перевищує на 3253 грн (303,3%), від обласного рівня – 87,3%.  

Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації державної політики у 

сфері зайнятості населення та трудового законодавства, колегія районної 

державної адміністрації вирішила: 

1. Рекомендувати директору Чугуївського міського районного центру 

зайнятості: 

1.1. У ІІІ кварталі 2017 року провести моніторинг щодо виявлення 

підприємств, організацій, установ району та фізичних осіб-підприємців, які 

мають право отримувати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

працевлаштування безробітних.  

  1.2. Оприлюднити в засобах масової інформації основні аспекти 

діяльності центру зайнятості за підсумками І півріччя 2017 року. 

2. Начальнику управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації: 

2.1. З метою проведення скоординованої роботи щодо професійної 

адаптації демобілізованих учасників антитеррористичної операції провести 

спільно з Чугуївським міським районним центром зайнятості роз'яснювальну 

роботу з особами, які мають право на отримання цього виду соціальної послуги. 

2.2. До кінця поточного року провести організаційну роботу з 

виконкомами сільських, селищних рад щодо розробки Програми зайнятості 

населення Чугуївського району та Програм проведення громадських робіт на 

2018 рік. 

2.3. Спільно з Чугуївським міським районним центром зайнятості 

продовжити проведення роз'яснювальної роботи з особами, які мають право 

брати участь у Пілотному проекті із залучення до роботи членів 

малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. 
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2.4. Щоквартально проводити моніторинг рівня середньомісячної 

заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах району. 

2.5. У липні 2017 року провести вивчення рівня заробітної плати на 

підприємствах, в організаціях та установах району. 

2.6. За результатами проведеного моніторингу надіслати листи 

керівникам підприємств, де рівень заробітної плати нижчий за 

середньообласний, з рекомендацією вжити заходів щодо його підвищення. 

2.7. Висвітлити в засобах масової інформації питання рівня оплати праці 

на підприємствах району та своєчасної виплати заробітної плати працівникам. 

3. Рекомендувати Кочетоцькому селищному голові: 

3.1. На черговій сесії селищної ради вирішити питання щодо виділення 

коштів на проведення громадських робіт для безробітних. 

3.2. Про проведену роботу повідомити районну державну адміністрацію 

через управління праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації до 31 липня 2017 року. 

4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Лисянський 

Герман 
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3. Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах 

районної державної адміністрації.   

 
Розглянувши питання про стан виконавської дисципліни у структурних 

підрозділах районної державної адміністрації, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що питання підвищення рівня виконавської дисципліни, 

забезпечення повного та своєчасного виконання завдань, які містяться в 

контрольних документах, є одним із основних напрямів роботи районної 

державної адміністрації. 

Протягом І півріччя 2017 року з метою забезпечення своєчасного 

виконання розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних 

адміністрацій, листів обласної державної адміністрації та інших контрольних 

документів в апараті районної державної адміністрації постійно здійснювався 

контроль за їх виконанням шляхом оперативно-технічного відстеження, 

систематичного аналізу статистичних даних та перевірки організації і стану 

виконання завдань безпосередньо на місцях з наданням практичної та 

методичної допомоги. 

Система контролю районної державної адміністрації побудована на 

підставі щотижневих застережливих нагадувань у вигляді переліку документів, 

які повинні бути виконані протягом поточного і наступного тижнів, та 

щоденного контролю за ходом їх виконання. 

На початок 2017 року на контролі перебувало 670 документів. Протягом  І 

півріччя 2017 року районною державною адміністрацією взято на контроль 317 

документів. Загальна кількість документів, що перебувала на контролі, 

склала 987.  

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами  

у звітному періоді структурними підрозділами районної державної адміністрації 

було надано 1440 інформацій (проміжних та остаточних) про виконання 

завдань, зазначених у контрольних документах, що в середньому складало по 11 

інформацій щоденно. 

Протягом І півріччя 2017 року було отримано 124 документи з дуже 

стислими термінами виконання, з них: 60 – з терміном виконання від 1 до 3 

днів, 64 – від 4 до 7 днів. Виконання термінових документів потребувало з боку 

безпосередніх виконавців певних зусиль і створювало додаткові труднощі в 

роботі.  

За звітний період у районній державній адміністрації було виконано в 
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повному обсязі та знято з контролю 323 документи, що складає 32,7% від 

загальної кількості контрольних документів (987), з них: 17 розпоряджень та    

15 доручень голови обласної державної адміністрації, 17 розпоряджень голови 

районної державної адміністрації, 234 документи посадових осіб обласної 

державної адміністрації, 35 інших документів територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, правоохоронних та контролюючих 

органів, звернень депутатів місцевих рад, в тому числі внутрішніх документів 

районної державної адміністрації. 

Результати аналізу роботи з контрольними документами за підсумками               

І півріччя 2017 року свідчать про те, що залишаються резерви для посилення 

контролю за якісним виконанням вимог цих документів по суті та доведення 

встановлених завдань до логічного завершення. Так, недосконалою є система 

внутрішнього контролю за виконанням документів в окремих структурних 

підрозділах районної державної адміністрації, спостерігається також  практика  

надання довідок в останній день встановленого терміну для виконання 

документа без погодження з керуючим заступником голови районної державної 

адміністрації, відповідно до розподілу обов’язків. Залишають бажати кращого 

граматичне та стилістичне оформлення інформацій, рівень ведення обліку 

контрольних документів, формування контрольних справ. 

Для забезпечення формування більш повної та досконалої контрольної 

картотеки, підвищення якості виконання контрольних завдань та своєчасності 

інформування в районній державній адміністрації впроваджено електронну 

систему документообігу FossDoc в усіх структурних підрозділах районної 

державної адміністрації.  

У І півріччі 2017 року терміни, визначені законодавством та встановлені в 

документах органів влади вищого рівня, розпорядженнях та дорученнях голів 

обласної та районної державних адміністрацій, не порушувались. Але, було 

допущено порушення термінів внутрішнього контролю виконання документів 

управліннями праці та соціального захисту населення та агропромислового 

розвитку районної державної адміністрації, що свідчить про несвоєчасну 

підготовку проектів відповідей, надання їх на ознайомлення і погодження з 

заступником голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу 

обов’язків. Зазначені факти були розглянуті на нарадах голови районної 

державної адміністрації з розгляду звернень громадян та виконавської 

дисципліни. 

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення безумовного 

виконання Указу Президента України від 26 липня 2005 року № 1132/2005 

«Питання контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента 

України» та покращання виконавської дисципліни в структурних підрозділах 

районної державної адміністрації колегія районної державної адміністрації 

вирішила: 

1. Першому заступнику, заступнику голови районної державної 

адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації: 

1.1. Проаналізувати хід виконання законів України, актів та доручень 



 
 

3 

Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень 

голів обласної та районної державних адміністрацій, що знаходяться на 

контролі; визначити пріоритетні напрямки, на які потрібно звернути особливу 

увагу; вжити невідкладних заходів щодо усунення недоліків у роботі 

структурних підрозділів районної державної адміністрації та посилення 

виконавської дисципліни; узяти під особистий контроль забезпечення 

своєчасного і повного виконання завдань, визначених в контрольних 

документах. 

1.2. Посилити вимоги до керівників структурних підрозділів районної 

державної адміністрації щодо підготовки якісної інформації про виконання 

контрольних документів, що подаються до органів влади вищого рівня. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 

2.1. Постійно вживати заходів щодо покращення виконавської дисципліни 

в питаннях оперативності, системності та якості виконання завдань, 

інформування про їх виконання. 

2.2. Забезпечити своєчасне письмове інформування голови районної 

державної адміністрації про виконання доручень керівництва районної 

державної адміністрації за підсумками щотижневих нарад. 

2.3. Неухильно дотримуватись вимог Законів України «Про статус 

народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад» під час 

розгляду депутатських запитів і звернень. 

2.4. Дотримуватись термінів надання довідок, інформації про хід 

реалізації завдань, визначених у директивних документах, розпорядженнях та 

дорученнях голів обласної та районної державних адміністрацій для 

узагальнення головними виконавцями та погодження з заступниками голови 

районної державної адміністрації. 

2.5. Для більш оперативного розгляду, вирішення завдань, встановлених у 

розпорядчих документах, забезпечення неухильного їх виконання, планувати 

розгляд контрольних документів та стан виконавської дисципліни на нарадах у 

керівників структурних підрозділів не рідше одного разу на квартал. 

2.6. Вжити організаційних заходів щодо виконання контрольних 

документів шляхом ведення кореспонденції та контрольних функцій в системі 

електронного документообігу FossDoc. 

3. Провідному спеціалісту з контролю загального відділу апарату 

районної державної адміністрації: 

3.1. Забезпечити подальше удосконалення порядку організації роботи з 

контрольними документами, підвищення рівня виконавської дисципліни, 

запровадження автоматизованої системи обліку та контролю за виконанням 

документів. 

3.2. Здійснювати систематичний моніторинг причин порушення строків 

виконання контрольних документів, що надійшли до районної державної 

адміністрації, та надавати пропозиції керівництву районної державної 

адміністрації для відповідного реагування. 

3.3. Забезпечити вчасну підготовку структурним підрозділам районної 
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державної адміністрації щотижневих письмових нагадувань-попереджень про 

строки виконання контрольних документів. 

3.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання.  
 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 
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