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1. Про підсумки збирання ранніх зернових культур 

сільськогосподарськими підприємствами району у 2018 році 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки збирання                          
ранніх зернових культур cільськогосподарськими підприємствами району у 
2018 році, колегія районної державної адміністрації відзначає, що збирання 
ранніх зернових і зернобобових культур сільськогосподарськими 
підприємствами повністю завершено 10 серпня 2018 року. Врожай зібрано на 
площі 17776 га, валовий збір склав 53787 тонн при середній врожайності                 
30,3 ц/га. У тому числі: озимої пшениці на площі 13613 га зібрано 42978 тонн 
при врожайності 31,6 ц/га; озимого ячменю на площі 187 га зібрано 589 тонн 
при врожайності 31,5 ц/га; ярої пшениці на площі 235 га зібрано 489 тонн при 
врожайності 20,8 ц/га; гороху на площі 966 га зібрано 2180 тонн при 
врожайності 22,6 ц/га; ярого ячменю на площі 2573 га зібрано 7004 тонни при 
врожайності 27,2 ц/га; вівса на площі 202 га зібрано 547 тонн при врожайності 
27,1 ц/га. 

У поточному році площа збирання ранніх зернових і зернобобових культур 
склала 122% до показника минулого року, але валове виробництво зерна склало 
74,7% від показника 2017 року. Об’єктивною причиною зниження виробництва 
зерна ранніх зернових культур слід вважати посушливі умови осені 2017 року, 
які не дозволили вчасно отримати 100% сходів озимої пшениці на висіяних 
площах, а також пізнє відновлення весняної вегетації. Слід зазначити, що 
сільськогосподарські підприємства максимально вжили всіх агротехнічних 
заходів догляду за посівами з метою прискорення їх розвитку в весняно-літній 
період. 

Збиральні роботи проведено в мінімальні агротехнічні строки з 
максимальною ефективністю використання наявної техніки. 

Вагомі внески у формування валового виробництва зерна в районі зробили 
наступні господарства: 

ТОВ «Агросервіс» ЛТД – зібрано 4991 тонна; 
ПАТ «Мосьпанівське» – зібрано 4352 тонни; 
ПрАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» – зібрано 5108 тонн. 
Найвищих показників врожайності досягнуто у ТОВ Агрофірма «Рєпіна», 

С(Ф)Г «Дружба», Агрофірма «Надія» ТОВ, СТОВ «Маяк», ТОВ «Родомир 
агро», ФГ «Меркурій ГІС», СФГ «Мрія». 
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З метою підвищення виробництва зерна в господарствах району в обсягах, 
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. При плануванні структури посівних площ під врожай 2019 року 

передбачити посів зернових культур на площах не менше досягнутого 
середнього показника за останні п’ять років. 

1.2. Вести постійний моніторинг розвитку посівів озимих та ярих зернових 
культур з метою своєчасного та ефективного застосування засобів захисту 
рослин, стимуляторів росту та мінеральних добрив. 

1.3. Використовувати для посіву сорти зернових культур, які показали 
стабільні показники врожайності за місцевих погодно-кліматичних умов. 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 
адміністрації: 

2.1. Активно сприяти розповсюдженню передових технологій з 
вирощування озимих та ярих зернових культур шляхом організації науково-
практичних семінарів, зустрічей з представниками наукових аграрних закладів, 
розробниками сучасних засобів захисту рослин, виробниками машин та 
обладнання для галузі сільського господарства. 

2.2. Вести постійний моніторинг та аналіз ходу підготовки та проведення 
посіву озимих зернових культур під урожай 2019 року. 

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

 
                      М. ШОШИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Василь Гулай 
 
Тетяна Омельченко
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2. Про підсумки економічного і  соціального розвитку Чугуївського 

району за І півріччя 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки економічного і 
соціального розвитку Чугуївського району за І півріччя 2018 року, колегія 
районної державної адміністрації відмічає, що за більшістю економічних 
показників ситуація у районі є стабільною. 

За підсумками 6 місяців поточного року бюджет району за доходами 
загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на 
113,6%, надходження складають 35700,3 тис.грн при плані 31435,7 тис.грн, 
додатково одержано 4264,6 тис.грн. 

Основні бюджетоутворюючі податки, а саме: податок на доходи фізичних 
осіб виконаний на 113,7% (+2195,4 тис.грн), рентна плата за користування 
надрами – на 122,7% (+563,3 тис.грн), єдиний податок на підприємницьку 
діяльність та з сільгоспвиробників – на 108,4% (+403,9 тис.грн), податок на 
майно – на 107,6% (+531,3 тис.грн). 

З державного бюджету в запланованому обсязі надійшли трансферти, а 
саме: базова дотація в сумі 6449,4 тис.грн, додаткова дотація – 8530,2 тис.грн, 
освітня субвенція – 22226,7 тис.грн, медична субвенція – 11988,8 тис.грн.  

З бюджетів м. Чугуєва, Печенізького району, Чкаловської та Малинівської 
ОТГ, обласного бюджету також у повному запланованому обсязі надійшла 
медична субвенція на загальну суму 23286,0 тис.грн.  

Сільські та селищні бюджети отримали з районного бюджету цільову 
субвенцію на утримання закладів дошкільної освіти та культури в обсязі 
потреби. 

Усі сільські, селищні та районний бюджети за доходами виконані. 
Проте значним залишається податковий борг до місцевих бюджетів району, 

станом на 01.08.2018 складає 4139,4 тис.грн, у порівнянні з початком року 
збільшився на 106,5 тис.грн. Заборгованість по Чкаловській ОТГ складає     
625,0 тис.грн, по Малинівській – 426,8 тис.грн.  

Найбільші борги рахуються по таких податках: 
по платі за землю – всього 1742,5 тис.грн, у тому числі найбільші –   

Малинівський державний машинобудівний завод – 284 тис.грн (земельний 
податок), АТ «ХАРП» – 91,5 тис.грн, ТОВ «Агросвіт» – 185,4 тис.грн (орендна 
плата за землю), по орендній платі з фізичних осіб заборгованість всього по 
району 406,2 тис.грн, по фізичних особах податок на землю – 611,6 тис.грн; 
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по податку на доходи фізичних осіб – всього по району борг 944,3 тис.грн, 
у тому числі найбільші – Есхарівське ЖКЕУ – 2011 – 635,2 тис.грн (штрафні 
санкції за актами перевірки), Чкаловське ВУЖКГ – 67,5 тис.грн, Малинівський 
державний машинобудівний завод – 32,8 тис.грн, КП «Домовой» – 22,1 тис.грн, 
по фізичних особах за результатами річного декларування – 286,6 тис.грн; 

по податку на прибуток підприємств комунальної власності – всього     
659,5 тис.грн (по КП «Домовой» – 578,7 тис.грн, Чкаловське ВУЖКГ –             
80,8 тис.грн); 

по єдиному податку на підприємницьку діяльність – 346,8 тис.грн, у тому 
числі найбільші – ТОВ «Еталон охорона» – 28,7 тис.грн, по 
сільськогосподарському сектору – ПРАТ «Тепличний» – 13,0 тис.грн, по 
фізичних особах – 302,0 тис.грн. 

У загальному обсязі податкового боргу більше 800 тис.грн це пасивний 
борг по підприємствах, які знаходяться або в стадії ліквідації Малинівський 
державний машинобудівний завод, КП «Домовой», КП «Чугуївська 
саночистка», або по яких направлено до установ банків інкасові доручення, але 
кошти на рахунках відсутні (Чкаловське ВУЖКГ, Есхарівське ЖКЕУ– 2011). 

Видатки загального фонду бюджету району профінансовано в повному 
обсязі відповідно до бюджетних призначень та наявності лімітів. 

Видаткова частина виконана на 93,1%, при уточненому плані                    
246,9 млн грн  використано 229,9 млн грн.  

Станом на 01.08.2018 по заробітній платі працівникам бюджетних установ 
району заборгованість відсутня, по енергоносіях заборгованість 718,1 тис.грн 
по відділу освіти районної державної адміністрації (електроенергія та пілети).  

За даними обласної статистики у січні-червні 2018 року  підприємствами 
Чугуївського району реалізовано промислової продукції на суму                   
1,245 млрд грн, що складає 1,4% до всієї реалізованої продукції Харківської 
області.  

Зростання обсягів виробництва досягнуто на підприємствах:                               
філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» - на 
491,58%, ТОВ «ТММ-ЕНЕРГОБУД МЕНЕДЖМЕНТ» – на 118,47%,                
ТОВ «Бікорм» – на 66,36%, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 10,25%,         
ТОВ Малинівський склозавод» – на 6,67%. 

Зниження обсягів виробництва спостерігалось на підприємствах:                    
ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 15,53%, ДП «Новопокровський 
КХП» – на 29,52%, ТОВ «Лікеро – горілчаний завод «ПРАЙМ» – на 37,93%. 

Продукція вироблена промисловими підприємствами району 
експортувалася до таких країн як: В’єтнам, Південна Корея, Ірак, Оман, Кенія, 
Канада, Йорданія, Англія, Грузія, США, Ірландія, Казахстан та інші. 

Станом на 01.07.2018 у районі налічується 224 заклади торгівлі:                            
134 магазини, 74 торговельних павільйонів, 16 кіосків. 

У районі працюють фірмові продовольчі магазини:                                            
ДП «Новопокровський КХП», ТОВ «Слобожанський продкомбінат», які 
реалізують продукцію власного виробництва за цінами товаровиробників. 
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Також реалізують свою продукцію 11 павільйонів ТОВ «Українсько-
словенського підприємства «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський»,       
1 магазин торговельної мережі «Брусничка», 5 торговельних павільйонів Фірми 
«ПОСАД» та 1 фірмовий кіоск «ВП Роганський м’ясокомбінат». 

Сфера громадського харчування налічує 50 підприємств: 23 кафе, 1 буфет, 
1 кафетерій, 25 їдалень.  

На території району функціонує 29 об’єктів побутового обслуговування 
населення, які надають 11 видів послуг, а саме: ремонт взуття, ремонт і пошив 
одягу, послуги перукарень, послуги лазень, ремонт телерадіоапаратури, фото 
послуги, інші. 

Ціни на підприємствах торгівлі району на основні продукти харчування та 
нафтопродукти знаходяться на рівні середньообласних.  

З метою покращення показників зовнішньої торгівлі керівниками 
промислових підприємств вживаються заходи щодо розширення асортименту 
продукції на експорт та утримання позицій експортних поставок. 
Зовнішньоторговельний оборот району за січень-травень 2018 року становить 
15515,0 тис.доларів США. Загальний об’єм експорту становить                   
3946,9 тис.доларів США або 102,6% до показника минулого року, об’єм імпорту 
— 11568,1 тис.доларів США або 494,1% до показника минулого року. 

Станом на 01.07.2018 у районі реалізуються 3 проекти  міжнародної 
технічної допомоги: 

1) проект міжнародного благодійного фонду «Подих України» за темою 
«Будівництво житла для мешканців будинку сімейного типу у смт Малинівка». 
Будівництво за проектом почалося у 2017 році. Відкриття об’єкту планується на 
вересень 2018 року. 

2) ГО «Покрова» реалізувала проект «Об’єднуємось за покликом душі». 
Буде виділено 103,2 тис.грн на здійснення заходів по соціальній та 
психологічній адаптації внутрішньо переміщених осіб через їх залучення до 
отримання оновлених послуг сільським будинком культури, запобігання 
соціальному відторгненню внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю, 
згуртування громади, підвищення її національної свідомісті. 

3) капітальний ремонт будівлі амбулаторії,  розташованої за адресою: 
63523, Харківська область, Чугуївський район, смт Новопокровка,                  
вул. Маєвського, буд. 38. Проект реалізується за рахунок коштів донора – 
німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Бюджет проекту: 
1215,0 тис.грн. 

Обсяг капітальних інвестицій за січень-травень 2018 року склав                 
329,4 млн грн, що становить 7050,7 грн на одну особу населення. 

На території району триває реалізація 6 міні-проектів обласного конкурсу 
«Разом в майбутнє» на загальну суму 1282,305 тис.грн, з них 45% складає 
співфінансування місцевих бюджетів. 

Триває робота на об’єктах, що реалізуються за рахунок коштів обласного 
бюджету. 

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

1. Заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату 
районної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів районної 
державної адміністрації взяти під особистий контроль хід виконання завдань 
Програми економічного і соціального розвитку Чугуївського району на             
2018 рік, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради від 13.02.2018. 

2. Фінансовому управлінню  районної державної адміністрації посилити 
контроль за ліквідацією заборгованості зі сплати податків та зборів. 

3. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної 
адміністрації: 

3.1. Продовжити проводити аналіз обсягів виробництва продукції  
промисловими підприємствами району. 

3.2. Забезпечити подальше проведення постійного моніторингу цін                  
і процесів ціноутворення. 

 3.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
 
 
 
Голова районної державної 
адміністрації 

 
                      М. ШОШИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Світлана Альошина 
 
Тетяна Омельченко
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3. Звіт про роботу Центру надання адміністративних послуг при 

Чугуївській районній державній адміністрації за підсумками І півріччя 
2018 року  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу Центру надання 

адміністративних послуг при Чугуївській районній державній адміністрації 
(далі – Центр) за підсумками І півріччя 2018 року, колегія районної державної 
адміністрації відмічає, що робота Центру ведеться у відповідності із вимогами 
чинного законодавства, забезпечено оперативність, доступність та зручність для 
суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.  

Центром забезпечується надання адміністративних послуг через 
адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних 
послуг. Станом на 01.07.2018 в Центрі працює 3 адміністратора.  

Через Центр надається 72 послуги: 31 послуга Чугуївської районної 
державної адміністрації та 41 – територіальних органів виконавчої влади. 

Протягом І півріччя 2018 року із заявами на надання адміністративних 
послуг звернулось 2972 суб’єкта звернення, що на 35% більше, ніж за 
аналогічний період минулого року: 61 – Чугуївського районного відділу ГУ 
ДМС України в Харківській області (далі – ДМС), 1581 – Міськрайонне 
управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління 
Держгеокадастру у Харківській області (далі – Держгеокадастр), 34 – Головне 
територіальне управління юстиції у Харківській області, 1291 – власні послуги 
(відділ державної реєстрації районної державної адміністрації – 1273: нерухоме 
майно – 1127, бізнес – 146, відділ містобудування та архітектури районної 
державної адміністрації – 18), 5 – документів дозвільного характеру.  

Надано 26 витягів з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань; 36 – інформаційних довідок з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

Видано 2776 результатів: 58 – ДМС, 1533 – Держгеокадастр, 34 – Головне 
територіальне управління юстиції у Харківській області, 1165 – власні послуги 
(відділ державної реєстрації районної державної адміністрації: бізнес – 135, 
нерухоме майно – 1029, відділ містобудування та архітектури районної 
державної адміністрації – 7), 3 – документи дозвільного характеру. 

Надано 2450 консультацій щодо отримання адміністративних послуг. 
Центр постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, 
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забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість 
обслуговування.  

Серед пріоритетних напрямів розвитку Центру є: 
запровадження місцевих електронних послуг; 
збільшення переліку адміністративних послуг; 
запровадження електронного документообігу; 
забезпечення більш комфортного перебування відвідувачів у Центрі та 

високу якість обслуговування. 
Ураховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань, визначених 

Законом України «Про адміністративні послуги», створення зручних і 
сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, 
суб’єктами господарювання та спрощення процедури надання адміністративних 
послуг, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:  

1. Рекомендувати суб’єктам надання адміністративних послуг: 
1.1. Неухильно дотримуватись строків розгляду справ та видачі результатів 

надання адміністративних послуг. 
1.2. Своєчасно інформувати керівника Центру у разі внесення змін до 

законодавства щодо надання адміністративної послуги, готувати пропозиції до 
інформаційних та технологічних карток. 

1.3. Вживати заходів щодо надання послуг виключно через адміністраторів 
Центру. 

2. Відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної 
адміністрації: 

2.1. Проводити щомісячний моніторинг роботи Центру.  
2.2. Здійснювати постійний контроль за дотриманням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строків розгляду справ та видачі результатів надання 
адміністративних послуг. 

2.3. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення про 
надання адміністративних послуг через Центр. 

2.4. Вживати необхідних заходів щодо усунення проблемних питань. 
2.5. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
 
 
 
Голова районної державної 
адміністрації 

 
                      М. ШОШИН 

 
 
 
 
 
Марина Горовенко 
 
Тетяна Омельченко 


