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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 03

спільного засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району

від 25 березня 2014 року

1. Про підсумки виконання бюджету району за 2013 рік та завдання
на 2014 рік 

Розглянувши та обговоривши питання про підсумки виконання місцевих
бюджетів району за 2013 рік, колегія районної державної адміністрації та збори
адміністративно-господарського  активу  району  відзначають,  що  розрахункові
показники,  доведені  району  Міністерством  фінансів  України  по  власних  та
закріплених доходах,  виконано  на  99,8%,  недовиконання –  79,8  тис.грн,  при
цьому по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
(закріплених), виконання – 94,7%,  недоодержано – 1941,7 тис.грн,  по доходах,
що  не  враховуються  при  визначенні  міжбюджетних  трансфертів  –  125,5%
(+1861,9 тис.грн). В порівнянні з 2012 роком  надходження  загального фонду
збільшились на  4545,1 тис.грн (11,5%), за рахунок  податку з доходів фізичних
осіб – на 2535,4 тис.грн (7,9%) та плати за землю – на 2001,5 тис.грн (33,2%).

Протягом  2013  року  районною  державною  адміністрацією  разом  з
органами  місцевого  самоврядування,  галузевими  управліннями  районної
державної  адміністрації  та  Чугуївською  об'єднаною  державною  податковою
інспекцією  Головного  управління  Міндоходів  у  Харківській  області
проводилась організаційна робота щодо виконання місцевих бюджетів району,
постійного  моніторингу  виконання  місцевих  бюджетів,  узагальнювалась  та
надавалась  інформація  голові  районної  державної  адміністрації  разом  з
пропозиціями  щодо  виконання  та  наповнення  місцевих  бюджетів  району
у 2013 році.

Протягом  2013  року  своєчасно  виплачувалась  заробітна  плата,
здійснювались  розрахунки  за  спожиті  енергоносії,  фінансувались  інші
невідкладні  видатки  на  утримання  бюджетних  установ  та  передбачені  в
бюджетах заходи. Використання коштів проводилось виходячи з можливостей
бюджетів та в межах бюджетних призначень. 

Кредиторська  заборгованість  по  загальному  фонду   в  порівнянні  з
початком року збільшилась на 365,5 тис.грн та склала,  станом на 01.01.2014,
4604,4  тис.грн,  з  яких  1069,1  тис.грн  –  заборгованість  по  трансфертах
населенню  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету,  1504,4  тис.грн  –
заборгованість в межах кошторисних призначень по оплаті комунальних  послуг
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та  енергоносіїв  по  бюджетних  установах,  які  фінансуються  з  місцевих
бюджетів,  2030,8  тис.грн  –  заборгованість  по  оплаті  за  придбання  товарів,
медикаментів,  продуктів  харчування,  послуг,  відряджень  та  програм,  яка
виникла із-за відсутності лімітів по оплаті платежів УДКСУ. 

З  метою  усунення  недоліків,  допущених  при  виконанні  місцевих
бюджетів  району у 2013 році,  для забезпечення виконання доходної  частини
місцевих  бюджетів,  стабільного  функціонування  бюджетної  сфери  району  в
2014 році, колегія районної державної адміністрації та збори адміністративно-
господарського активу району вважають за необхідне:

1. Рекомендувати сільським та селищним головам:
1.1. Забезпечити  безумовне  виконання  показників  доходної  частини

місцевих  бюджетів  у  2014  році  та  задіяти  всіх  можливих  способів  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, виплачених в
натуральній формі.

1.4. Внести  корективи  до  існуючих  договорів  оренди  земель  в  межах
населених пунктів відповідно до проведеної нормативної грошової оцінки.

2. Рекомендувати Чугуївській об’єднаній державній податковій інспекції
Головного управління Міндоходів  у Харківській 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.

2.3. Провести роботу з недопущення фактів «тіньової зайнятості».
2.4. Забезпечити  виконання  доходів  загального  фонду  державного

бюджету,  за  рахунок  яких  здійснюється  відрахування  дотації  вирівнювання
місцевим бюджетам.

3. Керівникам структурних підрозділів 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.
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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 недопущення  випадків порушень законодавства про оплату праці.

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Бурейко 

Герман
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УКРАЇНА

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 03

спільного засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району

від 25 березня 2014 року

2.  Про  підсумки  роботи  управління   Пенсійного  фонду  України  в
Чугуївському районі Харківської області за 2013 рік та основні напрями
діяльності на 2014 рік 

Заслухавши та обговоривши інформацію з питання про підсумки роботи
управління  Пенсійного  фонду  України  в  Чугуївському  районі  Харківської
області за 2013 рік та основні напрями діяльності на 2014 рік, колегія районної
державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу
району  відзначають,  що  з  метою  поліпшення  ситуації  у  цій  сфері   робота
управління в 2013 році була спрямована на реалізацію соціальних реформ щодо
підвищення  стандартів  життя,  зростання  ефективності  та  стабільності
соціального захисту.

За 2013 рік бюджет управління Пенсійного фонду в Чугуївському районі
виконано на  суму 301548,2  тис.грн.  В  тому числі  власних доходів  надійшло
86807,5 тис. грн. З них єдиного внеску надійшло 85774,5 тис.грн.

Виконання  планових  показників  по  власних  надходженнях,  які
адмініструють органи Пенсійного фонду, за 2013 рік становить 114,5%. 

Загальна  сума  видатків   бюджету  за  2013  рік   на  пенсійні  виплати
становила  213690,2 тис.грн.  

Забезпеченість  власними  коштами на виплату пенсій та допомоги  за
рахунок власних коштів за 2013 рік складає  40,6 %.

Борг по страхових внесках становить 87,1 тис.грн. З початку року борг по
страхових внесках зменшився на 75,7 тис.грн.

Найбільші  суми  боргу  по  страхових  внесках  спостерігається  на
Малинівському державному машинобудівному заводі – 40,8 тис.грн та  громадя-
нами-підприємцями – 46,2 тис.грн.  

Борг державних підприємств з платежів до Пенсійного фонду України  по
страхових внесках на 01.10.2013 складає 40,8 тис.грн. 

Станом на 01.01.2014 борги дієвого статусу охоплено повністю роботою
по примусовому стягненню з метою погашення заборгованості по платежах.    

З метою зміцнення платіжної дисціпліни до порушників застосовувались
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заходи персонального впливу.  Протягом січня 2013 року було притягнуто до
адміністративної відповідальності  по статті  165-1 КУпАП 11 посадових осіб.
Сума накладених штрафів складає 5,1 тис.грн, фактично надійшло 4,9 тис.грн.

До страхувальників  було застосовано штрафних санкцій та нараховано
пені на суму 194,3 тис.грн, відсоток сплати яких становить 65,8% з урахуванням
залишку на початок року.

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  підвищення  ефективності  роботи
щодо погашення  заборгованості  по  платежах,   здійснення  своєчасної  сплати
внесків до Пенсійного фонду України, колегія районної державної адміністрації
та   збори  адміністративно-господарського  активу   району  вважають  за
необхідне:  

1. Рекомендувати керівникам комунального підприємства «Малинівка»  та
«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  начальнику  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  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,
головуючий                    

                           
                             Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

 Ковальчук

 Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 03

спільного засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району

від 25 березня 2014 року

3.  Про  хід  виконання  Програми  сприяння  розвитку  малого
підприємництва в Чугуївському районі на 2013-2014 роки

Розглянувши та обговоривши інформацію про хід виконання Програми
сприяння  розвитку  малого  підприємництва  в  Чугуївському  районі  на 2013-
2014 роки, колегія районної державної адміністрації та збори адміністративно-
господарського  активу  району  відмічають,  що  роботу  керівництва  районної
державної адміністрації, органів місцевого самоврядування протягом 2013 року
було спрямовано на ліквідацію адміністративних та регуляторних бар’єрів на
шляху  розвитку  підприємництва,  створення  сприятливих  умов  для  його
розвитку,  збереження  існуючої  кількості  та  досягнення  стійкої  тенденції
розвитку суб’єктів малого бізнесу.

На сьогоднішній день в районі здійснюють свою господарську діяльність
1776 фізичних осіб-підприємців,  що майже на 14% більше,  ніж у 2012 році
(1560).  У  районі  функціонує 110  підприємств  малого  та  середнього  бізнесу.
Проти  попереднього  року  їх  кількість  не  змінилась. У  сфері  малого  та
середнього бізнесу працюють 911 осіб (останні дані статистики). На 10 тисяч
осіб наявного населення припадає26 малих підприємств. 

Серед основних видів діяльності  малих підприємств найбільша питома
вага  припадає  на  оптову  і  роздрібну  торгівлю,  громадське  харчування  та
надання послуг.

Оборот роздрібної торгівлі в Чугуївському районі за підсумками9 місяців
2013 року складає 229,7 млн. грн.

Темп  зростання  обороту  роздрібної  торгівлі  в  Чугуївському  районі
за 9 місяців 2013 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року, складає
108,4%.  Приріст  обороту  роздрібної  торгівлі  на  одну  особу  з  початку  року
складає  381  грн.  Питома  вага  Чугуївського  району  у  загальному  обороті
роздрібної торгівлі області складає 0,53%.

Більшість підприємств малого та середнього бізнесу в районі працюють
стабільно. З початку року на підприємствах малого та середнього бізнесу району
створено 345 нових робочих місць. 

У  межах  розділу  Програми  „Фінансово-кредитна  та  інвестиційна
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підтримка”  для  реалізації  механізму  часткового  відшкодування  з  районного
бюджету  відсоткових  ставок  за  кредитами  банків,  залученими  суб’єктами
малого підприємництва (далі   СМП)‒ ,  для реалізації  інвестиційних проектів
передбачено  кошти  в  сумі  40,0  тис.грн  (на  2013  рік  –  20,0  тис.грн,
на 2014–20,0 тис.грн). На мікрокредитування СМП на поворотній основі  під
бізнес-плани, розраховані на створення нових робочих місць і самозайнятість
для  соціально  вразливих  категорій  населення  (безробітних,  інвалідів,
звільнених в запас військовослужбовців, молоді, жінок), передбачено кошти в
сумі 100 тис.грн (на 2013 рік – 100,0 тис.грн, на 2014 – 100,0 тис.грн). На жаль,
звернень та  бізнес-планів  від  підприємницьких кіл  протягом 2013 року та  у
цьому році не надходило.

З  метою популяризації  підприємницької  діяльності  та  розповсюдження
позитивного  досвіду  підприємництва,  за  високі  показники  у  професійній
діяльності  Департаментом  економіки  і  міжнародних  відносин  Харківської
обласної  державної  адміністрації,  районною  державною  адміністрацією  та
районною  радою  було  відзначено  подяками  голови  районної  державної
адміністрації та голови районної ради 4-х підприємців району.

Враховуючи вищевказане,  з  метою забезпечення  подальшого  виконання
основних завдань Програми, колегія районної державної адміністрації та збори
адміністративно-господарського активу району вважають за необхідне:

1. Рекомендувати сільським, селищним головам:
1.1. На засіданнях виконавчих комітетів відповідних рад проаналізувати

стан розвитку малого та середнього бізнесу на території громади, вжити заходів
щодо  підтримки  та  збереження  позитивної  динаміки  розвитку  малого
підприємництва.

1.2. Активізувати роботу виконавчих комітетів відповідних рад та вжити
заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури громад
шляхом залучення та стимулювання підприємців, що здійснюють господарську
діяльність на підпорядкованих територіях.

2. Рекомендувати  начальнику  Чугуївського  міського  районного  центру
зайнятості:

2.1. Продовжити  практику  матеріального  стимулювання  безробітних
громадян  для  організації  підприємницької  діяльності  та  започаткування
власного бізнесу.

2.2. Сприяти  працевлаштуванню безробітних  громадян  на  підприємства
малого і середнього бізнесу. 

3. Відділу освіти районної державної адміністрації  продовжити практику
проведення  уроків  з  учнями  старших  класів  загальноосвітніх  навчальних
закладів району з професійної орієнтації молоді на професії, що користуються
найбільшим попитом на ринку праці.

4. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації  сприяти  створенню  сільськогосподарських  фермерських
господарств на території району. 

5. Управлінню  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
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адміністрації:
5.1. У співпраці з Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного

управління  юстиції  Харківської  області  забезпечити  постійний  моніторинг
зареєстрованих фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою господарську
діяльність в районі, та сприяти збільшенню їх кількості.

5.2. Проводити  аналіз  обсягів  реалізованої  продукції  (робіт,  послуг)
суб’єктами малого, середнього бізнесу району та обороту їх роздрібної торгівлі.

5.3. Продовжити  практику  інформування  підприємницьких  кіл  про  їх
фінансово-кредитну та інформаційну підтримку з боку органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування.

5.4. Забезпечити  організацію  систематичних  зустрічей  та  розширених
нарад керівництва районної державної адміністрації з підприємцями з питань
розвитку малого та середнього бізнесу в районі.

5.5. Вжити  організаційних  заходів,  в  межах  компетенції,  щодо
забезпечення ефективної  діяльності  центру надання адміністративних послуг
при районній державній адміністрації. 

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

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           
                             Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Горовенко

Герман
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