
УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10

 засідання колегії районної державної адміністрації

від 28 жовтня 2014 року

1. Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2014 року.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  підсумки  виконання
бюджету  району  за  9  місяців  2014  року,  колегія  районної  державної
адміністрації відмічає, що затверджені місцевими радами, з урахуванням змін,
показники по доходах виконано на 102,9%. Порівняно з аналогічним періодом
2013 року надходження зменшились на 0,8%, або на 246,7 тис.грн за рахунок
плати за землю – на 21,1% (-1330,1 тис.грн). Розрахункові показники, доведені
Чугуївському  району  Міністерством  фінансів  України  по  власних  та
закріплених доходах, виконано на 103,3% (+839,8тис.грн). 

Протягом  9  місяців  2014  року  районною  державною  адміністрацією
разом  з  органами  місцевого  самоврядування,  галузевими  управліннями
районної  державної  адміністрації  та  Чугуївською  об'єднаною  державною
податковою  інспекцією  проводились  організаційна  робота  по  виконанню
місцевих  бюджетів  району,  постійний  моніторинг  виконання  місцевих
бюджетів, узагальнювалась та надавалась інформація голові районної державної
адміністрації разом з пропозиціями щодо  виконання  та наповнення місцевих
бюджетів району у 2014 році.

Проте,  значною  залишається  податкова  заборгованість  до  місцевих
бюджетів – 1592,8 тис.грн. Найбільші борги  по податку з доходів фізичних осіб
– 493,3 тис.грн, по платі за землю – 490,1 тис.грн. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду в районі зменшилась
з  початку  року  на  2826,7  тис.  грн  та  станом на  1  жовтня  2014  року  склала
1777,7 тис. грн, з яких 820,0 тис. грн - заборгованість по пільгах та субсидіях
населенню  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету,  по  бюджетних
установах, які фінансуються з місцевих бюджетів - 957,7 тис. грн, а саме: це
заборгованість по енергоносіях – 3,9 тис. грн та поточних видатках – 953,8 тис.
грн. Заборгованість виникла в межах кошторисних призначень на відповідний
період, при наявності коштів на рахунках установ та місцевих рад, з причини
відсутності ліміту по оплаті платежів в казначействі. 

З  метою  усунення  недоліків,  допущених  при  виконанні  місцевих
бюджетів  району  за  підсумками  9  місяців  2014  року,  для  забезпечення
виконання  доходної  частини  місцевих  бюджетів  до  кінця  поточного  року,



стабільного  функціонування  бюджетної  сфери  району  в  2014  році,  колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:

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

місцевих  бюджетів  у  2014  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 об’єднаній державній податковій інспекції
(Довжич В.Ф.):

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 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.

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  (Лисянський  О.С.)  провести  роботу  щодо  створення
нових робочих місць та не допущення  випадків порушень законодавства про
оплату праці.



5.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
(Бурейко Т.М.) 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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2. Про  результати  роботи  Чугуївської  міжрайонної  державної
фінансової інспекції за 9 місяців 2014 року.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  результати  роботи
Чугуївської міжрайонної державної фінансової інспекції за 9 місяців 2014 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.

Проведеною ревізією КП „ЧР ДОТ „Орлятко”, встановлено фінансових
порушень в сумі 57966,40 грн, а саме - незаконні видатки в сумі 55566,40 грн, у
тому  числі  -  незаконні  видатки  по  продуктам  харчування,  внаслідок
невідшкодування працівниками - в сумі 31961,85 грн. Зайво сплачено бюджетні
кошти  за  перевищення  договірних  величин  використання  електроенергії  на
загальну  суму  19563,16  грн,  зайво  списано  продуктів  харчування  в  сумі
4041,39 грн. Недоотримання фінансових ресурсів  підприємством в сумі 2400,00
грн.  

Внаслідок вжитих заходів щодо реалізації матеріалу ревізії, Чугуївською
МДФІ забезпечено усунення виявлених  фінансових порушень, що призвели до
втрат  фінансових  і  матеріальних  ресурсів  в  сумі  34,36  тис.грн,  а  саме
надійшло фінансових ресурсів – 2,4 тис. грн, відшкодовано незаконних витрат –
31,96 тис. грн.

Внаслідок ревізії 2 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності
за статтею 164-2 КУпАП на суму 306,00 грн, зупинено операції з бюджетними
коштами  згідно  з  розпорядженням  від  15.09.2014  №  229  «Про  зупинення
операцій з бюджетними коштами».

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  (Рютін  М.В.)  забезпечити  дотримання  вимог  чинного
законодавства при використанні земель.

4.  Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
(Ляхович-Звєрєва Є.О.) забезпечити  розгляд інформації про результати ревізій
для підготовки та прийняття відповідних рішень щодо усунення  встановлених
порушень та причин їх виникнення.

5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації: 
5.1.  Посилити  роботу  по  наповненню  доходної  частини  місцевих

бюджетів.
5.2.  Здійснювати  попередній  контроль  за  цільовим  використанням

бюджетних коштів та їх  відповідністю бюджетним асигнуванням.
5.3.  Переглянути  показники  видаткової  частини  бюджетів  з  метою

обмеження  не  першочергових,  капітальних  та  інших  видатків,  які  можливо
скоротити і спрямувати на захищені статті видатків.

6.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
(Бурейко Т.М.) 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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3. Про  результати  роботи  Чугуївської  об'єднаної  державної
податкової  інспекції  Головного  управління  Міндоходів  у  Харківській
області за 9 місяців 2014 року.

Розглянувши  та  обговоривши  інформацію  про  результати  роботи
Чугуївської  об'єднаної  державної  податкової  інспекції  Головного  управління
Міндоходів  у  Харківській  області  за  9  місяців  2014  року,  колегія  районної
державної  адміністрації  відзначає,  що у  січні-вересні  2014 року Чугуївською
об'єднаною  державною  податковою  інспекцією  Головного  управління
Міндоходів  у  Харківській  області  (далі-Чугуївська  ОДПІ)  проводилась  певна
робота, спрямована на реалізацію комплексу організаційних заходів з виконання
Указу  Президента  України  від  18  березня  2013  року  №  141/2013  "Про
Міністерство доходів і зборів України", постанови Кабінету Міністрів України
від  20  березня  2013  року  №  229  "Про  утворення  територіальних  органів
Міністерства доходів і  зборів",  а також завдань, визначених Законом України
"Про Державний бюджет України на 2014 рік" та Податковим кодексом України,
указами та дорученнями Президента України, постановами, розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, іншими
нормативно-правовими  актами  та  розпорядчими  документами  Міністерства
доходів і зборів України щодо забезпечення надходжень до бюджету. 

За січень-вересень 2014 року зібрано до Зведеного бюджету Чугуївського
району 619,1 млн. грн. Темп росту надходжень по Чугуївському району складає
215,9 %, що на 332,4 млн. грн більше ніж за аналогічний період минулого року.
Завдання зі збору коштів до Зведеного бюджету на січень-вересень 2014 року
виконано на 94,4 %, відхилення -37,0 млн.грн.

Збір до Місцевого бюджету становить 48,6 млн.грн, що на 0,1 млн.грн
або  на  0,2  %  менше,  ніж  за  відповідний  період  минулого  року.  Виконання
доведених  індикативних  показників  складає  109,1%,  додатково  до  бюджету
надійшло 4,1 млн.грн.

Показники, затверджені місцевими радами району, виконані: загальний
фонд місцевого бюджету на 102,9 %; додатково надійшло 0,9 млн.грн (фактично
зібрано 32,2 млн.грн).

Негативно впливає на обсяг платежів до Зведеного бюджету зниження



акцизного податку, єдиним платником якого є ТОВ ЛГЗ "ПРАЙМ".   За 9 місяців
надійшло 41,779 млн.грн, або 56,5 % (- 32,2 млн.грн)  від завдання (74 млн.грн).
Основною причиною ненадходження  податку  є  надміру  сплачений  акцизний
податок у сумі 19,4 млн.грн (на 01.10.2014 року); плати за надра - надійшло 35,7
млн.грн, або 56,6 % (- 27,3 млн.грн) від індикатива (63,1 млн.грн). Основною
причиною  невиконання  є  зменшення  добутку  газа  та  конденсата  по
бюджетоутворюючих підприємствах: ДСД №4 ТОВ "Гравеліт-21", ТОВ "Пром-
енерго-продукт".

Проблемним залишається питання погашення податкової заборгованості
підприємствами  комунальної  власності.  Найбільша  заборгованість  по
Чугуївському району обліковується  по  підприємствах  КП «Малинівка» - 91,7
тис.грн,  Кочетоцьке  ВВПВКГ  –  244,8  тис.грн,  Есхарівське  ЖКЕУ  –  384,0
тис.грн, КП "Домовой" – 430,0 тис.грн, Малинівське ВУЖКГ – 356,4 тис.грн
(банкрот), Чкаловське ВУЖКГ – 320,5 тис.грн.

Значна  увага  приділяється  роботі  із  засобами  масової  інформації,
інститутами громадянського  суспільства,  розясненню норм  законодавства.  За
січень-вересень 2014 року проведено 9 брифінгів та 7 інших публічних заходів. 

Для засобів масової інформації підготовлено та надіслано                  656
роз’яснювальних  матеріалів,  для  платників  проведено  20  засідань  „круглого
столу”, 46 зборів, зустрічей з громадськістю. Також проведено      33 семінари та
практикуми  для  платників  податків.  Забезпечено  проведення  38  сеансів
телефонного зв’язку „гаряча лінія”. 

Розповсюджено 29 видів друкованої продукції загальним накладом (4200
примірників).  Крім  того, проведено  24  заходи з  майбутніми  платниками
податків.

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  2014  рік  в  цілому  та  за  IV квартал  зокрема,  колегія  районної
державної адміністрації вирішила:

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

2.  Рекомендувати  начальнику  Чугуївської  ОДПІ  Довжичу  В.Ф.
забезпечити у ІV кварталі 2014 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,  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.
3.  Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації

(Бурейко Т.М.)  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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4.  Про   роботу Чугуївського міського районного центру зайнятості
щодо  залучення  безробітних  до  участі  в  громадських  та  інших  роботах
тимчасового характеру .

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  роботу  Чугуївського
міського районного центру зайнятості щодо залучення безробітних до участі в
громадських  та  інших  роботах  тимчасового  характеру,  колегія  районної
державної адміністрації відзначає, що з метою поліпшення ситуації у цій сфері,
районною державною адміністрацією вживається ряд заходів.

Проведення громадських робіт, як додаткових форм зайнятості, дозволило
знизити  соціальну  напругу  на  ринку  праці району.  За  рекомендаціями
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  Чугуївського  міського
районного центру зайнятості в поточному році кожною сільською та селищною
радою  розроблена  та  затверджена  рішенням  сесії  Програма  проведення
громадських робіт на 2014 рік.

Згідно  з  чинним законодавством,  фінансування  організації  таких  робіт
здійснюється  пропорційно  рівними  частинами  за  рахунок  коштів  місцевих
бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття.

Всього  у  2014  році  було  виділено  коштів  з  місцевих  бюджетів  на
виконання громадських робіт у загальній сумі 178,7 тис.грн, що на 66 % більше,
ніж у 2013 році. Проведення громадських робіт надало можливість по кожній
сільській  та  селищній  раді  забезпечити  тимчасовою  зайнятістю  безробітних
громадян за місцем проживання.

З початку поточного року в громадських роботах прийняло участь      262
безробітні,  що  складає  83  %  від  запланованого  Програмою  зайнятості
населення  району  на  2014  рік.  Фактично  використано  коштів  на  ці  цілі:  з
місцевих  бюджетів  у  сумі  148,8  тис.грн,  Фонду  загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття в сумі               148,8
тис.грн. В середньому щомісячно до участі у громадських роботах по кожній
сільській, селищній раді залучались від 1 до 5 осіб відповідно до кошторису.
Тривалість участі у громадських роботах у середньому складає 20 робочих днів
на місяць. 



На  теперішній  час  громадські  роботи  продовжуються  на  базі   КП
«Малинівка», Чкаловської, Есхарівської, Кочетоцької, Введенської селищних та
Іванівської,  Коробочкинської,  Леб’язької,  Мосьпанівської,  Кам’яноярузької,
Юрченківської, Старопокровської, Великобабчанської сільських рад.

У зв’язку з використанням коштів відбулось закінчення громадських робіт
в наступних радах: Новопокровська селищна рада, Граківська, Старогнилицька,
Зарожненська, Волохово-Ярська сільські ради.

На теперішній час на базі Базаліївської сільської ради громадські роботи
не проводяться у зв’язку з відсутністю на обліку в центрі зайнятості мешканців
с. Базаліївка.

Також у 2014 році були організовані роботи тимчасового характеру, які
проводилися за рахунок коштів підприємств Чугуївського району. Роботи  були
організовані  підприємствами  ПАТ  «Мосьпанівське»,  ТОВ  «Леб’язький
цегельний завод», ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ ЛГЗ «Прайм», де взяло
участь 245 осіб.

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  реалізації  державної  політики  у
сфері зайнятості населення, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1.  Рекомендувати  директору  Чугуївського  міського  районного  центру
зайнятості  (Масалітіна  Л.Л.)  оприлюднити  в  засобах  масової  інформації
можливості  та  умови  проведення  громадських  та  інших  робіт  тимчасового
характеру.

2. Рекомендувати Базаліївському сільському голові (Штих О.Д.) вирішити
питання  щодо  повного  використання  виділених  коштів  на  проведення
громадських робіт у поточному році.

3. Рекомендувати сільським, селищним головам розробити та затвердити
рішеннями  сесій  Програми  проведення  громадських  та  інших  робіт
тимчасового  характеру  на  2015  рік  з  визначенням  обсягів  фінансування,
переліку  видів  робіт  та  підприємств,  організацій,  установ,  на  яких  будуть
створені додаткові робочі місця. 

4. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації (Лисянський О.С.) підготувати проект розпорядження
голови районної державної адміністрації з означеного питання.

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Лисянський
Герман
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5.  Про  підсумки оздоровчої кампанії в районі у 2014 році.

Заслухавши  та  обговоривши   інформацію   про  підсумки  оздоровчої
кампанії в районі у 2014 році, колегія районної державної адміністрації відмічає,
що  районною  державною  адміністрацією,  керівництвом  загальноосвітніх
навчальних  закладів  району,  дирекцією  комунального  підприємства
“Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  “Орлятко”  було  проведено
певну роботу щодо створення сприятливих умов для забезпечення відпочинку та
оздоровлення  дітей,  збереження  та  підтримки  діяльності  дитячих   закладів
відпочинку та оздоровлення.
         Питання відпочинку та оздоровлення дітей завжди було і є пріоритетним
напрямом діяльності районної державної адміністрації. 
         Оздоровча кампанія 2014 року розпочалась відповідно до розпоряджень
голови Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.2010 № 205 “Про
організацію  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  у  2010-2015  роках”,  голови
Чугуївської районної державної адміністрації від 11.05.2010 № 426          “Про
організацію оздоровлення  та  відпочинку  дітей у  2010-2015 роках”,   районної
Програми  “Організація  оздоровлення дітей  та відпочинку дітей на 2012-2016
роки, затвердженої рішенням  районої ради  від 23.12.2011.
    За  період  літньої  оздоровчої  кампанії  різними  формами  відпочинку
оздоровились 4197 осіб, що складає 98,7% від загальної кількості дітей віком від
7  до  17  років  (4252),  з  них  3579  дітей  (100%),  які  потребують  особливої
соціальної уваги та підтримки. 

 З метою організації роботи щодо своєчасного відкриття дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку  комісія з питань перевірки готовності  до відкриття
дитячих   закладів  оздоровлення  та  відпочинку,  що  знаходяться  на  території
району, та в період їх функціонування, згідно з графіком виїздів, обстежила 17
закладів  відпочинку  з  денним  перебуванням,  що  розташовані  на  базі
загальноосвітніх навчальних закладів району (в яких відпочило 1366 осіб, що
складає  35,6%)  та  комунальне  підприємство  “Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір “Орлятко” (за три табірні зміни прийняв на оздоровлення 469
осіб).  Вищезазначені  заклади розпочали своє функціонування згідно з  актами
приймання.

Дитячий  оздоровчий  заклад  “Політехнік”  Національного  політехнічного



університету  та  позаміський  заклад  оздоровлення  та  відпочинку  “Політ”
(власник ЗАТ завод “Південкабель”) влітку поточного року не функціонували у
зв’язку з матеріальними труднощами підприємств.

Через  Департамент  у  справах  молоді  та  спорту  Харківської  обласної
державної адміністрації в закладах оздоровлення за кошти обласного бюджету
оздоровилось 49 осіб.

За  кошти  Фонду  соціального  страхування  з  тимчасової  втрати
працездатності  Харківського  обласного  відділення  Чугуївської  міжрайонної
виконавчої дирекції — 108 осіб.

Решта  дітей  району  оздоровилась  в  дитячих  оздоровчих  закладах  та
санаторіях за рахунок підприємств, організацій, батьківських коштів.
         Протягом кількох років поспіль вагомий внесок у реалізацію районної
Програми  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  роблять  сільгосппідприємства,
установи та організації району, які  надають  допомогу у підготовці до відкриття
КП  “Чугуївський  районний   дитячий   оздоровчий  табір   “Орлятко”.   

Оздоровча  кампанія  2014  року  пройшла  на  задовільному  рівні.
Виходячи  з  вищезазначеного,  а  також з  метою створення  сприятливих

умов  для  забезпечення  відпочинку  та  оздоровлення  дітей,  колегія  районної
державної адміністрації вважає за необхідне:

1. Відділу у  справах  молоді  та  спорту  (Рябініна  І.М.),  відділу  освіти
(Ляхович-Звєрєва Є.О.), службі у справах дітей (Сєрокурова Г.О.), управлінню
праці  та  соціального  захисту  населення  (Лисянський  О.С.),  фінансовому
управлінню районної  державної  адміністрації  (Бурейко  Т.М.), рекомендувати
керівництву  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району,  дирекції
комунального підприємства “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
“Орлятко”  забезпечувати  у  подальшому  виконання  Закону  України  “Про
оздоровлення  та  відпочинок  дітей”  з  метою створення  безпечних  умов
перебування, забезпечення охорони життя і здоров’я дітей в дитячих закладах
оздоровлення  та  відпочинку,  збереження  та  підтримки  діяльності  дитячих
оздоровчих закладів.

2. Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації
(Ляхович-Звєрєва Є.О.), рекомендувати директору  комунального підприємства
“Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір “Орлятко” (Василенко В.А.):

2.1. Розробити план заходів щодо організації проведення ремонтних робіт
в комунальному підприємстві “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
“Орлятко” до 01.02.2015 року.

2.2.  Сприяти  покращанню  діяльності  дитячих  закладів   відпочинку   з
денним перебуванням та  КП “Чугуївський районний дитячий оздоровчий табір
“Орлятко” в частині надання оздоровчих та відпочинкових послуг.

2.3. Створити   умови  щодо  недопущення  нещасних  випадків  та
травматизму  серед  дітей  та  підлітків,  які  перебувають  в  дитячих  закладах
відпочинку  з  денним  перебуванням  та  КП  “Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір “Орлятко”.

2.4. Сприяти створенню умов для більш повної реалізації права кожної
дитини на оздоровлення, відпочинок, соціальний захист, безпечні умови життя,



задоволення культурних, пізнавальних та інших потреб.
2.5.  Забезпечити  заклади  відпочинку  з  денним  перебуванням  питною

водою гарантованої якості, відповідно до вимог Державних санітарних правил і
норм України.

2.6. Виконувати  основні  вимоги  щодо  організації  території  закладів
відпочинку  з  денним  перебуванням,  КП  “Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий  табір  “Орлятко”  та  виконання  санітарно-гігієнічних  правил,
відповідно  до  Державних  санітарних  Правил  і  норм  України  “Улаштування,
утримання  та  організація  діяльності  дитячих  оздоровчих  закладів
(ДсанПіН 5.5.5.23-99)”.

3. Службі  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації
(Сєрокурова Г.О.) сформувати банк даних на дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які мають право на безкоштовне оздоровілення.

 4. Рекомендувати сільським, селищним головам розробити та затвердити
місцеві  програми  організації  відпочинку  і  оздоровлення  дітей  на  2015  рік,
передбачити кошти на їх фінансування до 01.02.2015 року.
  5. Фінансовому  управлінню  районної  державної  адміністрації
(Бурейко  Т.М.)  забезпечити  своєчасне  фінансування  заходів  щодо організації
літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2015 році.

6. Відділу  освіти  (Ляхович-Звєрєва  Є.О.),  службі  у  справах  дітей
(Сєрокурова  Г.О.), управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення
(Лисянський О.С.), фінансовому управлінню районної державної адміністрації
(Бурейко  Т.М.),  рекомендувати  директору  комунального  підприємства
“Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий  табір  “Орлятко”
(Василенко  В.А.),  сільським,  селищним  головам  інформувати  про  вжиті
вищезазначені  заходи  заступника  голови  районної  державної  адміністрації
через  відділ  у  справах  молоді  та  спорту  районної  державної  адміністрації
(Рябініна  І.М.)  з  метою  узагальнення  та  підготовки  матеріалів  на  засідання
Координаційної ради з питань організації відпочинку та оздоровлення дітей і
учнівської молоді до 20.04.2015 року. 

7. Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації
(Рябініна І.М.)  підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.

       

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

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Рябініна

Герман




