
 
 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07 

засідання колегії райдержадміністрації  

 від 30 серпня  2018 року 

 

 

1. Про підсумки соціально-економічного розвитку Красноградського  

району за І півріччя 2018 року. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки соціально-

економічного розвитку Красноградського району за І півріччя 2018 року, на 

виконання Закону України «Про місцеві державні адміністрації» колегія 

райдержадміністрації вважає за необхідне: 

 

1. Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації спільно з органами місцевого самоврядування: 

1) детально проаналізувати результати економічного і соціального розвитку 

підпорядкованих галузей та сфер діяльності району за І півріччя 2018 року; 

 до 07 вересня 2018 року  

2) вжити організаційних заходів щодо недопущення існуючих недоліків у ІІ 

півріччі 2018 року; 

протягом ІІ півріччя 2018 року 

3) з метою покращення добробуту населених пунктів, залучення 

додаткового фінансування у район активізувати роботу з подання проектних 

заявок на участь у діючих програмах організацій-донорів. 

до 31 грудня 2018 року  

2. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації  

(Овчаренко І.Л.): 

1) продовжити співпрацю з керівниками промислових підприємств району 

щодо активної участі в інноваційних та інвестиційних проектах (програмах); 

 до 31 грудня 2018 року  

2) продовжити практику проведення аналізу цінової ситуації на споживчому 

ринку району (згідно розпорядження облдержадміністрації) та своєчасно 

інформувати керівництво райдержадміністрації та Департамент економіки і 

міжнародних відносин обласної державної адміністрації про ціни на основні 

споживчі товари; 

  до 26 грудня 2018 року  

3) інформувати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, 

органів місцевого самоврядування (об’єднаної територіальної громади), 

комунальних підприємств району та інших зацікавлених осіб про діючі програми 

організацій-донорів в Харківській області (за відповідними напрямками). 

 протягом 2018 року 

 



 

 

2 

 

5) здійснювати контроль за підприємствами району, які беруть 

участь у  Великому Слобожанському ярмарку, щодо цінової ситуації та 

реалізацією обсягів завезеної та реалізованої на ярмарку продукції. 

29-30 вересня 2018 року 

3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації      

(Берднік А.Г.): 

1) проводити роз’яснювальну роботу серед керівників 

сільськогосподарських підприємствах району щодо недопущення  зменшення 

рівня заробітної плати в аграрному секторі; 

до 31 грудня 2018 року   

2) забезпечити збереження рівня розрахунку за оренду земельних часток 

(паїв). 

до 31 грудня 2018 року   
4. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації (Чигринець Д.Є.):   

1) тримати на постійному контролі питання щодо погашення заборгованості 

за послуги у сфері житлово-комунального господарства; 

до 31 грудня 2018 року   

2) сприяти зменшенню обсягів споживання природного газу у 2018 році 

Красноградським підприємством теплових мереж шляхом модернізації існуючих 

котелень та використання альтернативних видів палива; 

до 31 грудня 2018 року   

3) здійснювати моніторинг погашення заборгованості Красноградським 

підприємством теплових мереж за спожитий природний газ; 

до 31 грудня 2018 року   

4) рекомендувати керівникам житлових ремонтно-експлуатаційних 

підприємств вжити заходів щодо своєчасної підготовки систем до роботи в 

зимових умовах, проведення гідравлічного випробування та забезпечити належну 

теплоізоляцію тепломереж, розташованих в підвальних приміщень житлових 

будинків 

до 1 жовтня 2018 року 

 5) взяти під контроль виконання плану підготовки господарського 

комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-

зимовий період 2018/2019 років.  

до 01 вересня 2018 року 

 6) розглянути питання щодо можливості співфінансування робіт з ремонту 

доріг загального користування державного та місцевого значення 

до 01 вересня 2018 року 

7) проводити контроль за якістю виконання Службою автомобільних доріг в 

Харківській області робіт з ремонту доріг 

протягом року 

8) для забезпечення безпечного, безперебійного та безаварійного руху 

пішоходів і транспорту на вулично-дорожній мережі комунальної власності у 

зимовий період організувати роботу із заготовлення посипочних матеріалів 

(піску, солі та ін.) у відповідності до запланованих об’ємів.  

до 01 грудня 2018 
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5. Рекомендувати Центральній районній лікарні (Колодяжний О.В), 

комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Красноградського району» (Васенко Г.В.) забезпечити в 

районі реалізацію медичної реформи. 

згідно плану 

6. Сектору культури і туризму райдержадміністрації (Сіліна Н.В.) 

забезпечити належне проведення районних масових заходів. 

Протягом 2018 року  

7. Сектору молоді і спорту райдержадміністрації (Веклич О.С.) продовжити 

практику проведення спортивних заходів до визначних дат та свят, що 

проводяться в районі. 

до 31 грудня 2018 року  

 

8. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

(Овчаренко І.Л.) підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

до 07 вересня 2018 року  

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 
Чистікова Л.М.  
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07 

засідання колегії райдержадміністрації  

 від 30 серпня 2018 року 

 

 

2. Про підсумки збирання ранніх зернових та зернобобових культур у  

сільськогосподарських підприємствах району. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію  начальника управління 

агропромислового розвитку райдержадміністрації, відповідно до законів України 

«Про місцеві державні адміністрації»,  «Про насіння і садивний матеріал», «Про 

захист рослин», з метою забезпечення населення району високою та якісною 

сільськогосподарською продукцією колегія райдержадміністрації вважає за 

необхідне: 

 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств: 
 

1) забезпечити підготовку площ під посів озимих культур урожаю 2019 року 

в обсягах згідно з науковообгрунтованими сівозмінами 

 до 01.09.2018 

2) організувати засипку насіння озимих культур та надходження його на 

перевірку до Державного підприємства «Державний центр сертифікації і 

експертизи сільськогосподарської продукції» в об’ємах згідно з потребою 

до 19.08.2018 

3) забезпечити закупівлю елітного насіння озимих культур для проведення 

сортооновлення та сортозаміни 

до 01.09.2018 

4) організувати засипку насіння ранніх ярих зернових культур в об'ємах 

згідно з потребою та доведення його до посівних кондицій 

До 01.11.2018 
 

5) не допускати спалювання рослинних решток 

до 01.11.2018 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації (Берднік А.Г.):  
 

1) організувати засипку насіння озимих та ярих культур у 

сільськогосподарських підприємствах району під урожай 2019 року, особливу 

увагу звернути на фермерські господарства  

до 01.09.2018 
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2) сприяти закупівлі елітного насіння озимих культур для проведення 

сортозаміни та сортооновлення 

до 01.09.2018 

3. Рекомендувати Державному підприємству «Державний центр 

сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» проводити приймання 

насіннєвого матеріалу ярих культур для попереднього визначення схожості та 

енергії проростання зерна. 

до 25.10.2018 

 

 4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації             

(Берднік А.Г.) підготувати проект розпорядження з означеного питання.  

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  

  

 


