
 
 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

засідання колегії райдержадміністрації від 25 жовтня 2017 року 

 

 

 1. Про підсумки виконання зведеного бюджету Красноградського 

району за 9 місяців 2017 року. 

 

Заслухавши і обговоривши інформації, за результатами виконання місцевих 

бюджетів району, аналізу показників у розрізі видів податкових надходжень, 

забезпечення стабільного функціонування бюджетної сфери району, підвищення 

рівня фінансової дисципліни, відповідно до вимог Бюджетного, Податкового, 

Земельного Кодексів та інших підзаконних актів, керуючись статями 6, 13, 18 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» колегія районної державної 

адміністрації вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання зведеного бюджету Красноградського району 

за 9 місяців 2017 року взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Південній ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області          

(Возна В.А.) 

1) посилити роботу з питань погашення заборгованості по податкових платежах 

до місцевих бюджетів району  

                                                                                       до 01 грудня 2017 року 

 

2) надавати фінансовому управлінню районної державної адміністрації щомісячно 

звіт про податковий борг до місцевого бюджету в розрізі податків та фізичних і 

юридичних платників станом на 1 число кожного місяця 

                                                                                                  щомісячно до 5 числа 

 

3) забезпечити позитивну динаміку скорочення податкового боргу зі сплати 

податків і зборів до місцевих бюджетів шляхом проведення усього комплексу 

дієвих заходів 

                                                                           до 31 грудня 2017 року 

 

4) вжити заходів щодо розширення бази оподаткування, у тому числі за рахунок 

залучення до декларування громадян, які приховують свої доходи та не 

сплачують до бюджету податок на доходи фізичних осіб, виявлення фактів 

виплати заробітної плати працівникам суб’єктів господарювання нижче 

законодавчо встановленого розміру і усунення виявлених порушень 

                                                                                  до 31 грудня 2017 року 

 

5) активізувати роботу з детінізації економіки, звернувши особливу увагу на 

збільшення надходжень орендної плати за земельні ділянки державної і 

комунальної власності та податку на доходи фізичних осіб на роботу з 
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платниками податків щодо викриття схем ухилення від сплати платежів до 

бюджету 

                                                                                                до 01 грудня 2017 року 

 

6) проводити роботу стосовно виявлення відокремлених підрозділів підприємств 

та організацій, які не сплачують податки до місцевих бюджетів району (на доходи 

фізичних осіб, тощо), здійснюючи господарську діяльність на їх території. Вжити 

заходів щодо їх залучення до сплати податків до місцевих бюджетів району 

                                                                                                  до 01 грудня 2017 року 

 

7) постійно проводити роботу щодо виявлення фактів «тіньової зайнятості» та не 

допускати випадків порушень законодавства про оплату праці, особливо в 

частини щодо забезпечення виплати заробітної плати на рівні не нижче, ніж 

встановлений законодавством 

                                                                                                  до 31 грудня 2017 року 

 

3. Рекомендувати міському та сільським головам:  

1) забезпечити виконання показників доходної частини місцевих бюджетів району 

на 2017 рік, затверджених місцевими радами на відповідних територіях, а також 

виявляти та використовувати всі наявні резерви надходжень 

                                                                                                                       Щомісячно 

 

2) спільно з податковою інспекцією провести відповідну роботу з орендарями 

земельних часток (паїв) щодо погашення заборгованості по податку на доходи 

фізичних осіб та з одноосібниками земельних паїв за 2016 рік 

                                                                                                  до 01 грудня 2017 року 

 

3) провести роботу щодо повної ліквідації заборгованості до місцевих бюджетів 

по податку на землю з фізичних осіб 

                                                                                      до 01 грудня 2017 року 

 

4) разом з податковою інспекцією підвищити рівень контролю за повнотою 

нарахувань та проведення розрахунків за фактичне використання земельних 

ділянок сільськогосподарського і комерційного призначення 

                                                                                  до 31 грудня 2017 року 

 

5) переглянути прийняті рішення місцевих рад щодо надання пільг зі сплати 

податків і зборів на відповідність чинному законодавству та доцільності їх 

надання 

                                                                                                  до 01 грудня 2017 року 

 4. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації 

(Овчаренко І.Л.): 

1) активізувати роботу районної комісії з питань наповнення місцевих бюджетів, 

забезпечивши проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць 

 

                                                                                                                       щомісячно 
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5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Щербина Н.І.):  

1) здійснювати загальну організацію за виконанням показників доходної частини 

зведеного бюджету району, районного бюджету та в розрізі місцевих бюджетів, 

затверджених органами місцевого самоврядування та дотриманням вимог 

бюджетного законодавства впродовж 2017 року 

                                                                                                                          Постійно 

 

2) підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації із 

зазначеного питання 

                                                                                    до 1 листопада 2017 року 

 

  

(прийнято одноголосно)  

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії  

райдержадміністрації                                                                                Є.А. Третяков  

 

 

 

 
Чистікова Л.М. 
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

засідання колегії райдержадміністрації від 25 жовтня 2017 року 

  

 

2. Про стан розрахунків за оренду майнових та  земельних часток (паїв). 

         

 

Заслухавши і обговоривши інформацію про стан розрахунків за оренду 

майнових та  земельних часток (паїв), відповідно до Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації»,  з метою наповнення місцевого бюджету: 

 

1. Рекомендувати суб`єктам господарювання, які орендують земельні частки 

(паї), виконати договірні умови щодо об`ємів і сроків виплати орендної плати 

                                                                                                                  до 01.01.2018 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації             

(Щербина Н.І.) спільно з Південною ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області        

(Возна В.А.) проводити моніторинг стану сплати прибуткового податку 

власниками земельних часток (паїв) 

                                                                                                                  до 01.01.2018 

3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації (Берднік А.Г.): 

3.1. Проводити моніторинг стану розрахунків за оренду земельних часток 

(паїв) з їх орендодавцями 

                                                                                                                  до 01.01.2018 

3.2  Підготувати проект розпорядження з означеного питання  

                                                                                                             до 01.11.2017 

 

(прийнято одноголосно)  

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії  

райдержадміністрації                                                                                Є.А. Третяков  

 

 

 

 
Чистікова Л.М. 
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

засідання колегії райдержадміністрації від 25 жовтня 2017 року 

 

 

 3. Про підсумки оздоровчої кампанії 2017 року та планування 

оздоровчої кампанії 2018 року. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки оздоровчої кампанії 

2017 року та планування оздоровчої кампанії 2018 року, відповідно до законів 

України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Регламентом районної державної адміністрації, 

затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 

01.07.2016 № 264, колегія районної державної адміністрації вважає за доцільне 

рекомендувати: 

 

      1. Сектору молоді та спорту районної державної адміністрації (Веклич О.С.): 

1) провести аналіз оздоровчої кампанії за 2017 рік  

До 29 грудня 2017 року 

2) при плануванні оздоровчої кампанії на 2018 рік враховувати результати 

аналізів оздоровчої кампанії 2017 року  

 

3) здійснити організаційні заходи серед вищих навчальних закладів щодо 

планування оздоровчої кампанії 2018 року з урахуванням особливостей 

оздоровчої кампанії 2017 року  

До  28 лютого 2018 року  

4) забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей на рівні не нижчому ніж у 2017 

році  

протягом червня-вересня 2018 року  

5) поновити базу даних для оздоровлення дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, передбачених статтею 24 Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей»  

До 01 березня 2018 року 

6) продовжити активну роботу з інформування населення про можливість 

оздоровлення та відпочинку дітей у таборах Харківської області  

протягом травня-серпня 2018 року  

7) скласти списки  дітей, що оздоровлюватимуться в закладах оздоровлення за 

межами  району за кошти обласного та державного бюджетів  

протягом березня-травня 2018 року 

8) забезпечити перевезення груп дітей до закладів оздоровлення за межами 

району 
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протягом червня - вересня 2018 року  

 

9) здійснити організаційну роботу щодо залучення позабюджетних коштів району 

на оздоровлення 

протягом 2018 року 

 

 2. Відділу освіти районної державної адміністрації (Турова А.І.): 

 1) підготувати та провести навчальні семінари з питань діяльності пришкільних 

таборів відпочинку в літній період для керівників позашкільних закладів, 

директорів, заступників з виховної роботи, вчителів фізичної культури. 

травень 2018 року 

2) забезпечити своєчасне відкриття та належні умови функціонування 

пришкільних таборів відпочинку літнього періоду 2018 року 

до 18 травня 2018 року 

3) скласти списки дітей, що відпочиватимуть у пришкільних таборах  району, 

забезпечуючи 100 % охоплення дітей пільгових категорій 

до 18 травня 2018 року 

 

3. Сектору молоді та спорту районної державної адміністрації (Веклич О.С.) 

підготувати проект розпорядження з означеного питання.  

До 03.11.2017 

 

(прийнято одноголосно)  

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії  

райдержадміністрації                                                                                Є.А. Третяков  

 

 

 

 
Чистікова Л.М. 
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

засідання колегії райдержадміністрації від 25 жовтня 2017 року 

 

 

4. Про забезпечення публічної безпеки і порядку на території 

Красноградського району. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про забезпечення публічної 

безпеки і порядку на території Красноградського району, відповідно до законів 

України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Національну поліцію», з 

метою підвищення ефективності роботи Красноградського відділу поліції 

Головного Управління Національної поліції України в Харківській області щодо 

забезпечення активної протидії та профілактики правопорушень у 

Красноградському районі, об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, громадськості для забезпечення законності та правопорядку в 

районі, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:  

 

1. Рекомендувати Красноградському відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Харківській області (Мєлєшев С.Б.): 

1.1. Забезпечити постійний моніторинг стану громадського порядку та 

безпеки на території району, вивчення структури та динаміки правопорушень, а 

також проведення на основі аналізу комплексних та цільових профілактичних 

заходів, спрямованих на зниження рівня правопорушень, захист громадян від 

протиправних посягань. 

1.2. Забезпечити інформування громадян про заходи щодо профілактики 

правопорушень. 

1.3 Організувати інформування населення, у тому числі через засоби 

масової інформації, про необхідність вжиття заходів щодо посилення охорони 

власного майна, встановлення охоронної сигналізації,  ри домо, укріплення 

вхідних дверей, встановлення кодових замків на під’їздах житлових будинків 

тощо з метою попередження квартирних крадіжок та інших крадіжок майна з 

житла громадян. 

Протягом 2017-2018 років 

  

2. Рекомендувати Красноградському відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції України в Харківській області (Мєлєшев С.Б.) спільно з 

сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації (Прогнімак Р.І.) на 

підставі загальної потреби, враховуючи особливості території району, 

продовжити заходи щодо обладнання місць масового перебування громадян 
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(вокзали, ринки, великі підприємства, розважальні заклади тощо), масового 

відпочинку громадян, громадських місць, де найбільш часто відбуваються 

правопорушення, системами відеонагляду, а також стаціонарних переговорних 

апаратів термінового виклику спеціальних служб (поліції, ДСНС, медичної 

допомоги) з виведенням сигналу, який від них надходить, до органів внутрішніх 

справ або служби «112» з метою оперативного реагування на надзвичайні події. 

 

3. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 

(Прогнімак Р.І.) спільно з відділом організаційної роботи, масових комунікацій та 

інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації 

(Чистікова Л.М.) та Красноградським відділом поліції Головного Управління 

Національної поліції України в Харківській області (Мєлєшев С.Б.) організувати 

проведення спільних нарад за участю керівників правоохоронних органів, 

представників громадських інститутів з питань профілактики правопорушень, 

спільне визначення заходів, спрямованих на профілактику правопорушень. 

 

4. Відділу документообіг та контролю апарату райдержадміністрації             

(Чухрай Т.Ф.) спільно з Красноградським відділом поліції Головного Управління 

Національної поліції України в Харківській області (Мєлєшев С.Б.) та органами 

місцевого самоврядування організувати проведення спільних прийомів громадян 

начальниками територіальних підрозділів органів внутрішніх справ та 

керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування з метою визначення проблемних питань щодо стану 

громадського порядку та громадської безпеки та визначення заходів щодо їх 

вирішення. 

 

5. Рекомендувати міському та сільським головам організувати проведення 

заходів щодо освітлення населених пунктів, вуличної мережі, під’їздів житлових 

будинків, придомової території, зупинок автотранспорту з метою зниження рівня 

вуличної злочинності. 

Протягом 2017-2018 років  

6. Відділу організаційної роботи, масових комунікацій та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації (Чистікова Л.М.) 

спільно з ТОВ «Медіапростір «Вісті Красноградщини» (Касьянова С.В.) та 

телерадіокомпанією Красноградщини «Центр» (Копитько А.А.) забезпечити на 

системній основі інформування громадян про засоби, способи та методи 

забезпечення особистої безпеки. 

Протягом 2017-2018 років  

7. Відділу освіти райдержадміністрації (Турова А.І.), комунальному закладу 

охорони здоров’я «Красноградський медичний  коледж» (Мужевська О.Д.), 

Красноградському технікуму механізації сільського господарства імені 

Ф.Я.Тимошенка (Кіяшко В.М.), Красноградському коледжу комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради         

(Рябокінь С.І.), Красноградському професійному  ліцею (Мирошниченко Н.В.), 

районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді                   
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(Коломойцева Ю.В.), Центральній районній лікарні (Колодяжний О.В.), 

комунальному закладу охорон здоров’я «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Красноградського району» (Фесенко О.М.) із залученням підрозділів 

поліції проводити роз’яснювальну роботу серед відповідних верств населення, 

організовувати поширення друкованих матеріалів, розміщення соціальної 

реклами щодо попередження розповсюдження та зловживання алкогольними, 

слабоалкогольними напоями, вживання наркотичних, психотропних препаратів, їх 

аналогів, токсичних та інших одурманюючих речовин. 

  

 8. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 

(Прогнімак Р.І.)  підготувати проект розпорядження з означеного питання. 

До 01 листопада 2017 року  

 

(прийнято одноголосно)  

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії  

райдержадміністрації                                                                                Є.А. Третяков  

 

 

 

 
Чистікова Л.М. 


