
 
 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

засідання колегії райдержадміністрації  

 від 31 жовтня 2018 року 

 

 

1. Про підсумки виконання зведеного бюджету Красноградського 

району за 9 місяців 2018 року. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового 

управління райдержадміністрації, 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 2018 року взяти до відома. 

 

2. Рекомендувати Південному управлінню Головного управління ДФС у 

Харківській області (Возна В. А.): 

 

1) посилити роботу з питань погашення заборгованості по податкових платежах 

до місцевих бюджетів району 

до 01 грудня 2018 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 2018 року  

 

4) здійснювати моніторинг стану погашення юридичними та фізичними особами 

податкового боргу до місцевих бюджетів, а також проводити заходи щодо 

забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету 

до 31 грудня 2018 року 

 

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

залучення до декларування громадян, які приховують свої доходи та не 
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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 2018 року 

 

6) 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) здійснити поглиблений аналіз стану виконання доходної частини бюджетів, 

посилити роботу щодо  вжиття дієвих заходів  по залученню існуючих резервів по 

доходах 

щомісячно 

 

2) спільно з податковою інспекцією провести відповідну роботу з орендарями 

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

фізичних осіб та з одноосібниками земельних паїв за 2017 рік 

до 01 грудня 2018 року 

3) провести роботу щодо повної ліквідації заборгованості до місцевих бюджетів 

по податку на землю з фізичних осіб 

до 01 грудня 2018 року 

 

4) переглянути прийняті рішеннями місцевих рад ставки податку на землю та 

податку на нерухоме майно відповідно чинного законодавства 

до 01 грудня 2018 року 

4. Районна робоча група по легалізації зайнятості населення: 

 

1) продовжити інформаційно-роз`яснювальну роботу через роботодавців та 

найманих працівників Красноградського району щодо дотримання норм 

трудового законодавства 

щомісячно 

 

 5. 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 

 

6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Щербина Н.І.):  

1) здійснювати загальну організацію за виконанням показників доходної 

частини зведеного бюджету району, районного бюджету та в розрізі місцевих 
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бюджетів, затверджених органами місцевого самоврядування та 

дотриманням вимог бюджетного законодавства впродовж 2018 року 

постійно  

 

2) підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації із зазначеного питання 

до 07 листопада  2018 року 

 

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                Є.ТРЕТЯКОВ   

 

 
Людмила Чистікова  
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

засідання колегії райдержадміністрації  

 від 31 жовтня 2018 року 

 

 

2. Про стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в 

господарствах району. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  начальника управління 

агропромислового розвитку райдержадміністрації, відповідно до законів України 

«Про місцеві державні адміністрації», з метою стабілізації розвитку галузі 

тваринництва, збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції та для 

стабільної роботи галузі в вирішили: 
 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств та 

фермерських господарств, які займаються виробництвом тваринницької 

продукції: 
  

1) провести аналіз роботи галузі тваринництва за 9 місяців 2018 року. 

2) розробити заходи стабільного функціонування галузі тваринництва на 

період зимівлі худоби 2018 – 2019 років та до кінця 2019 року. 
 

до 06.11.2018 
 

3) приділити належну увагу питанням  відтворення поголів’я всіх видів 

тварин. 

4) впроваджувати енергозберігаючі технології в тваринництві для 

здешевлення собівартості продукції. 

5) залучати власні та, при необхідності, кредитні ресурси для будівництва та 

проведення реконструкції тваринницьких приміщень за державною програмою 

часткового відшкодування вартості цих об’єктів. 

до 20.12.2019 

 

2. Рекомендувати Держпродспоживслужбі у Красноградському районі 

посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання норм чинного 

ветеринарного законодавства під час здійснення охоронно-карантинних та 

ветеринарно-санітарних заходів, а також вимог Закону України «Про 

ідентифікацію та реєстрацію тварин» 

до 20.11.2018 

 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації (Берднік А.Г.): 
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1) підвести підсумки роботи галузі тваринництва за 9 місяців поточного 

року та розробити зведену виробничу програму на осінньо-зимовий період 

утримання худоби (2018/2019 рр). 

до 06.11.2018 

 

2) здійснювати моніторинг основних виробничих показників галузі 

тваринництва в розрізі сільськогосподарських підприємств 

3) Сприяти залученню інвестицій під будівництво та реконструкцію 

тваринницьких комплексів. 

до 20.12.2018 

 

4) Управлінню агропромислового розвитку підготувати проект 

розпорядження Красноградської районної державної адміністрації з даного 

питання.  

до 07.11.2018 

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                Є.ТРЕТЯКОВ   

 

 
Людмила Чистікова  
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 08 

засідання колегії райдержадміністрації  

 від 31 жовтня 2018 року 

 

 

3. Про підсумки оздоровчої кампанії 2018 року. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору молоді та 

спорту райдержадміністрації, 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: 

 

1. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації (Веклич О.С.): 

1) провести аналіз оздоровчої кампанії за 2018 рік  

До 21 грудня 2018 року    

                                                        

2) при плануванні оздоровчої кампанії на 2019 рік враховувати результати 

аналізів оздоровчої кампанії 2018 року  

 

3) здійснити організаційні заходи серед вищих навчальних закладів щодо 

планування оздоровчої кампанії 2019 року з урахуванням особливостей 

оздоровчої кампанії 2018 року  

До  28 лютого 2019 року  

 

4) забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей на рівні не нижчому ніж у 2018 

році  

Протягом  червня - вересня 2019 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 2019 року 

 

6) продовжити активну роботу з інформування населення про можливість 

оздоровлення та відпочинку дітей у таборах Харківської області 

протягом травня-серпня 2019 року  
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7) скласти списки  дітей, що оздоровлюватимуться в закладах 

оздоровлення за межами  району за кошти обласного та державного бюджетів  

протягом березня-травня 2019 року 

 

8) здійснити організаційну роботу щодо залучення позабюджетних коштів району 

на оздоровлення 

Протягом  2019 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  2019 року 

 

2) забезпечити своєчасне відкриття та належні умови функціонування 

пришкільних таборів відпочинку літнього періоду 2019 року 

До  10 травня 2019 року 

 

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

забезпечуючи 100 % охоплення дітей пільгових категорій 

До  10 травня 2019 року 

 

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

підготувати проект розпорядження з означеного питання.  

До 07.11.2018 

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                Є.ТРЕТЯКОВ   

 

 
Людмила Чистікова  

 


