КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01
виїзного засідання колегії райдержадміністрації
від 28 лютого 2018 року
1. Про соціально-економічний розвиток Красноградського району за
2017 рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію про соціально-економічний
розвиток Красноградського району за 2017 рік, на виконання Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» та заходів Програми економічного і
соціального розвитку Красноградського району за 2017 рік, колегія
райдержадміністрації вважає за необхідне:
1.
Керівникам управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
райдержадміністрації:
1) детально проаналізувати результати економічного і соціального розвитку
підпорядкованих галузей та сфер діяльності району за 2017 рік
до 10.03.2018
2) вжити організаційних заходів щодо недопущення існуючих недоліків у 2018
році
протягом 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 31.12.2018
Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити відповідних
заходів.
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 31.12.2018
2) продовжити практику проведення аналізу цінової ситуації на споживчому
ринку району та своєчасно інформувати керівництво райдержадміністрації та
Департамент економіки і міжнародних відносин обласної державної адміністрації
про ціни на основні споживчі товари
до 26.12.2018
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3) проводити роз’яснювальну роботу серед структурних підрозділів
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, комунальних
підприємств району та інших зацікавлених осіб про діючі програми організаційдонорів в Харківській області (за відповідними напрямками).
протягом 2018 року
районної державної

3. Управлінню агропромислового розвитку
адміністрації (Берднік А.Г.):
1) проводити роз’яснювальну роботу серед керівників сільськогосподарських
підприємствах району, щодо недопущення зменшення рівня заробітної плати в
аграрному секторі
до 29.12.2018
2) забезпечити збереження рівня розрахунку за оренду земельних часток (паїв).
до 25.12.2018

3) за підсумками 2018 року вийти за індексом валової продукції на 100% до
показників 2016 року
до 31.12.2018
4. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств та
фермерських господарств вжити організаційних заходів щодо своєчасного
забезпечення матеріально-технічними ресурсами комплексу польових робіт за
періодами
до 01.04. 2018
до 26.06. 2018
5. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства районної державної адміністрації (Чигринець Д.Є.):
1) тримати на постійному контролі питання щодо погашення заборгованості за
послуги житлово-комунального господарства
до 31.12.2018
2) сприяти зменшенню обсягів споживання природного газу у 2018 році
Красноградським підприємством теплових мереж шляхом модернізації існуючих
котелень та використання альтернативних видів палива
до 31.12.2018
3) здійснювати моніторинг погашення заборгованості Красноградським
підприємством теплових мереж за спожитий природний газ
до 31.12.2018
4) поліпшити роботу щодо підвищення рівня претензійно-позивної роботи зі
неплатниками
за
спожиті
житлово-комунальні
послуги,
проведення
роз’яснювальної роботи з реструктуризації боргів
протягом 2018 року
6. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств з метою
недопущення аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових системах тепло-,
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водопостачання
та
водовідведення вжити
заходів
щодо
своєчасної
підготовки систем до роботи в зимових умовах, проведення гідравлічного
випробування та забезпечити належну теплоізоляцію тепломереж, розташованих
в підвальних приміщеннях житлових будинків
до 01.10.2018
7. Рекомендувати Красноградській центральній районній лікарні
(Колодяжний О.В), комунальному закладу охорони здоров’я «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Красноградського району» (Васенко Г.В.)
забезпечити в районі втілення медичної реформи.
згідно плану протягом 2018 року
8. Сектору культури і туризму райдержадміністрації (Сіліна Н.В.)
забезпечити належну організацію та проведення районних масових заходів.
Протягом 2018 року
9. Сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
(Овчаренко І.Л.) підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.
до 07.03.2018
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков
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КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01
виїзного засідання колегії райдержадміністрації
від 28 лютого 2018 року
2. Про виконання районного та зведеного бюджетів Красноградського
району за 2017 рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання районного та
зведеного бюджетів Красноградського району за 2017 рік, 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 районного
Красноградського району у 2017 році взяти до відома.

та

зведеного

бюджету

2. Рекомендувати Південній об’єднаній державній податковій інспекції
ГУ ДФС у Харківській області (Возна В. А.):
1) посилити роботу з питань погашення заборгованості по податкових платежах
до місцевих бюджетів району
до 01 квітня 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 належну організацію з проведення кампанії по декларуванню
доходів, отриманих у 2017 році, та виявленню осіб, які ухиляються від
оподаткування
до 01 травня 2018 року
4) здійснювати моніторинг стану погашення підприємствами, установами та
організаціями податкового боргу до місцевих бюджетів, а також проводити
заходи щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджет
до 31 грудня 2018 року
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5) 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 2018 року
6) активізувати роботу з детінізації економіки, звернувши особливу увагу на
збільшення надходжень орендної плати за земельні ділянки державної і
комунальної власності та по податку на доходи фізичних осіб, роботу з
платниками податків щодо викриття схем ухилення від сплати платежів до
бюджету.
до 01 квітня 2018 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
щоквартально
2) спільно з податковою інспекцією провести відповідну роботу з орендарями
земельних часток (паїв) щодо ліквідації заборгованості по податку на доходи
фізичних осіб та з одноосібниками земельних паїв за 2017 рік
до 01 квітня 2018 року
3) провести роботу щодо повної ліквідації заборгованості до місцевих бюджетів
по податку на землю з фізичних осіб
до 01 квітня 2018 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 2018 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 квітня 2018 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

6

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 бюджетного
законодавства впродовж 2018 року
постійно
2) підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації із
зазначеного питання
до 07 березня 2018 року
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков
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КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 01
виїзного засідання колегії райдержадміністрації
від 28 лютого 2018 року
3. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до
районної державної адміністрації у 2017 році.
Обговоривши інформацію про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які
надійшли до районної державної адміністрації у 2017 році, відповідно до Закону
України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008
№109 «Про першочергові заходи щодо реалізації та гарантування конституційного
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування», з метою забезпечення неухильного виконання норм чинного
законодавства про звернення громадян, реалізації конституційних прав громадян на
звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді,
колегія райдержадміністрації вважає за необхідне:
1. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
райдержадміністрації вжити заходів щодо безумовного виконання вимог
Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року №858, а також вимог Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348:
1) установити особистий контроль за ходом розгляду звернень громадян у
підвідомчих структурних підрозділах, недопущення надання неоднозначних,
необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, додержання
вимог чинного законодавства при їх розгляді
до 29.06.2018
2) продовжити практику проведення роз’яснювальної роботи серед населення
району, у тому числі через засоби масової інформації, щодо повноважень органів
державної влади, шляхів вирішення найбільш актуальних питань, що порушуються
у зверненнях громадян
до 29.06.2018
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3) звертати особливу увагу на вирішення
питань,
порушених
у
колективних зверненнях, та першочерговий розгляд звернень, у яких порушуються
проблеми соціально незахищених верств населення і осіб, які мають особливі
заслуги перед Україною, обов’язкове роз’яснення заявникам порядку оскарження
прийнятих рішень
до 29.06.2018
2. Рекомендувати міській та сільським радам:
1) забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян
в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах
масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14
квітня 1997 року №348, а також застосування Класифікатора звернень громадян,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року
№858
постійно
2) проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо вирішення на місцях
питань, які відносяться до їх компетенції, не допускати повторних звернень до
органів виконавчої влади вищого рівня
до 29.06.2018
3) сприяти зростанню показника позитивно вирішених питань, зазначених у
зверненнях, що надходять на розгляд з урядової телефонної «гарячої лінії»
до 29.06.2018
4) проводити моніторинг питань для вчасного виявлення найбільш гострих проблем
та вирішення їх на місцевому рівні
до 29.06.2018
3. Головному спеціалісту відділу документообігу та контролю апарату
райдержадміністрації Батуєвій Г.М. підготувати проект розпорядження з
означеного питання.
до 07.03.2018
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков

