КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 07
спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району від 31 липня 2017 року
1. Про підсумки виконання зведеного бюджету Красноградського
району за І півріччя 2017 року.
Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки виконання зведеного
бюджету Красноградського району за І півріччя 2017 року, 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 перше півріччя 2017 року взяти до відома.
2. Рекомендувати Красноградській об’єднаній державній податковій
інспекції (Возна В. А.):
1) посилити роботу з питань погашення заборгованості по податкових платежах
до місцевих бюджетів району
до 01 серпня 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 належну організацію з проведення кампанії по декларуванню
доходів, отриманих у 2016 році, виявленню осіб, які ухиляються від
оподаткування та здійсненню своєчасних розрахунків з бюджетом у повному
обсязі
до 01 серпня 2017 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 2017 року
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 2017 року
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6) 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
платниками податків щодо викриття схем ухилення від сплати платежів до
бюджету
до 01 вересня 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 2016 рік
до 01 серпня 2017 року
3) провести роботу щодо повної ліквідації заборгованості до місцевих бюджетів
по податку на землю з фізичних осіб
до 01 серпня 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 серпня 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
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 07 серпня 2017 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 № 07
спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району від 31 липня 2017 року
2. Про формування мережі дошкільних, загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів району на 2017-2018 навчальний рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію про формування мережі
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району на
2017-2018 навчальний рік, відповідно до законів України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню
освіту» «Про позашкільну освіту», Регламенту, затвердженого розпорядженням
голови районної державної адміністрації від 01.07.2016 №264, колегія районної
державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Відділу освіти районної державної адміністрації (Турова А.І.):
1) розробити перспективний план розвитку освітніх округів із визначенням у них
опорного навчального закладу та його філій
до 01.03.2018
2) забезпечити створення до 01 вересня 2017 року належної матеріально-технічної
бази суб’єктів освітнього округу
3) забезпечити максимальну наповнюваність класів відповідно до нормативних
вимог
з 01.09.2017
4) вжити заходів щодо розвитку мережі дошкільних навчальних закладів та
збільшення показника охоплення дітей різними формами дошкільної освіти
протягом 2017/2018 навчального року
5) відкрити 2 додаткові вікові групи для дітей дошкільного віку на базі
Піщанського НВК
до 20.12.2017
6) вжити заходів щодо відкриття додаткової дошкільної групи на базі
Петрівського НВК
до 20.12.2017
7) забезпечити охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку на рівні не
нижче минулорічного
протягом 2017/2018 навчального року
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8) забезпечити контроль за станом проведення
робіт
з
підготовки
навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 років
9) подати на затвердження мережу навчальних закладів на 2016/2017 навчальний
рік станом на 05 вересня 2017 року
до 15.09.2017
2. Начальнику філії «Красноградське ДЕП» ВАТ ДАК «Автомобільні
дороги України» (Боровський О.В.):
1) забезпечити здійснення контролю за станом проведення ремонту
автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного
підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця
проживання
до 01.09.2017
3. Відділу освіти районної державної адміністрації (Турова А.І.) підготувати
проект розпорядження з означеного питання
до 07.08.2017
(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 № 07
спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району від 31 липня 2017 року
3. Про стан виконання виконавчим комітетом Кирилівської сільської
ради делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Заслухавши та обговоривши інформацію про стан виконання виконавчим
комітетом Кирилівської
сільської ради делегованих повноважень органів
виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з метою підвищення якості здійснення делегованих повноважень колегія
райдержадміністрації вважає за необхідне:
1. Рекомендувати Кирилівській сільській раді (Нерушенко Т.Є.):
1.1. Здійснювати відповідно до чинного законодавства контроль за
дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах
і в організаціях незалежно від форм власності.
1.2. Вживати заходів щодо організації роботи по запобіганню
бездоглядності неповнолітніх.
1.3. Вживати заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових
умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців, а також
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили
годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують
обслуговування вдома, і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому,
дітей, що залишилися без піклування батьків.
1.4. Сприяти організації призову громадян на військову службу за призовом
осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову)
службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах
України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів.
1.5. Організовувати заходи щодо військово-патріотичного виховання
населення.
1.6. Сприяти проведенню ремонту автомобільної дороги загального
користування місцевого значення, де курсує шкільний автобус.
1.7. Дбати про благоустрій населених пунктів сільської ради, залучати до
цього громаду.
Протягом 2017 року
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3. Відділу організаційної роботи, масових комунікацій та інформаційнокомп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації (Чистікова Л.М.)
спільно з Кирилівською сільською радою (Нерушенко Т.Є.) підготувати проект
розпорядження з означеного питання.
До 07 серпня 2017 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 № 07
спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району від 31 липня 2017 року
4. Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками І півріччя
2017 року.
Обговоривши інформацію про стан роботи зі зверненнями громадян за
підсумками І півріччя 2017 року, 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 24.09.08 №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 14.04 1997 №348:
1) установити особистий контроль за ходом розгляду звернень громадян у
підвідомчих структурних підрозділах, недопущенням надання неоднозначних,
необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, додержання
вимог чинного законодавства при їх розгляді
до 27.12.2017
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 27.12.2017
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
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Україною, обов’язкове
прийнятих рішень.

роз’яснення заявникам

порядку

оскарження
до 27.12.2017

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 27.12.2017
3) сприяти зростанню показника позитивно вирішених питань, зазначених у
зверненнях, що надходять на розгляд з урядової телефонної «гарячої лінії»
до 27.12.2017
4) проводити моніторинг питань для вчасного виявлення найбільш гострих
проблем та вирішення їх на місцевому рівні
до 27.12.2017
3. Головному спеціалісту відділу документообігу та контролю апарату
райдержадміністрації Батуєвій Г.М. підготувати проект розпорядження з
означеного питання.
до 07.08.2017
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков

