
   

 ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 
 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної державної 

адміністрації та господарського активу району 

від 26 березня 2012 року 

 

1.СЛУХАЛИ: Про хід  виконання Програми економічного та 

соціального розвитку району на 2011 рік за  2011 рік  

ВИРІШИЛИ: 

Обговоривши виконання Програми економічного та соціального розвитку 

району за  2011 рік колегія та господарський актив району відмічають, що з 

метою забезпечення сталого зростання виробництва в галузях господарств 

району, вирішення існуючих проблемних питань в економіці та підвищення 

життєвого рівня населення, робота райдержадміністрації протягом 2011 року 

зосереджувалась на реалізації стратегічних завдань щодо вирішення проблем в 

економіці, соціальній сфері та ряду інших. 

За підсумками 2011 року: 

Обсяги промислового виробництва в порівнянні з 2010 роком зросли на 

33,4%, обсяги реалізованої промислової продукції -  на 37,6 %.   

У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції в цілому 

по району  збільшився на 196% або майже вдвічі, в т.ч. по продукції 

тваринництва  - на 1%, по продукції рослинництва – на 292% (майже втричі).  

Забезпечено зростання поголів`я великої рогатої худоби на 11%, корів  - 

на 3,1%, птиці  - на 0,7%, виробництво молока зросло на 19,4%.  

Продуктивність корів зросла на 7%. 

Сільськогосподарськими підприємствами придбано техніки 24 одиниці 

сільськогосподарської техніки на 25,1 млн. грн. (2010 рік - 14 одиниць  на 1,7 

млн. грн.). 

Керівник ПП «Агрофірма Світанок» Колісник Олександр Іванович 

нагороджений золотою медаллю міжнародної  виставки «Агро – 2011» за 

високі досягнення господарства у селекційно-племінній роботі. 

Від платників району в бюджети всіх рівнів надійшло коштів на 5,6% 

більше, ніж в 2010 році (313 млн.782,4 тис. грн.). 

Власних і закріплених доходів до бюджету району надійшло  24 млн. 39,2 

тис.грн., що складає 98,3 % до уточненого плану затвердженого місцевими 

радами за звітній період та 129,2% доходів минулого року. 

Обсяг вантажних перевезень збільшився на 17,6%, вантажообіг - на 

10,2%. 
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Введено в експлуатацію 6 об`єктів торгівлі, побутового 

обслуговування та промисловго виробництва, а також 5 індивідуальних 

житлових будинків загальною площею 609,6 м
2
 . 

Сума капітальних вкладень, що освоєна на будівництві та ремонтах 

об`єктів інфраструктури і соціальної сфери  збільшилась проти 2010 року 

більше, ніж в 2 рази (46 млн. 855,7 тис. грн.; 235,8% до минулого року). 

За кошти сільських бюджетів та бюджету району  проведено вуличне 

освітлення по Просянській, Старовірівській, Сосонівській, Знам`янській 

сільських радах, Бірківській та Нововодолазькій селищних радах на загальну 

суму 153,3 тис. грн., відремонтовано покрівлю Мелихівського сільського 

Будинку культури. 

За рахунок бюджетних коштів та благодійної допомоги проведено 

капітальні та поточні ремонти доріг 43-х вулиць 11-ти сільських та селищних 

рад на загальну суму 948,1 тис. грн. 

Збудована за рахунок коштів державного бюджету (1 млн. 890,2 тис. грн.) 

лікарняна амбулаторія в с. Ватутіне.  

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-

грудень  2011 року  становила 1868 грн. і в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року зросла на 161 грн. або на 9,4%.  

Середньомісячний розмір пенсії  становив 1145 грн. 23 коп. і  в 

порівнянні з  відповідним періодом минулого року збільшився на 24 грн. 70 

коп. або на 2,2%. 

Заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по району склала 17,1 

тис. грн. (економічно-неактивне підприємство - СБК «Росія»), яка в порівнянні 

з початком року зменшилась на 169,3 тис. грн. або на 90,8%. 

В цілому по  району створено 463 нових робочих місця. 

Офіційний рівень безробіття станом на 01.01.2012 року зменшився у 

порівнянні з минулим роком і складає 2,23% (відповідний період минулого 

року – 2,73%). 

Разом з тим, існує ряд невирішених проблем, які стримують соціально-

економічний розвиток району. 

Чисельність свиней зменшилась на 7%. 

Виробництво м’яса скоротилось на 27%, яєць – на  7,8%. 

Обсяги пасажирських перевезень зменшилися на 50,9%, обсяги 

пасажирообігу – на 53,6%. 

Станом на 01.01.12 недоїмка по збору до Пенсійного фонду склала 753  

тис.грн., який зменшився в порівнянні з початком року на 212,6 тис. грн. або 

на 22% 
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Виходячи з вищевикладеного та з метою подолання негативних 

тенденцій, що спостерігаються  в галузях економіки, колегія районної 

державної адміністрації та господарський актив району вважає за необхідне: 

1. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації 

(Ляшенко А.Г.): 

1.1. Забезпечити ефективне і в повному обсязі використання  коштів 

державного бюджету, що надходять для фінансової підтримки підприємств 

агропромислового комплексу. 

1.2. У тваринництві здійснити заходи для зупинення спаду та подальшого 

збільшення чисельності всіх видів сільськогосподарських тварин, підвищення 

рівня їх продуктивності. 

1.3. Забезпечити виконання посівної програми під урожай 2012 року в 

повному обсязі до 01.06.12. 

1.4.Посилити роботу щодо забезпечення раціонального використання 

земельних угідь, охорони і підвищення родючості грунтів, удосконалення 

структури посівних площ 
 

2. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району 

(Красовський М.В., Шахіяров О.О., Кладченко В.О.): 

2.1. Вжити рішучих заходів щодо забезпечення надання житлово-

комунальних послуг належної якості; належного обслуговування житлових 

будинків; повного розрахунку споживачів за отримані послуги, а 

підприємствами галузі – за спожиті енергоносії; посилення претензійно-

позовної роботи з неплатниками.  

2.2.  Продовжити роботу щодо приведення діючих тарифів на житлово-

комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на 

виробництво цих послуг, при цьому не допускати необґрунтованого 

підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. 

2.3.Проводити роботу з розробки оптимізованих схем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення з урахуванням перспективного розвитку 

кожного населеного пункту. 

3. Нововодолазькій міжрайонній державній податковій інспекції 

 (Каріх І.В.): 

3.1 Вжити жорсткі заходи по ліквідації недоїмки до всіх рівнів бюджету. 

3.2 Забезпечити приріст наповнення районного бюджету надходженнями 

з податку на доходи фізичних осіб шляхом доведення рівня середньої 

заробітної плати на підприємствах до середнього показника відповідної галузі. 

3.3. Забезпечити виконання доведених показників додаткового ресурсу 

надходжень податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету. 
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3.4. Здійснювати аналіз діяльності підприємств щодо обсягів реалізації 

товарів (послуг), разом з управлінням праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації здійснювати аналіз підприємств на предмет 

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, показників 

середньомісячної заробітної плати, чисельності працюючих.  

3.5. Вжити заходів для погашення податкового боргу до місцевих 

бюджетів. 

3.6. Проводити роботу по пошуку резервів для збільшення надходжень по 

платі за землю. 

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нетецька В.І.): 

4.1. Переглянути показники видаткової частини бюджетів з метою 

обмеження непершочергових, капітальних та інших видатків, які можливо 

скоротити і спрямувати їх на заробітну плату та оплату енергоносіїв, а також 

забезпечити спрямування вільних залишків коштів місцевих бюджетів і 

перевиконання доходної частини, у першу чергу, на заробітну плату та 

енергоносії. 

4.2. Проаналізувати мережу бюджетних установ, штати та контингенти і 

внести пропозиції для їх оптимізації. 

4.3. Рекомендувати обмежити заохочувальні виплати в органах місцевого  

самоврядування. 

4.4. Не допускати зростання дебіторської та кредиторської заборгованості 

в місцевих бюджетах району. 

5. Рекомендувати Управлінню Пенсійного фонду України в 

Нововодолазькому районі (Воровік Л.В.) посилити контроль за здійсненням 

своєчасних і в повному обсязі поточних платежів і погашенням боргів до 

Пенсійного фонду. 

6. Управлінню праці та соціального захисту населення 

райдержадміністрації (Мосенцев М.В.): 

6.1. Забезпечити контроль за своєчасним дотриманням нових державних 

мінімальних гарантій в оплаті праці. 

6.2. Вимагати від керівників підприємств безумовного виконання вимог 

законодавства щодо оплати праці. 

6.3. Систематично вивчати стан оплати праці, причини, що стримують її 

зростання або зумовлюють падіння. 

6.4. Вжити заходів щодо легалізації зайнятості населення, забезпечити 

разом з Нововодолазькою міжрайонною державною податковою інспекцією 

проведення перевірок суб`єктів господарювання, які нараховують заробітну 

плату на рівні, або менше мінімальної та суттєво скоротили чисельність 

штатних працівників. 
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7. Відділу освіти райдержадміністрації (Іващенко Л.М.): 

7.1. Забезпечити гарантований та безпечний підвіз учнів і вчителів до 

шкіл. 

7.2. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення необхідних обсягів 

фінансування за рахунок усіх джерел фінансування на проведення ремонтів 

будівель закладів освіти та ремонтів опалювальних систем, на подальшу 

комп'ютеризацію та інформатизацію закладів освіти райдержадміністрації. 

8. Головному лікарю центральної районної лікарні Шапран А.Б.:   

8.1.Продовжувати роботу щодо залучення позабюджетних коштів для 

покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров`я, 

насамперед тих, що розташовані в сільській місцевості (будівлі, медичне 

обладнання, автотранспорт, телефонний зв’язок).  

8.2. Забезпечити доукомплектування фізичними особами-лікарями 

сільських закладів охорони здоров`я. 

9. Відділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації 

(Божедай В.Д..) вжити всіх необхідних заходів щодо розвитку дитячо-

юнацького спорту, сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів 

району у змаганнях усіх рівнів. 

10.  Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Лебеденко А.В.): 

10.1. Активізувати роботу щодо залучення коштів із різних джерел 

фінансування на ремонт закладів культури, перш за все, опалювальних систем. 

10.2. Сприяти поповненню фондів бібліотек району книгами та 

періодичними виданнями вітчизняного виробництва, придбання обладнання, 

музичної апаратури для закладів культури. 

 11. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Несміян В.В.): 

активізувати  роботу зі  створення прийомних сімей, забезпечити умови 

щодо пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування громадянами України. 

12. Управлінню економіки райдержадміністрації (Цимбал Н.О.) 

підготувати проет розпорядження голови райдержадміністрації по даному 

питанню. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови райдержадміністрації Руднєва О.О. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання бюджету району за 2011 рік 

та завдання на 2012 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання щодо виконання бюджету району за 2011 рік, 

колегія та господарський актив району відмічають, що в цілому до зведеного 
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бюджету району за 2011 рік надійшло доходів  103 988,3 тис. грн., при 

затвердженому плані   104 812,4 тис. грн., або 99,2%. 

Із них власних і закріплених доходів 24 039,2 тис. грн., що становить 

98,3% до затвердженого плану на 2011 рік і 129,2 % доходів аналогічного 

періоду минулого року. 

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі                   

40 416,9 тис. грн. або 100 % до затвердженого плану на 2011 рік.  До бюджету 

району надійшло цільових субвенцій з державного бюджету в сумі 30 176,7 тис. 

грн. при затвердженому плані на 2011 рік 30 429,1 тис. грн. або 99,2%, 

недоодержано 252,4 тис. грн. 

В районі рахується податковий борг до загального фонду бюджету району, 

який станом на 01.01.2012 року складає 2 171,0 тис. грн., в тому числі:     

- по  недіючих підприємствах –  998,4 тис. грн., що складає  46,0 % від загальної 

суми боргу; 

- по діючих підприємствах та фізичних особах – 1 172,6 тис. грн.,  що 

складає 54,0 % від загальної суми боргу.  

А саме:  

 податок з доходів фізичних осіб  – 1 055,5 тис. грн.:                  

-     по недіючих підприємствах –   411,8 тис. грн., або 39,0 % від загальної суми 

боргу; 

-      по діючих підприємствах  та фізичних особах –   643,7 тис. грн., або 61,0 % від 

загальної суми боргу. 

 плата за землю – 1 021,1 тис. грн.: 

- Хлібна база № 84 – 462,4 тис. грн.,  або  45,3 %  від загальної суми боргу 

(власником майна є держава в особі Кабінету Міністрів України, який є 

засновником, відповідно до статуту державі належать 100% акцій);  

-     по недіючих  підприємствах –   88,9  тис. грн., або   8,7 %  від загальної суми 

боргу;  

-      по діючих  підприємствах та  фізичних особах  – 469,8 тис. грн., або   46,0 %  від 

загальної суми боргу. 

 фіксований сільськогосподарський податок – 31,4 тис. грн.  

-     по недіючих підприємствах –  26,2 тис. грн.,  або 83,4 %  від загальної суми 

боргу; 

-     по діючих підприємствах – 5,2 тис. грн., або 16,6 %  від загальної суми 

боргу.   

 податок на прибуток – 7,5 тис. грн. (по недіючих підприємствах –                    

3,2 тис. грн.,  по діючих підприємствах – 4,3 тис. грн.). 

 місцеві податки і збори – 40,1 тис. грн.: 
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- по підприємствах - банкрутах та недіючих підприємствах –  5,8 тис. грн., 

або 14,5 %  від загальної суми боргу; 

- по діючих підприємствах – 34,2 тис. грн., або 85,5 %  від загальної суми 

боргу.  

 адміністративні штрафи –15,2 тис. грн. ( фізичні особи). 

 інші надходження – 0,1 тис. грн. (по недіючому підприємству). 

Видатки бюджету району разом із субвенціями з державного бюджету по 

загальному фонду за 2011 рік профінансовані в сумі  101 379,6 тис. грн., або  

98,0 % (план – 103 417,8 тис. грн.; (відхилення – 2 038,2 тис. грн.).  

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року видатки 

загального фонду бюджету району зросли на 14 777,0  тис. грн. або 17,1 %. 

Кошти бюджету, у першу чергу, спрямовувалися на захищені статті 

видатків, а саме: виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання 

медикаментів і продуктів харчування, оплату комунальних послуг і 

енергоносіїв, що використовувалися бюджетними установами району, соціальні 

виплати населенню та поточне утримання установ. 

За 2011 рік на фінансування захищених статей було направлено  96 020,0 

грн. або 94,7% від обсягу видатків загального фонду проти  82 344,6 тис. грн. за 

аналогічний період попереднього року та зросли на 16,6%. 

На виплату заробітної плати по району спрямовано – 53 386,4 тис. грн., що 

на 10,0% або 4 863,0 тис. грн. більше аналогічного періоду попереднього року; 

оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою району –                              8 

628,7 тис. грн., що на 14,0% або 1 060,9 тис. грн. більше; інші невідкладні 

витрати (харчування, медикаменти та трансферти населенню, трансферти 

органам державного управління інших рівнів) –  34 004,9 тис. грн., що на 29,5% 

або на 7 751,5 тис. грн. більше аналогічного періоду попереднього року. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду в цілому по району 

зменшилася  на 215,8 тис. грн. і складала станом на 01.01.12р.                                 

2 888,3 тис. грн. Прострочена заборгованість по заробітній платі відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду в цілому по району 

станом на 01.01.12р. складала 171,2 тис. грн. або збільшилась по району на  72,8 

тис. грн. у порівнянні з 01.01.11р. (98,4 тис. грн.). 
 

Враховуючи вищевикладене та з метою якісного виконання доходів 

місцевих бюджетів, забезпечення в повному обсязі фінансування видатків 

бюджету в 2012 році, колегія районної державної адміністрації та господарський 

актив району вважають за необхідне: 

1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної 

адміністрації В.І. Нетецької взяти до відома. 
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2.Запропонувати Нововодолазькій міжрайонній державній податковій 

інспекції Харківської області активізувати роботу з платниками податків із 

викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету та з ліквідації 

заборгованості зі сплати податків та зборів, не допускати зростання податкового 

боргу до бюджету. 

3.  Управлінням, відділам райдержадміністрації: 

3.1.  Передбачити, на виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу 

України, в повному обсязі асигнування на виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та на оплату за спожиті бюджетними установами 

енергоносії. 

Рекомендувати сільським, селищним головам здійснити аналогічні 

заходи. 

3.2. Рекомендувати сільським та селищним головам посилити контроль за 

надходженням податків та зборів до місцевих бюджетів з метою виявлення 

неплатників. 

3.3. Не допускати виникнення простроченої заборгованості із заробітної 

плати та проплати  за енергоносії в бюджетних установах, організаціях, а у разі 

виникнення тимчасових касових розривів отримувати позики на покриття 

тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами. 

3.4. Здійснювати видатки за незахищеними статтями з урахуванням 

можливостей бюджетів відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань та 

пріоритетності проведення видатків. 

3.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників 

бюджетних установ, за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними 

коштами обов’язкових виплат із заробітної плати і видатків на проведення 

розрахунків за комунальні послуги та енергоносії бюджетних установ. 

3.6. Вжити заходи щодо недопущення небюджетної кредиторської 

заборгованості та зростання простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати проект 

розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного питання. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови райдержадміністрації Руднєва О.О. 

/ 
 

Голова районної державної  
адміністрації, голова колегії                   підпис                 С.О. Ротач 
 


