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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної державної 

адміністрації та господарського активу району 

(на базі Липкуватівського аграрного коледжу) 

 

від 28 лютого 2011 року    

1.Слухали:  Про стан виконання Програми економічного та соціального 

розвитку району за 2010 рік. 

Доповідає: Цимбал Наталія Олександрівна, начальник управління економіки 

райдержадміністрації. 
 

Вирішили: 

Заслухавши та обговоривши стан виконання програми соціально-

економічного розвитку району за 2010 рік колегія райдержадміністрації та 

господарський актив району відмічає: 

Обсяги промислового виробництва зросли на 4,3% порівняно з 

відповідним періодом минулого року. 

У сільському господарстві: збільшилось поголів`я свиней більше ніж в 2,4 

рази, виробництво молока - на 5,4%. 

Будівельних робіт виконано на 85 млн. грн., що в 2,8 раз більше 

попереднього року. 

В 2010 році в рамках Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» реалізовані проекти Рокитненської сільської 

громади «Ремонт Центру розвитку громадив с. Рокитне» та Ватутінської 

сільської громади «Поточний ремонт системи водопостачання с. Ватутіне» 

освоєно 176,0 тис. грн. 

В цілому, в ході реалізації мікропроектів залучено 573,4 тис. грн. 

інвестицій, в т.ч.: 338,9 тис. грн. – іноземних інвестицій; 34,7 тис. грн. – 

коштів громад; 154,8 тис. грн. – коштів районного бюджету; 31,6 тис. грн. – 

коштів сільських бюджетів; 13,4 тис. грн. – спонсорських коштів. 

Від підприємств району в бюджети всіх рівнів збільшено надходжень на 

136 млн. 532,0 тис. грн. або більше ніж в 2,6 раз. 

Введено в експлуатацію за звітній період  7 об`єктів торгівлі та побуту 

(кафе-магазин в с. Новоселівка, 2 приватні магазини по пров. Кооперативний, 

№1-Б та №3-З; магазин по вул. Пушкіна,16-б в смт Нова Водолага, 

приміщення для надання побутових послуг населення по пров. 

Кооперативний,3-д; улаштування громадського приміщення-

стоматологічного кабінету по вул. Гагаріна, 19 кв.63; приміщення для 
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надання стоматологічних послуг населенню по пров. Кооперативний,3-Г смт 

Нова Водолага); 

 4 об`єкта виробничого призначення (склад сухого піску ГЗК, 

реконструйовані будівельні споруди свинокомплексу ПП «Агрофірма 

Світанок» по вул. К. Маркса, 11 в с. Новоселівка, установку підготовки газу 

Рокитненського ГКР на території Одринської сільської ради, пункт первинної 

обробки та зберігання зерна на території ТОВ «Власівський мірошник»); 

ІІІ чергу 64-квартирного житлового будинку (15 квартир). 

Введено в експлуатацію газопровід високого тиску протяжністю 1,17      

п/км та середнього тиску протяжністю 5,92 п/км в с. Завадівка Караванської 

сільської ради загальною кошторисною вартістю 920,0 тис. грн. 

За рахунок коштів Стабілізаційного фонду  проведені ремонти покрівлі та 

чотирьох ліфтів 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Зміївська, 2 в 

смт Нова Водолага (на 343 тис. грн. та 772 тис. грн. відповідно).  

Також за власні кошти  громад, сільських бюджетів та благодійні кошти  

проведено вуличне освітлення вулиць по п`яти сільських та селищних радах 

району на загальну суму 79,4 тис. грн. 

Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по 

району збільшився на 2,8%. 

Надходження власних і закріплених доходів складають 20 млн. 117,5 

тис.грн., що становить 85,6 % до уточненого плану затвердженого місцевими 

радами за звітній період та 110,6% доходів минулого року. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-

грудень  становить 1707 грн. та в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року зросла на 21,1 % або на 297 грн. 

Заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по району 

зменшилась на 379,9 тис. грн. або на 67,1%. 

Середньомісячний розмір пенсії  становив 1120 грн. 53 коп. і  в 

порівнянні з початком року збільшився на  206 грн. 66 коп. або на 22,6%. 

Загальний борг по збору на обов'язкове пенсійне страхування зменшився 

в порівнянні з минулим роком на  225,6 тис. грн. або на 18,9%. 

В цілому по району створено 401 нове робоче місце (105,8% до річного 

плану). 

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

економічний розвиток району. 

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства зменшився 

на 37,5 % проти минулого року; в т.ч. по продукції рослинництва -   на 51,7%, 

по продукції тваринництва  - на  8%.   

Поголів`я великої рогатої худоби зменшилось на 28% , в т.ч. корів – на 

16%, поголів`я птиці зменшилось на 30,5% проти минулого року. 
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Обсяги пасажирських перевезень зменшилися на 21,4%, обсяги 

пасажирообігу  -  на 15,4%. 

Офіційний рівень безробіття станом на 01.01.2011 року збільшився у 

порівнянні з минулим роком і складає 3,21% (відповідний період минулого 

року – 2,84%).  

Виходячи з вищевикладеного та з метою закріплення  позитивних 

тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової стабілізації 

в усіх галузях економіки району, вирішення існуючих проблемних питань, 

колегія районної державної адміністрації та збір господарського активу 

вважає за необхідне: 

1. Запропонувати керівникам промислових підприємств: 

1.1.Активізувати роботу щодо розширення традиційних і пошуку нових 

ринків збуту, забезпечення на цій основі збільшення обсягів випуску і 

реалізації продукції. 

1.2.Вжити заходів щодо скорочення обсягів споживання всіх видів 

енергоресурсів. 

2.Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації 

(Ляшенко А.Г.): 

2.1.У тваринництві здійснити заходи для зупинення спаду та подальшого 

збільшення чисельності всіх видів сільськогосподарських тварин, 

підвищення рівня їх продуктивності. 

2.2.Забезпечити виконання посівної програми під урожай 2011 року в 

повному обсязі до 01.06.11. 

2.3.Забезпечити повне використання бюджетних коштів за програмами 

підтримки агропромислового комплексу. 

2.4.Посилити роботу щодо забезпечення раціонального використання 

земельних угідь, охорони і підвищення родючості грунтів, удосконалення 

структури посівних площ. 

3.Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району 

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

3.1.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.  

3.2.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. 
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3.3.Впроваджувати енергозберігаючі технології та заходи, спрямовані на 

зниження питомих витрат і технологічних втрат енергоносіїв у виробництві 

послуг і зменшення їх собівартості. 

3.4.Проводити роботу з розробки оптимізованих схем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення з урахуванням перспективного розвитку 

кожного населеного пункту. 

4.Рекомендувати Нововодолазькій міжрайонній державній податковій 

інспекції (Орєхова  І.С.), головам сільських і селищних рад вжити жорсткі 

заходи по ліквідації недоїмки до всіх рівнів бюджету 

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

5.1.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. 

5.2.Проаналізувати мережу бюджетних установ, штати та контингенти і 

внести пропозиції для їх оптимізації. 

5.3.Рекомендувати обмежити заохочувальні виплати в органах місцевого  

самоврядування. 

5.4.Не допускати зростання дебіторської та кредиторської заборгованості 

в місцевих бюджетах району. 

6.Рекомендувати Управлінню Пенсійного фонду України в 

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

своєчасних і в повному обсязі поточних платежів і  недопущення 

нарощування заборгованості до Пенсійного фонду. 

7.Управлінню праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрації (Бабченко Л.В.): 

7.1.Забезпечити контроль за своєчасним дотриманням нових державних 

мінімальних гарантій в оплаті праці. 

7.2.Вимагати від керівників підприємств безумовного виконання вимог 

законодавства щодо оплати праці. 

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

зростання або зумовлюють падіння. 

7.4.Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців і 

населення щодо переваг легальної зайнятості, виконання трудового 

законодавства, забезпечення гарантій державного соціального захисту від 

безробіття. 

8. Відділу освіти райдержадміністрації (Іващенко Л.М.): 
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8.1.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. 

8.2.Забезпечити гарантований та безпечний підвіз учнів і вчителів до 

шкіл. 

9. Головному лікарю центральної районної лікарні (Мороз Л.М.):   

9.1.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).  

9.2.Забезпечити доукомплектування фізичними особами-лікарями 

сільських закладів охорони здоров`я. 

9.3.Вжити заходів щодо покращення матеріально-технічного стану 

закладів охорони здоров'я, насамперед тих, що розташовані в сільській 

місцевості. Продовжити роботу щодо реалізації механізму передачі закладів 

первинної ланки до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

району. 

10.Відділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації 

(Божедай В.Д..): 

10.1.Вжити всіх необхідних заходів щодо розвитку дитячо-юнацького 

спорту, сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів району у 

змаганнях усіх рівнів. 

10.2.Вжити всіх необхідних заходів щодо розвитку дитячо-юнацького 

спорту, сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів району у 

змаганнях усіх рівнів. 

11.Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Трегубов І.А.): 

11.1.Активізувати роботу щодо залучення коштів із різних джерел 

фінансування на ремонт закладів культури, перш за все, опалювальних 

систем. 

11.2.Сприяти поповненню фондів бібліотек району книгами та 

періодичними виданнями вітчизняного виробництва, придбання обладнання, 

музичної апаратури для закладів культури. 

12 Службі у справах дітей райдержадміністрації (Синенко Г.В.): 

активізувати  роботу зі  створення прийомних сімей, забезпечити умови щодо 

пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування громадянами України. 

13.Управлінню економіки (Цимбал Н.О.) підготувати проект 

розпорядження голови райдержадміністрації по даному питанню. 

(прийнято одноголосно). 
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2. Слухали:  Про хід  підготовки до весняно-польових робіт 2011 року. 

Доповідає: Руднєв Олексій Онисимович, перший заступник голови  

райдержадміністрації, член колегії. 

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши стан  підготовки господарств до 

проведення весняно-польових робіт у 2011 році, колегія відмічає, що у 2011 

році  обсяги весняно-польових робіт в господарствах району становитимуть  

41365 га. 

Озимі зернові культури під урожай 2011 року посіяні на площі             

18725 га, в т.ч. озимої пшениці 17716 га, жита 654га, озимого ячменю 355 га, 

сходи отримано на всій площі.  Забезпечення мінеральними добривами на 

весняно-літній період складає 3301тонн (129,5%), наявність насіння для  

посіву ярових культур 1738 тонна (100% від потреби), із них надійшло на 

перевірку і перевірено 1738 тонн насіння. Кондиційність насіння складає 

100%. 

Відремонтовано 287 тракторів (98% від загальної кількості, які будуть 

залучені для проведення весняно-польових робіт, повністю готові до роботи  

сівалки,  борони. За січень-лютий закуплено 7 одиниць нової техніки на суму 

2 млн. 271 тис.  

Враховуючи вищезгадане та з метою забезпечення своєчасного та 

успішного виконання господарствами району весняно-польових у 2011 році 

колегія вважає за необхідне: 

1.Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств: 

1.1. Закупити мінеральні добрива в повній потребі. 

1.3. Провести інвентаризацію посівів озимих культур та визначитись з 

площами їх пересіву. 

1.3. Провести підживлення озимих культур та багаторічних трав 

азотними добривами на всій посівній площі . 

1.4. Провести оптимізацію структури посівних площ під урожай 2011 

року. 

1.5. Збільшити обсяги виробництва зерна та  кормів. 

1.6. Закінчити ремонт сільгосптехніки. 
 

2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації 

(Ляшенко А.Г.): 

2.1. Відпрацювати з кожним господарством питання щодо оптимізації 

структури посівних площ зернових,технічних та   кормових культур. 

2.2. Підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації по 

даному питанню. 

(прийнято одноголосно). 
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3.Слухали в порядку контролю:Про розгляд результатів проведеного 

державного фінансового аудиту виконання зведеного бюджету 

Нововодолазького району за період 2007-2009 роки та 11 місяців 2010 

року 

Доповідає: Нетецька Віра Іванівна, начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

Вирішили: 

Розглянувши питання щодо результатів проведеного державного 

фінансового аудиту виконання зведеного бюджету Нововодолазького району 

за період 2007-2009 роки та 11 місяців 2010 року, колегія відмічає, що за 

період, охоплений аудитом, загальний обсяг надходжень склав                          

279,9 млн. грн., з них до загального фонду – 260,2 млн. грн., спеціального – 

19,7 млн. гривень.  

Фактичне виконання доходної частини бюджету району становить 

96,5%, в тому числі  по загальному фонду – 97,2% та по спеціальному – 87 %. 

Обсяги надходжень до зведеного бюджету з урахуванням змін затверджені в 

сумі 286,5 млн. грн., а по загальному і спеціальному фондах, відповідно, в 

сумі  267,7 млн. грн. і 18,8 млн. гривень. 

За досліджуваний період основну частину доходів бюджету району і, 

відповідно, місцевих  бюджетів складали офіційні трансферти Державного 

бюджету, частка яких у загальному фонді  бюджету району коливалась на 

рівні від 71,5% до 76,6%. 

За період 2007 – 2009 років та 11 місяців 2010 року загальний обсяг 

міжбюджетних трансфертів склав 220,7 млн.грн. або 105,6% від планових 

розрахунків (208,9 млн.грн.), з яких 27,3% становлять субвенції в сумі                     

60,2 млн.грн.  та 72,7% (160,5 млн.грн.) – дотації. 

Впродовж досліджуваних років з усіх рівнів бюджетів, що консолідовані 

до зведеного бюджету Нововодолазького району, проведено видатків на 

загальну суму 280,2 млн. грн., що забезпечило виконання затверджених  

планових показників з урахуванням змін (301,8 млн. грн.) на 92,8%. 

Враховуючи вищевикладене та з метою якісного виконання доходів 

місцевих бюджетів, забезпечення в повному обсязі фінансування видатків 

бюджету в 2011 році, колегія районної державної адміністрації та 

господарський актив району вважає за необхідне: 
 

1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної 

адміністрації В.І. Нетецької взяти до відома. 

2. Рекомендувати головам сільських, селищних рад району провести 

наради на місцевому рівні стосовно розгляду результатів державного 

фінансового  аудиту до 1.04.2011 року. 
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3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації довести до населення  

територіальної громади результати проведеного державного фінансового 

аудиту виконання зведеного бюджету Нововодолазького району шляхом 

оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації до 1.04.2011 року. 

4.  Головам сільських та селищних рад, керівникам бюджетних установ з 

метою підвищення кваліфікаційного рівня фахівців сектору бухгалтерського 

обліку бюджетних установ та уникнення фінансових порушень : 

- організувати та забезпечити систематичне проведення економічних 

занять серед працівників; 

- скласти плани самостійного економічного навчання фахівців відділу 

бухгалтерського обліку до 1.04.2011 року. 

5. Відділу Держкомзему у Нововодолазькому районі, юридичному 

відділу апарату райдержадміністрації до 15.06.2011 року: 

- на засіданнях земельної комісії розглянути питання щодо укладання 

додаткових  угод до договорів оренди водного фонду із переглядом розміру 

орендної плати шляхом застосування законодавчо визначених відсотків; 

- представити на розгляд земельної комісії пропозицію щодо внесення 

змін до договорів оренди по землям несільськогосподарського призначення, 

в частині збільшення діючих орендних ставок та доведення їх до 10% від 

нормативно-грошової оцінки. 

6. Головам сільських та селищних рад, юридичному відділу апарату 

райдержадміністрації протягом року надавати на розгляд комісії питання 

щодо укладання додаткових  угод до договорів оренди земель житлової і 

громадської забудови та земель водного фонду з умовою перегляду орендної 

плати шляхом визначення її від нормативно-грошової оцінки. 

7. Рекомендувати головам сільських, селищних рад протягом року 

розглядати питання на чергових сесіях та вживати необхідних заходів щодо 

збільшення розміру пайових внесків від залучення коштів від забудовників 

на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених 

пунктів. 

8. Відділу освіти райдержадміністрації до 1.09.2011 року здійснити 

організаційні заходи щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних 

закладів (Литовчанська ЗОШ І-ІІ ступенів, Одринська ЗОШ І-ІІ ступенів). 

9. Рекомендувати головам сільських, селищних рад дотримуватись при 

складанні проектів сільських, селищних бюджетів співвідношення 

кошторисних призначень у дошкільних навчальних закладах освіти на 

харчування дітей у відповідності до пропорційності, визначеної ст. 35 Закону 

України „Про дошкільну освіту”. 



9 
 

10. Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію  через 

фінансове управління  райдержадміністрації згідно встановлених термінів. 
 

(прийнято одноголосно) 

 

4.Слухали в порядку інформації: Вивчення та обговорення Закону 

України № 2939-УІ від 13.01.11 «Про  доступ до публічної інформації» та 

Закону України  № 2657-ХІІ від 02.10.92 «Про інформацію» (зі змінами») 

за участю представників органів місцевого самоврядування запланована 

28.03.2011 року о 15.00 у великій залі засідань райдержадміністрації. 

Інформує: Товстик Олександр Миколайович, начальник юридичного відділу 

апарату райдержадміністрації. 

Вирішили: 

Інформацію про Закон України № 2939-УІ від 13.01.11 «Про  доступ до 

публічної інформації» та Закону України  № 2657-ХІІ від 02.10.92 «Про 

інформацію» (зі змінами») взяти до відома та застосування в роботі. 

(прийнято одноголосно). 

 
 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії            /підпис/                       С.О. Ротач 

 

 

 


