
1 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної  

державної адміністрації та господарського активу району  

 

від 29 серпня 2011 року 
 

1. Слухали: Про хід виконання Програми економічного та соціального 

розвитку району на 2011 рік за І півріччя 2011 року. 

Доповідає: Руднєв Олексій Онисимович, перший заступник голови  

райдержадміністрації  
 

Вирішили: 

Заслухавши та обговоривши хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Нововодолазького  району за І півріччя 2011 року колегія 

та господарський актив району відмічають, що за підсумками І півріччя 

поточного року: 

Промисловими підприємствами району року вироблено продукції в діючих 

цінах на загальну суму 103 млн. 696,8 тис.грн., що на 22 млн. 799,9 тис.грн. або 

на 28%  більше показника  минулого  року.  

Обсяг реалізованої промислової продукції  86 млн.  612,8 тис. грн., обсяг 

реалізованої продукції на 1 особу складає 2464,0 грн. (по області – 7781,1 грн.). 

У сільському господарстві збільшився обсяг виробництва валової 

продукції на 20,4 % проти минулого року, в т.ч. по продукції тваринництва  - на  

6,8%.   

Збільшилось поголів`я  корів на 4,5% та свиней – на 95,5%. 

Виробництво яєць збільшилось на 14,5%, виробництво молока - на 24,9% . 

Капітальних вкладень всього по району освоєно на 15% більше минулого 

року. 

За звітній період введено в експлуатацію молодіжно-розважальний центр 

по вул. Кооперативна та магазин-бар по вул. Пушкіна в смт Нова Водолага. 

В рамках Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду» в поточному році на реалізацію мікропроектів Рокитненської 

сільської громади «Ремонт Центру розвитку громади в с. Рокитне» та 

Ватутінської сільської громади «Поточний ремонт системи водопостачання с. 

Ватутіне» з районного бюджету виділено 114 тис. грн. 

В цілому, в ході реалізації мікропроектів залучено 638,1 тис грн. 

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

громад; 219,3 тис. грн. – коштів районного бюджету; 31,6 тис. грн. – коштів 

сільських бюджетів; 13,5 тис. грн. – спонсорських коштів. 

Надходження власних і закріплених доходів 9 млн. 11,3  тис.грн., що 

складає 112,4 % до уточненого плану затвердженого місцевими радами за 

звітній період та 130,6% доходів минулого року. 
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Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-

червень  2011 року  становить 1831,9 грн. і в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року зросла на 314,7 грн. або на 20,7%.  

Середньомісячний розмір пенсії 1216 грн. 54 коп., в порівнянні з  

відповідним періодом минулого року збільшився на 135 грн. 27 коп. (12,5%),  в 

порівнянні з початком року збільшився на 96 грн. 1 коп. (8,6%). 

Разом з тим, зменшилось поголів’я великої рогатої худоби на 6,4%, птиці- 

на 19,4%. Реалізація м`яса зменшена на  30,8%. 

Не вирішено проблему погашення боргу із заробітної плати, який по 

району складає 84,6 тис. грн.., в т.ч.: по економічно-неактивному (СБК «Росія») 

- 17,1 тис. грн. та економічно-активному (філія «Нововодолазьке ДЕП») - 67,5 

тис. грн.,  в порівнянні з початком року заборгованість зменшилась на 101,8 

тис. грн. (54,6%). 

Станом на 01.07.11 недоїмка по збору до Пенсійного фонду склала 864,6  

тис.грн.,  в порівнянні з початком року зменшилась на 101 тис. грн (10,5%). 

Обсяги пасажирських перевезень зменшилися на 18%, обсяги 

пасажирообігу  -  на 13%. 

Обсяги вантажних  перевезень зменшилися на 2,7%, обсяги вантажообігу  -  

на 5%. 

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. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації забезпечити безумовне виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Нововодолазького району на 2011 рік, 

затвердженої рішенням V сесії VІ скликання районної ради від 28 квітня 2011 

року. 

2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації   

(Ляшенко А.Г.): 

2.1. Організувати проведення на належному агротехнічному рівні 

підготовку до вирощування врожаю 2012 року в усіх категоріях господарств та 

забезпечити посів озимих культур на зерно і зелений корм. 

2.2.  Здійснити дієві заходи щодо стабілізації та покращення стану справ у 

тваринництві, особливо в молочному скотарстві, та вирощуванні і відгодівлі 

великої рогатої худоби.  

3. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району 

(Красовський М.В., Шахіяров О.О., Розторгуєв О.К.)  

3.1. Вжити рішучих заходів щодо забезпечення надання житлово-

комунальних послуг належної якості; належного обслуговування житлових 

будинків; повного розрахунку споживачів за отримані послуги, а 
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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. 

3.3.Проводити роботу з розробки оптимізованих схем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення з урахуванням перспективного розвитку 

кожного населеного пункту. 

4. Управлінню економіки райдержадміністрації (Цимбал Н.О.), управлінню 

агропромислового розвитку (Ляшенко А.Г.), відділу культури і туризму 

райдержадміністрації (Божедай в.Д.) провести необхідну організаційну роботу 

для забезпечення участі підприємств та підприємців району у Великому 

Слобожанському ярмарку у вересні 2011 року. 

5. Рекомендувати Нововодолазькій міжрайонній державній податковій 

інспекції (Орєхова  І.С.), сільським, селищним головам  вжити жорсткі заходи 

по ліквідації недоїмки до всіх рівнів бюджету 

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

6.1. 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. 

6.2. Проаналізувати мережу бюджетних установ, штати та контингенти і 

внести пропозиції для їх оптимізації. 

6.3. Рекомендувати сільським,селищним головам обмежити заохочувальні 

виплати в органах місцевого  самоврядування. 

6.4. Не допускати зростання дебіторської та кредиторської заборгованості 

в місцевих бюджетах району. 

7. 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. 

8. Управлінню праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрації: 

8.1. Забезпечити контроль за своєчасним дотриманням нових державних 

мінімальних гарантій в оплаті праці. 

8.2. Вимагати від керівників підприємств безумовного виконання вимог 

законодавства щодо оплати праці. 
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8.3. Систематично вивчати стан оплати праці, причини, що стримують її 

зростання або зумовлюють падіння. 

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

населення щодо переваг легальної зайнятості, виконання трудового 

законодавства, забезпечення гарантій державного соціального захисту від 

безробіття. 

9. Відділу освіти райдержадміністрації (Іващенко Л.М.): 

9.1. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення необхідних обсягів 

фінансування за рахунок усіх джерел фінансування на проведення ремонтів 

будівель та опалювальних систем закладів освіти, на подальшу 

комп'ютеризацію та інформатизацію закладів освіти райдержадміністрації. 

9.2.  Забезпечити гарантований та безпечний підвіз учнів і вчителів до 

навчальних закладів. 

9.3. Збільшити рівень оздоровлення дітей району, в тому числі дітей 

пільгових категорій. 

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

10.1. Вжити заходів щодо покращення матеріально-технічного стану 

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

місцевості. 

10.2. Забезпечити доукомплектування фізичними особами-лікарями 

сільських закладів охорони здоров`я. 

11. Відділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації 

(Божедай В.Д..) вжити заходів щодо розвитку дитячо-юнацького спорту, 

сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів району у змаганнях 

усіх рівнів. 

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. 
 

        (прийнято одноголосно). 

 

2. Слухали:  Про виконання бюджету району за І півріччя 2011 року. 

Доповідає: Нетецька Віра Іванівна, начальник фінансового управління  

райдержадміністрації  

Вирішили: 

Розглянувши питання щодо виконання зведеного бюджету району за         

І півріччя 2011 року, колегія та господарський актив району відмічає, що  до 

зведеного бюджету району за І півріччя 2011 року надійшло доходів  38 750,1 

тис. грн., при затвердженому плані  38 694,1 тис. грн.(100,1%). 
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Із них власних і закріплених доходів 8 401,2 тис. грн., що становить 108% 

до затвердженого плану на І півріччя 2011 року і 103,7 % доходів аналогічного 

періоду минулого року. 

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі                   

19 282,4 тис. грн. (97,9 % до затвердженого плану на І півріччя 2011 року                   

19 697,0 тис. грн.). 

До бюджету району надійшло цільових субвенцій з державного бюджету 

в сумі 8 414,4 тис. грн. при затвердженому плані на І півріччя 2011 року 8 452,4 

тис. грн. (99,6%, недоодержано 38,0 тис. грн.). 

 

Податковий борг до загального фонду  місцевих бюджетів району станом 

на 01.07.2011 р. збільшився   на 27,1 тис. грн.  і складає   949,4  тис. грн.,  у тому 

числі по підприємствах – банкрутах та недіючих підприємствах  – 684,7 тис. 

грн., що складає  72,1 % від загальної суми боргу:   

 податок з доходів фізичних осіб – 209,0 тис. грн.:                   

-по підприємства-банкрутах та недіючих підприємствах - 179,7 тис. грн., або   

85,9 %  від загальної суми боргу;  

-по фізичних особах –  29,3 тис. грн., або  14,1  %  від загальної суми боргу;        

 плата за землю – 547,2 тис. грн.: 

-Хлібна база № 84 – 346,3 тис. грн.,  або  63,3 %  від загальної суми боргу 

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

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

- по підприємствах – банкрутах та недіючих  підприємствах – 78,1 тис. грн., або   

14,3 %  від загальної суми боргу;  

-діючі підприємства та по фізичних особах  –122,8 тис. грн., або   22,4 %  від 

загальної суми боргу; 

 фіксований сільськогосподарський податок – 68,4 тис. грн.  

(по підприємствах - банкрутах та недіючих підприємствах); 

 податок на прибуток – 7,4 тис. грн.: 
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-по недіючих підприємствах – 5,1 тис.грн., або 68,9 % від загальної суми боргу  

(ВУЖКГ -1,9 тис.грн., Аптека № 172 – 3,2 тис.грн.); 

-накладено податковими органами штрафні санкції за несвоєчасне неподання  

податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій –  2,3 

тис. грн.: 

*територіальна виборча комісія Мелихівської сільської ради – 0,9 тис. грн.; 

*територіальна виборча комісія Ватутінської сільської ради –1,0 тис. грн.; 

*територіальна виборча комісія Ордівської сільської ради – 0,2 тис. грн.; 

*територіальна виборча комісія Староводолазької сільської ради –0,2 тис. грн. 

 єдиний податок – 26,2 тис. грн. ( фізичні особи); 

 місцеві податки і збори – 72,0 тис. грн.: 

- по підприємствах - банкрутах та недіючих підприємствах – 7,0 тис. 

грн. або 9,7 %  від загальної суми боргу; 

- по діючих підприємствах – 65,0 тис. грн., або 90,3%                         

від загальної суми боргу;    

 адміністративні штрафи – 19,1 тис. грн. ( фізичні особи); 

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

Хлібна база № 84 ). 

Видатки зведеного бюджету району за І півріччя 2011 року по загальному 

фонду профінансовані в сумі 54 767,6 тис. грн. або на 95,1 %, видатки 

спеціального фонду – 3 667,7 тис. грн.  

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року видатки 

загального фонду бюджету району зросли на 13 771,8 тис. грн. або 33,6 %. 

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. 
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За І півріччя 2011 року на фінансування захищених статей було 

направлено  52 395,1 грн. або 95,7% від обсягу видатків загального фонду проти  

40 050,4 тис. грн. за аналогічний період попереднього року та зросли на 30,8%. 

На виплату заробітної плати по району спрямовано – 28 659,3 тис. грн., 

що на 24,7% або 5 673,7 тис. грн. більше аналогічного періоду попереднього 

року; оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою району –          6 879,3 

тис. грн., що на 30,9% або 1 623,9 тис. грн. більше; інші невідкладні витрати 

(харчування, медикаменти та трансферти населенню, трансферти органам 

державного управління інших рівнів) –  16 856,5 тис. грн., що на 42,7% або на 

5 047,1 тис. грн. більше аналогічного періоду попереднього року. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду в цілому по району 

збільшилася  на 140,7 тис. грн. і складала станом на 01.07.11р.                 3 244,8 

тис. грн. Прострочена заборгованість по заробітній платі відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду в цілому по району 

станом на 01.07.11р. складала 202,4 тис. грн. або збільшилась по району на              

104,0 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 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. 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, сільським, селищним 

головам, на виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, 

передбачити в повному обсязі асигнування на виплату заробітної плати 
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працівникам бюджетних установ та на оплату за спожиті бюджетними 

установами енергоносії. 

4. Рекомендувати сільським та селищним головам: 

4.1.Посилити контроль за надходженням податків та зборів до місцевих 

бюджетів з метою виявлення неплатників. 

4.2.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 рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами. 

4.3.Здійснювати видатки за незахищеними статтями з урахуванням 

можливостей бюджетів відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань 

та пріоритетності проведення видатків. 

4.4.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. 

4.5.Вжити заходи щодо недопущення небюджетної кредиторської 

заборгованості та зростання простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати проект 

розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного питання. 

(прийнято одноголосно). 

3. Слухали: Про підведення підсумків збирання ранніх зернових в 

сільськогосподарських підприємствам району. 

Доповідає: Руднєв Олексій Онисимович, перший заступник голови  

райдержадміністрації.  

Вирішили: 

Заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку 

щодо збирання ранніх зернових та зернобобових культур у 

сільськогосподарських підприємствах району, колегія та господарський актив 

району відмічають, що у 2011 році  обсяги   намолоченого зерна ранніх   

зернових та зернобобових культур становлять 89599 тн, обмолочена площа -
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25599 га, середня  урожайність  по району склала 35 ц/га. За аналогічний період  

минулого року було скошено 13520 га і намолочено 23448 тон  при середній  

урожайності 17,3 ц/га.  

Валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур збільшився проти 

минулого року на 66151 тону, посівні площі зайняті під вирощуванням  ранніх 

зернових та зернобобових культур збільшилися на 12079 га. Середня 

урожайність  збільшилася на 17,7 ц/га. 

Збільшення обсягів виробництва зернових та зернобобових культур в районі 

досягнуто завдяки основним чинникам: оптимізація структури посівів, сівозмін, 

попередників, обробітку ґрунту, внесення мінеральних добрив, захисту рослин, 

підвищення якості зерна, впровадження інтенсивних технологій. 

Із загальної площі збирання ранніх зернових культур 25599 га в поточному 

році зібрано: 

озимої  пшениці  на  площі -  13588 га  (100%), валовий  збір - 55705тон.,      

урожайність  - 41,0 ц/га. 

озимого  жита на  площі - 580га (100%), валовий  збір - 1615 тон, 

урожайність  - 27,9 ц/га. 

озимого ячменю  на  площі  - 295га (100%), валовий  збір  - 124 тон., 

урожайність -16 ц/га . 

ярого  ячменю  на  площі - 9179га (100 %),  валовий  збір  - 28643 тон., 

урожайність -31,2 ц/га. 

ярої  пшениці   на  площі - 631га (100 %),  валовий  збір - 968тон., 

урожайність -15,3 ц/га. 

гороху  на  площі – 1053га (100 %),  валовий  збір  -1601тон., урожайність -

15,2 ц/га. 

Найбільш вагомих здобутків у вирощуванні ранніх зернових культур  

досягли в 2011 році ТОВ «Норма» (зібрано по 42,9 ц/га), ПП «Агро-

Новоселівка-2009» (38,9 ц/га),  ТОВ «Агролатінвест» (44,2 ц/га), та інші. 

Найбільший валовий збір зерна отримано в ТОВ «Агролатінвест» 

(12335тон), ТОВ «Норма» (6622тон), СТОВ «Рассвет» (4932 тон), ТОВ СП 

«Мелихівське» (4591 тон), « ПП Агро-Новоселівка-2009» (4539 тон).     

Заплановані обсяги  посіву озимих зернових  культур під урожай 2012 року 

в районі становлять 19300 га, із них по сільськогосподарських підприємствах 

17771га: в тому числі  пшениці - 16971га, жита - 500 га, третикале 300га.  

Забезпеченість насінням  озимих культур для посіву складає  3941 тона, 

100% від потреби. Надійшло на перевірку і перевірено 100% насіння. 

Кондиційність насіння складає 100%. Закуплено насіння еліти 175 тон.  

Забезпеченість мінеральними добривами на осінній  комплекс робіт  

складає 526 тон (40% від потреби). Укладені договори на постачання 830 тон 

мінеральних добрив, що буде становити 103% від потреби. Забезпеченість 



10 
 

дизельним паливом складає 260тон (39 % від потреби), бензином 44 тон (12% 

від потреби). 

Відремонтовано 291 трактор (99% від загальної кількості), які будуть 

залучені для проведення осінньо-польових  робіт. 

Повністю готові до роботи  всі  сівалки і борони. 

Підготовлено ґрунту під посів озимих культур на площі 18120 га (94%), в 

тому числі парів 4300 га (100 %). 

Під урожай 2012 року виорано на зяб 18777 га, що становить 43 % від 

запланованих 43701га,  в тому числі  глибокої оранки 2336 га, що становить 

100,1 % від запланованих 2334 га. Злущенно стерні ранніх зернових та 

зернобобових культур  на площі 25601 га (100 %). Засипано насіння ярих 

культур 1092 тн (69%). 

За січень-серпень 2011 року сільськогосподарськими підприємствами 

району закуплено 15 одиниць нової техніки  на загальну суму 14 млн 305тис. 

грн.. 

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення своєчасного 

виконання господарствами  району підготовки до посіву озимих культур  під 

урожай  2012 року,  колегія та господарський актив району вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств: 

-закупити мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали в повній 

потребі до  5 вересня 2011 р; 

-закінчити підготовку  ґрунту під посів озимих  культур урожаю 2012 року 

до 5 вересня 2011 року; 

-закінчити ремонт сільгосптехніки до 5 вересня 2011 р. 

2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації  

(ЛяшенкоА.Г.) відпрацювати з кожним господарством питання щодо 

прискорення виконання завдання по формуванню державного інтервенційного 

фонду та регіональних запасів продовольчого зерна на 2011/2012 

маркетинговий період. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника 

голови райдержадміністрації  Руднєва О.О. 
 

 (прийнято одноголосно). 

 

4. Слухали: Про підсумки роботи із зверненнями громадян за  7 місяців 

2011 року.  

Доповідає: Осіпов Сергій Вікторович, керівник апарату райдержадміністрації.  

Вирішили: 

Розглянувши підсумки  роботи із зверненнями громадян, що надійшли до 

райдержадміністрації, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 

районною державною адміністрацією вживалися заходи для забезпечення 
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системної роботи із зверненнями громадян як пріоритетного напрямку 

діяльності органу виконавчої влади. 

Завдяки посиленому контролю за роботою із зверненнями громадян з боку 

керівництва райдержадміністрації  колективні звернення зменшилися  вдвічі 

порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

З початку  року до райдержадміністрації  надійшло 156 звернень: із них 44 

письмові звернення та 112 громадян звернулось на особистому прийомі до 

голови райдержадміністрації та його заступників.  Найактуальнішими  

залишаються питання соціального захисту (36,5%), комунального та 

дорожнього господарства (32,7%), вирішення земельних питань (12,8%) та інші. 

Особлива  увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері,  інші громадяни, 

які потребують соціального захисту та підтримки. 

 За  звітний період 2010 року за зверненнями  громадян  надано 

матеріальної допомоги на суму 10 тис. грн. за рахунок  коштів районного 

бюджету. 

З метою безумовного виконання ст. 22 Закону України «Про звернення 

громадян» з початку року керівництвом райдержадміністрації проведено 14 

прийомів, в т.ч. 4 виїзні, прийнято 51 особу. 

Розгляд листів інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок яким присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Соціалістичної праці, Героїв 

Радянського Союзу, Героїв України а також особистий прийом громадян 

зазначеної категорії здійснюється особисто головою райдержадміністрації. 

Письмові звернення реєструються в журналі обліку звернень громадян, у 

встановлені строки розглядаються посадовими особами у межах компетенції 

яких знаходиться вирішення порушених у зверненнях питань. Звернення, що не 

потребують значних фінансових затрат, вирішені позитивно, по деяким  були 

надані необхідні роз’яснення.  

Перевірка фактів викладених у зверненнях, проводиться шляхом 

індивідуальних співбесід, запитами до відповідних служб, підприємств, 

установ, організацій, шляхом виїзду на місце. 

 З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 

письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання 

обґрунтованої відповіді, неухильного виконання норм Закону України «Про 

звернення громадян» та Указу Президента України  від 07.02.08 №109 “Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та  гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної  влади та органів 

місцевого самоврядування” колегія районної державної адміністрації та 

господарський актив району вважає за необхідне: 

1.Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації: 
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1.1. Посилити контроль за своєчасним розглядом звернень громадян і 

надання обґрунтованих відповідей в установлений законом термін, у тому числі 

практикувати розгляд звернень за участю заявників, проводити роз’яснювальну 

роботу щодо шляхів вирішення на місцях. 

1.2. Забезпечити розгляд справ по роботі  із зверненнями громадян на 

нарадах двічі на рік. 

1.3.Забезпечити безумовне дотримання графіків особистого прийому  

громадян. 

1.4.Підвищити персональну відповідальність посадових осіб 

відповідальних за    роботу із зверненнями громадян. 

1.5. Докорінно поліпшити рівень аналітичної роботи для вчасного 

виявлення найбільш гострих проблем, що породжують звернення і потребують 

негайного вирішення. 

2. Запропонувати сільським та  селищним  головам провести аналогічну 

роботу. 

3. Заступникам голови районної державної адміністрації відповідно до 

розподілу обов`язків,   посилити контроль та вжити додаткових заходів по 

відповідним структурним підрозділам  щодо поліпшення роботи із зверненнями 

громадян та безумовне дотримання вимог Конституції України, чинного 

законодавства про звернення громадян, особливу увагу приділивши  

проведенню особистих прийомів, у тому числі виїзних. 

4.Загальному відділу апарату районної державної адміністрації             

(Осипенко О.М.) забезпечити надання методичної та практичної допомоги 

управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам районної державної 

адміністрації, виконкомам місцевих рад щодо виконання вимог Закону України 

«Про звернення громадян». 
 

 (прийнято одноголосно). 
 

 

 

 

 

Голова районної державної  

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

 

 

 

 

 


