Протокол № 2
спільного засідання колегії райдержадміністрації та Громадської ради
при Михайлівській районній державній адміністрації
07.06.2018
10.00

районна державна адміністрація

Присутні: члени колегії РДА:
Стулень О.В., Бурцев С.В., Данилюк А.А., Приступа Л.В., Ракша
О.В., Спасська І.М., Старокожко А.Г.
члени Громадської ради при Михайлівській районній державній
адміністрації (далі – Громадська рада):
Данилюк А.А., Шеховцов М.П., Лукашенко С.І.
Відсутні: Білоконь В.І., Тарасенко О.Ф., Радченко Т.М., Денисенко Є.М.
Запрошені: сільські, селищні голови, керівники територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, начальники відділів та
структурних підрозділів РДА, головний спеціаліст містобудування
та архітектури, ЖКГ та з питань цивільного захисту РДА Бабанін
В.О., начальник Михайлівського відділення Токмацької ОДПІ
Л.Є.Ільїна, заступник начальника Василівського об’єднаного
УПФУ В.В.Матросов, представники ЗМІ.
Порядок денний:
1. Про заходи з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році.
2. Про виконання районної Програми розвитку фізичної культури і спорту у
Михайлівському районі.
3. Про підсумки роботи виконкомів сільських, селищних рад щодо
благоустрою підлеглих територій.
4. Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та
соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019
років.
5. Про легалізацію зайнятості населення та заробітної плати у
Михайлівському районі.
6. Про аналіз декларування доходів фізичних осіб за 2016-2017 роки.
I. СЛУХАЛИ: «Про заходи з літнього відпочинку та оздоровлення
дітей у 2018 році» доповів Л.В.Приступа. Доповідач повідомив, що в ході
проведення оздоровчої кампанії планується охопити оздоровленням та
відпочинком 93% дітей району – з них 48% (1653) оздоровленням і 45% (1549)
відпочинком; загальна чисельність дітей шкільного віку за даними
держстатзвітності – 3443.
На виконання заходів з організації та проведення оздоровчої кампанії у
2018 році з районного бюджету планується виділити: на оздоровлення дітей, які

потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» – 199,0 тис.грн.; на
організацію відпочинку дітей пільгових категорій у відпочинкових таборах з
денним перебуванням на базі загальноосвітніх закладів району – 80,0 тис.грн;
на перевезення дітей на оздоровлення до оздоровчих закладів – 21,0 тис.грн.
Управлінням соцзахисту РДА проведена робота з головами сільських та
селищних рад (ОТГ) з цього питання, на даний час в декількох сільських
(селищних) радах прийняті відповідні програми оздоровлення дітей, якими
передбачено виділення орієнтовно 179,5 тис.грн. на придбання оздоровчих
путівок, а саме:
Михайлівська с/р – 67,5 тис.грн.;
Пришибська с/р – 30,0 тис.грн.;
Плодородненська с/р – 82,0 тис.грн.;
Оздоровлення дітей забезпечуватиметься також
путівками до
Українських дитячих центрів «Артек» (м. Київ, Пуща-Водиця) та «Молода
гвардія» (м. Одеса) – у 2018 році до закладів уже направлено 12 дітей (7 –
«Артек» і 5 – «Молода гвардія»).
ВИРІШИЛИ: взяти надану інформацію до відома.
II. СЛУХАЛИ: інформацію Т.О.Кучерявої «Про виконання районної
Програми розвитку фізичної культури і спорту у Михайлівському районі».
Доповідач повідомила про те, що основними напрямками розвитку фізичної
культури є проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи,
розвиток дитячого та дитячо-юнацького спорту, здійснення матеріальнотехнічного забезпечення. У районі розроблений календар спортивних змагань з
10 видів спорту: футбол, волейбол, настільний теніс, важка та легка атлетика,
гирьовий спорт, вільна боротьба бокс, шахи. У районі функціонує мережа
спортивних секцій на базі КДЮСШ, КЗ «Дитячий центр», шкіл, ДНЗ
«Михайлівське ВПУ» та сільськогосподарських підприємств. У 20 групах
займаються спортом 298 учнів.
Разом залучено до занять у спортивних секціях 530 дітей та молоді.
ВИСТУПИЛИ: О.В.Ракша, О.В.Стулень, А.А.Данилюк
ВИРІШИЛИ: взяти надану інформацію до відома.
ІІI. СЛУХАЛИ: «Про підсумки роботи виконкомів сільських, селищних
рад щодо благоустрою підлеглих територій» доповів В.О.Бабанін.
За інформацією доповідача, згідно з планом заходів з озеленення та
благоустрою території району, проведена робота щодо закріплення більше 50
кілометрів території узбіч автошляхів між підприємствами і організаціями
району, фермерськими господарствами. 21 квітня поточного року на всій
території держави була проведена Всеукраїнська акція «День довкілля» та акція
«Зробимо Україну чистою разом», яка тривала березень-квітень, частково
травень 2018 року.
За інформацією сільських, селищних голів та керівників підприємств при
проведенні відповідних акцій було впорядковано 214 тис. м2 територій парків,
46 тис. м2 скверів, об’єктів масового перебування населення. 49,8 тис. м2
дитячих майданчиків, 122 тис. м2 спортивних майданчиків, 348 тис. м2

господарських майданчиків. Приведено до належного естетичного та
санітарного стану 181 тис. м2 прибудинкових територій адміністративних
будівель. Впорядковано 909 тис. м2 смуг відведення вздовж доріг. Очищено від
сміття 20 тис. м2 берегів водойм. Прибрано 55 кладовищ загальною площею
86,7 га., 34 братські могили, 1 меморіальний комплекс. Встановлено 9 нових
дитячих майданчиків, відремонтовано 1. Виявлено 46 несанкціонованих звалищ
сміття, які були ліквідовані. Вивезено 1570 м3 зібраних побутових відходів на
стихійних сміттєзвалищах. Посаджено 51 деревина та 290 кущів. Витрачено 240
тис. грн.. бюджетних коштів не враховуючи спонсорські. В заходах взяли
участь 3372 особи, з яких 250 чоловік студентської молоді, 1200 учнівської.
ВИРІШИЛИ: взяти надану інформацію до відома.
ІV. СЛУХАЛИ: «Про підготовку об’єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період
2018/2019 років» доповів В.О.Бабанін. Доповідач поінформував, що в рамках
підготовки до осінньо-зимового періоду об’єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери сільськими, селищними радами планується
проведення в дошкільних навчальних закладах поточних ремонтів приміщень,
ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання на майданчиках.
Ревізія та ремонт інженерних мереж, опалювальної системи, котельного
обладнання.
Для комунальних підприємств планується придбати глибинні насоси,
обладнання, водонапірні башти, водопідйомні колони для безперебійної їх
роботи в зимовий період. Провести частковий ремонт покрівель
багатоквартирних будинків. Провести роботи з поточного та капітального
ремонту доріг. Планується виконати роботи по реконструкції мереж вечірнього
освітлення. Поточні ремонти в сільських клубах.
Комунальними підприємствами та організаціями, які надають послуги з
водопостачання, планується провести ремонтні роботи аварійних ділянок
водогону, замінити глибинні насоси, запірну арматура на водопровідних
мережах, провести роботи з хлорування водонапірних башт та
водопостачальної системи. Поточний ремонт каналізаційної мережі, колодязів,
обладнання каналізаційних насосних станцій. Підготувати техніку до роботи в
осінньо-зимовий період.
На розгляд колегії райдержадміністрації пропонується проект
розпорядження голови районної державної адміністрації «Про підготовку
об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до
роботи в осінньо-зимовий період 2018/2019 років».
ВИСТУПИЛИ: Л.В.Приступа
ВИРІШИЛИ: прийняти запропонований проект розпорядження.
V. СЛУХАЛИ: «Про легалізацію зайнятості населення та заробітної
плати у Михайлівському районі» доповів В.В.Матросов, який зазначив, що на
виконання плану заходів координації спільних дій по виявленню фактів
використання праці неоформлених працівників управлінням з початку року
передано до органів Державної фіскальної служби 4 страхувальника, по яких

виявлені порушення. За результатами перевірок донараховано єдиного внеску
на суму 2018,25 грн. та застосовано фінансових санкцій – 335,27 грн.
За даними аналізу відомостей реєстру застрахованих осіб Державного
реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за березень
2018 року по всіх підприємствах району 3625 застрахованих осіб та загальна
сума нарахованої з/плати 17 541 642,16 грн., 172 особи отримує з/плату менше
мінімальної, або 4,7 % від загальної чисельності. В порівняні з відповідним
періодом минулого року відбулося зменшення кількості застрахованих осіб,
яким нараховано з/плату менше мінімальної на 27 осіб на суму 157 501,05 грн.
Динаміка кількості застрахованих осіб з ознакою неповний робочий день
в порівняні з відповідним періодом минулого року зросла на 125 осіб.
ВИСТУПИЛИ: О.В.Стулень
ВИРІШИЛИ: взяти надану інформацію до відома.
VI. «Про аналіз декларування доходів фізичних осіб за 2016-2017 роки»
доповіла Л.Є.Ільїна, яка повідомила, що податок з доходів фізичних осіб від
поданих податкових декларацій про майновий стан і доходи складає майже 3 %
надходжень за рік.
Станом на 07.06.2018р. до Михайлівського відділення подано 1854
податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2017 рік. (за 2016 рік
було подано 1932 декларації). Зменшення за рахунок Старобогданівської с/р.
Найгірша активність по Мар’янівській с/р – 34 % (в 2017 – 53%)
Податок з доходів фізичних осіб, що підлягає сплаті у 2018 році складає
2148683 грн. (У 2017р. підлягало сплаті 2001424 грн.). Темп зростання – 107,3
%.
Станом на 01.06.2018 року борг податку з доходів фізичних осіб від
поданих податкових декларацій про майновий стан і доходи за минулі роки –
6,3 тис. грн..
Середня сума ПДФО за 2017 рік – 1063 грн (за 2016 – 1010 грн)
По Бурчацькій с/р середня сума ПДФО склала – 556 грн, по
Мар’янівській с/р – 800 грн.
За 2016 рій найнижча середня сума ПДФО від поданих податкових
декларацій про майновий стан і доходи: по Бурчацькій с/р – 539,99 грн, по
Мар’янівській с/р – 509,98 грн
Після закінчення терміну декларування доходів додатково подано 17
декларацій, наслідок сума штрафу склала 2890 грн. Додаткова сума ПДФО – 20
тис.грн.
Станом на 01.06.2018р. 37 громадянами надано декларації на податкову
знижку на загальну суму 75,6 тис.грн (у 2017 – 97,3 тис.грн).
ВИСТУПИЛИ: О.В.Стулень
ВИРІШИЛИ: взяти надану інформацію до відома.
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