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ЗВІТ
про виконання управліннями, відділами
та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації плану роботи
Борівської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2015 року
Робота районної державної адміністрації протягом звітного кварталу була
направлена на реалізацію положень Конституції України, здійсненні повноважень,
наданих Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве
самоврядування в Україні», практичному виконанні указів і розпоряджень Президента
України, постанов Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої і виконавчої
влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, власних розпорядчих
документів щодо закріплення позитивних тенденцій стабілізації економіки,
забезпечення життєдіяльності населених пунктів району.
План роботи райдержадміністрації на ІІІ квартал 2015 року, відповідно
Регламенту районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови
райдержадміністрації за №150 від 26.06.2015 року. Так, відділом організаційної
роботи апарату райдержадміністрації здійснено аналіз його виконання. Управління,
відділи, сектори та інші структурні підрозділи райдержадміністрації в установлені
терміни надали до відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації
інформації про виконання плану за ІІІ квартал поточного року.
З метою збереження економічного зростання в усіх сферах економіки районна
державна адміністрація спрямовує свою діяльність на розв'язання соціальних і
економічних проблем, виконання поставлених пріоритетних завдань.
Важлива роль у виконанні цих питань відводиться засіданням колегії
райдержадміністрації, так за звітний період відбулося 3 планових засідань колегії
райдержадміністрації за участі начальників управлінь, відділів, секторів районної
державної адміністрації, районних служб та територіальних структур органів
виконавчої влади, організацій та установ району, сільських та селищного голів, на
яких розглянуто 8 актуальних питань:
Питання на розгляд засідання колегії (15.07.2015 року):
- Про підсумки соціально-економічного розвитку Борівського району за І півріччя
2015 року та основні завдання до кінця року.
- Про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками І півріччя 2015 року.
- Про стан роботи з кадрами, організацію розвитку персоналу в місцевих органах
виконавчої влади.
Питання на розгляд засідання колегії (19.08.2015 року):
- Про підготовку закладів освіти до нового 2015-2016 навчального року.
- Підведення підсумків збирання ранніх зернових культур в сільгосппідприємствах
Борівського району та формування регіональних запасів продовольчого зерна.
Питання на розгляд спільного засідання колегії та зборів адміністративногосподарського активу району (16.09.2015 року):
- Про підсумки підготовки до сталого функціонування об’єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери Борівського району в опалювальному сезоні 20152016 років.
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- Про роботу виконавчого комітету Вищесолоненської сільської ради по здійсненню
делегованих повноважень органів виконавчої влади.
- Про культурно-масову роботу закладів культури Борівського району.
За підсумками засідань колегії та з метою покращення соціально-економічного
розвитку району, були прийняті відповідні рішення засідань колегії та розпорядження
голови райдержадміністрації. Так, за підсумками нарад головою райдержадміністрації
було прийнято 8 розпоряджень щодо посилення та удосконалення роботи з зазначених
питань, які взяті під контроль заступниками голови, керівником апарату та
керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації (Розпорядження голови
райдержадміністрації №158, №159, 160 від 15.07.2015 р., №171, №172 від 20.08.2015
р., №193, №194 та №195 від 17.09.2015 р.).
Запрошені та члени колегії активно беруть участь в обговоренні питань
винесених на розгляд засідань колегії районної державної адміністрації.
Щопонеділка голова райдержадміністрації проводить оперативні апаратні
наради з керівництвом райдержадміністрації, на яких визначаються пріоритетні
напрями роботи на відповідний тиждень та щоп’ятниці розглядається стан їх
виконання.
Згідно Регламенту райдержадміністрації другого вівторка місяця проводиться
розширена апаратна нарада райдержадміністрації. За ІІІ квартал 2015 року проведено
3 планових засідань розширених апаратних нарад та 5 апаратних засідань
райдержадміністрації, на яких виносились питання різного змісту, найголовніші та
найпріоритетніші для розвитку громад та в цілому району, всього ж розглянуто 27
питання. Проаналізувавши та заслухавши стан справ по відповідним напрямам роботи
керівництвом райдержадміністрації було прийнято 4 комплексних доручень з
координації роботи та покращенню справ у районі.
Селищний та сільські голови постійно беруть участь в розширених апаратних
нарадах при голові районної державної адміністрації, запрошуються на засідання
колегії Борівської районної державної адміністрації, де розглядаються проблемні
питання життєдіяльності району, його соціально-економічного та культурного
розвитку.
Взаємовідносини райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування
конструктивні, базуються на засадах взаємопорозуміння і координації по всіх
напрямках в поточній роботі.
Під постійним контролем знаходяться питання фінансування соціальних виплат
та заробітної плати з місцевих
бюджетів. Фінансовим управлінням
райдержадміністрації в ІІІ кварталі 2015 року проводився щоденний моніторинг
виконання доходної частини бюджету та щоденний контроль з розрахунків за спожиті
енергоносії, а також аналіз виконання доходної частини бюджету району в розрізі
бюджетів та джерел надходжень. Щомісячно проводилися засідання комісій по сплаті
податків та інших обов’язкових платежів. Організовувалися наради з керівниками
бюджетних установ, проведено нараду з головними бухгалтерами бюджетних установ
з питань організації бухгалтерського обліку та звітності. Працівники фінансового
управління брали участь в перевірці здійснення витрат на утримання бюджетних
установ в межах наявних коштів на рахунках місцевих рад.
Відповідно розпорядження голови районної держаної адміністрації від
25.12.2014 р. №388 «Про затвердження графіку прийому громадян у районній
державній адміністрації» та з метою вирішення проблем та усунення явищ, що
негативно сприймаються громадськістю, кожної другої та четвертої середи
проводяться виїзні зустрічі з мешканцями селищної та сільських рад за участю голови
райдержадміністрації спільно з галузевими керівниками району. Відповідно графіків
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прийому громадян проводилися виїзні та особисті прийоми заступниками голови
райдержадміністрації.
Відповідно запланованих заходів щовівторка були організовані наради в
Борівській центральній районній лікарні.
В райдержадміністрації ведеться робота щодо підвищення ефективності
діяльності штабів, робочих груп та інших діючих консультативно-дорадчих органів
при райдержадміністрації. Так, станом на 01.10.2015 року в райдержадміністрації діє
49 постійних комісій, робочих груп та інших консультативно-дорадчих органів, які
протягом кварталу проводили відповідні засідання.
Засідання консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, створених
при райдержадміністрації, проводилися відповідно графіків (щочетверга засідання
робочої групи з питань дотримання суб’єктами господарювання законодавства про
працю, засідання комісії з питань реструктуризації заборгованості за житловокомунальні послуги та спожиті енергоносії, засідання комісії з питань
реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги та спожиті
енергоносії, засідання районної комісії з питань підготовки народногосподарського
комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, рівень
розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, тощо. Протягом
кварталу, відповідно плану-заходів, відбулися засідання спостережної комісії,
комітету доступності, комісії з розгляду спірних питань надання житлових субсидій та
соціальних допомог.
Керівником апарату та заступником керівника апарату, начальником відділу
організаційної роботи апарату райдержадміністрації щоп’ятниці, відповідно до
Регламенту райдержадміністрації, проводилися наради з працівниками апарату
райдержадміністрації.
В редакції районної газети «Трудова слава» проведені 3 «Гарячі лінії»:
- за участі Шутька Сергія Павловича, заступника голови районної державної
адміністрації, Буряка Миколи Івановича, начальника Борівської філії «Борівський
райавтодор», Кісільова Олега Миколайовича, директора ВАТ «Оскіл»,
уповноваженого представника ФОП Капленка Олександра Володимировича
(28.07.2015 року);
- за участі Федченка Сергія Володимировича, першого заступника голови
районної державної адміністрації, Кавуна Володимира Володимировича,
в.о.начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Рябкова
Миколи Афанасовича, начальника відділу Держземагенства у Борівському районі
Харківської області (25.08.2015 року) ;
- за участі Кіяна Віталія Олексійовича, голови райдержадміністрації (22.09.2015
року) з подальшим висвітленням на сторінках місцевої газети.
Вся діяльність роботи райдержадміністрації спрямована на безумовне
дотримання законності, особлива увага звертається на виконання актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної
державних адміністрацій, питань, пов’язаних з соціально-економічним розвитком
району.
В агропромисловому комплексі району продовжується реалізація заходів з
реформування земельних і майнових відносин, впровадження інтенсивних методів
господарювання. Відповідно до плану роботи райдержадміністрації в управлінні
агропромислового розвитку райдержадміністрації ведеться робота по виконанню
галузевих програм розвитку виробництва тваринництва та сільськогосподарської
продукції. Щовівторка в управлінні проводяться апаратні наради з робочих питань, в
яких беруть участь всі спеціалісти управління.
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Відповідно до плану роботи в управлінні агропромислового розвитку
райдержадміністрації проводився прийом громадян та велася робота по виконанню
намічених заходів. Щоденно проводився збір оперативних даних від
сільгосппідприємств району щодо польових робіт та галузі тваринництва, а також
надавалася оперативна інформація про кількість прийнятих документів для виплати
дотації фізичним особам за молодняк великої рогатої худоби. Щотижня проводився
моніторинг засипки посівного матеріалу під урожай 2016 року. В оптимальні строки
проведено збирання ранніх зернових культур. Всього зібрано ранніх зернових та
зернобобових культур - 23,9 тис. га, намолочено 81,5 тис. тонн. Середня урожайність
склала 34,1 ц/га, (озимої пшениці – 45,4 ц/га), що дозволило забезпечити всі
господарства посівним матеріалом. По пізніх культурах виконані всі технологічні
процеси. Зібрано гречку на площі 459 га, намолочено – 329 тонн, урожайність – 7,2
ц/га. Зібрано проса на 1309 га, намолочено – 2728 тонн., урожайність – 20,8 ц/га.
Триває збирання соняшнику з площі 11407 га, намолочено – 4825 тонн, урожайність
склала 29,6 ц/га, зернової кукурудзи – 1240 га, намолочено – 22801 тонн, урожайність
склала 38,9 ц/га. Зібрано сої з 625 га -454 тонн, урожайність склала 7,3 ц/га, з площі
50 га зібрано 140 тонн цукрового буряка. В господарствах району заготовлено 205
тонн насіння озимих культур. По всіх категоріях господарств посіяно озимих культур
на площі 13932 тис.га, або 84 % до плану, в т.ч. озимої пшениці 13932 га. Посів
проведено з внесенням мінеральних добрив на 100% протруєним насінням. На
перевірку в насіннєву інспекцію надійшло 2655 тонн насіння озимих культур, або 100
% до плану.
Щомісячно проводилося декларування зерна, що знаходиться в зберіганні у
суб’єктів виробництва зерна, а також моніторинг цін сільськогосподарської продукції
на позабіржовому ринку. На протязі липня-вересня 2015 року проводився контроль за
складанням форми 21- заг. та 4 - сг.
До зимівлі підготовлено 8 корівників, 6 телятників, 3 свинарники, в яких
розташували 2251 голів великої рогатої худоби та 393 голів свиней. З початку року
вироблено молока 4075 тонн, вирощено в живій вазі ВРХ 197,6 тонн, свиней – 28,9
тонн. Надій молока на початкову корову склав 4788 кг (103%). Середньодобові
прирості живої ваги ВРХ склали 397 гр, свиней 216 гр, що на рівні минулорічних
показників.
За 9 місяців поточного року нарахування за оренду землі по договорах оренди
складає 33617 грн., відповідно на 1 га припадає 890 грн. Сума виплати орендної плати
склала 12373 тис. грн., або 36,8 % від загального розміру орендної плати, відсоток від
грошової вартості орендованої землі складає 3,5%. Загальний розмір орендної плати за
майно склав 78,6 тис. грн.
Щомісяця проводився аналіз заробітної плати в сільгосппідприємствах. Так, в ІІІ
кварталі
2015 року середня заробітна плата одного штатного працівника
сільськогосподарської галузі склала 2840 грн., що більше минулорічного показника на
14,9 %.
Діяльність райдержадміністрації спрямовувалася на стабілізацію соціальноекономічної ситуації в районі, підвищення виконавчої дисципліни, проведення
організаційних заходів, спільних нарад представників органів виконавчої влади і
громадських об’єднань, підприємств з питань розвитку підприємництва в районі,
проведення щотижневого моніторингу цін на продукти харчування, які підлягають
державному регулюванню, забезпечення мережі торгівельних точок, сприяння
розширення побутових послуг на селі.
Відділом економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації
спільно із керівниками структурних підрозділів вживались заходи щодо виконання
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основних показників Програми соціально-економічного розвитку району на 2015 рік
та покращення добробуту населення району. Так, відділом економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації спільно з виконавчими комітетами селищної та
сільських рад координують роботу за дотриманням підприємствами всіх форм
власності вимог відповідних нормативних документів та по забезпеченню якісного
побутового обслуговування населення, створення умов для підтримки та
пріоритетного розвитку малого підприємництва у сфері торгівлі. Постійно
проводиться робота з аналізу показників діяльності підприємств торгівлі,
ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, аналізу заходів,
що застосовуються підприємствами для збереження їх стабільного функціонування.
Проводилися засідання міжгалузевої ради підприємців, робочої групи з координації
дій органу виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень
передбачених Державним бюджетом України.
Відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проведені
співбесіди з головами селищної та сільських рад району щодо Плану розвитку
внутрішньої торгівлі в районі на наступні роки та дислокації торгівельної мережі
району; вживалися заходи щодо розробки проекту Програми соціально-економічного
розвитку Борівського району на 2016 рік та визначення пріоритетних завдань
наступного року.
За ІІІ квартал поточного року проведено 2 засідань робочої групи з питань
дотримання суб'єктами господарювання законодавства про працю, де було заслухано
звіти керівників щодо проведення комплексу заходів, спрямованих на виконання
законодавства з питань оплати праці.
Робота управління соціального захисту населення районної державної
адміністрації направлена на реалізацію положень Конституції України, практичному
виконанні указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів
України, інших актів законодавчої і виконавчої влади в сфері соціального захисту
населення.
Постійна увага приділяється вирішенню питань соціальної політики; щомісячно
здійснюється аналіз стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати
підприємствами, установами та організаціями в розрізі галузей економіки району.
Зберігається позитивна динаміка зростання номінальної заробітної плати у всіх
галузях економіки. В ІІІ кварталі 2015 року середня заробітна плата штатних
працівників району в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зросла на 202,1
грн. та становить 2577,4 грн. та вище за мінімальну заробітну плату у 1,9 раз.
Згідно статистичних даних станом на 01 жовтня 2015 року заборгованість із
виплати заробітної плати по Борівському району відсутня та протягом ІІІ кварталу не
виникала.
З метою
контролю за додержанням законодавства про працю
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а
також суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними особами в частині
недопущення використання найманої праці без належного оформлення трудових
відносин діє робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення. Протягом кварталу проведено 1 засідання робочої групи.
На обліку в райдержадміністрації перебувають 40 демобілізованих учасників
антитерористичної операції та 2 сім’ї загиблих військовослужбовців в зоні
проведення антитерористичної операції. Затверджено план заходів по вирішенню
соціально-побутових проблем, надання медичної та медично-психологічної допомоги
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній
операції. Спільно з фахівцями Борівської районної лікарні, територіального центру
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соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг)
Борівської
райдержадміністрації, з виїздом на місце проживання, проводяться бесіди з
визначенням потреб, медичні обстеження, за результатами яких складено соціальні
паспорти по кожній сім’ї демобілізованих військовослужбовців. Обстежено 24
учасників АТО та 2 сім’ї загиблих учасників АТО.
Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету на проведення
відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали
участь в АТО, створена та працює робоча група по визначенню осіб, учасників
антитерористичної операції, які потребують відпочинку в санаторно-курортних
закладах Харківської області. З 40 демобілізованих учасників антитерористичної
операції відпочили в санаторії «Березовські мінеральні води» 2 учасника АТО. На
відпочинок та оздоровлення демобілізованих учасників антитерористичної операції
Борівському району виділено 31,5 тис. грн.
Статус учасника бойових дій встановлено 21 учаснику антитерористичної
операції та взято на облік до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги. Для отримання грошової допомоги від Міжнародної
організації з міграції сформовано та направлено списки 265 сім’ї з числа осіб, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 року №185 «Про
затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової
строкової служби» спільно з Ізюмсько-Борівським військоматом ведеться робота по
виплаті допомоги.
З метою своєчасного реагування на існуючі потреби інвалідів, ветеранів війни
та праці спеціалістами управління постійно проводяться обстеження соціальнопобутових умов проживання пільгових категорій громадян, з метою надання їм
всебічної допомоги. Через управління пільгові категорії громадян забезпечуються
відповідними посвідченнями. За 3 квартал 2015 року забезпечено посвідченнями
«Ветеран праці» 5 осіб похилого віку, «Інвалід війни» 1 особа, «Член сім’ї померлого
(загиблого) ветерана війни» 2 особи, видано двом інвалідам війни талони на проїзд.
Для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації за індивідуальним
замовленням на підприємства-виробників надіслано 8 направлень. З початку 2015
року для оздоровлення ветеранів війни закуплено за рахунок субвенції з державного
бюджету 10 путівок на суму 77,2 тис. грн. в санаторії «Бермінводи», санаторій
«Роща».
На обліку по забезпеченню санаторно-курортними путівками перебуває 25
інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, 1 інвалід війни. В період 3
кварталу поточного року оздоровився 1 інвалід загального захворювання та 1 інвалід з
дитинства. Надана допомога на поховання трьох інвалідів війни на суму 4,0 тис.грн.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації проводиться
робота по наповненню Центрального банку даних з проблем інвалідності. В базу
Централізованого банку даних з проблем інвалідності внесено 38 індивідуальних
програм реабілітації (100%).
В звітному періоді видано 10 направлень на виготовлення протезноортопедичних виробів, ортопедичного взуття.
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації
перебуває 133 громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Ведеться
районна база даних автоматизованого обліку постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи та постійно вносяться зміни до неї. З початку року управлінням
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соціального захисту населення спільно з фахівцями структурних підрозділів
райдержадміністрації, селищною та сільськими радами проведено обстеження
житлово-побутових умов 39 сімей, в яких проживають громадяни, постраждалі
внаслідок аварії на ЧАЕС. Протягом звітного періоду управління соціального захисту
населення райдержадміністрації за рахунок державного бюджету сприяло
оздоровленню трьох учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС І
категорії в санаторіях: «Лермонтовський» та «ім. Пирогова» м. Одеса, «Лаванда » м.
Моршин Львівської області.
Постійно приділяється увага дітям-сиротам та дітям з багатодітних і неповних
сімей. Діти-сироти за рахунок коштів місцевого бюджету безкоштовно харчуються в
шкільних закладах.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року
№848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій
відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг» станом на 1 жовтня 2015 року
загальна сума нарахованих субсидій становить 527,3 тис.грн.; субсидію на
придбання твердого палива та скрапленого газу призначено та виплачено 236 сім’ям
на загальну суму 395,2 тис.грн. Працює комісія по розгляду спірних питань при
призначенні всіх видів соціальних допомог, протягом звітного періоду проведено 3
засідання комісії, розглянуто 474 заяв.
Крім того, сім’ям району призначаються різні види державних допомог згідно
діючого законодавства. Станом на 01 жовтня 2015 року державних допомог сім’ям з
дітьми
призначено 1260 сім’ям на загальну суму 3804,4 тис. грн., 222
малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 1298,2 тис. грн., 222 інвалідам з
дитинства та дітям – інвалідам призначено на суму 754,83 тис. грн.
З метою поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт,
позбавлених батьківського піклування, виплачується грошова винагорода прийомним
батькам за надання соціальних послуг в прийомних сім’ях. Так, за звітний період 6
прийомним сім’ям та одному дитячому будинку сімейного типу нараховано допомоги
на загальну суму 167,638 тис.грн.
Заборгованість по виплаті державних соціальних допомог станом на 01 жовтня
2015 року відсутня.
Під постійним контролем знаходиться питання житлово-комунальної галузі
району, об’єктів соцкультпобуту і житла в районі.
Підприємствами житлово-комунального господарства в основному забезпечено
надання усіх обсягів послуг населенню та іншим споживачам. На протязі ІІІ кварталу
2015 року відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації систематично вивчалася
нормативна документація Державного комітету з питань будівництва та архітектури і
Державного комітету з питань житлово-комунального господарства. На протязі
кварталу спеціалістами відділу було відвідано виконком Вищесолоненської сільської
ради, надано методичну та практичну допомогу з питань будівництва та благоустрою
населених пунктів. Звірені списки забудовників та внесені зміни до картотек.
Проводилась робота по перевірці оформлення відповідних документів,
необхідних для установки малих архітектурних форм.
Постійно проводиться моніторинг за рівнем розрахунків за житлово-комунальні
послуги та спожиті енергоносії. Також відділом надано практичну допомогу
виконавчим комітетам селищної та сільських рад в організації заходів щодо
запобігання надзвичайним ситуаціям на водних об’єктах.
В частині мобілізаційної та режимно-секретної роботи постійно контролюється
питання дотримання норм чинного законодавства «Про державну службу», «Про

8

запобігання корупції», «Про державну таємницю», інших нормативно-правових
документів щодо протидії та запобігання зловживань, профілактики злочинності і
корупції. Зроблений аналіз виконання розпоряджень голів обласної та районної
держадміністрацій щодо призову громадян на строкову військову службу в збройних
силах минулих періодів та інших програм що діють в районі (Профілактики
злочинності, Протидії злочинності і корупції, забезпечення діяльності суддів,
комплексної програми профілактики злочинності в Борівському районі на 2011-2016
роки).
Проводилась робота щодо вивчення стану правопорядку, дотримання
громадського порядку, здійснювалася робота щодо організації оборонної роботи та
мобілізаційної підготовки.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводилась робота по
попередженню злочинності, правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед
неповнолітніх, захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт. Протягом ІІІ кварталу 2015
року спільно з кримінальною міліцією у справах дітей, РЦСССДМ проведено 38
рейдів «Вулиця», «Вокзал», «Ринок» в місця масового відпочинку підлітків, під час
яких не було виявлено дітей, які вживали спиртні напої.
Протягом ІІІ кварталу поточного року проведено 16 обстежень сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах, 32 обстеження сімей опікунів,
піклувальників та прийомних сімей.
Станом на 01.10.2015 року на обліку в службі у справах дітей
райдержадміністрації перебуває 6 сімей, в яких виховується 12 дітей. На первинному
обліку знаходяться 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з їх
числа під опікою перебувають 44 дитини, 4 - виховуються в прийомних сім’ях, 10
дітей в дитячих будинках сімейного типу. Фактично на території району проживає 74
дитина даної категорії, із них: 58 дітей проживає в сім’ях опікунів і піклувальників, 16
- виховуються в прийомних сім’ях. З метою запобігання вчинення дітьми
правопорушень, серед дітей проводиться профілактично-попереджувальна робота.
Особлива увага приділяється дітям, які перебувають на внутрішкільному обліку, дітям
із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, та неповнолітнім, що скоїли
злочин та правопорушення. Із даною категорією працівниками служби проведено 10
індивідуальних співбесід. Протягом звітного періоду щодо сумлінного виконання
батьківських обов’язків попереджено 2 батьків.
Районним Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено
уточнення банку даних: багатодітних, малозабезпечених, кризових, молодих сімей
віком до 35 років, обдарованої молоді, студентські сім'ї, молоді підприємці,
проблемної молоді, діти, батьки яких перебувають за кордоном, дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, дітей з функціональними обмеженнями, осіб,
які звільнилися з місць позбавлення волі, осіб, засуджених до покарань не пов'язаних з
позбавленням волі.
Відділом освіти райдержадміністрації спільно з головним спеціалістом у
справах молоді та спорту райдержадміністрації проведені ряд заходів запланованих
квартальним планом роботи. Проводилися наради та семінари-навчання керівників
закладів освіти, заступників директора з виховної роботи, заступників директора з
навчальної роботи. На протязі липня-серпня 2015 року здійснювалася підготовка
навчальних закладів до нового навчального року та проводилося оздоровлення дітей
та учнів загальноосвітніх шкіл Борівського району. План оздоровлення дітей і
підлітків влітку 2015 року виконано.
Питання охорони здоров’я населення району стоять на контролі в
райдержадміністрації, умови, покращення надання медичного обслуговування,
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впровадження програм і заходів галузі охорони здоров’я виносяться на апаратні
наради при голові районної державної адміністрації. Вживаються відповідні заходи
щодо покращення роботи відповідної галузі та якісного надання медичних послуг.
Вживалися заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями
громадян, як пріоритетного напрямку діяльності райдержадміністрації. Систематично
аналізується загальним відділом та іншими структурними підрозділами
райдержадміністрації, в межах повноважень, причини які породжують звернення
громадян.
З метою вирішення проблем та усунення явищ, що негативно сприймаються
громадськістю, за участю керівництва райдержадміністрації, проводяться «Дні
віддаленого села», виїзні зустрічі з мешканцями місцевих рад, трудовими колективами
району.
Головним завданням щодо роботи із зверненнями громадян протягом звітного
періоду районна державна адміністрація вважала попередження надходження заяв і
скарг, вивчення і усунення причин, що їх породжують. З цією метою населення через
районну газету постійно інформується про напрями діяльності з роз’ясненням
найбільш гострих суспільно-важливих проблем та відповіді на характерні запитання
громадян. Значний внесок в роботу щодо попередження скарг і заяв вносить
проведення в районі «круглих столів», «гарячих ліній», користуються популярністю у
населення постійні рубрики в газеті «Трудова слава» під назвою «Запитували –
відповідаємо», «Актуальне інтерв’ю», та інші.
Клубними закладами культури району протягом звітного періоду проведено 973
масових заходів та молодіжних дискотек (охоплено близько 153,9 тис.чол.): дитячі
ранки, тематичні вечори та концерти до професійних та державних свят.
Бібліотечними закладами району проведено: тематичні полички, книжкові
виставки, бібліографічні обзори, інформаційні години, дитячі ранки, тематичні вечори,
конкурсні заходи для дітей та підлітків, згідно затверджених планів заходів. Протягом
ІІІ кварталу поточного року проведено близько 139 масових заходів з читачами.
Значна робота проводиться працівниками культури по виготовленню
документації на пам’ятки історії (Братські могили): паспорти, облікові картки,
історичні довідки.
У ІІІ кварталі 2015 року в районі було проведено ряд культурно-мистецьких та
масово-культурних заходів запланованих планом роботи на ІІІ квартал 2015 року:
День працівника державної податкової служби, Міжнародний День кооперації, День
Державного Прапору України, День незалежності України, День знань, День
підприємця, День фізичної культури і спорту, День працівників нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості, День партизанської Слави, Всеукраїнський день
бібліотек, Дні села, різноманітних спортивних змагань та заходів, проведено конкурс
на кращу підготовку до нового навчального року серед начальних закладів району,
організовано участь аматорів народного мистецтва району в регіональних естафетах,
оглядах, фестивалях.
Відповідно Регламенту районної державної адміністрації пропозиції управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів до плану роботи райдержадміністрації
погоджуються відповідно розподілу обов’язків заступниками та керівником апарату
райдержадміністрації. За виконанням планів налагоджено дієвий контроль
керівництвом райдержадміністрації.
Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації
проводилася робота щодо уточнення персональних даних реєстру виборців мешканців
району.
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Всі структурні підрозділи райдержадміністрації підтримують зворотній зв’язок з
виконавчими комітетами селищної та сільських рад, спільно з ними вирішуються
питання організації та проведення професійних, державних та районних свят,
надається методично-консультативна допомога в межах компетенції структурних
підрозділів та норм діючого законодавства.
Протягом кварталу поточного року проведено роботу щодо підготовки та
обробки нагородних документів, їх упорядкуванню, систематизації та обліку,
проведенню урочистих заходів з вручення нагород. Так, за ІІІ квартал поточного року
за досягнення значних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах
діяльності, сприянні розвитку місцевого самоврядування в Борівському районі було
нагороджено відзнаками Борівської районної державної адміністрації та Борівської
районної ради 8 мешканців та 13 трудових колективів району, підготовлено 3 спільних
розпорядження про відзначення Почесними грамотами та Подяками Борівської
районної державної адміністрації та Борівської районної ради.
На протязі ІІІ кварталу 2015 року вживались заходи щодо поглиблення
координації зусиль по взаємодії з органами місцевого самоврядування у вирішенні
невідкладних проблем соціально-економічного розвитку району.
Проведено комплексну перевірку виконавчого комітету Вищесолоненської
сільської ради по здійсненню делегованих повноважень органів виконавчої влади з
послідуючим розглядом на засіданні колегії райдержадміністрації (16.09.2015 року).
Постійно надавалася практична допомога виконкомам селищної та сільських рад по
забезпеченню контролю за виконанням Законів України, Указів, розпоряджень
Президента України, Постанов Уряду, розпоряджень голів обласної та районної
державних адміністрацій. З метою надання консультативної та методичної допомоги,
підвищення ефективності роботи виконавчих комітетів місцевих рад, значна увага
приділяється навчанню кадрів. Щомісячно, згідно планів навчань, організовуються і
проводяться навчання начальників управлінь і відділів райдержадміністрації,
селищного та сільських голів, їх секретарів, згідно розробленої тематики.
На виконання п.7 постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 1999 року
№339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» та з метою
аналізу і підбиття підсумків роботи виконавчих комітетів місцевих рад, в частині
виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, від виконавчих органів
сільських та селищної ради запрошувалася інформація відповідної форми про
виконання делегованих повноважень.
З метою підвищення виконавської дисципліни фахівцем з контролю, згідно
графіка, проводяться перевірки управлінь, відділів, секторів, а також виконкомів
селищної та сільських рад. В усіх відділах та управліннях райдержадміністрації, згідно
інструкції по діловодству, визначені відповідальні працівники на яких покладені
обов’язки з виконання контрольних документів.
Сектор масових комунікацій райдержадміністрації постійно сприяє публікації в
районній газеті матеріалів про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації,
висвітленню ними актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного
характеру. За звітний період опубліковано 46 таких матеріалів.
Основним напрямом роботи сектору масових комунікацій райдержадміністрації
є плідна робота з політичними партіями та громадськими організаціями, установлення
і підтримання діалогу між представниками політичних партій, громадських
організацій з органами виконавчої влади, яка протягом кварталу є позитивна. Цьому
сприяє проведення засідань Громадської ради та «круглих столів», які здійснюються
за участю голови райдержадміністрації і які систематично проводяться, згідно
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затверджених планів роботи. Сектором також підтримується зв’язок з керівниками
релігійних громад, вони залучаються до проведення панахид, молебнів, в рамках
районних планів, які передбачають проведення таких заходів.
Структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, згідно плану роботи
на ІІІ квартал 2015 року, була проведена відповідна робота щодо вирішення низки
кадрових питань, організаційного, правового, фінансово-господарського забезпечення,
діловодства та архівної справи в діяльності районної державної адміністрації.
Районною державною адміністрацією протягом ІІІ кварталу 2015 року
вживалися заходи щодо безумовного виконання затверджених планів роботи, а також
завдань, визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами
щодо розвитку регіонів та реалізації повноважень, визначених Законом України «Про
місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були передбачені планом
роботи райдержадміністрації, виконані.

Керівник апарату районної
державної адміністрації
/Сватовська О.Г. /
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