1. Звіт про виконання плану роботи райдержадміністрації за I квартал 2016
року направити заступникам голови та керівнику апарату районної державної
адміністрації до відома.
2. Цей звіт розглянути на апаратних нарадах заступників голови та
керівника апарату райдержадміністрації з керівниками структурних підрозділів
районної державної адміністрації.
3. Попередити керівників структурних підрозділів райдержадміністрації
про персональну відповідальність за якість та зміст звітів про виконання планів
роботи райдержадміністрації, суворо дотримуватися термінів надання інформації
та їх погодження із заступниками голови райдержадміністрації та керівником
апарату, інформації надавати відповідно до Регламенту райдержадміністрації.
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ЗВІТ
про виконання управліннями, відділами
та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації плану роботи
районної державної адміністрації на І квартал 2016 року
Відповідно Регламенту районної державної адміністрації план роботи
райдержадміністрації на I квартал 2016 року, був затверджений розпорядженням
голови райдержадміністрації від 25.12.2015 року № 305. Відділом організаційної
роботи апарату райдержадміністрації проведено аналіз його виконання. Так,
управління, відділи, сектори та інші структурні підрозділи райдержадміністрації
в установлені терміни надали до відділу організаційної роботи апарату
райдержадміністрації звіти про виконання плану за I квартал 2016 року,
заздалегідь погоджені із заступниками голови та керівником апарату
райдержадміністрації, відповідно до розподілу обов’язків.
Робота районної державної адміністрації протягом кварталу була
направлена на реалізацію положень Конституції України, здійснення
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.
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Протягом І кварталу поточного року основну увагу було зосереджено на
виконанні пріоритетних напрямів роботи районної державної адміністрації,
поліпшенню питань соціально-економічного розвитку району. Заходи, що були
передбачені планом роботи райдержадміністрації на І квартал 2016 року, в
основному виконані.
З метою закріплення позитивних тенденцій соціально-економічного
розвитку району, та 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
районної державної адміністрації. За звітний період відбулося 1 планове
засідання колегії райдержадміністрації та 1 спільне засідання колегії
райдержадміністрації та адміністративно-господарського активу району за участі
начальників управлінь і відділів райдержадміністрації, районних служб та
територіальних структур органів виконавчої влади, керівників організацій,
підприємств та установ району, сільських та селищного голів, керівників
сільськогосподарських підприємств району, на яких було розглянуто 7
актуальних питань:
Засідання 17.02.2016 року - 4 питання на розгляд колегії:
- Про підсумки виконання бюджету Борівського району за 2015 рік та завдання
на 2016 рік.
- Про виконання пріоритетних напрямів діяльності Борівської районної
державної адміністрації за 2015 рік.
- Про підсумки роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації та
органах місцевого самоврядування у 2015 році.
- Про стан реалізації державної кадрової політики у Борівській районній
державній адміністрації.
Засідання 16.03.2016 року – 3 питання на розгляд спільного засідання
колегії райдержадміністрації та адміністративно-господарського активу району:
- Про хід підготовки сільськогосподарських підприємств Борівського району до
проведення комплексу весняно-польових робіт у 2016 році та заходи щодо їх
матеріально-технічного і фінансового забезпечення.
- Про роботу виконавчого комітету Богуславської сільської ради по здійсненню
делегованих повноважень органів виконавчої влади.
- Про стан роботи з контрольними документами в Борівській районній державній
адміністрації протягом 2015 року.
За підсумками засідань колегії щодо покращення соціально-економічного
розвитку району були прийняті відповідні рішення засідання колегії. Заступники
голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів
райдержадміністрації, галузеві керівники, голова громадської організації
роботодавців Борівського району та інші члени колегії і запрошені активно
беруть участь в обговоренні питань винесених на засіданнях колегії районної
державної адміністрації.
Проаналізувавши та обговоривши стан справ винесених питань та
враховуючи рішення колегії райдержадміністрації головою районної державної
адміністрації було прийнято 7 розпоряджень щодо посилення та удосконалення
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роботи з зазначених питань, які взяті під контроль структурними підрозділами
райдержадміністрації.
Згідно Регламенту райдержадміністрації першого та третього понеділка
місяця
проводяться апаратні наради при голові райдержадміністрації з
керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, а другого вівторка
місяця - розширена апаратна нарада райдержадміністрації.
Вся діяльність роботи райдержадміністрації спрямована на безумовне
дотримання законності у підготовці проектів розпоряджень голови
райдержадміністрації. Особлива увага звертається на виконання актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної
та районної державних адміністрацій, питань, пов’язаних з соціальноекономічним розвитком району.
Під постійним контролем знаходяться питання фінансування соціальних
виплат та заробітної плати з держаного та місцевих бюджетів.
Фінансовим управлінням райдержадміністрації протягом І кварталу 2016
року проводилися наради з керівниками бюджетних установ з питань виконання
бюджету за 2015 рік та напрями роботи на 2016 рік. Систематично проводилися
навчання спеціалістів фінансового управління по вивченню законодавчих та
нормативних актів фінансового спрямування. Проводився щоденний моніторинг
виконання доходної частини бюджету та щоденний контроль за розрахунками 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.
Працівники фінансового управління брали участь в перевірці правильності
формування селищного та сільських бюджетів, кошторисів витрат на утримання
бюджетних установ в межах наявних коштів на рахунках.
В агропромисловому комплексі району продовжується реалізація заходів з
реформування земельних і майнових відносин, впровадження інтенсивних
методів господарювання. Відповідно до плану роботи в управлінні
агропромислового розвитку райдержадміністрації ведеться робота по виконанню
галузевих програм розвитку виробництва сільськогосподарської продукції.
Щосереди в управлінні проводяться апаратні наради з робочих питань, в яких
приймають участь всі спеціалісти управління.
Виробничим
відділом
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
проведена
робота
з
сільськогосподарськими
підприємствами по підготовці та проведенню весняно-польової кампанії.
Протягом лютого-березня здійснено об’їзд господарств району спільно із
представниками насіннєвої інспекції та інспекції захисту рослин з питань
підготовки посівного матеріалу ярих культур. Розроблений план проведення
весняно – польових робіт в агропідприємствах району. До господарств доведена
орієнтована структура посівних площ на 2016 рік. Згідно плану весняно –
польових робіт в сільськогосподарських підприємствах необхідно підживити
озимину на площі 14 тис.га. Станом на 01.04.2016 р. агрозахід проведений на
площі 15.3 тис га. Ведеться закупівля елітного насіння в дослідних
господарствах області. Кондиційність насіння ярових зернових та зернобобових
культур складає 100%. Забезпеченість протруйниками становить 100%,
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гербіцидами 100%. Господарствами закуплено достатня кількість мінеральних
добрив для підживлення озимих культур.
В зимовий період працівники, які зайняті в рослинництві, пройшли
щорічний медогляд. З ними проведено курсове навчання та інструктаж щодо
безпечних умов праці.
В проведенні комплексу весняно – польових робіт задіяно в цілому по
району 172 трактори, 195 культиваторів, 180 зернових сівалок, а також агрегатів
безполицевого обробітку. Загальна забезпеченість паливно-мастильними
матеріалами становить 110 %.
Сільськогосподарські підприємства повністю забезпечені своїми
механізаторськими кадрами. У січні 2016 року на базі Харківського аграрного
університету агрономи агропідприємств району пройшли навчання.
В галузі тваринництва виробництво молока на рівні минулого року,
реалізація м’яса значно зменшилася. За квартал вироблено 1118 тонн молока (84 тонн, 93 %), реалізовано м’яса – 7,4 % (-19,5 тонн, 28 %), вироблено м’яса –
50,8 тонн (-15,4 тонн, 77%). Поголів’я великої рогатої худоби складає 2219
голів, свиней 277 голів. В цілому зменшення поголів’я ВРХ пов’язане з
переводом ТОВ СК «Восток» 133 голів телиць та 28 корів в інші райони. В СВК
а/ф «Солоненське» зменшили поголів’я свиней на 170 голів.
У березні 2016 року відбулася нарада з керівниками та зооветеринарними
спеціалістами господарств району, де було розглянуто питання – «Про хід
зимівлі худоби». На протязі І кварталу поточного року проводилася робота по
ідентифікації худоби. В цілому по району проідентифіковано 96 % наявного
поголів’я великої рогатої худоби. У січні 2016 року управлінням розроблено
зведений план розвитку агропромислового комплексу та сільських територій на
2016 рік, по якому коло сільськогосподарських підприємств буде працювати
протягом року.
Щомісяця проводилося декларування зерна, що знаходиться на зберіганні у
суб’єктів виробництва зерна, а також моніторинг цін сільськогосподарської
продукції на позабіржовому ринку. Щомісяця проводиться аналіз заробітної
плати в сільгосппідприємствах. За січень – лютий 2016 року середня заробітна
плата одного штатного складає 2860 грн., що більше на 11,7% ніж минулого
року. Заборгованість із виплати заробітної плати на звітну дату відсутня.
З метою недопущення надзвичайних ситуацій під час льодоходу та повені
в господарствах створені мобільні оперативні загони. Вжито заходів щодо
приведення у належний стан складів міндобрив та отрутохімікатів у зонах
можливого підтоплення. Зроблений розрахунок потреби в коштах
сільськогосподарських підприємств району на весняно-польові роботи 2016
року.
Основним напрямом роботи сектору
масових комунікацій апарату
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 Координаційних рад
та круглих столів, які діють при голові райдержадміністрації і які регулярно
проводяться, згідно затверджених планів роботи. Сектором також підтримується
зв’язок з керівниками релігійних громад, вони залучаються до проведення
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панахид, молебнів, в рамках районних планів які передбачають проведення
таких заходів.
Сектор масових комунікацій апарату райдержадміністрації постійно
сприяє публікації в районній газеті та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації матеріалів про роботу структурних підрозділів
райдержадміністрації, висвітленню ними актуальних питань соціальноекономічного, суспільно-політичного характеру, за звітний період опубліковано
46 таких матеріалів.
Протягом І кварталу 2016 року сектором масових комунікацій апарату
райдержадміністрації розроблені організаційні заходи по проведенню в районі
Дня Соборності України, Дня визволення Борівщини від німецько-фашистських
загарбників та Міжнародного Жіночого Дня, які повністю виконані. Проведення
цих заходів та матеріали відповідної тематики публікувались на сторінках
районної газети «Трудова слава» та офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
Відповідно до графіка проведення «гарячих ліній» було організовано і
проведено в районній редакції газети «Трудова слава» 3 «Гарячі лінії»:
- за участі Шутька Сергія Павловича, заступника голови районної державної
адміністрації, Суржик Олени Миколаївни, заступника начальника управління
соціального захисту населення райдержадміністрації, Буряк Ольги Миколаївни,
начальника відділу субсидій управління соціального захисту населення
райдержадміністрації та Богуславської Валентини Федорівни, начальника
відділу Ізюмського об’єднаного Управління Пенсійного Фонду України
Харківської області (26.01.2016 року);
- за участі Кіяна Віталія Олексійовича, голови райдержадміністрації (02.03.2016
року) з подальшим висвітленням на сторінках місцевої газети;
- за участі Федченка Сергія Володимировича, першого заступника голови
райдержадміністрації, Масельського Олександра Івановича, начальника
Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області,
Шокуна Дениса Володимировича, начальника Борівського відділення поліції
Ізюмського відділу поліції Головного управління Національної поліції в
Харківської області, Бєсєдіна Олександра Юрійовича, військового комісара
Борівського районного військового комісаріату (22.03.2016 року).
Продовжується практика проведення виїзних днів прийому громадян до
населених пунктів району, згідно затверджених графіків виїзду. Значна увага
приділяється організації та проведенню особистого прийому громадян. Згідно з
затвердженими графіками особистий прийом здійснюється у встановлені дні та
години головою, заступниками голови райдержадміністрації, проводяться виїзні
прийоми громадян в населених пунктах району.
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 що
породжують звернення громадян.
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 через районну газету постійно інформується населення про
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напрямки 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 заходи.
Питання роботи із зверненнями громадян в державних органах виконавчої
влади та місцевого самоврядування на протязі звітного періоду розглядалося на
засіданні колегії Борівської райдержадміністрації, за рішенням колегії було
прийнято відповідне розпорядження з даного питання.
Вживались заходи щодо вдосконалення роботи по розгляду письмових
звернень громадян. Особлива увага приділялась зверненням пільгових категорій
населення та громадян, які потребують соціального захисту і підтримки.
Протягом кварталу поточного року проведено роботу щодо підготовки та
обробки нагородних документів, їх упорядкуванню, систематизації та обліку,
проведенню урочистих заходів з вручення державних нагород. Так, за І 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 14 мешканців району, підготовлено 2
спільних розпорядження про відзначення Почесними грамотами та Подяками
Борівської районної державної адміністрації та Борівської районної ради.
На протязі І кварталу 2016 року вживались заходи щодо поглиблення
координації зусиль по взаємодії з органами місцевого самоврядування у
вирішенні невідкладних проблем соціально-економічного розвитку району.
В період з 09 по 10 березня 2016 року проведено комплексну перевірку
виконавчого комітету Богуславської сільської ради по здійсненню делегованих
повноважень органів державної виконавчої влади з послідуючим розглядом на
засіданні колегії райдержадміністрації. 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 відділів і управлінь,
завідувачів секторів райдержадміністрації, селищного та сільських голів,
секретарів виконкомів рад, згідно розробленої тематики.
З метою підвищення виконавської дисципліни структурними підрозділами
апарату райдержадміністрації, згідно графіка, проводяться перевірки відділів,
управлінь, секторів а також виконкомів селищної та сільських рад району. В усіх
відділах та управліннях райдержадміністрації, згідно інструкції по діловодству,
призначені відповідальні працівники, на яких покладені обов’язки з виконання
контрольних документів.
Діяльність райдержадміністрації спрямовувалася на стабілізацію
соціально-економічної ситуації в районі, підвищення виконавчої дисципліни,
проведення організаційних заходів, «круглих столів» з питань розвитку
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підприємництва в районі, проведення щотижневого моніторингу цін на продукти
харчування, які підлягають державному регулюванню, забезпечення мережі
торгівельних точок, сприяння розширення побутових послуг на селі.
Сектором економічного розвитку і торгівлі районної державної
адміністрації підготовлено Програму соціально-економічного розвитку району
на 2016 рік та затверджено рішенням на черговому пленарному засіданні ІII сесії
VIІ скликання рішенням Борівської районної ради.
Протягом кварталу вживались заходи щодо поглиблення координації
зусиль по взаємодії з органами місцевого самоврядування у вирішенні
невідкладних проблем соціально-економічного розвитку району. Так, сектор
економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації спільно з виконавчими
комітетами селищної та сільських рад координує роботу за дотриманням
підприємствами всіх форм власності вимог відповідних нормативних документів
та по забезпеченню систематичного побутового обслуговування населення,
створення умов для підтримки та пріоритетного розвитку малого
підприємництва у сфері торгівельного, побутового обслуговування.
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. Райдержадміністрація разом з виконкомами
сільських рад району прикладають максимуму зусиль щодо забезпечення
подальшого розвитку сфери побутового обслуговування населення, створення
умов для залучення інвестицій у розвиток мережі об’єктів побуту,
запровадження сучасних стандартів побутового обслуговування, поширення у
віддалених населених пунктах району виїзних форм обслуговування, створення
необхідної кількості підприємств побуту, що надають соціальні послуги.
Проводилися засідання міжгалузевої ради підприємців, робочої групи з
координації дій органу виконавчої влади щодо забезпечення податкових та
інших надходжень передбачених державним бюджетом України. Також в районі
створена та діє Координаційна рада з питань дорожнього руху при
райдержадміністрації, засідання якої проводяться згідно графіку, затвердженого
головою райдержадміністрації.
Сектором економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
проводиться робота по впорядкуванню маршрутної мережі та охоплення
автобусним сполученням населених пунктів району. Згідно звернень селищного
та сільських голів району надаються узгоджені пропозиції перевізникам району
щодо покращення транспортного обслуговування населення.
В цілому по району система торгівлі налічує 168 об`єктів ( магазини,
кіоски, торгівельні павільйони), 11 об’єктів громадського харчування (кафе). На
території Борівського району функціонує 2 торгівельних майданчики (смт.
Борова та с. Піски – Радьківські).
Сектором економічного розвитку і торгівлі районної державної
адміністрації проведені співбесіди з головами селищної та сільських рад району
щодо Плану розвитку внутрішньої торгівлі в районі на наступні роки та
дислокації торгівельної мережі району.
Центром надання адміністративних послуг Борівської районної державної
адміністрації за I квартал 2016 року було надано 1094 послуги.
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На протязі І кварталу 2016 року постійна увага приділялася вирішенню
питань соціальної політики. Управлінням соціального захисту населення
райдержадміністрації щомісячно проводився аналіз рівня заробітної плати
працівників району в розрізі видів економічної діяльності, моніторинг стану
заборгованості заробітної плати. Проведено 3 засідання робочої групи з питань
дотримання суб’єктами господарювання законодавства про працю, на яких
заслуховувалися звіти керівників суб’єктів господарювання щодо підвищення
оплати праці, введення мінімального гарантованого її рівня, погашення
заборгованості з виплати заробітної плати. Одним із напрямків роботи робочої
групи є зменшення частки працюючих, які отримують заробітну плату нижчу
або на рівні мінімальної. В результаті проведеної роботи кількість працюючих,
які отримують заробітну плату нижчу за мінімальну значно скоротилася.
Зберігається позитивна динаміка зростання номінальної заробітної плати у
всіх галузях економіки. В І кварталі 2016 року середньомісячна заробітна плата
становить 2821,5 грн, що на 340,1 грн більше в порівнянні з аналогічним
періодом 2015 року, або на 13,7 % та відповідає 204,8 % прожиткового мінімуму
для працездатної особи та законодавчо встановленому розміру заробітної плати
(1378,0 грн.).
Згідно даних Головного управління статистики Харківської області
заборгованість із виплати заробітної плати по Борівському району станом на
01.03.2016 року обліковувалася за Борівським відділом районного відділу
електромереж та Борівським відділом енергозбуту Акціонерної кампанії
«Харківобленерго» у сумі 164,7 тис.грн.
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 І кварталу 2016 року проведено 1
засідання робочої групи.
З метою розвитку соціального партнерства в районі діє тристороння
соціально-економічна рада. Протягом звітного періоду проведено 2 засідання, де
обговорено організацію проведення обласного конкурсу на звання «Кращий
роботодавець року».
Проводилася робота по перевіркам суб'єктів господарювання різних
форм власності щодо дотримання Закону України «Про охорону праці».
Проведено 3 перевірки, за результатами яких виявлено порушення
діючого законодавства керівниками та посадовими особами та складені
приписи на усунення виявлених порушень.
Протягом І кварталу поточного року на обліку в управлінні перебувало 55
«Учасників Бойових дій», з них 1 сім’я загиблого військовослужбовця в зоні
проведення антитерористичної операції (далі АТО) та 3 дітей загиблих
військовослужбовців. Затверджено план заходів по вирішенню соціальнопобутових потреб, надання медичної та медично-психологічної допомоги
демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній
операції. Спільно з фахівцями Борівської районної лікарні, територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Борівської
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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.
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. На черзі на
санаторно - курортне оздоровлення перебувають 2 учасники АТО.
З метою посилення соціального захисту, надання додаткових гарантій в
частині поліпшення фінансово-матеріального стану демобілізованих учасників
АТО, учасників АТО, які отримали поранення, сімей, члени яких загинули під
час проведення АТО, рішенням Борівської районної ради VІ сесії VІІ скликання
від 16 лютого 2016 року затверджено Порядок про Комісію з питань надання
одноразової матеріальної допомоги, демобілізованим учасникам АТО,
учасникам АТО, які отримали поранення, сім’ям, члени яких загинули під час
проведення АТО, які є
мешканцями Борівського району. Спільним
розпорядження голови Борівської районної державної адміністрації та голови
Борівської районної ради від 17.02.2016 року № 37/13 затверджено склад
Комісії. З метою отримання грошової допомоги від Міжнародної організації з
міграції сформовано та направлено списки сімей з числа осіб, які переміщуються
з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535
«Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та
юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим
особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України
або району проведення антитерористичної операції» за І квартал 2016 року
проведено 2 засідання комісії. Допомогу виплачено 4 особам на суму 6468 грн.
та прийнято рішення про виплату допомоги 6 особам на суму 7664 грн.
Через управління соціального захисту населення райдержадміністрації
пільгові категорії громадян забезпечуються відповідними посвідченнями. За 1
квартал 2016 року видано посвідчення «Багатодітна сім’я» 24 батькам та
посвідчення «Дитини з багатодітної сім’ї» 44 дітям, «Член сім’ї загиблого
померлого ветерана війни» 1 особі. Відповідно до індивідуальних програм
реабілітації та довідок лікарсько-консультативної комісії у першому кварталі
2016 року для виготовлення технічних та інших засобів реабілітації за
індивідуальним замовленням на підприємства-виробники надіслано 8
направлень.
Управлінням проводиться робота по наповненню Централізованого банку
даних з проблем інвалідності. В базу Централізованого банку даних з проблем
інвалідності внесено 66 індивідуальних програм реабілітації (100%). В звітному
періоді видано 35 направлень на виготовлення протезно-ортопедичних виробів
та ортопедичного взуття. З початку 2016 року для оздоровлення інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства закуплено 3 путівки на суму
22,3 тис. грн. в санаторії «Бермінводи» та «Роща». На обліку по забезпеченню
санаторно-курортними путівками перебуває 36 інвалідів загального
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захворювання та інвалідів з дитинства, 6 інвалідів війни. Виплачуються
відповідні компенсації, передбачені законодавством України. Компенсацію на
бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобіля, компенсацію на
транспортне обслуговування виплачено 24 інвалідам на суму 3,5 тис.грн.
Надано допомогу на поховання одному інваліду війни на суму 1337,2.грн. З
початку року одноразова матеріальна допомога інвалідам, дітям-інвалідам та
непрацюючим малозабезпеченим особам надана 3 громадянам на суму 1611 грн.
На
обліку
в
управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації перебуває 135 громадян, які постраждали від аварії на
Чорнобильській АЕС. На території району проживає 3 дружини померлих
громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
При райдержадміністрації діє координаційна рада з питань соціального
захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На
черговому засіданні, яке відбулося 30.03.2016 року розглядалися питання щодо
відзначення 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи та вирішувалися проблемні
питання, пов’язані із соціальним захистом постраждалих громадян.
Підтримується в актуальному стані районна база даних автоматизованого
обліку постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до баз
даних формується звіт щодо чисельності громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи. З початку року управлінням соціального захисту
населення райдержадміністрації разом з селищною та сільськими радами району
проведено обстеження житлово-побутових умов 38 сімей, в яких проживають
громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Одне з важливих місць у соціальному захисті постраждалих громадян
займає санаторно-курортне лікування і оздоровлення. На черзі в управлінні
соціального захисту населення для санаторно-курортного лікування перебувають
6 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Оздоровлення заплановано на
літо-осінь 2016 року.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р.
№848
«Про спрощення
порядку
надання
населенню
субсидій
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» протягом 1
кварталу 2016 року нараховано субсидій 3839 сім’ям на загальну суму
24159,35 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають житлово-комунальні
послуги з початку року 12201,3 тис.грн. Заборгованість станом на 01.04.2016
року житлово-комунальним підприємствам становить 22102,1 тис.грн.
Згідно розпорядження голови районної державної адміністрації працює
комісія по розгляду спірних питань при призначенні всіх видів соціальних
допомог. Протягом 1 кварталу 2016 року проведено 3 засідання комісії,
розглянуто 55 звернень громадян. Крім того, сім’ям району призначаються різні
види державних допомог згідно діючого законодавства.
За 1 квартал 2016 року державні допомоги сім’ям з дітьми призначено
1037 сім’ям на загальну суму 3730,9 тис. грн. Державну соціальну допомогу
призначено 248 малозабезпеченій сім’ї на загальну суму 1688,6 тис. грн.
Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам
призначено 213 інвалідам на суму 876,3 тис. грн.
З метою поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей – сиріт,
позбавлених батьківського піклування грошова винагорода прийомним батькам
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за надання соціальних послуг в прийомних сім’ях виплачується 6 прийомним
сім’ям та одному дитячому будинку сімейного типу. За звітний період допомогу
нараховано на загальну суму 187,0 тис.грн.
Заборгованість по виплаті державних соціальних допомог станом на 01
квітня поточного року відсутня.
Під постійним контролем знаходиться питання безперебійної роботи
житлово-комунальної галузі району, об’єктів соцкультпобуту в районі.
Підприємствами житлово-комунального господарства в основному
забезпечено надання усіх обсягів послуг населенню та іншим споживачам. На
протязі І кварталу 2016 року відділом містобудування, архітектури, житловокомунального
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.
Протягом кварталу було відвідано виконкоми Богуславської та
Гороховатської сільських рад, під час чого було надано методичну та практичну
допомогу з питань будівництва та благоустрою населених пунктів. Списки
забудовників звірені та внесені зміни до картотеки.
Згідно з планом роботи підготовлені заходи та розпорядження голови
райдержадміністрації щодо проведення в районі щорічної Всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля», І тур якої було розпочато з кінця березня
поточного року.
Проводилася робота по перевірці оформлення відповідних документів,
необхідних для установки малих архітектурних форм.
Постійно проводиться моніторинг за рівнем проплати за житловокомунальні послуги та спожиті енергоносії.
В частині мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи постійно
контролюється питання дотримання Законів України
«Про державну
таємницю», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента
«Про часткову мобілізацію», інших нормативно-правових документів щодо
призову громадян на строкову військову службу. Проводилась робота щодо
вивчення стану правопорядку, дотримання громадського порядку, здійснювалася
робота щодо організації оборонної роботи та мобілізаційної підготовки.
В районі проведено цілий комплекс заходів з мобілізаційної підготовки,
видано низку розпоряджень голови районної державної адміністрації стосовно
проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів, бронювання
військовозобов’язаних, тощо. З даного питання налагоджено взаємодію між
державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, військовим
комісаріатом, правоохоронними органами. В районі ініційовано перевірки
підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань організації
обліку військовозобов’язаних.
Установам, підприємствам та організаціям району постійно надається
методично-консультативна допомога з вищевказаних питань. В районній
державній адміністрації постійно проводиться робота щодо контролю за
дотриманням законодавства України з охорони державної таємниці.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводилась робота по
попередженню злочинності, правопорушень, бездоглядності та безпритульності
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серед неповнолітніх, захисту прав дітей, зокрема дітей – сиріт. Протягом І
кварталу 2016 року спільно з інспектором Борівського відділу Ізюмського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області,
РЦСССДМ проведено 9 рейдів «Вулиця», «Вокзал», «Ринок» в місця масового
відпочинку підлітків.
Протягом І кварталу поточного року проведено 15 обстежень сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 29.03.2016 року в службі
у справах дітей райдержадміністрації на первинному обліку знаходяться 52
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З їх числа під опікою
перебувають 30 дітей, 13-виховуються в прийомних сім’ях, 10 дітей в дитячих
будинках сімейного типу, 15 дітей, які прибули з інших територій. Фактично на
території району проживає 57 дітей даної категорії.
Протягом звітного періоду до адміністративної відповідальності
притягнуто 5 батьків за ухилення від виконання батьківських обов’язків. З
метою запобігання вчинення дітьми правопорушення, 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 15
індивідуальних бесід.
Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проводиться 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. В районі
продовжує працювати спеціальна соціальна служба – мобільний
консультативний пункт, діяльністю якого охоплено 8 шкіл району: проводяться
тренінги, лекції, надається психологічна, соціально-медична, юридична та
інформаційні консультації. Проводиться підготовча робота щодо літнього
відпочинку дітей та підлітків.
Питання охорони здоров’я населення району стоять на контролі в
райдержадміністрації, умови, покращення надання медичного обслуговування,
впровадження програм і заходів галузі охорони здоров’я виносяться на наради
районної державної адміністрації. Вживаються відповідні заходи по покращенню
роботи відповідної галузі.
Відділом освіти 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. Протягом кварталу поточного року працівниками
відділу освіти райдержадміністрації були проведені рейди відвідування уроків
по всіх закладах освіти району.
Згідно плану роботи 19 лютого 2016 року було проведено засідання колегії
відділу освіти райдержадміністрації, де на розгляд були винесені питання
виконання Програми соціально-економічного розвитку системи освіти району у
2015 році, порядок проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх
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та позашкільних навчальних закладів Борівського району, організацію
харчування в закладах освіти району та інше.
В закладах освіти району
проводилися місячники військово-патріотичного виховання, присвячені Дню
визволення Борівщини від німецько-фашистських загарбників та Дню виведення
радянських військ з Афганістану.
Протягом І кварталу поточного року проведено 9 районних спортивних
змагань між учнями загальноосвітніх навчальних закладів, проводилася
підготовка документації для замовлення атестатів та свідоцтв про отримання
загальної середньої освіти та проведена державна атестація Першотравневої
ЗОШ І-ІІІ ступенів за новими критеріями, ведеться підготовка до проведення
державної атестації Піско-Радьківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Аналізуючи роботу за І квартал 2016 року відділу культури та туризму
райдержадміністрації можна зауважити, що клубними закладами культури
району проведено 1129 масових заходів та молодіжних дискотек, охоплено
111,453 тис.чол. Організовані різдвяні щедрівки та колядки, дитячі ранки,
тематичні вечори та концерти до Дня визволення Борівщини, молодіжні масові
заходи до Дня Святого Валентина, заходи до Дня виводу військ з Афганістану,
святковий концерт до 8-го Березня, професійні свята.
У березні місяці поточного року Борівський район взяв участь у обласному
масовому конкурсі «Вічне слово Кобзаря», районним Будинком культури було
проведено районний фестиваль «Заспіваймо друзі».
Бібліотечними закладами проведено: тематичні полички книжкові
виставки, бібліографічні обзори, інформаційні години, дитячі ранки, тематичні
вечори, конкурсні заходи для дітей та підлітків, згідно затверджених планів
заходів. Протягом І кварталу поточного року проведено близько 177 масових
заходів з читачами, які відвідало 16,746 тис.читачів.
За І квартал 2016 року у закладах культури району проведено 4 поточних
ремонти на суму 5,3 тис.грн., покращено матеріально-технічну базу закладів на
загальну суму 14.5 тис.грн. Всього залучено 19,8 тис.грн.
Структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, згідно плану
роботи на І квартал 2016 року проведена відповідна робота щодо вирішення
низки кадрових питань, організаційного, правового, фінансово-господарського
забезпечення, роботи з публічною інформацією, супроводження Державного
реєстру виборців, комп’ютерного забезпечення та в цілому діяльності апарату
районної державної адміністрації.
Продовжується робота щодо підвищення ефективності діяльності штабів,
робочих груп та інших діючих консультативно-дорадчих органів при
райдержадміністрації. Постійно вносяться зміни та оновлюються склади
дорадчих органів, ведеться контроль їх засідань. Станом на 5 квітня 2016 року
функціонує 56 консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів.
Відповідно Регламенту районної державної адміністрації пропозиції
структурних підрозділів до плану роботи райдержадміністрації погоджуються із
заступниками та керівником апарату відповідно розподілу обов’язків. За
виконанням
планів
налагоджено
дієвий
контроль
керівництвом
райдержадміністрації.
Всі заплановані заходи, що були передбачені планом роботи
райдержадміністрації, виконані. Районною державною адміністрацією
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вживаються додаткові заходи щодо покращення контролю за реалізацією
прийнятих планів.
Керівник апарату районної
державної адміністрації
/Сватовська О.Г./

О.В.Шевченко

