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ЗВІТ
про виконання управліннями, відділами
та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації плану роботи
Борівської районної державної адміністрації за I квартал 2017 року
План роботи райдержадміністрації на I квартал 2017 року, відповідно
Регламенту районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням
голови райдержадміністрації за №346 від 26.12.2016 року. Так, відділом
організаційної роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації
здійснено аналіз його виконання. Управління, відділи, сектори та інші структурні
підрозділи райдержадміністрації в установлені терміни надали до відділу
організаційної роботи та масових комунікацій апарату райдержадміністрації
інформації про виконання плану за I квартал 2017 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.
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 голови обласної державної
адміністрації, питань, пов’язаних з соціально-економічним розвитком району. За
звітний період керівництвом райдержадміністрації було прийнято 95 розпоряджень
з основної діяльності та 96 з особового складу. Протягом І кварталу поточного року
головою райдержадміністрації надано10 комплексних доручень.
Щомісячно до 7 числа загальним відділом райдержадміністрації
направляються копії всіх розпоряджень голови райдержадміністрації з основної
діяльності до юридичного департаменту обласної державної адміністрації та
Ізюмської місцевої прокуратури. Всі прийняті розпорядження голови з основної
діяльності протягом трьох робочих дні оприлюднюються на офіційному сайті
райдержадміністрації.
Щоквартально
проводяться
семінари-навчання
з
відповідальними за роботу з контрольними документами в управліннях, відділах
інших структурних підрозділах райдержадміністрації, секретарями селищної та
сільських рад.
Головним спеціалістом загального відділу апарату районної державної
адміністрації (з питань контролю) розроблена методика процесу «Контроль за
виконанням документів органів вищого рівня, законодавчих актів, власних рішень

2

райдержадміністрації (розпоряджень та доручень голови районної державної
адміністрації)» та
ознайомлено відповідальних за роботу з контрольними
документами на семінарі-навчанні.
Важлива роль відводиться засіданням колегії райдержадміністрації. Так, за
звітний період відбулося 1 планове засідання 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 4 актуальних
питань (15.03.2017 року):
- Про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2016 рік та завдання на
2017 рік.
- Про роботу виконавчого комітету Борівської селищної ради по здійсненню
делегованих повноважень органів виконавчої влади.
- Про хід підготовки сільськогосподарських підприємств Борівського району до
проведення комплексу весняно-польових робіт у 2017 році та заходи щодо їх
матеріально-технічного і фінансового забезпечення.
- Про стан роботи з персоналом, забезпечення впровадження у місцевих органах
виконавчої влади у 2016 році Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VII
«Про державну службу».
За підсумками засідань колегії та з метою покращення соціальноекономічного розвитку району, були прийняті відповідні рішення засідань колегії
та розпорядження голови райдержадміністрації. Так, за підсумками засідання
колегії головою райдержадміністрації було прийнято 4 розпорядження щодо
посилення та удосконалення роботи з зазначених питань, які взяті під контроль
заступниками голови, керівником апарату та керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації №70, №71,
№73 та №74 від 15.03.2017 року).
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 першого та третього понеділка
місяця проводяться апаратні наради з апаратом та керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації, а другого вівторка місяця проводиться
розширена апаратна нарада райдержадміністрації. За I квартал 2017 року проведено
2 планових засідань розширених апаратних нарад та 4 апаратних засідань
райдержадміністрації, на яких виносились питання різного змісту, найголовніші та
найпріоритетніші для розвитку громад та в цілому району, всього ж розглянуто 26
питань. Проаналізувавши та заслухавши стан справ по відповідним напрямам
роботи керівництвом райдержадміністрації було прийнято 5 комплексних доручень
з координації роботи та покращенню стану справ у районі. Селищний та сільські
голови постійно беруть участь у 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.
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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 I квартал
2017 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 15 мешканців району та трудові
колективи, підготовлено 3 спільних розпорядження про відзначення Почесними
грамотами та Подяками Борівської районної державної адміністрації та Борівської
районної ради.
Протягом I кварталу 2017 року вживались заходи щодо поглиблення
координації зусиль по взаємодії з органами місцевого самоврядування у вирішенні
невідкладних проблем соціально-економічного розвитку району.
З метою підвищення виконавської дисципліни структурними підрозділами
апарату райдержадміністрації, згідно графіка, проводяться перевірки відділів,
управлінь, секторів а також виконкомів місцевих рад району. В усіх відділах та
управліннях райдержадміністрації, згідно інструкції з питань діловодства,
призначені відповідальні працівники, на яких покладені обов’язки з виконання
контрольних документів, роботи з публічною інформацією, зі зверненнями
громадян, тощо.
В період з 01 по 03 березня 2017 року проведено комплексну перевірку
виконавчого комітету Борівської селищної 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.
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.
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 «Трудова слава» постійно інформується населення про
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

4

«Трудова слава» під назвою «Запитували – відповідаємо», «Актуальне інтерв’ю»,
та інші заходи.
Аналіз динаміки надходжень звернень громадян до райдержадміністрації
свідчить про загальну тенденцію до збільшення їх у кількості, у порівнянні з
аналогічним періодом 2016 року.
Так, протягом звітного періоду до райдержадміністрації та органів місцевого
самоврядування надійшло 518 звернень громадян, що на 6% більше, ніж за
аналогічний період 2016 року (488).
За цей період надійшло поштою – 200 звернень, на особистому прийомі –
318, до органів вищого рівня надійшло 13 звернень (2016 – 20 звернень).
Повторних звернень не зареєстровано.
Головою райдержадміністрації особисто розглядаються письмові звернення
та забезпечується першочерговий особистий прийом інвалідів Великої Вітчизняної
війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня». Від
найменш захищеної категорії громадян надійшло 215 звернень, що від загальної
кількості звернень становить 42 %, а саме: від учасників війни та бойових дій – 18
звернень, від членів багатодітних сімей, одиноких матерів та матерів-героїнь - 8,
інвалідів, ветеранів праці, пенсіонерів - 189.
У розрізі за найбільш характерними питаннями, з якими зверталися
громадяни за відповідний період 2017 року, як і впродовж останніх років, більшість
звернень порушують питання соціального захисту населення – 133, аграрної
політики і земельних відносин – 170, комунального господарства – 59,
забезпечення дотримання законності – 30, праці та заробітної плати – 21 та інші.
Всі звернення, що надходять до райдержадміністрації, розглядаються її
керівництвом з подальшим наданням відповідних доручень виконавцям. Авторам
звернень надано вичерпні письмові роз’яснення щодо результатів розгляду
звернень.
Апарат районної державної адміністрації працював над удосконаленням
стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної діяльності районної
державної адміністрації. В зв’язку із впровадженням Закону України «Про
державну службу» було упорядковано структуру райдержадміністрації,
оптимізовано граничну чисельність працівників. На даний час вживаються заходи
щодо унормування регламентуючих документів райдержадміністрації та її апарату.
В процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними
підрозділами обласної державної адміністрації, виконувалися їх доручення. Щодня
узагальнювалася та надавалася інформація про основні заходи на наступний день.
Працівники апарату райдержадміністрації постійно сприяють публікації в
районній газеті, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в соціальній
мережі
Facebook
матеріалів
про
роботу
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, висвітленню ними актуальних питань соціальноекономічного, суспільно-політичного характеру, за звітний період опубліковано 41
таких матеріалів.
Відповідно до графіка проведення «гарячих ліній» райдержадміністрацією
було організовано і проведено в районній редакції газети «Трудова слава» 3
«Гарячі лінії» з подальшим висвітленням на сторінках районної газети «Трудова
слава»:
- за участі Шутька Сергія Павловича, заступника голови районної державної
адміністрації;
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- Суржик Олени Миколаївни, начальника управління соціального захисту
населення районної державної адміністрації;
- Богуславської Валентини Федорівни, начальника Борівського відділу з
обслуговування громадян Ізюмського об’єднаного Управління Пенсійного Фонду
України Харківської області (24.01.2017 року);
- за участі Кіяна Віталія Олексійовича, голови райдержадміністрації
(28.02.2017 року);
- за участі Федченка Сергія Володимировича, першого заступника голови
райдержадміністрації, Бєсєдіна Олександра Юрійовича, військового комісара
Борівського районного військового комісаріату, Шокуна Дениса Володимировича,
начальника Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Харківської області та Колеснікова Дмитра
Івановича, прокурора Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури
Харківської області (04.03.2017 року).
Продовжується робота щодо підвищення ефективності діяльності штабів,
робочих груп та інших консультативно-дорадчих органів, що діють при
райдержадміністрації. Постійно вносяться зміни та оновлюються склади дорадчих
органів, ведеться контроль їх засідань. Станом на 01 квітня 2017 року функціонує
68 консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів.
Структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, згідно плану
роботи на I квартал 2017 року, була проведена відповідна робота щодо вирішення
низки кадрових питань, організаційного, правового та фінансово-господарського
забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
Організація кадрової роботи в Борівській районній державній адміністрації
відділом управління персоналом та юридичного забезпечення апарату районної
державної адміністрації протягом I кварталу 2017 року здійснювалась відповідно
затвердженої Комплексної програми по роботі з кадрами на 2017 рік, складеного і
затвердженого плану роботи на I квартал 2017 року та відповідно до Законів
України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших
законодавчих і нормативних актів.
Протягом I кварталу 2017 року відділом підготовлено 96 розпоряджень голови
райдержадміністрації з кадрових питань. Щомісяця до 05 числа електронна база
державних службовців направляється до Міжрегіонального управління
Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та
Сумській областях. Протягом I кварталу 2017 року до Міжрегіонального
управління Національного агентства України з питань державної служби у
Харківській та Сумській областях направлено в електронному вигляді 12 поточних
документів.
За I квартал 2017 року до адміністративної відповідальності згідно інформації
наданої Борівським, Куп’янським, Ізюмським судами, не притягнуто жодної
посадової особи місцевого самоврядування. В ХарРІ НАДУ при Президентові
України навчаються на денній формі навчання одна особа та три державних
службовці на заочній формі навчання.
Згідно річного плану навчання на протязі звітного періоду проведено 3
навчання державних службовців, керівників державних підприємств, установ,
організацій, селищних та сільських голів та секретарів.
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Під постійним контролем керівництва райдержадміністрації знаходяться
питання фінансування соціальних виплат та заробітної плати з державного та
місцевих бюджетів.
Фінансовим управлінням райдержадміністрації протягом I кварталу 2017
року проводилися наради з керівниками бюджетних установ з питань стану
виконання бюджету протягом звітного періоду 2017 року. Систематично
проводилися навчання спеціалістів фінансового управління по вивченню
законодавчих та нормативних актів фінансового спрямування. Проводився
щоденний моніторинг виконання доходної частини бюджету та щоденний контроль
по розрахункам за спожиті енергоносії, а також здійснювався аналіз видаткової
частини бюджету району джерел витрачання. Щомісячно проводилися засідання
комісій по сплаті податків та інших обов’язкових платежів. Працівники
фінансового управління брали участь в перевірці правильності корегування
селищного та сільських бюджетів, кошторисів витрат на утримання бюджетних
установ в межах наявних коштів на рахунках. В І кварталі 2017 року було
проведено два засідання робочої групи з координації дій органу виконавчої влади
щодо забезпечення податкових та інших надходжень, передбачених державним
бюджетом України на яких обговорювалися питання сплати податку на доходи з
фізичних осіб від оренди паїв.
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 брали участь всі спеціалісти
управління.
Розроблений план проведення весняно-польових робіт в агропідприємствах
району. Разом з господарствами розроблена орієнтована структура посівних площ
на 2017 рік. Згідно плану весняно-польових робіт в сільськогосподарських
підприємствах району було підживлено озимину на площі 14,1 тис.га. Закуплено
еліту зернових культур 41 тонн, а саме пшениці – 5 тонн, ярого ячменю – 30 тонн,
гречки – 3 тонн, проса – 3 тонн. Внесено азотних добрив 2442 тонн. Забезпеченість
протруйниками становить 100%, гербіцидами 100%. Господарствами закуплено
достатня кількість мінеральних добрив для підживлення озимих культур.
На весняно – польових роботах планується задіяти в цілому по району 332
трактори, 183 зернових сівалок, 195 культиваторів, а також агрегати безполицевого
обробітку. Загальна забезпеченість ПММ становить 106%.
В лютому та березні 2017 року проведено підвищення кваліфікації бухгалтерів
та інженерно-технічних працівників сільгосппідприємств.
В лютому місяці 2017 року (07.02.2017 року) відбулася нарада за участі
голови Борівської районної державної адміністрації, першого заступника голови
Борівської районної державної адміністрації, представника інституту ім. В.Я.
Юр’єва та начальника Ізюмської ОДПІ ГУДФС з питання про підведення підсумків
галузі агропромислового комплексу за 2016 рік та завдання на 2017 рік.
На жаль, в галузі тваринництва обсяги виробництва молока та м’яса
зменшилися. За І квартал поточного року вироблено 1062 тонн молока (-56 тонн,
95%), м’яса - 45,3 тонн (-5,5 тонн, 89%). Реалізовано яловичини 16,5 тонн (9,1
тонни, збільшення в 2,2 рази). Поголів’я ВРХ складає всього 1850 голів, з них корів
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814 голів. В цілому зменшення поголів’я ВРХ пов’язане з переводом худоби ТОВ
СК «Восток» в інші райони. В СВК а/ф «Солоненське» та СТОВ «Добробут плюс»
ліквідували поголів’я свиней і великої рогатої худоби.
Продуктивність худоби зросла на 26 %, середньодобові прирости живої ваги
склали 380 грам. Надій на фуражну корову на рівні минулого року 1323 кг.
Отримано 338 телят, по 28 голів на 100 корів. Введено в основне стадо 120
первісток.
У березні 2017 року відбулася нарада з керівниками та зооветспеціалістами
господарств, де розглянуто питання про хід зимівлі худоби.
На протязі І кварталу 2017 року проводилася робота по ідентифікації худоби. В
цілому по району проідентифіковано 96% наявного поголів’я ВРХ. Проводилася
робота по забезпеченню сільськогосподарських підприємств високоякісною спермо
продукцією.
В січні місяці поточного року спеціалістами управління разом з економістами
сільськогосподарських підприємств розроблено та здано до Департаменту
агропромислового розвитку Зведений план розвитку агропромислового комплексу
та сільських територій на 2017 рік, по якому коло сільськогосподарських
підприємств планує працювати на протязі року.
Щомісяця проводиться аналіз заробітної плати в сільгосппідприємствах. За
січень – лютий 2017 року середня заробітна плата одного штатного працівника
складає 4010 грн., що більше на 40% ніж минулого року. Заборгованість із виплати
заробітної плати на звітну дату відсутня.
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.
Діяльність райдержадміністрації спрямовувалася на стабілізацію соціальноекономічної ситуації в районі, підвищення виконавчої дисципліни, проведення
організаційних заходів, «круглих столів» 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.
Основна увага відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, з питань цивільного захисту та економічного розвитку і торгівлі
районної державної адміністрації при виконанні плану роботи була зосереджена на
основних завданнях, пріоритетних напрямках, основних цілей визначених
«Програмою економічного та соціального розвитку району на 2017 рік».
Так, відділом райдержадміністрації спільно з селищним та сільськими
головами постійно вживаються заходи щодо підтримки і розвитку малого
підприємництва і створення сприятливих умов для розвитку підприємницької
ініціативи. 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.
Протягом I кварталу 2017 року відділом райдержадміністрації разом з
селищним та сільськими головами району надавалися пропозиції до переліку
об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах Харківської області у 2017 році.
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Разом з тим, протягом звітного періоду відділом містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства, з питань цивільного захисту та
економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації проводилася робота по
здійсненню аналізу економічної діяльності та фінансового стану підприємств, що
перебувають у комунальній власності. А також, розглядалися та вносилися
пропозиції щодо вирішення питання про підвищення ефективності використання
майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища
району та вивчалося питання щодо списання основних засобів, надавалися
рекомендації.
Здійснювався щодекадний моніторинг цін на м'ясо, м’ясопродукти та основні
види продовольчих товарів, що забезпечило можливість уникнення їх підняття до
попереднього року. Потреба населення в продовольчих і промислових товарах та
послугах забезпечується мережею закладів торгівлі та побутового обслуговування
населення.
В цілому по району система торгівлі налічує 171 об`єкта (магазини, кіоски,
торгівельні павільйони), з них на території селища близько 100 одиниць, решта у
сільській місцевості. Віддалені, з незначною кількістю мешканців, населені пункти
обслуговуються виїзною торгівлею, яка здійснюється 2-3 рази на тиждень
фізичними особами-підприємцями.
Відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації
ведеться робота щодо безперебійної діяльності Центру надання адміністративних
послуг, що надає можливість створити цивілізовані умови як для жителів району,
так і для суб’єктів господарювання при оформленні послуг та отриманні
документів дозвільного характеру. За I квартал 2017 року ЦНАПом надано 933
адміністративні послуги.
На протязі I кварталу 2017 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. З початку кварталу забезпечується стійка
тенденція до зростання рівня заробітної плати у всіх галузях економіки.
Згідно даних моніторингу за січень-грудень 2017 року середньомісячний
рівень заробітної плати штатного працівника по району склав 4741,1 грн., що на
1905,3 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, або на 67,2% та
відповідає 296,3 % прожиткового мінімуму для працездатної особи (1600,0 грн.) і
становить 148,1% розміру мінімальної заробітної плати встановленої на
законодавчому рівні (3200,0 грн.).
Станом на 01.03.2017 року згідно листа Головного управління статистики в
Харківській області заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах
Борівського району обліковувалась по безбалансових структурних підрозділах
«Борівський
районний
відділ
енергозбуту»
Акціонерної
компанії
«Харківобленерго» та «Борівський район електричних мереж» Акціонерної
компанії «Харківобленерго» (ЄДРПОУ 00131954 Харківська область, смт.Борова,
вул.Колгоспна 38А) у сумі 627,0 тис.грн.
Протягом звітного періоду проведено 3 засідання робочої групи з питань
дотримання суб’єктами господарювання законодавства про працю, на яких
заслуховувалися звіти керівників підприємств, організацій, установ району всіх
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форм власності щодо рівня середньої заробітної плати та проведення комплексу
заходів, спрямованих на виконання законодавства з питань оплати праці.
З метою виявлення та легалізації робочих місць, забезпечення соціальної
захищеності найманих працівників, запобігання проявів «тіньової» зайнятості при
районній державній адміністрації створено і працює робоча група з питань
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. Протягом I кварталу
2017 року проведено 2 засідання робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення. На засідання запрошувались керівники,
проводилась роз’яснювальна робота щодо дотримання ними вимог чинного
законодавства в частині використання найманої робочої сили.
Для поліпшення соціально-економічного діалогу в районі діє тристороння
соціально-економічна рада. Протягом I кварталу 2017 року проведено 1 засідання,
де розглянуто питання підведення підсумків по проведенню двомісячника з
укладання колективних договорів.
За I квартал 2017 року зареєстровано 10 колективних договорів та 5
доповнень до діючих колективних договорів на 2017-2020 роки.
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації
перебуває 128 громадянин, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС. 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. Особлива увага приділялася дітям - сиротам та дітям з
багатодітних і неповних сімей. Діти-сироти за рахунок коштів місцевого бюджету
безкоштовно харчуються в шкільних закладах.
Для забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, за пільговими рецептами лікарів на 2017 рік
управлінню згідно кошторису доведено суму 48,3 тис. грн. Протягом І кварталу
2017 року фізичною особою-підприємцем Гончаровою О.І. видано по
безкоштовних рецептах ліки для 16 громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на суму 8,1 тис. грн.
Разом з тим, на обліку в управлінні соціального захисту населення
райдержадміністрації перебувають 1038 учасників бойових дій, 1 сім’я загиблого
військовослужбовця в зоні проведення антитерористичної операції та 3 дітей
загиблих військовослужбовців.
Затверджено план заходів по вирішенню соціально-побутових проблем,
надання медичної та медично-психологічної допомоги демобілізованим
військовослужбовцям, які брали участь в АТО. Спільно з фахівцями Борівської
районної лікарні, територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Борівської райдержадміністрації, з виїздом на місце
проживання, проводяться бесіди з визначенням потреб, медичні обстеження, за
результатами яких формуються соціальні паспорти по кожній сім’ї
демобілізованих військовослужбовців.
З метою виконання Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації
учасників АТО (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. №
179, управлінням укладено договір про надання послуг по підготовці
(перепідготовки) водіїв з Ізюмською технічною школою товариства сприяння
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обороні України. На даний час навчання проходить 1 учасник антитерористичної
операції за напрямком водій транспортних засобів категорії «С», з 27.03.2017 по
23.06.2017 року на суму 4200,00 грн.
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 санаторнокурортних закладах Харківської області. За І квартал пройти відпочинок учасники
АТО бажання не виявили.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з
військової строкової служби» виплачено компенсацію 1 особі на суму 3 782,53 грн.
З метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною
ознакою постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117
запроваджено Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на
пільги. Станом на 01.04.2017 р. кількість отримувачів пільг становить 4795 осіб, в
тому числі:
- згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» - 517;
- згідно Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку» - 1028;
- згідно Закону України «Про соціальний захист дітей війни», - 1250;
- згідно Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 116;
- згідно Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ» - 47;
згідно Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» - 803;
- згідно Закону України «Про охорону дитинства» - 646;
- пільговики інших категорій – 388.
Прийнято документів пільговиків, які вперше звернулися до управління для
надання пільг на житлово-комунальні послуги та внесено 76 нових карток
пільговиків в ЄДАРП.
Для 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.
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 I кварталу 2017 року нараховано
субсидій 4304 сім’ям на загальну суму 38152,085 тис.грн. Перераховано
організаціям, що надають житлово-комунальні послуги з початку року 28467,931
тис.грн. Заборгованість станом на 01.01.2017 року житлово-комунальним
підприємствам становить 19465.582 тис.грн.
Згідно розпорядження голови районної державної адміністрації працює
комісія по розгляду спірних питань при призначенні всіх видів соціальних допомог.
Протягом I кварталу 2017 року проведено 6 засідань комісій, розглянуто 107
звернень громадян.
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За I квартал 2017 рік державні допомоги сім’ям з дітьми призначено 1013
сім’ї на загальну суму 4100,3 тис. грн. Державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям – інвалідам призначено 216 інвалідам на суму 993,43 тис. грн.
З метою поліпшення соціального захисту дітей, у тому числі дітей – сиріт,
позбавлених батьківського піклування, грошова винагорода прийомним батькам за
надання соціальних послуг в прийомних сім’ях виплачується 5 прийомним сім’ям
та одному дитячому будинку сімейного типу. За звітний період допомогу
нараховано на загальну суму 211,225 тис. грн.
Заборгованість по виплаті державних соціальних допомог станом на 01
квітня 2017 року відсутня.
Станом на 01.04.2017 року в службі у справах дітей райдержадміністрації на
первинному обліку знаходяться 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлені батьківського
піклування, із них 43 дитини проживає в сім’ях опікунів, піклувальників, 16 виховуються в прийомних сім’ях та в ДБСТ. Сім’ї опікунів та прийомних батьків
щоквартально обстежуються, складаються акти житлово-побутових умов
проживання підопічних та вихованців прийомних сімей та ДБСТ.
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. За неналежне виховання
дітей даної категорії попереджено 1 із батьків. Протягом I кварталу поточного року
відбулося 2 засідання районної комісії з питань захисту прав дитини. Протягом
поточного кварталу проведено 24 обстежень сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, сімей опікунів, піклувальників прийомних сімей та ДБСТ. За
звітний період у вечірній час проведено 8 рейдів «Вулиця», «Вокзал», «Ринок».
Питання охорони здоров’я населення району стоять на контролі в
райдержадміністрації, умови, покращення надання медичного обслуговування,
впровадження програм і заходів в галузі охорони здоров’я виносяться на наради
районної державної адміністрації. Вживаються відповідні заходи по покращенню
роботи відповідної сфери.
Відділом освіти райдержадміністрації проведено низку 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 проведені рейди відвідування уроків по всіх закладах освіти
району.
Згідно із мережею навчально - виховний процес здійснювався у 9 дошкільних
навчальних закладах (1 у складі Чернещинського НВК), які відвідували 440 дітей
від 1 до 6(7) років, функціонувала 21 група у ДНЗ, із них 3 – для дітей раннього
віку і 18 – для дітей дошкільного віку, та 8 загальноосвітніх навчальних закладах (
у зв'язку з реорганізацією 6-ти навчальних закладів та створенням освітнього
округу) для 1515 учнів. Станом на 01.04.2017 рік всього функціонує 114 класів, із
них 20 - з наповнюваністю менше 5-ти чоловік, що означає навчання за
індивідуальною формою. До 1-х класів зараховано 158 учнів, до 10-х класів - 80.
У Будинку дитячої та юнацької творчості у 27 гуртках позашкільну освіту
здобувала 633 дитина. Дитячо-юнацька спортивна школа виховувала 412 чоловік у
23 групах з волейболу, футболу та спортивного туризму.
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Аналізуючи роботу за I квартал 2017 року відділу культури і туризму
райдержадміністрації можна зауважити, що клубними закладами культури району
проведено 880 культурно-масових заходів та молодіжних дискотек, з них 203 для
дітей. Організовані різного спрямування концерти, дитячі ранки, обрядові заходи,
тематичні вечори та розважальні конкурсні заходи, що були заплановані планом
роботи на І квартал 2017 року. Також проведені 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, Дня працівників житловокомунального господарства і побутового обслуговування населення, 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». Протягом звітного періоду
художні колективи та аматори народної творчості району брали участь в
різноманітних Міжнародних, обласних та регіональних заходах.
Відповідні заходи широко висвітлюються на сторінках районної газети
«Трудова слава», офіційному веб-сайті райдержадміністрації та соціальній мережі
Facebook.
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
органами місцевого самоврядування, військовим комісаріатом, правоохоронними
органами. В районі ініційовано перевірки підприємств, установ та організацій усіх
форм власності з питань організації обліку військовозобов’язаних.
Районною державною адміністрацією протягом I кварталу 2017 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. /

О.В.Шевченко

