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ЗВІТ
про виконання управліннями, відділами
та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації плану роботи
Борівської райдержадміністрації за IV квартал 2017 року

План роботи райдержадміністрації на IV квартал 2017 року, відповідно
Регламенту райдержадміністрації, затверджений розпорядженням голови
райдержадміністрації за №246 від 25.09.2017 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 IV квартал 2017 року.
Робота райдержадміністрації 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 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 99 розпоряджень з основної
діяльності та 102 з особового складу. Протягом ІV кварталу головою
райдержадміністрації було надано 7 комплексних доручень.
Щомісячно до 7 числа загальним відділом райдержадміністрації
направляються копії всіх розпоряджень голови райдержадміністрації з основної
діяльності до обласної державної адміністрації та Ізюмської місцевої прокуратури.
Всі прийняті розпорядження голови з основної діяльності протягом трьох робочих
днів 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.
Аналіз динаміки надходжень звернень громадян до райдержадміністрації
свідчить про загальну тенденцію до зменшення їх у кількості, у порівнянні з
аналогічним періодом 2016 року.
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Так, протягом звітного періоду до райдержадміністрації та органів місцевого
самоврядування надійшло 336 звернення громадян, що на 16% менше, ніж за
аналогічний період 2016 року (399).
За IV квартал 2017 рік надійшло поштою – 137 звернень, на особистому
прийомі – 199, до органів вищого рівня надійшло 12 звернень. Повторних звернень
не зареєстровано.
Головою райдержадміністрації особисто розглядаються письмові звернення
та забезпечується першочерговий особистий прийом інвалідів Другої світової
війни, жінок, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня». Від
найменш захищеної категорії громадян надійшло 170 звернень, що від загальної
кількості становить 51 %, а саме: від учасників війни та бойових дій –
22 звернення, від членів багатодітних сімей, одиноких матерів - 6, інвалідів,
ветеранів праці, пенсіонерів - 152.
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 – 88, аграрної
політики і земельних відносин – 99, комунального господарства – 47, забезпечення
дотримання законності – 21, праці та заробітної плати – 16 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.
Питання стану виконавської дисципліни в управліннях, відділах, апараті
райдержадміністрації, виконкомах селищної, сільських рад,
розглядалося на
засіданні колегії 15 листопада 2017 року.
Важлива роль відводиться засіданням колегії райдержадміністрації. Так, за
звітний період відбулося 1 планове засідання колегії райдержадміністрації за участі
начальників управлінь, відділів, секторів райдержадміністрації, районних служб та
територіальних структур органів виконавчої влади, організацій та установ району,
селищного та сільських голів, на якому розглянуто 4 актуальних питання.
На розгляд спільного засідання колегії та зборів адміністративногосподарського активу району було винесено 4 питання (15.11.2017 року):
- Про підсумки виконання бюджету Борівського району за 9 місяців 2017 року.
- Про роботу виконавчого комітету Піско-Радьківської сільської ради по
здійсненню делегованих повноважень органів виконавчої влади.
- Про дотримання в районі соціальних гарантій у сфері праці та зайнятості
населення.
- Про організацію роботи з контрольними документами та стан виконавської
дисципліни в апараті, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах
райдержадміністрації та виконавчих комітетах селищної та сільських рад.
За підсумками засідання колегії та з метою покращення соціальноекономічного розвитку району, були прийняті відповідні рішення засідання колегії
та розпорядження голови райдержадміністрації. Так, за підсумками нарад головою
райдержадміністрації було прийнято 4 розпорядження щодо посилення та
удосконалення роботи із зазначених питань, які взяті під контроль заступниками
голови, керівником апарату та керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації (Розпорядження голови райдержадміністрації №286, №287,
№288, №, №289 від 16.11.2017 року).
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Запрошені та члени колегії активно беруть участь в обговоренні питань
винесених на розгляд засідань колегії райдержадміністрації.
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 IV квартал 2017 року
проведено 3 планових засідань розширених апаратних нарад та 6 апаратних
засідань райдержадміністрації, на яких виносились питання різного змісту,
найголовніші та найпріоритетніші для розвитку громад та в цілому району, всього
ж розглянуто 40 питань. Проаналізувавши та заслухавши стан справ по
відповідним напрямам роботи, керівництвом райдержадміністрації було прийнято
4 комплексних доручення з координації роботи та покращенню справ у районі.
Селищний та сільські голови постійно беруть участь в розширених апаратних
нарадах при голові райдержадміністрації, запрошуються на засідання колегії
Борівської райдержадміністрації, де розглядаються проблемні питання
життєдіяльності району, його соціально-економічного та культурного розвитку.
Протягом кварталу проведено роботу щодо підготовки та обробки
нагородних документів, їх упорядкуванню, систематизації та обліку, проведення
урочистих заходів з вручення нагород. Так, за IV 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 райдержадміністрації та Борівської районної
ради 120 мешканців району і трудові колективи, підготовлено 8 спільних
розпоряджень про відзначення Почесними грамотами і Подяками Борівської
райдержадміністрації та Борівської районної ради.
Протягом IV 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 по діловодству, призначені
відповідальні працівники, на яких покладені обов’язки з виконання контрольних
документів, роботи з публічною інформацією, зі зверненнями громадян, тощо.
В період з 07 по 09 листопада 2017 року проведено комплексну перевірку
виконавчого комітету Піско-Радьківської сільської ради по здійсненню
делегованих повноважень органів державної виконавчої влади з послідуючим
розглядом на засіданні колегії райдержадміністрації. Постійно надавалася
практична і методична 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,
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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
«Трудова слава» під назвою «Запитували – відповідаємо», «Актуальне інтерв’ю» та
інші заходи.
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 січня 2017 року функціонує 74
консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів.
Структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, згідно плану
роботи на IV квартал 2017 року, була проведена відповідна робота щодо вирішення
низки кадрових питань, організаційного, правового та фінансово-господарського
забезпечення діяльності райдержадміністрації.
Організація кадрової роботи в Борівській районній державній адміністрації
відділом управління персоналом та юридичного забезпечення апарату
райдержадміністрації протягом IV кварталу 2017 року здійснювалась відповідно
затвердженої Комплексної програми по роботі з кадрами на 2017 рік, складеного і
затвердженого плану роботи на IV квартал 2017 року та відповідно до Законів
України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про
запобігання корупції» та інших законодавчих і нормативних актів.
Протягом IV кварталу 2017 року відділом підготовлено 178 розпоряджень
голови райдержадміністрації з особового складу.
За IV 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
6 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 і секретарів.
Одним із основних напрямів роботи відділу організаційної роботи та
масових комунікацій апарату райдержадміністрації є плідна робота з політичними
партіями та громадськими організаціями, установлення і підтримання діалогу між
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представниками політичних партій, громадських організацій з органами виконавчої
влади, яка протягом кварталу є позитивна. Відділом також підтримується зв’язок з
керівниками релігійних громад, вони залучаються до проведення панахид,
молебнів, в рамках районних планів, які передбачають проведення таких заходів.
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 та суспільно-політичного характеру, за звітний період було
опубліковано 36 таких матеріалів.
В процесі поточної діяльності здійснювалася взаємодія з відповідними
підрозділами облдержадміністрації, виконувалися їх доручення. Щодня
узагальнювалася та надавалася інформація про основні заходи на наступний день.
Відповідно до графіка проведення «гарячих ліній» райдержадміністрацією
було організовано і проведено в районній редакції газети «Трудова слава»
2 «гарячі лінії» з подальшим висвітленням на сторінках районної газети «Трудова
слава»:
- за участі Федченка Сергія Володимировича, першого заступника голови
райдержадміністрації, Віннікової Любов Григорівни, головного лікаря Борівської
центральної районної лікарні та Павленко Наталії Олексіївни, головного лікаря
комунального закладу охорони здоров’я Борівської районної ради «Борівський
центр первинної медико-санітарної допомоги» (24.10.2017 року);
за
участі
Шутька
Сергія
Павловича,
заступника
голови
райдержадміністрації, Скиби Анатолія Володимировича, начальника Борівського
комунального водопровідно-каналізаційного підприємства, Омельченка Андрія
Дмитровича, директора Борівського комунального підприємства теплових мереж,
Чуйка Юрія Вікторовича, начальника Борівського комунального підприємства
«Житлово-комунальне господарство» Борівської селищної ради, Старікова Віталія
Анатолійовича, начальника Борівської дільниці газопостачання Куп’янської філії
ПАТ «Харківгаз», Чернікова Андрія Валентиновича, начальника Борівського
району електричних мереж Акціонерної компанії «Харківобленерго» та Мокеєва
Анатолія Олександровича, начальника Борівського районного відділення
енергозбуту Акціонерної компанії «Харківобленерго» (28.11.2017 року).
Фінансовим управлінням райдержадміністрації протягом IV кварталу
2017 року проводилися наради з керівниками бюджетних установ з питань стану
виконання бюджету 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 ІV кварталі 2017 року було проведено три 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.
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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.
В оптимальні строки проведено збирання ранніх зернових культур.
За 2017 рік сільськогосподарськими підприємствами було зібрано зернових та
зернобобових культур 73,5 тис. тонн з площі 18,2 тис. га при середній урожайності
40,4 ц/га, що на 23,1 тис. тонн менше, ніж у 2016 році, відповідно урожайність
зменшилася на 4,1 ц/га. Соняшника зібрано 57,8 тис. тонн, що на 2,8 тис. тонн
більше ніж у 2016 році, з 18,6 тис. га при середній урожайності 31,0 ц/га, що на
4,4 ц/га менше від минулого року. Цукровий буряк вирощувався тільки в одному
господарстві ФГ «Нива 2006». З площі 60 га було зібрано 1442 тонн в заліковій
вазі, при середній урожайності 240,4 ц/га, що на 37,5 ц/га менше, ніж у 2016 році.
Озимих культур під урожай 2018 року посіяно на площі 16,9 тис. га, в т.ч. озимої
пшениці та тритикале 15996 га (на 653 га більше попереднього року та 104% до
планового завдання ), озимого ріпаку посіяно 847 га – 204% до попереднього року.
З посіяних площ отримано сходи на 100%. Всі сходи знаходяться у доброму та
задовільному стані.
Сільськогосподарські підприємства придбали у 2017 році 45 одиниць нової
техніки на загальну суму 85,6 млн. грн., що на 6,9 млн. грн. більше, ніж у 2016
році.
За 2017 рік вироблено 5075 тонн молока (+21 тонн), яловичини 161,0 тонн
(-29,7 тонн). Виробництво валової продукції за звітний період господарств
зменшилося проти 2016 року на 3,4%. Надій на початкову корову склав 6490 кг
(+342 кг, 106%). Середньодобові прирости живої ваги ВРХ склали 343 г. Отримано
772 голови телят, 64 голови від 100 корів. Введено 269 первісток, по 34 голови на
100 корів. На звітну дату утримується 1883 голів ВРХ (+36 голів), корів 814 голів,
(+32 голови, 4%).
Сільськогосподарськими підприємствами району проведено розрахунок на
100% нарахованої орендної плати за земельні частки (паї). Середній розмір виплати
на 1 га ріллі становить 2035 грн. (6,3% від грошової оцінки землі).
Протягом року сільськогосподарськими підприємствами району було
укладено та отримано короткострокових кредитних угод в сумі 17400 тис. грн.
З метою збереження економічного зростання в усіх сферах економіки
райдержадміністрація 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», 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
райдержадміністрації при виконанні плану роботи була зосереджена на основних
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завданнях, пріоритетних напрямках, основних цілей визначених «Програмою
соціального та економічного розвитку на 2017 рік».
Так, відділом райдержадміністрації спільно з селищним та сільськими
головами постійно вживаються заходи щодо підтримки і розвитку малого
підприємництва та 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 IV 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 2017-2018 роках.
На виконання делегованих повноважень у сфері містобудування протягом
IV кварталу відділом було видано населенню району 2 паспорти прив’язки,
1 будівельний паспорт та 56 висновків на проекти землеустрою.
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
відповідні рекомендації.
Здійснювався щодекадний моніторинг цін на м’ясо, м’ясопродукти та основні
види продовольчих товарів. Потреба населення в продовольчих і промислових
товарах та послугах забезпечується мережею закладів торгівлі та побутового
обслуговування населення.
В цілому по району система торгівлі налічує 184 об’єкти (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 проведені співбесіди з селищним та
сільськими головами району щодо Плану розвитку внутрішньої торгівлі в районі на
наступні роки та дислокації торгівельної мережі району, вживалися заходи щодо
розробки проекту Програми соціального і економічного розвитку Борівського
району на 2018 рік та визначення пріоритетних завдань.
Протягом IV кварталу 2017 року відділом містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства, з питань цивільного захисту та економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації здійснювався контроль за виконанням
заходів розвитку сфери побутового обслуговування населення в Борівському
районі, постійно відстежувалися зміни в мережі об’єктів побуту, громадського
харчування та торгівлі. Станом на 01.01.2018 року в районі налічується
104 об’єкти побуту.
Відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації
ведеться робота щодо безперебійної діяльності надання адміністративних послуг,
що надає можливість створити цивілізовані умови як для жителів району, так і для
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суб’єктів господарювання при оформленні послуг та отриманні документів
дозвільного характеру. За IV квартал 2017 року відділом надано
822 адміністративних послуги.
Під постійним контролем керівництва райдержадміністрації знаходяться
питання фінансування соціальних виплат та заробітної плати з державного та
місцевих бюджетів.
На протязі IV 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 статистичних звітів «1-ПВ» звіт з праці за грудень 2017 року
середньомісячний рівень заробітної плати штатного працівника по району склав
5395,9 грн., що на 1258,8 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом
2016 року, або на 30,4% та відповідає 320,4 % прожиткового мінімуму для
працездатної особи (1684,00 грн.) та 168,6 % законодавчо встановленого розміру
мінімальної заробітної плати (3200,00 грн.). Найбільшу заробітну плату отримують
працівники промислової галузі, де середня заробітна плата 1-го штатного
працівника становить 11720,0 грн. (звітує 1 підприємство ТОВ «Кубгаз-Борова»). У
порівняні з аналогічним періодом 2016 року працівники в сфері культури
отримують – 8950,0 грн., що менше на 1600,0 грн. (державні службовці) та інші
працівники культури – 4996,7 грн., що менше на 417,4 грн. проти відповідного
періоду минулого року, у сфері освіти – 5489,2 грн., що більше на 1140,1 грн. або
26,2 %, у сфері охорони здоров’я – 5150,0 грн., що більше на 1382,6 грн. або 36,7
%, в органах місцевого самоврядування – 4977,3 грн., що більше на 2230,2 грн. або
81,2%.
Підвищення заробітної плати відбулося і в сільськогосподарській галузі.
Середній рівень заробітної плати по галузі станом на 01 січня 2018 року склав
5425,6 грн., що на 636,9 грн. або на 13,3% більше проти відповідного періоду
минулого року.
Згідно інформації Головного управління статистики в Харківській області
заборгованість із виплати заробітної плати по підприємствах Борівського району
станом на 01.12.2017 року не обліковується.
Протягом звітного періоду проведено 3 засідань робочої групи з питань
дотримання суб’єктами господарювання законодавства про працю, на яких
заслуховувалися звіти керівників підприємств, організацій, установ району всіх
форм власності щодо рівня середньої заробітної плати та проведення комплексу
заходів, спрямованих на виконання законодавства з питань оплати праці.
Протягом IV кварталу 2017 року проведено 1 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 IV кварталу 2017 року проведено
1 засідання, де було розглянуто питання про підсумки виконання показників
Програми занятості населення Борівського району на період до 2017 року,
затвердженої рішенням XLIIІ сесії районної ради VІ скликання від 23.12.2013 року
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(зі змінами) та затвердження плану роботи районної тристоронньої соціальноекономічної Ради на 2018 рік.
За IV кварталу 2017 року зареєстровано 2 колективних договори на
2017-2020 роки.
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.
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації
перебуває 127 громадянин, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській
АЕС, а саме: учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 72 чоловіка, з них:
І категорії – 32 чол., ІІ категорії – 31 чол.,ІІІ категорії – 9 чол., постраждалі
внаслідок аварії на ЧАЕС – 32 чол. та 16 дітей, які постраждали внаслідок аварії на
ЧАЕС. Також, на території району проживає 7 дружин померлих громадян, смерть
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Для забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, за пільговими рецептами лікарів на 2017 рік
управлінню згідно кошторису доведено суму 48272 грн. Протягом IV кварталу
2017 року фізичною особою підприємцем Гончаровою О.І. видано по
безкоштовних рецептах ліки для 16 громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на суму 22991,12 грн.
Разом з тим, на обліку в управлінні соціального захисту населення
райдержадміністрації перебувають 145 учасників бойових дій та 117 членів сімей
пільговика, на яких поширюється пільга, 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.
Відповідно до 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 (перепідготовці) водіїв з
Ізюмською технічною школою товариства сприяння обороні України. Навчання
пройшли 2 учасника антитерористичної операції за напрямком водій транспортних
засобів категорії «С», на суму 9546,00 грн., та 2 учасника антитерористичної
операції за напрямком водій транспортних засобів категорії «В», на суму
10632,00 грн.
В черзі на санаторно-курортне оздоровлення згідно Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» перебували 4 учасника
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АТО. Протягом IV кварталу 2014 року 1 учасник антитерористичної операції
оздоровився в ДП «Клінічний санаторій «Карпати»».
Відповідно до 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» проводиться виплата компенсації.
З початку 2017 року звернулася 21 особа (33639,94 грн.).
Відповідно до 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» виплачено компенсацію 21 особі на
загальну суму 33639,94 грн.
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 року
№ 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг» з 01.05.2017 року автоматично
перепризначено субсидію 3804 одержувачам на новий період з травня 2017 по
квітень 2018 року. Автоматичний перерахунок було розпочато 01.10.2017 року на
опалювальний період 2017-2018 рік. Середній розмір призначеної субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне
домогосподарство у грудні 2017 року по району становить 1536,65 грн.
За особистими зверненнями з 01 січня 2017 року субсидію на тверде паливо
та скраплений газ призначено 658 сім’ям на суму 1550,610 тис.грн.
Профінансовано 1756,075 тис.грн. Заборгованість станом 01.01.2018 рік складає
571,464 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на тверде паливо та
скраплений газ на одне домогосподарство у грудні 2017 року по району становить
2920,90 грн.
Згідно розпорядження голови райдержадміністрації працює комісія по
розгляду спірних питань при призначенні всіх видів соціальних допомог. З початку
року проведено 21 засідання комісії, розглянуто 502 звернення, із них задоволено
493 звернень, 9 сім’ям відмовлено у зв’язку з фактичним не проживанням. Крім
того, сім’ям району призначаються різні види державних допомог, згідно діючого
законодавства.
За 2017 рік державні допомоги сім’ям з дітьми призначено 925 сім’ям на
загальну суму 15966,3 тис.грн. Державну соціальну допомогу призначено
267 малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 8474,2 тис. грн. Державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначено 216 інвалідам на
суму 4194,55 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 2017 рік допомогу нараховано на
загальну суму 877,635 тис. грн.
Заборгованість по виплаті державних соціальних допомог станом на
01 січня 2018 року відсутня.
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Станом на 01.01.2018 року в службі у справах дітей райдержадміністрації на
первинному обліку знаходяться 48 дітей-сиріт та дітей, позбавлені батьківського
піклування, із них 35 дітей проживає в сім’ях опікунів, піклувальників та
13 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 і 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 незалежне виховання
дітей даної категорії попереджено 4 батьків, притягнуто до відповідальності
2 батьків. Протягом IV кварталу року відбулося 2 засідання районної комісії з
питань захисту прав дитини. Протягом IV кварталу проведено 37 обстежень сімей,
які опинилися в складних життєвих обставинах, сімей опікунів, піклувальників
прийомних сімей та ДБСТ. За звітний період у вечірній час проведено 2 рейди
«Діти вулиці» та 9 рейдів «Ринок», «Вокзал».
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
райдержадміністрації. 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 року працівниками відділу освіти
райдержадміністрації були проведені рейди відвідування уроків по всіх закладах
освіти району.
Згідно із попередньою мережею навчально-виховний процес здійснюється у
9 дошкільних навчальних закладах (1 у складі Чернещинського НВК), які
відвідують 455 дітей від 1 до 6 (7) років, функціонує 21 група у ДНЗ, із них 3 – для
дітей раннього віку і 18 – для дітей дошкільного віку, та 8 загальноосвітніх
навчальних закладах для 1498 учнів. Всього функціонує 108 класів, із них
20 - з наповнюваністю менше 5-ти чоловік, що означає навчання за індивідуальною
формою.
У Будинку дитячої та юнацької творчості у 27 гуртках позашкільну освіту
здобуває 631 дитина. Дитячо-юнацька спортивна школа виховує 416 спортсменів у
24 групах з волейболу, футболу та спортивного туризму.
Аналізуючи роботу за IV квартал 2017 року відділу культури і туризму
райдержадміністрації можна зауважити, що клубними закладами культури району
проведено 927 культурно-масових заходів та молодіжних дискотек, з них 257 для
дітей молодшого віку. Організовані різного спрямування концерти, дитячі ранки,
обрядові заходи, тематичні вечори та розважальні конкурсні заходи, що були
заплановані планом роботи: День працівників соціальної сфери, День працівників
сільського господарства, День Захисника України, День пам’яті жертв голодомору
та політичних репресій, День місцевого самоврядування, День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, дитячі ранки,
концерти, конкурсно-розважальні заходи до Новорічних та Різдвяних свят,
професійних свят та ювілеїв.
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Протягом звітного періоду були організовані тематичні вечори та концерти
до свят сіл району. Хід виконання районних заходів та участь в обласних
спортивних змаганнях широко висвітлюється на сторінках районної газети
«Трудова слава», офіційному веб-сайті райдержадміністрації та соціальній мережі
Facebook.
Протягом звітного періоду художні колективи та аматори народної творчості
району брали участь в різноманітних Міжнародних, обласних та регіональних
заходах.
Бібліотечними закладами району проводиться значна робота по покращенню
обслуговування населення бібліотечною книгою, поповненню куточків та альбомів
з краєзнавчими матеріалами. Протягом звітного періоду 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. Всього проведено 146 масових
заходів з читачами.
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 райдержадміністрації 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.
Райдержадміністрацією протягом IV 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. /
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