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ЗВІТ
про виконання управліннями, відділами
та іншими структурними підрозділами Борівської районної державної
адміністрації перспективного плану (основних заходів) діяльності за 2016 рік
Робота районної державної адміністрації проводиться згідно Регламенту
райдержадміністрації, за перспективним та квартальними планами роботи, в яких
охоплені заходи по усім галузям та сферам народногосподарського управління.
Райдержадміністрацією протягом звітного періоду вживалися заходи щодо
виконання затверджених планів роботи, завдань, визначених актами Президента
України та Уряду, районними, обласними та державними програмами щодо
розвитку регіону та району, реалізації повноважень, визначених Законом України
«Про місцеві державні адміністрації». Всі заплановані заходи, що були
передбачені планом роботи райдержадміністрації, виконані.
Основну увагу при виконанні планів роботи райдержадміністрації протягом
2016 року було зосереджено на виконанні пріоритетних напрямів роботи районної
державної адміністрації та реалізації цілей і завдань її апарату.
Завдяки постійній координації роботи структурних підрозділів
райдержадміністрації та територіальних підрозділів виконавчої влади
вирішувалися найважливіші питання життєдіяльності району. Особлива увага
приділялася покращенню соціально-економічних показників Борівського району,
розвитку малого бізнесу, розв’язанню соціальних проблем інвалідів, ветеранів
війни і праці, забезпеченню функціонування житлово-комунального господарства
району, поліпшенню санітарного стану населених пунктів району.
Виконання заходів постійно контролювалося, узагальнювалося апаратом
райдержадміністрації. На щомісячних апаратних нарадах у голови районної
державної адміністрації та розширених апаратних нарадах районної державної
адміністрації заслуховувалася відповідна інформація, ставилися завдання
структурним підрозділам та обговорювався хід їх виконання.
Протягом 2016 року проведено 10 засідань колегій районної державної
адміністрації, із них 4 спільних засідань колегії та адміністративногосподарського активу Борівського району, в тому числі два виїзних засідання, 16
засідань апаратних нарад за участю начальників управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів райдержадміністрації, селищного та сільських голів,
керівників підприємств, установ та організацій району; щопонеділка проводилися
апаратні наради з керівництвом райдержадміністрації, де визначалися пріоритетні
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питання роботи на наступні періоди. Щотижня, в осінньо-зимовий період,
проводилися засідання районної комісії з підготовки народногосподарського
комплексу району до роботи в опалювальний період 2016-2017 років, де
розглядалися актуальні питання підготовки та безперебійної роботи установ,
підприємств і організацій району, стан проходження опалювального сезону в
районі на підприємствах соціальної сфери, житлового фонду, безперебійної
подачі тепла. Щомісяця проводилися засідання постійно-діючої комісії з питань
розгляду звернень громадян, на розгляд якої виносилися питання порушені у
зверненнях, з’ясовувалися причини, що породжують повторні звернення
громадян, надавалися роз’яснення та допомога. Разом з тим, згідно планів,
проводилися засідання інших консультативно-дорадчих органів, що створені при
райдержадміністрації.
За 2016 рік районною державною адміністрацією зареєстровано та
оброблено 5009 документів, всього підготовлено та надіслано 3764 листів.
Протягом 2016 року було прийнято 347 розпоряджень з основної діяльності та 389
з особового складу, за підсумками виїздів, нарад та засідань головою
райдержадміністрації було надано 39 комплексних доручень. Щомісячно
направляються копії всіх розпоряджень голови райдержадміністрації з основної
діяльності до юридичного департаменту Харківської обласної державної
адміністрації,
Ізюмської місцевої прокуратури та оприлюднюються на
офіційному сайті райдержадміністрації.
В райдержадміністрації відпрацьована певна система роботи по розгляду
звернень, що дозволяє створити необхідні умови для практичної реалізації
конституційного права громадян на звернення та отримання обґрунтованої
відповіді на них. Вживались заходи щодо забезпечення системної роботи із
зверненнями
громадян,
як
пріоритетного
напрямку
діяльності
райдержадміністрації.
Аналіз динаміки надходжень звернень громадян до райдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування за 2016 рік свідчить про загальну тенденцію до
зменшення їх у кількості, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Так, протягом звітного періоду до районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування надійшло 1931 звернень громадян, що на
12,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2206). За 2016 рік
надійшло поштою – 738 звернень, на особистому прийомі – 1193, до органів
вищого рівня надійшло 48 звернень (2015 – 39 звернень), з них 34 звернення з
Урядової гарячої лінії, колективних – 25 звернень. Повторних звернень не
зареєстровано.
З урахуванням усних, письмових та колективних звернень за 2016 рік до
Борівської райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування звернулося
3545 громадян, які у своїх зверненнях порушили 1931 різноманітних питань.
За 2016 рік до управління соціального захисту районної державної
адміністрації звернулося 45 демобілізованих учасника АТО, яким виплачена
грошова матеріальна допомога в розмірі 67 тис. 500 грн.
Малозабезпеченим громадянам надана матеріальна допомога через раду з
питань надання малозабезпеченим верствам населення на суму 29450 гривень, та з
позабюджетних коштів надана допомога в розмірі 8500 гривень.
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Найбільш проблемними для зазначеної категорії заявників виявилися
питання соціального захисту, комунального характеру, а саме: ремонт житлового
фонду, ремонт доріг, опалення, тощо.
Систематично у районній газеті «Трудова слава», на веб-сайті
райдержадміністрації та соціальній мережі Facebook оприлюднюються графіки
виїзних та особистих прийомів громадян, а також висвітлюються узагальнюючі
матеріали про роботу із зверненнями громадян, події, що відбуваються за участю
керівництва
райдержадміністрації.
Всього
в
2016
році
головою
райдержадміністрації та заступниками голови райдержадміністрації проведено 77
особистих та 69 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 148 громадян, що
вплинуло на зменшення кількості звернень до районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування.
Найбільш ефективною формою спілкування з громадянами залишається
телефонний зв’язок – «Гаряча лінія» з актуальних проблем
соціальноекономічного розвитку району. Протягом звітного року було організовано 12
«гарячих ліній» в редакції районної газети «Трудова слава» з подальшим
оприлюдненням в місцевій газеті.
Протягом 2016 року проведені комплексні перевірки виконавчих комітетів
Богуславської, Підвисочанської, Гороховатської та Ізюмської сільських рад по
здійсненню ними делегованих повноважень органів виконавчої влади з
послідуючим розглядом на засіданнях колегій райдержадміністрації та
розширених апаратних нарадах. В Борівському районі реалізується план
здійснення контролю та взаємодії районної державної адміністрації з органами
місцевого
самоврядування,
який
щороку
затверджується
головою
райдержадміністрації на відповідний рік. Він передбачає проведення спільних дій
по формуванню і забезпеченню виконання програм соціально-економічного
розвитку територій та місцевих бюджетів, здійснення контрольних функцій.
Райдержадміністрація спільно з органами місцевого самоврядування району
тісно співпрацює в напрямах залучення інвестицій для покращення матеріальнотехнічного стану об’єктів соціального призначення шляхом ініціювання та
втілення Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних грантів, грантів
міжнародної технічної допомоги, програм розвитку місцевого самоврядування
важливих для соціального розвитку громади.
З метою висвітлення діяльності районної державної адміністрації її
структурних підрозділів, створення єдиного інформаційного простору району,
забезпечення широкого доступу до інформації в мережі Інтернет, ефективного
використання її можливостей для належного інформаційного здійснення органами
виконавчої влади своїх повноважень, на виконання вимог Законів України «Про
доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації» на виконання Указу Президента України
від 01.08.2002 року №683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади», відповідно до Порядку
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади, іншими нормативно-правовими актами забезпечено роботу та системне
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інформаційне наповнення офіційного веб-сайту
Борівської
районної
державної адміністрації (офіційна адреса веб-сайту - http://borova-rda.kh.gov.ua).
У 2016 році забезпечено чітку систему всебічного, об’єктивного і вчасного
інформування жителів району про діяльність органів виконавчої влади відповідно
до планів основних заходів районної державної адміністрації.
Забезпечувався
постійний
моніторинг
проведення
громадськими
організаціями та політичними партіями акцій та мирних зібрань громадян у
смт.Борова та Борівському районі.
Громадські організації, політичні партії, молодь, трудові колективи були
залучені до відзначення в районі та смт.Борова державних свят, ювілейних і
пам'ятних дат.
Тривала робота щодо вдосконалення організаційних засад діяльності
районної державної адміністрації. На протязі поточного року вживались заходи
щодо поглиблення координації зусиль по взаємодії з органами місцевого
самоврядування у вирішенні невідкладних проблем соціально-економічного
розвитку та життєзабезпечення району. Переглянуті основні документи, що
регламентують роботу райдержадміністрації. Внесені відповідні зміни до
Регламенту, до розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації,
заступниками та керівником апарату райдержадміністрації. Вжито низку заходів
щодо упорядкування структури та оптимізації граничної чисельності
райдержадміністрації в зв’язку із введенням Закону України «Про державну
службу». Оптимізовано кількість консультативно-дорадчих органів при голові
райдержадміністрації. Станом на 01.01.2017 року діє 69 постійних комісій,
робочих груп та інших консультативно-дорадчих органів.
У 2016 році проведено ряд семінарів, навчань, активів, різноманітних
засідань комісій, робочих груп та інших консультативно-дорадчих органів,
передбачених
планом
роботи
райдержадміністрації
та
відповідними
регламентуючими документами адміністрації.
Всі структурні підрозділи райдержадміністрації підтримують зворотній
зв’язок з виконкомами селищної і сільських рад, спільно з ними вирішуються
питання організації та проведення місцевих свят та заходів, надається методичноконсультативна допомога в межах компетенції структурних підрозділів та норм
чинного законодавства.
Структурним підрозділами апарату була проведена відповідна робота щодо
вирішення низки кадрових питань, організаційного, правового та фінансовогосподарського забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
З метою надання консультативної та методичної допомоги, підвищення
ефективності роботи виконавчих комітетів місцевих рад, структурних підрозділів
райдержадміністрації щомісяця організовувалися навчання працівників
райдержадміністрації, посадових осіб місцевого самоврядування, згідно з
розробленою тематикою.
У звітному періоді продовжувалася робота, спрямована на реалізацію
державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи.
Здійснювалася координація роботи при підготовці візитів представників ХОДА та
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керівництва
області
до
району (формування програм перебування,
відпрацювання матеріалів по об’єктах відвідування, тощо). Вжито заходів щодо
покращення планування роботи, контролю за їх виконанням, злагодженості у
роботі підрозділів апарату, поліпшення виконавської дисципліни. Протягом року
проведена відповідна організаційна робота щодо виконання Закону України «Про
доступ до публічної інформації», Закону України «Про захист персональних
даних», Закону України «Про очищення влади», Закону України «Про державну
службу» та інші.
Організація кадрової роботи в Борівській районній державній адміністрації
відділом управління персоналом та юридичного забезпечення апарату районної
державної адміністрації
протягом 2016 року здійснювалась відповідно
затвердженої Комплексної програми по роботі з кадрами на 2016 рік, складеного і
затвердженого перспективного плану роботи на 2016 рік та відповідно до
Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших
законодавчих і нормативних актів.
Протягом 2016 року відділом підготовлено 398 розпоряджень голови
районної державної адміністрації з кадрових питань.
Ведеться реєстр державних службовців єдиної державної комп’ютерної
системи «Кадри». 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 2016
року до Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань
державної служби у Харківській та Сумській областях направлено в
електронному вигляді 127 поточних документів.
До обласної державної адміністрації надіслано 349 виконаних поточних
документів, 13 звітів подано до Борівського районного центру зайнятості
населення. За поточний рік 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 дві особи та три державних службовці на заочній формі навчання.
Згідно річного плану навчання на протязі звітного періоду проведено 16
навчань державних службовців, керівників державних підприємств, установ,
організацій, селищних та сільських голів і секретарів.
Фінансовим управлінням районної державної адміністрації щомісячно
проводився моніторинг виконання районного та зведеного бюджетів району в
2016 році та надавалася відповідна інформація керівництву районної та обласної
державних адміністрацій.
Фінансовим управлінням районної державної адміністрації проведено
комплексні перевірки сільських рад по використанню бюджетних коштів. За
результатами перевірок вживалися відповідні заходи.
Систематично проводилося засідання Робочої групи з координації дій
органу виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень,
передбачених державним бюджетом України.
Щомісячно проводився моніторинг виконання місцевих бюджетів району та
надання району з обласного та державного бюджету відповідних дотацій та
субвенцій.
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Зведений план по доходах загального фонду за січень – грудень 2016 року
виконаний на 105,0%, при плані 160521,7 тис.грн., фактично в місцеві бюджети
надійшло 168528,1тис. грн. Трансфертів з державного бюджету надійшло
128853,9 тис. грн.
Власних доходів за січень - грудень 2016 року в місцеві бюджети району
надійшло 39674,2 тис. грн., що становить 130,3% до передбачених бюджетом,
понад план надійшло 9218,5 тис. грн.
До районного бюджету власних доходів надійшло 20029,7тис.грн., що
становить 118,6% до передбачених бюджетом. До селищного бюджету надійшло
6689,0 тис.грн., що становить 131,6% до передбачених бюджетом.
В сільські бюджети надійшло 12955,6 тис.грн., що становить 152,6% до
передбачених бюджетом. План по доходах загального фонду виконали всі сільські
ради.
За звітний період податку на доходи з фізичних осіб надійшло 19990,3
тис.грн., або 118,6% до передбачених бюджетом. По рентній платі за спеціальне
використання лісових ресурсів надійшло 480,6 тис.грн., що більше від плану на
142,6 тис.грн. По акцизному податку з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень-грудень 2016 року надійшло
919,1 тис.грн., при затвердженому плані 636,8 тис.грн., що на 282,3 тис.грн.
більше від затвердженого плану. По податку на нерухоме майно надійшло 178,2
тис.грн. при затвердженому плані 104,3 тис.грн., що на 73,9 тис.грн. більше від
затвердженого плану. По податку на майно, а саме земельному податку надійшло
6615,9 тис.грн., що становить 147,4% до передбачених бюджетом.
По єдиному податку надійшло 2381,2 тис.грн., що становить 130,3% при
затвердженому плані 1827,8 тис.грн. По єдиному податку з сільськогосподарських
товаровиробників надійшло 8295,3 тис.грн. при затвердженому плані 5477,5
тис.грн., що на 2817,8 тис.грн. більше від затвердженого плану.
По державному миту надійшло 53,1 тис. грн. при затвердженому плані 39,2
тис. грн., що становить 135,5%.
По адміністративним штрафам та іншим санкціям фактично надійшло
11,6тис.грн. та частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань фактично надійшло 17,1 тис.грн. По платі за надання
адміністративних послуг надійшло 216,4 тис.грн., при плані 127,0 тис. грн., що
більше від плану на 89,4 тис. грн. По інших надходженнях надійшло 398,4
тис.грн. при затвердженому плані 396,4 тис.грн або 100,5% .
Станом на 01.01.2017 року сільськогосподарськими підприємствами району
проведено розрахунок за користування земельними та майновими паями на 100%
від загального розміру нарахованої річної орендної плати.
В агропромисловому комплексі району продовжується реалізація заходів з
реформування земельних і майнових відносин, впровадження інтенсивних
методів господарювання в Борівському районі.
Протягом року здійснювався постійний контроль та надавалась практична
допомога сільгосптоваровиробникам у питаннях підготовки до проведення
комплексу весняно-польових робіт у поточному році, а саме: закупівля
мінеральних добрив, придбання високоякісного насіння, накопичення пально-
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мастильних матеріалів, ремонт техніки, підготовка до технічного огляду
машинно-тракторного парку, кормозбиральних та зернозбиральних комбайнів.
За 2016 рік сільськогосподарськими підприємствами району зібрано
зернових та зернобобових культур 96,6 тис. тонн з площі 21,7 тис. га при середній
урожайності 44,5 ц/га, що на 14,3 тис. тонн більше ніж у 2015 році, відповідно
урожайність більша на 10,5 ц/га. Соняшника зібрано 55,0 тис. тонн, що на 11,6
тис. тонн більше ніж у 2015 році, з 15,6 тис. га при середній урожайності 35,4 ц/га,
що на 0,7 ц/га більше від минулого року. Цукровий буряк вирощувався тільки в
одному господарстві ФГ «Нива 2006». З площі 60 га було зібрано 1668 тонн, при
середній урожайності 277,9 ц/га це на 11,9 ц/га більше ніж у 2015 році. Озимих
культур під урожай 2017 року посіяно на площі 15,8 тис. га., що на 362 га менше
попереднього року та 97,5 % до планового завдання.
З посіяних площ отримано сходи лише на площі 10,7 тис.га, або 74% від
посіяних. На них за результатами попередніх моніторингів в доброму стані 37%,
23 % сходи у задовільному стані, а 40 % слабкі та зріджені.
Нової техніки у 2016 році придбано 39 одиниць на загальну суму 78,7 млн.
грн., що на 14,5 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.
За 2016 рік вироблено 5054 тонн молока (-76 тонн, 1%), яловичини
190,7
тонн (-23,9 тонн, 11%), свинини 17 тонн (-15,3, 42%). Виробництво валової
продукції за звітний період по всіх категоріях господарств зменшилося проти
2015 року на 4,2%. Надій на початкову корову склав 6148 кг (+282 кг, 104%).
Середньодобові прирости живої ваги ВРХ склали 361 гр., свиней 273 гр.
Отримано 783 голови телят, по 67 голів від 100 корів. Введено 236 первісток, по
29 голови на 100 корів. Отримано поросят 121 голів, по 1216 голів від 100
основних свиноматок. На звітну дату утримується 1847 голів ВРХ (-367 голів),
корів 782 голови, (-40 голів, 5%).
Сільськогосподарськими підприємствами району проведено розрахунок на
100% нарахованої орендної плати за земельні частки (паї). Середній розмір
виплати на 1 га ріллі становить 1440 грн.(5,2% від грошової оцінки землі).
Щомісяця проводився аналіз заробітної плати в сільгосппідприємствах.
Середня заробітна плата в галузі сільського господарства за січень - листопад
2016 рік склала 3520 грн., що на 580 грн. більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
Заборгованість із виплати заробітної плати в агропромисловому комплексі
району станом на 01.01.2017 року відсутня.
Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, з
питань цивільного захисту та економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації спільно із виконавчими комітетами місцевих рад
координували роботу за дотриманням підприємствами всіх форм власності вимог
відповідних нормативних документів та по забезпеченню систематичного
побутового обслуговування населення, по створенню умов для підтримки та
пріоритетного розвитку малого підприємництва у сфері торгівельного,
побутового обслуговування. Протягом 2016 року вживались заходи щодо
поглиблення координації зусиль по взаємодії з органами місцевого
самоврядування у вирішенні невідкладних проблем соціально-економічного
розвитку району. Вся діяльність відділу райдержадміністрації протягом звітного
року спрямовувалася на стабілізацію соціально-економічної ситуації в районі,
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підвищення виконавської дисципліни. Структурним
підрозділом
райдержадміністрації здійснювався щомісячний аналіз стану розрахунків за
спожиті енергоносії. Активно працювала комісія з контролю за спожиті
енергоносії; стан розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги
протягом року розглядався на нарадах райдержадміністрації.
Підприємствами житлово-комунального господарства району в основному
забезпечено надання всіх обсягів послуг населенню та іншим споживачам.
Проводиться оновлення та вдосконалення системи житлового фонду.
Підприємства житлово-комунального господарства району працювали у
стабільному режимі, без проблемних зривів завершено підготовку до
опалювального сезону, надавались послуги з водопостачання і водовідведення.
Постійно, спільно з органами місцевого самоврядування, ведеться робота з
питань оновлення містобудівної документації – схем районного планування, схем
планування території сільських, селищної рад, генеральних планів населених
пунктів.
В рамках Всеукраїнської акції в квітні-травні 2016 року були організовані
районні заходи з благоустрою «За чисте довкілля» із залученням громадськості,
підприємств, установ і організацій, учнівської та студентської молоді Борівського
району.
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 2016 року ЦНАПом надано 3055
адміністративних послуг.
Протягом 2016 року постійна увага приділялася вирішенню соціальних
питань.
Забезпечується стійка тенденція до зростання рівня заробітної плати у всіх
галузях економіки. Щомісячно аналізуються показники рівня середньої заробітної
плати як по звітуємому колу підприємств, так і по галузям економіки.
Згідно даним моніторингу за січень-грудень поточного року
середньомісячний рівень заробітної плати штатного працівника по району склав
3233,0 грн., що на 487,9 грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2015
року, або на 17,7% та
відповідає 202,1 % прожиткового мінімуму для
працездатної особи та законодавчо встановленому розміру мінімальної заробітної
плати (1600,0 грн.).
Протягом 2016 року проведено 12 засідань робочої групи з питань
дотримання суб’єктами господарювання законодавства про працю. На засіданнях
робочої групи заслухано звіти керівників щодо рівня середньої заробітної плати
та проведення комплексу заходів, спрямованих на виконання законодавства з
питань оплати праці.
Протягом січня-грудня 2016 року проведено 6 засідань 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. За результатами засідань робочої групи з питань легалізації виплати
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заробітної плати і зайнятості населення, в ході проведеної інформаційнороз’яснювальної роботи з роботодавцями, виявлено та легалізовано 4 робочих
місця.
Для поліпшення соціально-економічного діалогу в районі діє тристороння
соціально-економічна рада. Протягом 2016 року проведено 5 засідання Ради, де
розглянуто питання рівня заробітної плати на підприємствах району, стан
погашення заборгованості із виплати заробітної плати, підведені підсумки по
проведенню двомісячника з укладання колективних договорів та обговорено
питання про вжиті заходи щодо легалізації трудових відносин між роботодавцями
та найманими працівниками.
З початку року зареєстровано 25 колективних договорів та 23 доповнень до
колективних договорів на 2015-2019 рр.
Проводилася робота по перевірках суб’єктів господарювання різних форм
власності щодо дотримання Закону України «Про охорону праці». Протягом 2016
року проведено 13 перевірок, за результатами яких виявлені порушення діючого
законодавства керівниками та посадовими особами, складені відповідні приписи.
З метою своєчасного реагування на існуючі потреби інвалідів, ветеранів
війни та праці постійно проводяться обстеження соціально-побутових,
матеріальних умов проживання пільгових категорій населення з метою надання їм
всебічної допомоги. Чисельність пільговиків, облікованих у Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги. Постійно проводиться
робота щодо поновлення банку даних на громадян пільгового контингенту.
За 2016 рік нараховано пільг за надані послуги в сумі 4 503 503,00 грн.
Сплачено за рахунок субвенцій з державного бюджету 3 877 876,00 грн. (в тому
числі на погашення заборгованості минулих років на суму 1 137 191,00 грн.).
Заборгованість перед підприємствами-надавачами комунальних послуг станом на
01.01.2017 року становить 632 677,00 грн.
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 IV кварталу 2016 року
нараховано субсидій 4932 cім’ям на загальну суму
19381.977 тис.грн.
Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено та
виплачено 666 сім’ям на суму 818,9 тис.грн. Поточна заборгованість станом
01.01.2017 року становить 753.7 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають
житлово-комунальні послуги з початку року 32260.967 тис. грн. Заборгованість
станом на 01.01.2017 року житлово-комунальним підприємствам становить
19465.582 тис.грн.
За 2016 рік державні допомоги сім’ям з дітьми призначено 1062 сім’ям на
загальну суму 4118,1 тис.грн. Державну соціальну допомогу призначено 267
малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 1924,1 тис. грн. Державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначено 217 інвалідам на
суму 932,31 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 6 прийомним
сім’ям та одному дитячому будинку сімейного типу. За звітний період допомогу
нараховано на загальну суму 743,34 тис.грн.
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Управлінням проводиться робота по наповненню Централізованого банку
даних з проблем інвалідності. В базу Централізованого банку даних з проблем
інвалідності внесено 173 індивідуальних програм реабілітації. В звітному періоді
видано 96 направлень на виготовлення протезно-ортопедичних виробів та
ортопедичного взуття. З початку 2016 року для оздоровлення інвалідів загального
захворювання та інвалідів з дитинства закуплено 19 путівок на суму 133,5 тис.
грн. в санаторії «Бермінводи», «Роща» та «Курорти Приазов’я». Оздоровлено 6
інваліда війни, 19 інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства.
На обліку по забезпеченню санаторно-курортними путівками перебуває 26
інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, 6 інвалідів війни. З
початку року одноразова матеріальна допомога інвалідам, дітям-інвалідам та
непрацюючим малозабезпеченим особам надана 13 громадянам на суму 7244 грн.
Надана допомога на поховання 1 інваліду війни та 1 учаснику бойових дій на
суму 3689,56 грн.
На обліку в управлінні перебувають 103 учасника бойових дій, 95 членів
сімей пільговика, на яких поширюється пільга, 1 сім’я загиблого
військовослужбовця в зоні проведення антитерористичної операції та 3 дітей
загиблих військовослужбовців.
Згідно районної Програми соціального захисту населення Борівського
району, районної ветеранської громадської організації «Чорнобильці Борівщини»,
Борівської районної організації ветеранів України, Борівського відділення воїнівінтернаціоналістів та воїнів запасу «Пандшер» на 2012-2016 роки, затвердженої
рішенням ХV сесії районної ради VІ скликання від 23 грудня 2011 року (зі
змінами), з місцевого бюджету були виділені кошти на виплату матеріальної
допомоги 45 демобілізованим учасникам АТО на загальну суму 67 500 грн.
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 6 особам на суму 7519,65
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 санаторно-курортних закладах Харківської області. На відпочинок в
санаторій «Бермінводи» було направлено 2 особи з числа осіб, що брали участь в
АТО, до санаторію «Роща» - 1 учасник АТО. З початку року було оздоровлено 2
учасників антитерористичної операції в санаторії «Лермонтовський» м. Одеса та
санаторії «Золота нива» Одеської обл. 2 учасника бойових дій з числа осіб, що
брали участь в АТО, пройшли курс психологічної реабілітації в
Межрегіональному реабілітаційному центрі. На черзі на санаторно-курортне
оздоровлення перебувають 2 учасники АТО.
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.
При райдержадміністрації діє районна координаційна рада з питань
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

11
катастрофи, де розглядаються та вирішуються
проблемні
питання,
пов’язані із соціальним захистом постраждалих громадян. Ведеться районна база
даних автоматизованого обліку постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи та постійно вносяться зміни до неї.
З початку року управлінням соціального захисту населення разом з
селищною та сільськими радами проведено обстеження житлово-побутових умов
42 сімей, в яких проживають громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.
Одне з важливих місць у соціальному захисті постраждалих громадян займає
санаторно-курортне лікування і оздоровлення.
На протязі звітного періоду управління соціального захисту населення за
рахунок державного бюджету сприяло оздоровленню шести учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильський АЕС І категорії в санаторіях:
«Лермонтовський» та «ім. Пирогова» м. Одеса, «Лаванда» м. Моршин Львівської
області (двоє громадян), «Янтар» м. Трускавець, «Артік» м. Бердянськ.
Для забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, за пільговими рецептами лікарів на 2016 рік
управлінню згідно кошторису доведено суму 62,5 тис. грн. Протягом 2016 року
фізичною особою-підприємцем Гончаровою О.І. видано по безкоштовних
рецептах ліки для сорока чотирьох громадянин постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, кошти використано в повному обсязі.
Для безкоштовного зубного протезування для постраждалих громадян на
2016 рік доведено кошти в сумі 4,5 тис. грн. Ізюмською центральною міською
лікарнею надано пільги по безкоштовному зубному протезуванню чотирьом
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, кошти використано в повному
обсязі.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року
№ 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції» до Єдиної
інформаційної бази даних про взяття на облік осіб, що переміщуються,
управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації
внесено 3953 осіб, в тому числі: 1005 працездатних осіб, 743 дітей віком до 18
років, 2177 пенсіонерів, 28 інвалідів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року
№365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним
особам» розпорядженням голови Борівської районної державної адміністрації №
146 від 22.06.2016 року створена комісія з питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
За результатами засідань Комісії 506 особам відповідно до п.3 ст. 12 Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
скасовано дію довідки та 1417 внутрішньо переміщеним особам призначено
(відновлено) всі види соціальних виплат та пенсії, а 95- відмовлено у призначенні
(відновленні) видів соціальних виплат та пенсій, в зв’язку з відсутністю на момент
обстеження.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1.10.2014 року №
505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з
тимчасово
окупованої
території
України
та
районів
проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг» щомісячну адресну допомогу особам, які

12
переміщуються з тимчасово окупованої території
України
та
районів
проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг протягом 2016 року
призначено 844 сім’ям на суму 11275,226 тис.грн.
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. Зроблено аналіз виконання розпоряджень голів
обласної та районної держадміністрацій, програм що діють в районі (Комплексної
програми профілактики правопорушень в Борівському районі на 2016-2020 роки).
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, районним відділом поліції, прокуратурою.
В районі ініційовано перевірки підприємств, установ та організацій усіх
форм власності з питань організації обліку військовозобов’язаних. Установам,
підприємствам та організаціям району постійно надається методичноконсультативна допомога з вищевказаних питань. Протягом річного призову на
строкову службу до лав ЗСУ було повністю виконано плановий показник.
У галузі освіти, науки та культури на постійному контролі було виконання
існуючих освітянських державних та регіональних програм, в тому числі районні
Програми
«Вчитель»,
«Шкільний
автобус»,
програм
інформатизації
загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл, розвитку
культури і туризму в Борівському районі на 2014-2018 роки.
Згідно із мережею навчально - виховний процес здійснюється у 9
дошкільних навчальних закладах (1 у складі Чернещинського НВК), які
відвідують 440 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 ( у зв'язку з реорганізацією 6-ти навчальних закладів та
створенням освітнього округу) для 1515 учнів. 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
здобуває 631 дитина. Дитячо-юнацька спортивна школа виховує 416 спортсменів
у 24 групах з волейболу, футболу та спортивного туризму.
Щорічно проводиться огляд готовності навчальних закладів до нового
навчального року. Найкраще підготувалися до нового навчального 2016-2017
року із загальноосвітніх шкіл: Чернещинський НВК та Піско-Радьківська ЗОШ,
решта закладів визнані готовими до початку навчального року на належному
рівні. Серед дошкільних навчальних закладів найкраще підготувався педагогічний

13
колектив Підлиманського дошкільного навчального
закладу.
Серед
позашкільних навчальних закладів найкраще підготовлений колектив Борівської
дитячо-юнацької спортивної школи.
В районі забезпечено безпечне та стале підвезення учнів і педагогічних
працівників до місця навчання (роботи), а також у зворотньому напрямку. Всього
підвозиться 351 учень та 68 педагогічних працівників.
Згідно з планом оздоровлення та відпочинку дітей протягом літа в 13
пришкільних таборах з денним перебуванням відпочинком було охоплено 940
дітей, що на 252 дитини більше у порівнянні з минулим роком (на початок
оздоровчого періоду плановий показник становив 708 дітей).
Протягом року проводилися різноманітні заходи спрямовані на розвиток
творчих здібностей учнів загальноосвітніх шкіл району. Особлива увага
приділяється дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування.
Діяльність відділу освіти, дошкільних навчальних закладів спрямована на
максимальне охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку:
ведеться облік дітей 5-річного віку в дитячих садках; створено банк даних дітейп'ятирічок, не охоплених організованою дошкільною освітою, створено реєстр
дітей старшого дошкільного віку.
У 2016 році відбулося 4 засідання колегії відділу освіти
райдержадміністрації та низка нарад і співбесід, на яких розглядалися актуальні
питання розвитку освіти в районі.
У районі створено умови для здобуття дітьми і підлітками позашкільної
освіти. Працюють 2 позашкільні заклади: БДЮТ та ДЮСШ. Реалізацію державної
політики позашкільної освіти Будинок дитячої та юнацької творчості здійснює
через систематичну освітянську діяльність у творчих об’єднаннях художньоестетичного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого та інших
напрямків роботи.
Дитяча юнацька спортивна школа працює повністю на базах
загальноосвітніх шкіл Борівського району. В ДЮСШ працює 24 групи: з футболу,
волейболу, спортивного туризму. Постійно проводиться робота з учнями
пільгового контингенту, які навчаються в ДЮСШ.
Особлива увага приділяється дітям-сиротам та позбавленим батьківського
піклування. Вони забезпечуються безкоштовним гарячим харчування.
Організаційна робота щодо розвитку фізичної культури і спорту в
Борівському районі в 2016 році проводилася відповідно до затвердженого Плану
основних спортивно - масових заходів в Борівському районі на 2016 рік та Плану
основних фізкультурно - спортивних заходів в Харківській області на 2016 рік. За
звітний період проведено 4 засідання районної федерації з футболу, 8 засідань –
районної федерації з шахів. Щокварталу відділом освіти Борівської
райдержадміністрації проводяться засідання колегії фізкультурних працівників
району.
Стан спортивної бази закладів освіти в основному відповідає вимогам
програми і техніки безпеки.
Відповідно до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів Національного архівного фонду на протязі 2016 року архівним
відділом районної державної адміністрації перевірено Борівську районну
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державну адміністрацію (481 одиниць зберігання) та фінансове управління
Борівської районної державної адміністрації (230 одиниць зберігання).
При перевірці наявності документів, які знаходяться на зберіганні в архіві,
було заплановано 40 і переглянуто 40 справ, але унікальних документів
управлінської документації не виявлено. Створення та розвиток науководовідкового апарату до документів НАФ.
На протязі поточного року архівним відділом райдержадміністрації надано
методичну і практичну допомогу з питань ведення діловодства, складання
номенклатури справ, впорядкування документів організаціям, установам,
підприємствам, селищному, сільським радам – 49 консультацій.
Проведено 1 семінар - навчання для працівників відомчих архівів з питань
складання номенклатури справ, інструкцій з діловодства, положень про ЕК
установ та формування документів у справи, експертизи цінності документів,
складання та оформлення описів справ у діловодстві установи, який відбувся за
участі державних службовців, керівників державних підприємств, установ,
організацій, селищного та сільських голів, секретарів місцевих рад.
За звітний період в клубних закладах району проведено ряд масових заходів
по відродженню українських традицій та обрядів (Різдвяні колядки та щедрівки,
українські вечорниці та посиденьки), дитячі новорічні та різдвяні ранки, мітинги
біля братських могил та тематичні концерти до дня визволення Борівщини від
німецько-фашистських загарбників, заходи до Дня захисника України, тематичні
програми по вшануванню учасників бойових дій на територіях інших держав,
святкові концерти та розважальні заходи до свята 8 Березня, державних та
професійних свят працівників установ та організацій району, тощо.
Культпрацівники та аматори народної творчості району брали участь у
Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, регіональних та районних фестиваляхконкурсах, а саме: обласному огляді конкурсі «Слобожанські передзвони»,
присвяченому 25-річниці Незалежності України; Міжнародному конкурсі
естрадної пісні «Жива вода» (м. Дергачі); регіональному конкурсі молодіжноестрадної пісні «Цвіт папороті» (Куп’янський район); регіональному
хореографічному конкурсі (м. Змійов); обласному Великому Слобожанському
ярмарку (м.Харків); обласному фестивалі «Весняні дзвіночки»; обласному
фестивалі «Таланти третього тисячоліття»; обласному конкурсі «Кращий читач
року»; обласному конкурсі з виготовлення ляльки-мотанки «Слобожанський
хоровод» та регіональному театралізованому музичному дійстві до Дня Святого
Миколая (м.Купянську), тощо на яких учасники здобули почесні місця,
отримали дипломи та подарунки.
Всього в клубних закладах проведено 332 культурно-масових заходів
(дитячі ранки, концерти, обрядові заходи, тематичні вечори і конкурсні заходи) та
молодіжних дискотек, з них для дітей 899, на всіх масових заходах було присутніх
442,1 тис. глядачів. На протязі 2016 року працювало 157 клубних формувань, в
яких брали участь 1545 чоловік, з них 879 дітей.
Робота райдержадміністрації відкрита та прозора. Налагоджена тісна
співпраця з редакцією районної газети «Трудова слава», систематично
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висвітлюється
проведена
робота райдержадміністрацією, публікуються
довідки за підсумками роботи, роз’яснювальні матеріали та інформації.
Керівник апарату районної
державної адміністрації
/Сватовська О.Г./

О.В.Шевченко

