ЗВІТ
про виконання управліннями, відділами
та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації плану роботи
районної державної адміністрації за ІІ квартал 2017 року
Всі заплановані заходи, що були передбачені планом роботи
райдержадміністрації, виконані.
Районною державною адміністрацією протягом ІІ кварталу 2017 року
вживалися заходи щодо виконання затверджених планів роботи, завдань,
визначених актами Президента України та Уряду, державними програмами щодо
розвитку регіонів, реалізації повноважень, визначених Законом України «Про
місцеві державні адміністрації».
Важлива роль у виконанні соціальних і економічних питань, виконанні
поставлених пріоритетних завдань відводиться засіданням колегії районної
державної адміністрації. За звітний період відбулося два планових засідання
колегії
райдержадміністрації
і
одне
спільне
засідання
колегії
райдержадміністрації та адміністративно-господарського активу Борівського
району за участі начальників управлінь і відділів райдержадміністрації,
районних служб та територіальних структурних підрозділів органів виконавчої
влади, керівників організацій, підприємств та установ району, сільських і
селищного голів, керівників сільськогосподарських підприємств району, на яких
було розглянуто 8 актуальних питань:
засідання 19.04.2017 року - 2 питання на розгляд колегії:
- Про підсумки виконання бюджету Борівського району за І квартал 2017 року.
Про підсумки проведення опалювального сезону 2016-2017 років у
Борівському районі та заходи щодо підготовки господарського комплексу та
об’єктів соціальної сфери Борівського району до сталого функціонування в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Засідання 24.05.2017 року - 2 питання на розгляд колегії:
- Про підготовку та організацію оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2017
року у Борівському районі.
- Про стан роботи із соціального захисту учасників антитерористичної операції.
Засідання 21.06.2017 року – 4 питання на розгляд спільного засідання
колегії та адміністративно-господарського активу району:
- Про роботу виконавчого комітету Підлиманської сільської ради по здійсненню
делегованих повноважень органів виконавчої влади.
- Про підготовку та проведення збирання ранніх зернових і зернобобових
культур в господарствах Борівського району у 2017 році.
- Про формування мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів Борівського району на 2017 – 2018 навчальний рік.
- Про стан виконання Програми зайнятості населення Борівського району на
період до 2017 року щодо соціального захисту безробітних громадян, суттєвого
підвищення рівня оплати праці та скорочення обсягів «тіньової» зайнятості.
За підсумками засідань колегії з метою покращення соціальноекономічного розвитку району були прийняті відповідні рішення засідання
колегії. Заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації, галузеві керівники, голова
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громадської організації роботодавців Борівського району та інші члени колегії і
запрошені активно беруть участь в обговоренні питань винесених на засіданнях.
Проаналізувавши і обговоривши стан справ винесених питань та
враховуючи рішення колегії райдержадміністрації головою районної державної
адміністрації було прийнято 8 розпоряджень щодо посилення та удосконалення
роботи з зазначених питань, які взяті під контроль структурними підрозділами
райдержадміністрації (Розпорядження голови райдержадміністрації: №101,
№102 від 19.04.17, №139, №140 від 25.05.17, №166 від 21.06.2017, №167 від
22.06.17, №167 та №168 від 23.06.2017).
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 182
розпорядження з основної діяльності та 200 з особового складу. Протягом ІІ
кварталу головою райдержадміністрації було надано 16 комплексних доручень.
Згідно Регламенту райдержадміністрації першого та третього понеділка
місяця проводяться апаратні наради при голові райдержадміністрації з
керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, а другого вівторка
місяця - розширена апаратна нарада райдержадміністрації. Так, за ІІ квартал
2017 року проведено 5 планових засідань апаратних нарад та 3 розширених
апаратних нарад райдержадміністрації, на яких виносились питання різного
змісту, найголовніші та найпріоритетніші для розвитку району, всього ж
розглянуто 34 питань.
Вживалися заходи щодо забезпечення системної роботи із зверненнями
громадян, як пріоритетного напрямку діяльності райдержадміністрації.
Систематично аналізується загальним відділом та іншими структурними
підрозділами райдержадміністрації, в межах повноважень, причини що
породжують звернення громадян.
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 та заступниками голови райдержадміністрації.
Головним завданням щодо роботи із зверненнями громадян протягом
звітного періоду районна державна адміністрація вважала попередження
надходження заяв і скарг, вивчення і усунення причин, що їх породжують. З
цією метою через районну газету постійно інформується населення про
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», тощо.
Відповідними
структурними
підрозділами
райдержадміністрації
вживались заходи щодо вдосконалення роботи по розгляду письмових звернень
громадян. Особлива увага приділялась зверненням пільгових категорій
населення та громадян, які потребують соціального захисту і підтримки.
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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 відзнак різного рівня. Так, за ІІ
квартал поточного року за досягнення значних успіхів у виробничій, державній,
творчій та інших сферах діяльності, сприянні розвитку місцевого
самоврядування в Борівському районі було нагороджено відзнаками Борівської
районної державної адміністрації та Борівської районної ради 40 мешканців
району, підготовлено 3 спільних розпорядження про відзначення Почесними
грамотами і Подяками Борівської районної державної адміністрації та Борівської
районної ради, а також підготовлено 1 подання до Харківської
облдержадміністрації про нагородження відзнакою Президента України – «За
участь в антитерористичній операції».
Протягом ІІ кварталу 2017 року вживались заходи щодо поглиблення
координації зусиль по взаємодії з органами місцевого самоврядування у
вирішенні невідкладних проблем соціально-економічного розвитку району.
В період з 07 по 09 червня 2017 року проведено комплексну перевірку
виконавчого комітету Підлиманської сільської ради по здійсненню делегованих
повноважень органів державної виконавчої влади з послідуючим розглядом на
засіданні колегії райдержадміністрації. Постійно надавалася практична допомога
виконкомам селищної та сільських рад по забезпеченню контролю за
виконанням Законів України, Указів, розпоряджень Президента України,
Постанов Уряду, розпоряджень голів обласної та районної державних
адміністрацій. З метою надання консультативної та методичної допомоги,
підвищення ефективності роботи виконавчих комітетів місцевих рад, значна
увага приділяється навчанню кадрів. Щомісячно, згідно планів навчань,
організовуються і проводяться навчання начальників відділів і управлінь,
завідувачів секторів райдержадміністрації, селищного та сільських голів,
секретарів виконкомів рад, відповідно розробленої тематики.
З метою підвищення виконавської дисципліни структурними підрозділами
апарату райдержадміністрації, згідно графіка, проводяться перевірки відділів,
управлінь, секторів а також виконкомів селищної та сільських рад району. В усіх
відділах та управліннях райдержадміністрації, згідно інструкції по діловодству,
призначені відповідальні працівники, на яких покладені обов’язки з виконання
контрольних документів, роботи з публічною інформацією, зі зверненнями
громадян, тощо.
Діяльність райдержадміністрації спрямовувалася на стабілізацію
соціально-економічної ситуації в районі, підвищення виконавчої дисципліни,
проведення організаційних заходів з питань розвитку підприємництва в районі,
проведення щотижневого моніторингу цін на продукти харчування, які
підлягають державному регулюванню, забезпечення розвитку мережі
торгівельних точок, сприяння розширення побутових послуг на селі.
Одним із напрямів діяльності відділу організаційної роботи та масових
комунікацій апарату райдержадміністрації є робота з політичними партіями та
громадськими організаціями, установлення і підтримання діалогу між
представниками політичних партій, громадських організацій з органами
виконавчої влади яка протягом кварталу є позитивна. Цьому сприяє проведення
Координаційних рад та круглих столів, які діють при голові
райдержадміністрації. Відділом також підтримується зв’язок з керівниками
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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 та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації матеріалів про
роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, висвітленню ними
актуальних питань соціально-економічного, суспільно-політичного характеру. За
звітний період опубліковано 41 таких матеріалів.
Протягом ІІ кварталу 2017 року фахівцями апарату райдержадміністрації
розроблені організаційні заходи по проведенню в районі мітингу до Дня
чорнобильців «Дзвони Чорнобиля», Дня Перемоги, Дня Скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні, Дня захисту дітей, Дня медичного працівника,
Трійці та Дня Конституції, які повністю виконані. Проведення цих заходів та
матеріали відповідної тематики публікувались на сторінках районної газети
«Трудова
слава»
та
були
розміщені
на
офіційному
веб-сайті
райдержадміністрації.
Відповідно до графіка проведення «гарячих ліній» було організовано і
проведено в районній редакції газети «Трудова слава» 3 «Гарячі лінії» з
подальшим їх висвітленням:
- 25 квітня 2017 року за участі Шутька Сергія Павловича, заступника голови
райдержадміністрації, Рибалка Олександра Миколайовича,
директора
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Борівської райдержадміністрації, Сухини Миколи Володимировича,
директора Борівського районного центру зайнятості та Суржик Олени
Миколаївни, начальника управління соціального захисту населення Борівської
райдержадміністрації;
- 23 травня 2017 року за участі Кіяна Віталія Олексійовича, голови районної
державної адміністрації;
- 27 червня 2017 року за участі Шутька Сергія Павловича, заступника
голови районної державної адміністрації, Василець Віти Володимирівни,
головного спеціаліста відділу освіти районної державної адміністрації та
Шведченко Світлани Василівни, начальника відділу культури і туризму районної
державної адміністрації.
Під постійним контролем керівництва райдержадміністрації знаходяться
питання фінансування соціальних виплат та заробітної плати з держаного та
місцевих бюджетів.
Фінансовим управлінням райдержадміністрації протягом ІІ 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.
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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 агропромислового розвитку проводяться апаратні
наради з робочих питань, в яких беруть участь всі спеціалісти управління.
Протягом ІІ кварталу 2017 року було проведено низку нарад з керівниками
сільськогосподарських підприємств району з поточних питань.
По всіх категоріях господарств у 2017 році було посіяно ярих зернових та
зернобобових культур на площі 7,7 тис. га., технічних культур – 15,3 тис. га.,
кормових культур – 2,2 тис. га., вся посівна площа склала 38,3 тис. га.
Мінеральних добрив закуплено 2852 тонн, (аміачна селітра-1460 т, амофос -158
т, нітроамофоска – 200 т, тукосуміші - 130 т, КАС - 524 т, корбонгід – 80 т,
комплексні мінеральні добрива – 300 т.), що дало змогу вчасно провести весняно
– польові роботи. Засобів захисту рослин було закуплено 31,5 тонн.
По всіх категоріях господарств та сільськогосподарських підприємствах
розроблені розрахунки очікуваного валового збору сільгоспкультур.
Станом на 01 липня 2017 року господарствами району придбано техніки
на суму 35,1 млн. грн. в кількості 16 одиниць. Господарства забезпечені 430
тонн дизельним паливом та 185 тонн бензину. Вся зернозбиральна техніка на
100% підготовлена до жнив. В ході збирання ранніх зернових культур
планується задіяти 115 зернозбиральних комбайнів.
В сільськогосподарських підприємствах та домогосподарствах району
повністю проведена ідентифікація худоби. Все поголів’я худоби було
переведено в літні табори. Підготовлено до наступної зимівлі 11 тваринницьких
приміщень, відремонтовано все обладнання. Заготовлено 980 тонн сіна, що
складає 83% до плану, заготівля кормів продовжується.
Станом на 01.07.2017 року в господарствах району утримується 1942
голови великої рогатої худоби, з них - 814 корови. З початку року поголів’я
великої рогатої худоби збільшилось на 95 голів (5%), корів на 32 голови (4%). За
звітний період вироблено в живій вазі великої рогатої худоби 87,3 тонн (-23,5
тонн, 79% до показника минулого року). Реалізовано всього м’яса 33,4 тонн (9,8 тонн, 77%). Надоєно 2421 тонн молока (-238 тонн, 91%). Надій на початкову
корову склав 3396 кг (-139 кг, 96%). Зниження показників виробництва
тваринницької продукції обумовлено ліквідацією галузі в двох господарствах
району. Отримано 533 телят, по 42 голови на 100 корів. Оновлено маточне стадо
на 26%.
Сума потреби в кредитних ресурсах на 2017 рік становить 17500 тис. грн. ( з
них 7500 тис. грн. короткострокових та 10000 тис. грн. довгострокових).
Фактично отримано 17430 тис. грн. (з них 7500 тис. грн. короткострокових та
9930 тис. грн. довгострокових).
В сільськогосподарських підприємствах району відсутня заборгованість із
виплати заробітної плати та платежів до Пенсійного фонду України.
Діяльність райдержадміністрації спрямовувалася на стабілізацію
соціально-економічної ситуації в районі, підвищення виконавчої дисципліни,
проведення організаційних заходів, «круглих столів» з питань розвитку
підприємництва в районі, проведення щотижневого моніторингу цін на продукти
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харчування, які підлягають державному регулюванню, забезпечення діяльності
мережі торгівельних точок, сприяння розширенню побутових послуг на селі.
Основна увага відділом містобудування, архітектури, житловокомунального господарства, з питань цивільного захисту та економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації при виконанні плану роботи була
зосереджена на реалізації основних завдань, пріоритетних напрямків, основних
цілей, визначених «Програмою соціального та економічного розвитку на 2017
рік».
Протягом ІІ кварталу 2017 року 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.
Так, відділом
містобудування, архітектури, житлово-комунального
господарства, з питань цивільного захисту та економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації 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 ІІ кварталу 2017 року відділом спільно з головами селищної та
сільських рад 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.
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`єктів (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.
Вирішення першочергових питань транспортного сполучення залишається
одним із головних завдань діяльності районної державної адміністрації на 2017
рік. Питання у сфері дорожнього господарства району постійно знаходяться в
центрі уваги райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.
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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 IІ квартал 2017 року
ЦНАПом надано 497 адміністративних послуг.
На протязі ІІ 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. Забезпечуються стійка тенденція до зростання
рівня заробітної плати у всіх галузях економіки.
Згідно статистичних даних заробітна плата одного штатного працівника за
ІІ квартал 2017 року становить 6962,9 грн., що на 3521,8 грн. більше в порівнянні
з аналогічним періодом 2016 року, або на 102,3% та відповідає 413,4 %
прожиткового мінімуму для працездатної особи (1684,00) та на 217,5%
відповідає законодавчо встановленому розміру мінімальної заробітної плати
(3200,00 грн.).
Станом на 01 червня 2017 року згідно інформації Головного управління
статистики в Харківській області заборгованість із виплати заробітної плати по
підприємствах Борівського району обліковується по безбалансовим структурним
підрозділам «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 203,9 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
форм власності щодо рівня середньої заробітної плати та проведення комплексу
заходів, спрямованих на виконання законодавства з питань оплати праці.
Одним із напрямків роботи робочої групи є зменшення частки працюючих, які
отримують заробітну плату нижчу або на рівні мінімальної.
З
метою контролю за додержанням законодавства про працю
підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності,
а також суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами в частині
недопущення використання найманої праці без належного оформлення
трудових відносин діє робоча група з питань легалізації виплати заробітної
плати та зайнятості населення.
З метою виявлення та легалізації робочих місць, забезпечення соціальної
захищеності найманих працівників, запобігання проявів «тіньової» економіки
при районній державній адміністрації створено і працює робоча група з питань
легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
Протягом ІІ кварталу 2017 року проведено 1 засідання робочої групи з
питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення. На засідання
запрошувались фізичні особи-підприємці, проводилась роз’яснювальна робота
щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання
найманої робочої сили.
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Для поліпшення соціально-економічного діалогу в районі діє тристороння
соціально-економічна рада. Протягом ІІ кварталу 2017 року проведено
1 засідання, де обговорено результати проведення двомісячника з укладання
колективних договорів на підприємствах району.
Відділом праці та зайнятості населення управління соціального захисту
населення райдержадміністрації здійснюється аналіз стану укладання
колективних договорів на підприємствах району, складено перелік підприємств,
які не мають колективних договорів. Повідомна реєстрація колективних
договорів проводиться у встановлені законодавством терміни та у визначеному
порядку. За ІІ квартал 2017 року зареєстровано 5 колективних договорів та 4
доповнень до діючих колективних договорів на 2017-2020 роки.
На
обліку
в
управлінні
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації перебуває 127 громадян, які постраждали внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС. Підтримується в актуальному стані районна база даних
автоматизованого обліку постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
В районі затверджена комплексна Програма соціального захисту населення
Борівського району на 2017-2021 роки. На виконання заходів Програми
ветеранській громадській організації «Чорнобильці Борівщини» на 2017 рік
передбачено 30 тис. грн. для проведення відповідних заходів та виконання
статутних функцій.
Одне з важливих місць у соціальному захисті постраждалих громадян
займає санаторно-курортне лікування і оздоровлення. На черзі в управлінні
соціального захисту населення для санаторно-курортного лікування перебувають
6 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії. На
протязі звітного періоду оздоровлено одного постраждалого громадянина в
санаторії «Алмаз» м. Трускавець.
Управлінню соціального захисту населення виділено за рахунок коштів
субвенції з обласного бюджету районним бюджетам на 2017 рік, на санаторнокурортне лікування для двох громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, віднесених до 2-ї категорії. Оздоровлення громадян
заплановано на вересень 2017 року.
Для забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, за пільговими рецептами лікарів на 2017 рік
управлінню, згідно кошторису, доведено суму 48272 грн. За І півріччя 2017 рік
фізичною особою підприємцем Гончаровою О.І. видано по безкоштовних
рецептах ліки для 25 громадянин постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на суму 18046,54 грн.
Для безкоштовного зубного протезування для постраждалих громадян на
2017 рік доведено кошти в сумі 4457 грн. Ізюмською центральною міською
лікарнею надано пільги по безкоштовному зубному протезуванню 3 учасникам
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, кошти використано в повному обсязі.
Разом з тим, на обліку в управлінні соціального захисту населення
райдержадміністрації перебувають 119 учасники бойових дій, 97 членів сімей
пільговиків, 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

9

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 складено соціальні паспорти
по кожній сім’ї
демобілізованих військовослужбовців.
Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету на
проведення
відпочинку
звільнених
у
запас
(демобілізованих)
військовослужбовців, які брали участь в АТО, створена та працює робоча група
по визначенню осіб, учасників АТО, які потребують відпочинку в санаторнокурортних закладах Харківської області. За ІІ квартал 2017 року оздоровитися
учасники АТО бажання не виявили. На черзі на санаторно-курортне
оздоровлення перебувають 4 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.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535
«Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та
юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим
особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України
або району проведення антитерористичної операції» за ІІ квартал 2017 року
проведено 1 засідання комісії та прийнято рішення про виплату допомоги 1
особі.
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» протягом І
півріччя 2017 року нараховано субсидій 4304 сім’ям на загальну суму 26057,1
тис.грн. Перераховано організаціям, що надають житлово-комунальні послуги з
початку року 30569,7 тис. грн. Заборгованість станом на 01.07.2017 року
житлово-комунальним підприємствам становить 15556,035 тис.грн.
З 01 травня 2017 року автоматично перепризначено субсидію 4018
одержувачам на новий період з травня 2017 року по квітень 2018 року. Станом
на 01 липня 2017 року субсидії автоматично перепризначено 1641 сім’ї, 422
сім’ям відмовлено в перепризначені (заборгованість понад 2 місяці, перейшли за
заявою на пільгу на літній період) 51,3%. За особистими зверненнями з 1 травня
2017 року призначено субсидію на тверде паливо 450 сім’ям. Середній розмір
призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг на одне домогосподарство у червні 2017 року по району становить 172,41
грн.
Субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу призначено
450 сім’ям на суму 995,681 тис.грн. Заборгованість станом 01.01.2017 року за
минулий рік становила 749,951 тис. грн. Профінансовано 964,438 тис.грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №534 управлінню
соціального захисту населення надані списки сум повернення невикористаної
субсидії в опалювальний період 2016-2017 рр. від ТОВ «Харківгаззбут» на 979
одержувачів на суму 591,656 тис.грн., від «Харківобленерго» на 8 одержувачів
на суму 1,08 тис. грн. Управлінням прийнято 702 заяви на суму 452,238 тис.грн.
на повернення частини невикористаної субсидії на особовий рахунок
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одержувача субсидії в банківській установі або виплата її через відділення
поштового зв’язку.
Згідно розпорядження голови районної державної адміністрації працює
комісія по розгляду спірних питань при призначенні всіх видів соціальних
допомог. Протягом ІІ кварталу 2017 року проведено 10 засідань комісії,
розглянуто 226 звернень громадян, із них задоволено 221 звернень, 5 сім’ям
відмовлено у зв’язку з фактичним не проживанням.
Крім того, сім’ям району призначаються різні види державних допомог
згідно діючого законодавства.
За ІІ квартал 2017 року державні допомоги сім’ям з дітьми призначено
1017 сім’ї на загальну суму 4241,4 тис.грн. Державну соціальну допомогу
призначено 259 малозабезпеченій сім’ї на загальну суму 2207,7 тис.грн.
Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам
призначено 221 інваліду на суму 1035,11 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 195,183 тис.грн.
Заборгованість по виплаті державних соціальних допомог станом на 1
липня поточного року відсутня.
Станом на 01.07.2017 року в службі у справах дітей райдержадміністрації
на первинному обліку знаходяться 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Фактично на території району проживає 58 дітей даної
категорії, із них: 30 дітей проживає в сім’ях опікунів, піклувальників, 16 виховуються в прийомних сім’ях та ДБСТ, 12 – діти, які прибули з інших
територій.
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 ухиляння від
батьківської відповідальності протягом звітного періоду попереджено про
притягнення до відповідальності 3 батьків.
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 проведені ряд заходів запланованих
квартальним планом роботи. Проводилися наради та семінари-навчання
керівників закладів освіти, заступників директора з виховної роботи, заступників
директора з навчальної роботи. Протягом кварталу поточного року
працівниками відділу освіти райдержадміністрації були проведені рейди
відвідування уроків по всіх закладах освіти району. Вживалися заходи щодо
оздоровлення дітей та підлітків Борівського району та підготовки закладів освіти
до нового 2017/2018 навчального року.
Аналізуючи роботу за ІІ квартал 2017 року відділу культури і туризму
райдержадміністрації можна зауважити, що клубними закладами культури
району проведено 885 культурно-масових заходів та молодіжних дискотек,
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охоплено близько 120 тис. чол. Організовані різного спрямування концерти,
дитячі ранки, обрядові заходи, тематичні вечори та розважальні конкурсні
заходи, що були заплановані планом роботи: мітинг «Дзвони Чорнобиля»,
заходи до Дня Перемоги, Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в
Україні, Дня захисту дітей, святковий концерт до Дня медичного працівника,
Трійці, Дня Конституції, театралізоване свято до Дня молоді, професійних свят
та ювілеїв.
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 181 масових заходів з читачами.
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
державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, військовим
комісаріатом, правоохоронними органами. В районі ініційовано перевірки
підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань організації
обліку військовозобов’язаних.
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 липня 2017 року
функціонує 72 консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів.
Структурними підрозділами апарату райдержадміністрації, згідно плану
роботи на ІІ квартал 2017 року, була проведена відповідна робота щодо
вирішення низки кадрових питань, організаційного, правового та фінансовогосподарського забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
Апарат районної державної адміністрації працював над удосконаленням
стилю, форм і методів роботи щодо забезпечення основної діяльності районної
державної адміністрації.
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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.
Районною державною адміністрацією вживаються додаткові заходи щодо
покращення контролю за реалізацією прийнятих планів.
Керівник апарату районної
державної адміністрації
/Сватовська О.Г./
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