УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № 2
спільного засідання колегії Барвінківської районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
від 21 квітня 2016 року
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УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 2
спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно – господарського активу району
від 21 квітня 2016 року

Місце проведення:
зала засідань м. Барвінкове

Взяли участь у засіданні:
РОМАХ В.І.

– голова районної
голова колегії

державної

адміністрації,

Присутні члени колегії районної державної адміністрації:
БАЛО О.О., БАЦІЙ В.І., ГОЛОВКО Ю.І., КАЛІНІН О.С., КОПТЄВА Н.О.,
КУРОЧКІН О.Л., ЛІЩИНСЬКИЙ С.В., МАКАРОВСЬКА Л.В., СУХАР
Д.С., РОЙ Г.А., ТУРЕНКО А.М., ХОМЕНКО Т.О.,ЧУХНО М.В., ЩОЛОК
В.С.
Відсутні на засіданні члени колегії:
СКОБЦОВ І.О.

-

відрядження

У роботі беруть участь:
Присутні на засіданні колегії:
керівники підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади
району, голови міської та сільських рад, керівники сільгосппідприємств,
установ медицини, освіти, культури, представники правоохоронних органів,
засобів масової інформації.
Всього: 70 чол. (списки додаються).
Порядок денний:
Планові питання:
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1. Про підсумки проведення опалювального сезону 2015-2016 років та
заходи щодо підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної
сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
Доповідає:
КАЛІНІН
Олег Сергійович

–

перший заступник голови районної
державної адміністрації, заступник
голови колегії

2.
Про хід проведення комплексу весняно-польових
сільськогосподарськими підприємствами Барвінківського району.

робіт

Доповідає:
РОЙ
Геннадій Анатолійович

– начальник
управління
агропромислового розвитку районної
державної адміністрації, член колегії

3. Про запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об'єктах
району у 2016 році.
Доповідає:
КАЛІНІН
Олег Сергійович

–

перший заступник голови районної
державної адміністрації, заступник
голови колегії

Протокольний розгляд:
4. Про підготовку та проведення на території району у 2016 році
щорічно всеукраїнської акції "За чисте довкілля".
Доповідає:
КАЛІНІН
Олег Сергійович

–

перший заступник голови районної
державної адміністрації, заступник
голови колегії

У порядку контролю:
6. Звіт сільського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією .
Доповідає:
ХАВІЛЬОВА
Валентина Михайлівна

– сільський
голова
сільської ради
(прийнято одноголосно)

Мечебилівської
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1. СЛУХАЛИ:
КАЛІНІНА О.С. про підсумки проведення опалювального сезону 20152016 років та заходи щодо підготовки господарського комплексу та об'єктів
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 20162017 років
(доповідь додається)
ВИСТУПИЛИ:
ДОКУЧКО
Юрій Анатолійович

-

в.о. директора філії Харківського
обласного
комунального
підприємства «Дирекція розвитку
інфраструктури
території»
«Барвінківське
підприємство
комунального господарства»

який зупинився на проблемних питаннях підготовки до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
Планується підготовка 24 котелень, з яких 5 котелень обслуговує філія
ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території», 19 котельні обслуговує
відділ освіти, з яких 12 – опалюються вугіллям.
Всі роботи на котельнях здійснюються відповідно до графіку. Ремонтні
та профілактичні роботи в котельнях планується завершити до 01.09.2016
року.
Загальна протяжність відомчих теплових мереж в районі складає 17,5
км. При планових (у двохтрубному вимірі) 8,3 км підготовлено 1,3 (20 %).
ТРОЯН
Юрій Васильович

-

завідувач сектору культури та
туризму райдержадміністрації

який розповів, що до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2016 – 2017 років на території Барвінківського району готується 18 клубних
закладів, 26 бібліотек, 2 дитячі музичні школи, краєзнавчий музей. Із них в
сільській місцевості – 42, які знаходяться на балансі сільських рад.
Заклади культури розміщуються у 24 приміщеннях, опалення яких в
зимовий період буде здійснюватись наступним чином: 4 - централізоване
опалення,
10 закладів - пічне опалення, 1 - газове опалення, 3 електроопалення, 6 - електрообігріваючими приладами.
Найближчим часом буде здійснено перевірку димоходів від
опалювальних пристроїв, що працюють на твердому паливі, в сільських
закладах культури району.
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Згідно розроблених заходів на 2016 рік потреба в проведенні поточних
ремонтів споруд складає 586.0 тис грн., але кошти в повному обсязі не
закладено.
Потреба у вугіллі складає 15 тонн. Згідно з графіком завезення вугілля
заплановано сільськими радами на серпень – вересень поточного року в
повному обсязі.
Розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії здійснюються
вчасно.
КОПТЄВА
Наталія Олександрівна

-

начальник відділу освіти
райдержадміністрації, член колегії

яка розповіла, що до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років
планується підготувати 40 навчальних закладів: дошкільних – 12, дошкільних
груп у складі навчально-виховних комплексів – 6, загальноосвітніх – 19,
позашкільних – 2, міжшкільний навчально-виробничий комбінат - 1.
Також до роботи в зимовий період планується підготувати
28 котелень (топочних):
- 19 котелень (топочних) відділу освіти: природного газа – 7; твердого
палива – 12;
- 9 котелень (топочних), які знаходяться на балансі сільських та міської
рад: твердого палива – 9.
На даний час в котельнях продовжуються ремонтні та профілактичні
роботи, які планується завершити до 1 вересня 2015 року.
Розрахункова потреба в вугіллі на опалювальний сезон 2016/2017 років
складає 1000 т.
ВАСИЛЬЄВ
Володимир Іванович

-

головний лікар КЗОЗ «Центр
первинної
медико-санітарної
допомоги Барвінківського району»

який розповів, що в КЗОЗ «ЦПМСД Барвінківського району» проводяться
планові ремонти в структурних підрозділах щодо підготовки до роботи в
осіньо – зимовий період 2016– 2017 р.р. Проведені капітальні ремонти в 2015
р. в АЗПСМ с. Іванівка; ФП с. Погонівка; ФП с. Малинівка; ФП с.
Новомиколаївка. Ведуться поточні ремонти в усіх інших АЗПСМ та ФП
(31шт.).
В «центрі» опалюються газом – 4 заклади фінансування до кінця року
передбачено повністю, один заклад опалюється електрикою – фінансування
маємо до кінця року, один заклад – переводимо в 2015р. на електроопалення.
29 структурних підрозділів переведені на альтернативне опалення дровами. Із
29 підрозділів повністю забезпечені дровами: АЗПСМ с. Іванівка; ФП с.
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Богодарово; ФП с. Василівка; ФП с. ІІ-Надеждівка; ФП с. Курулька; ФП с.
Малолітка; ФП с. Дмитрівка; ФП с. Олександрівка; ФП с. Пригоже; ФП с.
Старосеменівка; ФП с. Степок ІІ; ФП с.Червоний Лиман; ФП с.
Новодмитрівка; що становить 44,8 %;на 30% - 40% від потреби забезпечені
дровами ФП с. Африканівка; ФП с. Н.Миколаївка; ФП с.Українка;ФП с.
Ч.Поляна; Зовсім не забезпечені дровами: АЗПСМ с. Гаврилівка; АЗПСМ с.
Григорівка; ФП с. Архангелівка; ФП с. Котовка; ФП с. Нікополь; ФП с.
Подолівка; ФП с. Червоне; ФП с. Малинівка; ФП с. Веселе що становить –
31%.
ХАЛЄЄВ
Олександр Анатолійович

-

головний лікар КЗОЗ «Центральна
районна лікарня»

який розповів, що КЗОЗ «Барвінківська центральна районна лікарня»
закінчила опалювальний сезон 2015–2016 р.р без ремонтних та аварійних
ситуацій.
З метою забезпечення безперебійної та стабільної роботи закладу стан
підготовки в осінньо-зимовий період знаходиться на постійному контролі у
Барвінківській райдержадміністрації. Це питання щотижня заслуховувалося на
апаратних нарадах райдержадміністрації. На медичних нарадах в райлікарні це
питання було пріоритетне в зв’язку з підвищенням тарифів на енергоносії та
їхнє значне здорожчання.
Заборгованості по енергоносіях станом на 01.01.2016 р. не було.
Роботи
по
підготовці
лікувально–профілактичного
закладу
виконувалися за рахунок бюджетних та залучених позабюджетних коштів.
Виконані поточні ремонти відділень силами медичних працівників з
придбанням матеріалів на суму 12,3 тис.грн. Закінчується ремонт денного
стаціонару.
Із затвердженого плану заходів виконано наступні:
- Проведено нараду з зав. відділеннями та службами з аналізом
попереднього опалювального періоду та постановки завдань з підготовки до
роботи в наступний осінньо-зимовий період.
- Проведений позаплановий інструктаж персоналу з метою запобігання
виробничого травматизму та виникнення пожеж та заходів з теплозбереження
будівель та приміщень райлікарні;
- Організовано постійний моніторинг споживання енергоносіїв.
- Проведено ремонт автотранспортних засобів для надання невідкладної
медичної допомоги.
- Складені та затверджені відповідні графіки обслуговування та
ремонту електрообладнання.
- Спільно з спеціалістами ХОКП «Дирекція РІТ» Барвінківська ПКГ
проведено поточний ремонт теплової мережі стаціонарного відділення та
промивку системи тепломережі.
Планом заходів передбачено:
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Системи опалення ЦРЛ приводяться до готовності і промивки та
гідравлічному випробуванню і здачі системи в експлуатацію згідно графіка
до 01.09.2016 р.:
- провести ремонт опалювальних систем поліклінічного відділення.
В квітні 2016 р. технічною комісією проведено черговий огляд будівель,
споруд закладу зі складанням відповідних актів.
Всього по КЗОЗ «Барвінківська ЦРЛ» - 8 споруд. Поточного втручання
потребують 3 споруди (господарчий корпус, харчоблок , патологоанатомічний корпус) по ремонту дахів в місцях протікання з заміною коньків.
Проводиться моніторинг коштів, які необхідні для проведення ремонту та
закупілі необхідних матеріалів.
У цілях протипожежної безпеки згідно з розробленими та
затвердженими комплексними заходами планується:
- придбати 12 шт. вогнегасників, провести перезарядку 20 шт., придбати
8 шт. діелектричних килимків, 2 пари діелектричних рукавиць та чобіт;
- провести ремонт запірної арматури водопостачання ЦРЛ для ліквідації
виробничих втрат води (1600грн.);
- провести перевірку організації відведення зливних стоків, ремонт
вимощень фундаментів;
- виконати ремонт, утеплення дверей та вікон у всіх відділеннях ЦРЛ ;
- перевірити та провести обслуговування і поточний ремонт приладів
резервних джерел електропостачання;
- провести метрологічну повірку приладів споживання паливноенергетичних ресурсів;
- провести перевірку надійності герметизації вводів інженерних мереж;
- здійснити обстеження і перевірку технічного стану роз’єднувачів
встановлених у ввідних щитах відділень;
- зробити ремонт та ревізію перекриваючої арматури теплопостачання
(5000 грн.);
заміна
3
(трьох)
дверей
стаціонару
райлікарні
на суму 19,0 тис. грн
- заміна водопроводу адмінкорпусу (3,0 тис.грн)
Проблемні питання.
Станом на 01.04.15 р. немає заборгованості по оплаті: газопостачання,
водопостачання та водовідведення, електроенергії.
Заборгованість по оплаті теплопостачання склала 650,0 тис. грн.
Планується погасити заборгованість відповідно до бюджетного фінансування
до вересня місяця поточного року.
\

Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який наголосив на необхідності розробити
та затвердити заходи і утворити районний штаб з організації підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років; вжити дієвих
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заходів для своєчасного проведення ремонтних робіт приміщень закладів
соціальної сфери та забезпечення їх паливом; особливу увагу звернути на
своєчасну підготовку відомчих котелень, забезпечити їх перевірку.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи
господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2015 – 2016
років, колегія відзначає що в цілому були виконані всі заплановані заходи. Це
дало змогу забезпечити сталу роботу господарського комплексу району в
опалювальний період.
Усі установи та житлово-комунальні підприємства протягом осінньозимового періоду 2015-2016 років працювали стабільно і забезпечили
безперебійне електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення
споживачів району.
З метою забезпечення своєчасної підготовки підприємств житловокомунального господарства та соціальної сфери району до роботи в
опалювальному сезоні 2016-2017 рр. колегія вважає за необхідне:
1. Інформацію "Про підсумки проведення в районі опалювального
сезону 2015-2016 років та заходи щодо підготовки господарського комплексу
та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2016-2017 років" взяти
до відома.
2. Розробити та затвердити заходи і утворити районний штаб з
організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери
до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років,
затвердити його персональний склад.
Запропонувати виконавчим органам міської та сільських рад здійснити
аналогічні заходи.
3. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
районної державної адміністрації, установ, підприємств та організацій вжити
дієвих заходів щодо забезпечення виконання завдань з підготовки
господарського комплексу району до зими.
4. Рекомендувати міськвиконкому, директору філії Харківського
обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури
територій» Барвінківське ПКГ та директору КП «Благоустрій» вжити заходи:
забезпечити погашення заборгованості за спожиті енергоносії,
населення та госпрозрахункових споживачів, своєчасне проведення поточних
платежів, підвищення рівня претензійно-позовної роботи за спожиті житловокомунальні послуги та недопущення виникнення заборгованості за вказані
послуги в термін до 1 липня 2016 року;
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6. Рекомендувати міськвиконкому та директору КП «Благоустрій».
6.1 Виконати заходи по комплексній підготовці 53 житлових будинків із
здачею їх по паспортах 100% готовності.
6.2 Забезпечити герметизацію інженерних вводів в житлові будинки та
провести штукатурку димо-вентиляційних каналів.
7. Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації Коптєвій
Н.О. забезпечити:
7.1. 100 % завезення вугілля в навчальні заклади району.
7.2 Дотримання лімітів на енергоносії в натуральних та вартісних
показниках постійно протягом опалювального сезону.
7.3 Провести перевірку стану обладнання котлів для роботи на
альтернативних видах палива та вжити заходів щодо його застосування.
8. Сектору культури і туризму районної державної адміністрації Трояну
Ю.В., начальнику відділу освіти районної державної адміністрації Коптєвій
Н.О., головному лікарю Барвінківської центральної районної лікарні Халєєву
О.А., головному лікарю центру первинної медико-санітарної допомоги
Васильєву В.І.:
8.1 Вжити заходів для своєчасного проведення ремонтних робіт
приміщень закладів соціальної сфери та забезпечення їх паливом.
8.2 Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель,
справність технічних засобів пожежогасіння.
8.3 Забезпечити готовність до включення системи опалення:
- в дошкільних навчальних закладах та закладах освіти району;
- в закладах охорони здоров’я;
8.4. Особливу увагу звернути на своєчасну підготовку відомчих котелень,
забезпечити перевірку їх.
9.
Рекомендувати директору філії «Ізюмськиїй райавтодор» Деркачу
В.І. та директору КП «Благоустрій» Усатову І.А.:
9.1 Забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах виробничих баз,
снігоочисної техніки, безперебійний рух транспорту під час снігопадів,
снігових заметів та ожеледиці.
9.2 Організувати заготівлю необхідної кількості протиожеледних
матеріалів.
10. Керівникам підприємств, установ, організацій, забезпечити
дотримання затверджених натуральних та грошових лімітів на енергоносії, а
також вирішити питання щодо фінансування в повному обсязі попередньої
оплати за теплопостачання за опалювальний період.
Рекомендувати виконавчим комітетам міської та сільських рад провести
аналогічні заходи.
12. Відділу з питань житлово-комунального господарства, цивільного
захисту, містобудування та архітектури районної державної адміністрації
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підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.
(прийнято одноголосно)
2. СЛУХАЛИ:
РОЮ Г.А. про хід проведення комплексу весняно-польових робіт
сільськогосподарськими підприємствами Барвінківського району.
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
ПРОТАСОВА
Галина Петрівна

-

головний спеціаліст насіннєвого
контролю та охорони прав на сорти
рослин управління контролю якості
насіння та садивного матеріалу
Державної інспекції сільського
господарства в Харківській області

яка зазначила, що забезпеченість сільгосптоваровиробників посівним
матеріалом відповідає потребам; усі зацікавлені у майбутньому врожаї
керівники сільгосппідприємств придбали добрива та протруйники.
Великий
обсяг
робіт
буде
проведено
по
хімзахисту
сільськогосподарських культур. Це і протруєння насіння, хімічна прополка
озимих культур, а також боротьба з шкідниками та хворобами рослин.
Засобами захисту рослин та протруйниками на даний час господарства
забезпечені. Основна маса придбаних засобів захисту рослин буде
спрямована на захист посівного матеріалу ярих зернових та посівів озимих
культур від хвороб та шкідників.
КУРОЧКІН
Олександр Леонідович

-

директор ТОВ АФ "Лан"

Перезимували озимі культури в основному добре. Агрофірма повністю
забезпечена кондиційним насінням ярих культур (пшениця, ячмінь, овес,
горох) .
Перевірене і є в наявності 100 % кондиційного насіння.
У господарствах проходить накопичення мінеральних добрив та засобів
захисту рослин під урожай 2016 року.
Потреба в засобах захисту рослин на весняно-польові роботи складає 66
тонн. Засоби захисту рослин в господарства не завозяться заздалегідь у зв’язку
з відсутністю паспортизованих складів, для їх зберігання. Засоби захисту
рослин будуть завозитись в день обробітку за дозволами районної

11

санепідемстанції. На сьогоднішній день заключні договори господарствами
району з постачальниками на поставку засобів захисту рослин.
На даний час забезпечені мінеральними добривами повністю.
У агрофірмі є в наявності: трактори; плуги; культиватори; сівалки;
борони.
Для
проведення
комплексу
весняно-польових
робіт
сільськогосподарське підприємство повністю відремонтувало наявну
сільськогосподарську техніку та закупило необхідну кількість паливомастильних матеріалів.
Сільськогосподарське підприємство повністю забезпечене кадрами для
проведення весняних робіт. Всі працівники пройшли медогляд, згідно з
затвердженим графіком.
На сьогоднішній день господарством уже закінчено підживлення
посівів озимих культур та багаторічних трав.
Отже, комплекс весняно-польових робіт буде проведено якісно, з
найменшими затратами, з відповідністю до сучасних виробничогосподарських потреб.
Проблемними питаннями для сільгоспвиробників є:
 відновлення доступного кредитування для аграріїв;
 відновлення державних цільових програм підтримки аграрного сектору;
 покращення умов лізингу для придбання сучасної сільськогосподарської
техніки.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації,
голова колегії,
який
повідомив, що управлінням
агропромислового розвитку надається всебічна консультативна, дорадча та
методична допомога господарствам району у плані забезпечення
мінеральними добривами, посівним матеріалом, засобами захисту, пальномастильними матеріалами. Разом з тим, сільгосптоваровиробників попросив
неухильно дотримуватися норм охорони праці та техніки безпеки під час
проведення весняно-польових робіт, забезпечувати стабільну та своєчасну
виплату заробітної плати, дотримання соціальних гарантій.
ВИРІШИЛИ:
Розглянувши питання про проведення комплексу весняно-польових
робіт у сільськогосподарських підприємствах району, заслухавши інформацію
начальника управління агропромислового розвитку Рой Г.А., спільне
засідання колегії Барвінківської районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району вважає за необхідне:
1. Управлінню агропромислового розвитку районної державної
адміністрації
(Рой
Г.А.)
спільно
з
відповідними
службами
сільськогосподарського напрямку району вжити необхідних заходів щодо:
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1.1. Відпрацювання в цілому по району та по кожному господарству
окремо оптимальної структури посівних площ, орієнтованої на дотримання
науково обґрунтованих норм .
1.2. Продовження моніторингу стану посівів озимих культур.
1.3. Надання всебічної консультативної, дорадчої
та методичної
допомоги господарствам району у плані забезпечення мінеральними
добривами, посівним матеріалом, засобами захисту, пально-мастильними
матеріалами.
1.4. Проведення постійного оперативного контролю за ходом веснянопольових робіт сільгосппідприємствами району всіх форм власності.
1.5. Забезпечення виконання доведених та запланованих завдань посіву
ярих культур у 2016 році згідно відпрацьованої структури посівних площ.
2. Рекомендувати керівникам агроформувань району забезпечити:
2.1. Посів ярих культур в агротехнічні строки відповідно до науковообґрунтованих норм структури посівних площ.
2.2. Дотримання норм охорони праці та техніки безпеки під час
проведення весняно-польових робіт.
2.3. Своєчасну виплату заробітної плати працівникам, зайнятим в
аграрному секторі.
2.4. Під час проведення комплексу весняно-польових робіт широке
впровадження енергозберігаючих технологій та ефективну роботу техніки.
3. Сектору масових комунікацій районної державної адміністрації та
редакції районної газети «Вісті Барвінківщини» (Столбова І.М.) широко
висвітлювати на офіційному сайті райдержадміністрації та в засобах масової
інформації хід проведення комплексу весняно-польових робіт 2016 року.
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Рой
Г.А.) підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання .
3. СЛУХАЛИ:
КАЛІНІНА О.С. про запобігання нещасним випадкам з людьми
водних об'єктах району у 2016 році.

на

(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
ГЛУЩЕНКО
Володимир Олександрович

в.о. начальника Барвінківського районного
сектору ГУ Державної служби з надзвичайних
ситуацій України у Харківській області
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Барвінківським районним сектором ДСНС
України в Харківській області разом з районною редакцією «Вісті
Барвінківщини» проводиться робота через засоби масової інформації та
безпосередньо на водних об'єктах щодо пропаганди безпечного
перебування людей на воді, а також інформування про випадки загибелі
людей на водних об’єктах.
який зазначив, що

Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який акцентував увагу присутніх на потребі
провести роботу щодо визначення місць організованого масового
відпочинку населення на воді відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 06 березня 2002 року № 264 „ Про затвердження Порядку обліку
місць масового відпочинку населення на водних об'єктах"; забезпечити
установлення в місцях, заборонених для купання,стендів та іншої наглядової
агітації заборонного та попереджувального характеру до 20 травня 2016 року.
ВИРІШИЛИ:
Аналіз безпеки людей на водних об'єктах району свідчить, що дана
проблема в районі не втрачає гостроти.
Такий стан безпеки людей на водних об'єктах свідчить про недостатню
роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в
цьому напрямі.
Проаналізувавши та обговоривши інформацію Про заходи щодо
запобігання загибелі людей на водних об’єктах району у 2016 році колегія
вважає за необхідне:
1.
Інформацію "«Про заходи щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах району у 2016 році»,взяти до відома.
2. Виконавчим органам місцевих рад району:
2.1.
Організувати постійну роботу з профілактики травматизму та
нещасних випадків з людьми на водних об'єктах.
2.2.
Разом з керівниками підприємств, установ, організацій,
орендарями, які використовують водойми,
розташовані на території
сільських рад, провести роботу щодо визначення місць організованого
масового
відпочинку населення на воді відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року № 264 „Про
затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних
об'єктах".
2.3.
Організувати проведення роботи з орендарями водних об'єктів
щодо створення умов і забезпечення безпечного перебування людей на
орендованих водоймах.
2.4.
Забезпечити установлення в місцях, заборонених для купання,
стендів та іншої наглядової агітації забороняючого та попереджувального
характеру до 20 травня 2016 року.
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2.5.
Проводити роботу через засоби масової інформації та
безпосередньо на водних об'єктах щодо пропаганди безпечного перебування
людей на воді, інформування про випадки загибелі на водних об'єктах.
3.
Запропонувати
районному сектору державної служби з
надзвичайних ситуацій України в Харківській області забезпечити контроль за
виконанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада
2002 року № 1788 "Про затвердження Порядку і правил проведення
обов'язкового
страхування
цивільної
відповідальності
суб'єктів
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями
на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи вибухонебезпечні об'єкти та
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного
і санітарно-епідеміологічного характеру" у частині, що стосується
гідротехнічних споруд водойм як об'єктів, віднесених до групи об'єктів
підвищеної небезпеки.
4.
Відділу освіти районної державної адміністрації (Коптєва Н.О.):
4.1.
До 05 травня 2016 року забезпечити виконання робіт з обладнання
в учбових закладах куточків заходів безпеки на воді та правил надання
першої допомоги потерпілим.
4.2.
Організувати проведення в учбових закладах уроків (семінарів,
вікторин тощо) з вивчення правил поведінки на воді, надання першої
допомоги потерпілим.
5.
Редактору районної газети «Вісті Барвінківщини» сприяти
інформуванню населення про дотримання правил безпеки на воді і надання
першої допомоги потерпілим через місцеві засоби масової інформації.
6.
Запропонувати керівникам установ, що утримують оздоровчі
заклади, вжити заходів щодо організації безпечного перебування людей на
водних об'єктах.
7.
Відділу з питань житлово-комунального господарства, цивільного
захисту, містобудування та архітектури районної державної адміністрації
забезпечити щомісячну звірку даних щодо загиблих людей на
водних об'єктах із Головним управлінням статистики у Харківській області.
8.
Відділу з питань житлово-комунального господарства, цивільного
захисту, містобудування та архітектури районної державної адміністрації
підготувати проект розпорядження голови районної державної адміністрації з
означеного питання.
(прийнято одноголосно)
4. СЛУХАЛИ:
КАЛІНІНА О.С. про підготовку та проведення на території району у
2016 році щорічної всеукраїнської акції "За чисте довкілля".
(інформація додається)
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ВИСТУПИЛИ:
БАЛО
міський голова, член колегії
Олександр Олексійович
який розповів, що традиційно цієї весняної пори, розпочинається на території
міста щорічна всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля» з 21
березня по 30 травня поточного року.
Після танення снігу відкрились всі недоліки облаштування вулиць,
прибудинкових територій, багатоквартирних будинків, прилеглих територій,
торгівельних закладів, підприємств,установ, організацій. Комунальна служба
разом з направленими центром зайнятості працівниками на громадські
роботи вже взялися за роботу, але чистота й порядок у рідному місті завжди
були справою усієї громади. Нам потрібно за короткий термін навести у ньому
взірцевий порядок, адже ми готуємося до травневих свят.
Міською радою було здійснено ряд заходів у рамках проведення
щорічної всеукраїнської акції "За чисте довкілля" щодо покращення
санітарного стану населених пунктів.
До цієї справи долучились жителі всіх вулиць, установ та організацій
міста.
Як і було заплановано, жителі міста вийшли на прибирання вулиць,
узбіччя доріг, місць громадського користування, водойм району.
На центральних вулицях підбілено дерева, упорядковано пам’ятники та
братські могили.
Колективи комунальних підприємств «Благоустрій», а також учні шкіл
міста посадили саджанці дерев та кущів.
Упорядковуються газони та квітники, береги водойм, дитячі майданчики
та стадіони, території навчальних закладів та закладів культури.
Чимало жителів міста провели упорядкування власних осель, прилеглої
території, кладовищ та інше.
Наближаються великодні та травневі свята. За цей час потрібно
завершити всі роботи, вивезти сміття та впорядкувати місця видалення
відходів, щоб в чистому та охайному місті зустріти світле Христове
Воскресіння.
День довкілля не завершився цього дня, а продовжиться і надалі.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який запропонував активізувати зусилля та
забезпечити виконання запланованих заходів у найкоротші терміни.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши інформацію про хід виконання
розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 березня 2015
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року №76 "Про проведення в районі щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою "За чисте довкілля"колегія вважає за необхідне:
1. Інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Калініна О.С. "Про хід виконання розпорядження голови
районної державної адміністрації від 20 березня 2015 року №76 "Про
проведення в районі щорічної всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте
довкілля" взяти до відома.
2. Продовжити виконання розпорядження голови районної державної
адміністрації від 20 березня 2015 року №76 "Про проведення в районі
щорічної всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте довкілля"
(прийнято одноголосно)
5. СЛУХАЛИ:
ХАВІЛЬОВ В.М.
звіт сільського голови про стан виконання
повноважень,
делегованих
Барвінківською
районною
державною
адміністрацією.
(інформація додається)
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який повторно наголосив, що на сільські ради
покладаються нові обов’язки щодо розширення повноважень та функції
органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних
послуг та доручення голови Харківської обласної державної адміністрації
І.Л.Райніна від 09.02.2016 № 01-28/932 щодо проведення заходів з реалізації
вимог законодавства по передачі повноважень з державної реєстрації прав на
нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; реєстрації
фактичного місця проживання та зняття з реєстрації органам місцевого
самоврядування.
Зупинився на питаннях створення нових робочих місць, можливості
підключення до Державного земельного кадастру, Єдиного державного
демографічного реєстру чи здійснення реєстраційних процедур за
допомогою
власного
Реєстру
територіальної
громади; наявності
програмного забезпечення, необхідності проходження стажування осіб, які
будуть працювати з зазначених реєстрах.
Також, запропонував зазначений звіт направити сільським головам
району для використання у роботі.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши звіт сільського голови Мечебилівської сільської ради
Хавільової В.М.
про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією, виїзне спільне
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засідання колегії та зборів адміністративно – господарського активу району
від 21.04.2016 року вважає за необхідне:
1. Звіт сільського голови Мечебилівської сільської ради Хавільової В.М.
про стан виконання повноважень, делегованих Барвінківською районною
державною адміністрацією, взяти до відома.
2. Рекомендувати сільському голові Мечебилівської сільської ради
Хавільової В.М. вжити додаткових заходів щодо подальшого забезпечення в
повному обсязі виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
3. Матеріали звіту направити головам міської та сільських рад для
використання в роботі.
(прийнято одноголосно)

Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Сухар

В.І. РОМАХ
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
зборів адміністративно-господарського активу району 21.04.2016
«Про підсумки проведення опалювального сезону 2015-2016 років
та заходи щодо підготовки господарського комплексу та об'єктів
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2016-2017 років»
Протягом опалювального сезону 2015-2016 років Барвінківськю
районною державною адміністрацією вживалися заходи, які дали змогу
забезпечити безперебійне функціонування господарського комплексу та
об’єктів соціальної сфери району і провести опалювальний сезон в
нормальному режимі, без аварій та надзвичайних ситуацій.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації №98 "Про
закінчення опалювального сезону" опалювальний сезон 2015 – 2016 років
закінчено з 06 квітня 2016 року.
За дорученням голови райдержадміністрації 19 квітня 2016 всі
організації, установи та підприємства району надали заходи щодо підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до опалювального
сезону 2016-2017 років.
На сьогодні відділом житлово-комунального господарства, цивільного
захисту, містобудування та архітектури райдержадміністрації проаналізовані
надані плани заходів до роботи в зимових умовах, розроблені районні заходи
щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до
роботи в зимових умовах 2016-2017 років та графік їх виконання.
Під час підготовки об’єктів теплопостачання до опалювального сезону
2016 – 2017 років планується підготовка 21 котельні , з яких - 5 котелень
обслуговує філія ХОКП «ДРІТ» Барвінківське ПКГ, 16 котелень обслуговує
відділ освіти райдержадміністрації.
Важливе завдання і в цьому році стоїть перед КП «Благоустрій» по
проведенню робіт герметизації інженерних вводів в будинки, тепло-, водо-,
водовідведення та газових мереж. Здійснення заходів перевірки димоходів та
вентиляційних каналів, штукатурка димоходів та оголовків, тому що за цим
стоїть безпека мешканців будинків.
Районним відділом освіти розроблені заходи по підготовці до
опалювального сезону. Передбачено проведення поточних ремонтів у
навчальних закладах, та своєчасне завезення вугілля.
Також важливим питанням є ремонт тепломереж на котельнях, які
обслуговує відділ освіти райдержадміністрації.
Проходження опалювального сезону в закладах охорони здоров’я
здійснювалось відповідно до нормативів. Зривів не було.
В період підготовки до опалювального сезону сектором
культури
здійснюється заготівля дров.
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На опалення сільських закладів культури у 2016-2017 рр. - потрібно 200 тон
вугілля.
Цехом електрозв’язку № 6 при підготовці до опалювального сезону
передбачається здійснити загальні заходи в т.ч. по утепленню будівлі.
Підготовка об"єктів електрозабезпечення споживачів Барвінківського
району планується виконувати Барвінківським РЕМ згідно планів
експлуатаційного обслуговування затверджених АК "Харківобленерго".
Барвінківській дільниця Куп’янської філії ПАТ“Харківгаз” необхідно
забезпечити виконання ремонтних робіт на системах газопровідних мереж
згідно планів організаційно-технічних заходів для безперебійного
газопостачання споживачів.
Залишається важливим питання заготівлі необхідної кількості паливномастильних матеріалів, протиожеледних матеріалів та забезпечення
підготовки до роботи в зимових умовах виробничих баз, снігоочисної техніки.
Звертаю увагу керівників підприємств, установ, організацій, міського та
сільських виконкомів про персональну відповідальність за своєчасну та якісну
підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
Районним штабом
двічі на місяць
в порядку контролю буде
розглядатися питання про хід реалізації розпорядження та дотримання
графіка виконання робіт по підготовці до сталого проходження опалювального
сезону.

Калінін
Даньшина
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 21.04.2016
«Про хід проведення комплексу весняно-польових робіт
сільськогосподарськими підприємствами Барвінківського району»
Питання проведення весняно-польових робіт, яке розглядається на
сьогоднішній колегії, має велике значення для виконання програми соціальноекономічного розвитку району на 2016 рік. Вчасно в агротехнічні терміни
проведений комплекс весняно-польових робіт є доброю передумовою
формуванню майбутнього врожаю. Дозвольте у відведений мені час розкрити
ситуацію, що склалася на сьогодні в районі по проведенню весняно-польових
робіт, та коротко зупинитись на найважливіших завданнях поточного періоду
у рослинництві.
Перед сільгосптоваровиробниками району в цьому році стоять напружені
завдання – отримати до 152,0 тис. тонн зерна, 54,0 тис. тонн соняшнику та
інше, одночасно значно підвищивши ефективність сільськогосподарського
виробництва. Пріоритетного значення при цьому повинні отримати , як це
передбачається доведеними завданнями , такі культури , як зернові і
зернобобові, кукурудза на зерно, соняшник.
Першочергова умова досягнення цих завдань є проведення посіву у
обсягах, передбачених робочим планом та відповідними програмами.
Завдання щодо цього доведено до кожного господарства.
Структура посівних площ
У цьому році важливого значення набуває вирощування озимих
зернових культур, тобто продовольчого зерна, які є найважливішими
продовольчими культурами. Тому в поточному році площа посіву становить
33,0 тис. га по району і 23,3 тис. га по сільськогосподарським підприємствам.
З належним розумінням до цього питання підійшли всі
сільгосптоваровиробники. Площі посіву кукурудзи на зерно становлять 6,8
тис. га, що більше минулорічних показників на 3,8 тис. га (або на 223%).
Значно збільшились площі посіву зернобобових культур 6,1 тис.га. що
більше минулорічних показників на 2,2 тис. га (або на 158%) Для
рослинництва це, також, важливо, адже вони є добрим попередником під
озимі, не гіршим за пари.
Стосовно технічної культури - соняшнику , то з господарствами району
згідно науково-обгрунтованої системи сівозмін була відпрацьована структура
по кожному господарству але все ж становить 20%. Взагалі щодо оптимізації
структури посівних площ 2016 рік , зернова група буде становити 54,0 тис. га
( 61% від наявної ріллі), технічні культури – 20,4 тис. га (20%), кормові 2,2тис.,га (3%), овоче-баштанні–2,1 тис.,га (2,4%), пари – 8,9 тис., га (10%).
Всього ярий сів складатиме 20,9 тис. га.
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Забезпечення добривами, посівним матеріалом, отрутохімікатами
У питаннях розвитку рослинництва в районі в останні роки взято
курс на впровадження інтенсивних технологій. А це, перш за все, означає
якісне насіння кращих сортів, значне збільшення обсягів внесення
мінеральних добрив, широке застосування засобів захисту рослин, оновлення
машино-тракторного парку.
Мінімальна потреба в мінеральних добривах на весняно-польові роботи
2016 року становить 6,8 тис. тонн. Станом на 18.04.2016 року завезено 6,8
тонн (100 % до потреби ), з них аміачної селітри 2550 тонн, нітроамофоски 130
тонн, карбоміда 1700 тонни, 2400 тонн КАСУ Практично всі господарства
району придбали максимально необхідну кількість міндобрив.
Для забезпечення обсягів посіву ярих зернових культур , потреба
насіння по всіх категоріях господарств складає 1215 тонна. Господарствами
району засипано та перевірено в насіннєвій інспекції 2600 тонн (213%) все
насіння кондиційне. Продовжується робота по забезпеченню господарств
насінням просапних культур було засипано і перевірено кукурудзи 10 тонн
(35%).
Проводиться необхідна робота щодо придбання засобів захисту рослин.
Забезпеченість засобами захисту рослин становить 100% . Заключено
договорів та проплачено на 55 тонни засобів захисту рослин (100%).
Ремонт техніки, забезпечення паливно-мастильними матеріалами
Згідно графіків ремонту техніки всі ґрунтообробна техніка підготовлена в
повному обсязі. Готовність тракторного парку складає 100%. Для проведення
всього комплексу весняно-польових робіт придбано 1245 тонн дизельного
пального (120%) до потреби та 280 тонн бензину (110%) до потреби.
Проведення весняно-польових робіт
Виходячи з вищевикладеного , хочу зазначити , що весняно-польові
роботи в районі розпочалися.
Станом на 18.04.2016 року проведено підживлення озимини на площі
33,0 тис. га (100 %) . В середньому на гектар внесено по 156 кг мінеральних
добрив , що становить 55 кг діючої речовини на 1 га.
Прикриття вологи на площі 55511 га (100%).
Посів ранніх зернових культур.
При планових показниках посіву 14029 га ранніх зернових посіяно на
площі 10635 га (76 %), в тому числі ячмінь на площі 6785 га (98% до плану),
овес - 720 га (100 %), зернобобові -3130га (51%), в т.ч. горох –3130 га (56 %).
Калінін
Рой
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 21.04.2016
«Про запобігання нещасним випадкам з людьми на водних
об'єктах району у 2016 році»
На виконання вимог розпорядження Президента України від 14 липня
2001 року № 190/2001-рп „Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі
людей на водних об'єктах", постанови Кабінету Міністрів України від 06
березня 2002 року № 264 „Про затвердження Порядку обліку місць масового
відпочинку населення на водних об'єктах", Правил охорони життя людей на
водних об'єктах України, затверджених наказом МНС України від 03 грудня
2001 року № 272 „Про затвердження Правил охорони життя людей на водних
об'єктах України".
Аналіз безпеки людей на водних об'єктах району свідчить, що дана
проблема в районі не втрачає гостроти. Такий стан безпеки людей на водних
об'єктах минулого року свідчить про недостатню роботу місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в цьому напрямі.
Зазначене питання розглянуто 22.03.2016 р. на засіданні районної комісії з
питань ТЕБ та НС, на нараді в райдержадміністрації за участю орендарів
водних об’єктів району та відповідальних працівників Харківського обласного
управління меліорації та водного господарства .
Затверджений План заходів щодо попередження нещасних випадків серед
населення на водоймах та досягнення належного стану в утриманні та
експлуатації водних об’єктів району в 2016 році.
Перевірка місць стихійного відпочинку на водних об'єктах планується
провести в період з 18.05.2016 р. по 25.05.2016 р.
Орендарям водних об’єктів запропоновано до 1 червня встанови в
небезпечних місцях на водних об'єктах попереджувальні знаки "Купатись
заборонено".

Калінін
Даньшина
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 21.04.2016
«Про підготовку та проведення на території району у 2016 році
щорічно всеукраїнської акції "За чисте довкілля»
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010
№ 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля» та розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 11.03.2016 № 321 «Про проведення в Харківській
області щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою»
(зі змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації від 20
березня 2015 року №76 «Про проведення в районі щорічної всеукраїнської
акції з благоустрою «За чисте довкілля» з 21.03.2016 в районі розпочато
безстрокову всеукраїнську компанію із забезпечення чистоти і порядку в
населених пунктах.
Робочою групою районної державної адміністрації по організації
проведення в районі акції , з урахуванням проблемних питань попередніх
років, визначені основні напрямки.
На цей час:
залучено 48 підприємств та організацій, 8200 чоловік у т.ч. 2100
студентської та учнівської молоді;
прибрано 56 тис.м2 прибудинкових територій, 9 парків та скверів;
упорядковано 23 дитячі майданчики та 19 спортивних
майданчиків;
ліквідовано 10 стихійних звалищ, наведено порядок на 52
кладовищах, 41 братських могилах та місцях почесних поховань;
приведено в належний санітарний стан 190 тис.м2 вулиць і доріг
комунальної власності, 20 автобусних павільйонів;
Одночасно особлива увага сьогодні приділяється очищенню скверів та
парків та знищенню бур'янів біля об'єктів соціальної сфери, стел, приватних
будинків.
Робота по проведенню щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»
та дня благоустрою продовжується.

Калінін
Даньшина
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 21.04.2016
«Звіт сільського голови про стан виконання повноважень,
делегованих Барвінківською районною державною адміністрацією»
Виконавчий комітет Мечебилівської сільської ради в своїй діяльності
керується Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указами
і Дорученнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій щодо
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території.
Відповідно до частини 4 статті 143 Конституції України, частини другої
ст. 76 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання
постанови Кабінету Міністрів України № 339 від 09.03.1999 року щодо
порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування
делегованих повноважень органів виконавчої влади на постійному контролі
виконавчого комітету Мечебилівської сільської ради знаходяться статті
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з 27 по 38.
Стаття 27 передбачає повноваження у сфері соціально-економічного і
культурного розвитку, планування та обліку.
До складу Мечебилівської сільської ради входить чотири населених
пункти:
Назва сільського
населеного пункту
с. Мечебилове
с. Стара Семенівка
с. Українка
с. Федорівка
ВСЬОГО:
Демографічна ситуація
Народилося (осіб)
Померло (осіб)
Прибуло (осіб)
Вибуло(осіб)
Зареєстровано шлюбів (од.)

Всього на 01.01.2016 року
господарств
постійного населення
(одиниць)
(осіб)
203
453
48
84
46
83
23
38
320
2013р.
3
16
8
10
1

658
2014р
8
12
6
1
4

2015р
4
15
13
13
6
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Поголів’я великої рогатої худоби складає 486 голови, в т.ч. корів - 221
свиней – 203, птиці - 7620.
На території сільської ради для зручного збуту молока, виробленого у
приватному секторі, проводять збір ЗАТ «Балмолоко», ПП Камінський
Станом на 01.01.2016 року у населення заготовлено понад 370 тонн
молока
в середньому по ціні від 3,30грн. за 1 літр. Сільська рада
неодноразово повідомляла збирачів молока в усній та письмовій формах про
необхідність укладення договорів на закупівлю молока у населення. Але на
даний момент ні один зі збирачів не заключили вище вказані договори.
Заборгованості перед населенням по виплаті коштів за молоко не має.
Територія сільради благополучна по туберкульозу, бруцельозу, лейкозу
ВРХ. Ветеринарно-санітарні заходи щодо профілактики інфекційних
захворювань тварин проводяться згідно з планом .
Стаття 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
передбачає повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін.
Особливе місце в роботі сільської ради займає питання виконання
доходної частини бюджету. За 2015 рік доходна частина бюджету
загального фонду виконана на 165,7 %, при плані 826431 грн. надійшло
1 369429 грн., перевиконання склало 542998 гривень.
Найменування
доходу

Затвер
джено
на рік

Плата за землю
Єдиний податок
Акцизний податок
Екологічний
податок
Державне мито

373 000
246400
1000
800

Оренда комунального
майна

Інші надходження
Адмінштрафи
Патенти
Всього доходів
Офіційні
трансферти

Затверд виконано
жено з
урахува
нням
змін
406 000
638 753
246400
398224
1000
1119
800
1861

Відхил.
(+ - )

% вико
нання

+232753
+151824
+119
+1061

157,3
161,6
111,9
232,6

100
4000

100
4000

116
5069

+16
+1069

116
126,7

50
625350
52 700

50
658350
168 081

155568
+619
1 201348
168 081

-50
182,5
-

+155568
+619
+542 998
100,0
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Плата за землю – головне джерело доходної частини бюджету
сільської ради. Платниками за землю серед юридичних осіб є ТОВ АФ «Лан»,
ТОВ АФ
«Хлібне», ТОВ «Краєвид Агро», ПОСП «Прогрес», ФГ «Курочкін»,
ПРАТ «Київ Стар», ТОВ «Укртауер», ФГ Гома.
З фізичних - ПП Деревянко, ПП Панченко Г.І., ПП Рубан І.І, ПП
Остріжня,
самостійно обробляють 84 земельні частки (паї).
По платі за землю % виконання склав 157,3 %,
при плані 406000 грн. - надійшло 638753 грн.
Процент виконання по акцизному зборі склав 111,9 %.
при плані 1000 грн. надійшло 1119 грн.
По державному миту при плані 100 грн. надійшло 116 грн.
% виконання склав 116 %.
Сільський бюджет по видатках загального фонду за 2015 рік виконано
на 111,9 %.
КФК
назва
Затверд Затвердж
Касові
%
Відхиле
ено
з
жено на
Викона
ння
урахуван
рік
ння
ням змін

010116 Органи
місцевого
самоврядуванн
я
070101 Дошкільні
заклади освіти
100203 Благоустрій
110201 Бібліотеки
110204 Будинки
культури
090412 Інші видатки на
соціальний
захист
населення
160101 Землеустрій
091108 Заходи
з
оздоровлення
та відпочинку
дітей
250380 Інші субвенції
250203 Проведення
виборів
місцевих рад
Всього

339260

473460

450488

95,1

-22972

237460

276865

253284

91,5

-23581

8960
52960
37410

18960
61460
59215

16393
58515
48506

86,5
95,2
81,9

-2567
-2945
-10709

2000

22000

15400

70

-6600

-

6700
8000

6644
7865

99,2
98,3

-56
-135

-

43471

151950
43471

100

151950
-

678050

970131

1 052516

108,5

+82385
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Стаття 29 Закону України про повноваження щодо управління
комунальною власністю на території сільради.
Укладено один договір з ФОП Бобух Т.О. по оренді комунального
майна. За 2015 рік за оренду даного приміщення в бюджет сільської ради
надійшло
5069 грн.
Стаття 30 Закону України передбачає повноваження в галузі житловокомунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв’язку.
На території сільради розташовано 3 приватні торгівельні точки. В
магазинах задовільний асортимент товарів промислової та продуктової груп.
Хліб завозиться кожного дня, крім неділі. Нарікань на роботу продавців щодо
якості обслуговування, режиму роботи з боку жителів сіл немає.
Кожен рік на території Мечебилівської сільської ради проходить акція з
благоустрою «За чисте довкілля». Створюється робоча група, затверджується
її персональний склад та план заходів по проведенню акції. Здійснюються
певні заходи з повної ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та
інших відходів, прибирання та приведення в належний санітарний стан
прибудинкових територій, парків, дитячих спортивних та господарських
майданчиків, кладовищ, братських могил, вулиць, доріг, тротуарів та зупинок
міського транспорту.
Підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності,
населенням утримуються в належному санітарному стані закріплені за
підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності
та господарювання, території, що підлягають санітарному очищенню.
Здійснюються заходи з очищення узбіч автодоріг на території сільської ради.
Транспортне сполучення з містом:
Три рази на тиждень до районного центру через села Мечебилове,
Українка, Федорівка їздить автобус «Барвінкове –Червона Балка» двічі на
день. Село Стара Семенівка не забезпечене автобусним сполученням. Через не
відремонтовану дорогу на в’їзді до села водії не бажають підніматися на гору
в село.
Стаття 31 передбачає повноваження в галузі будівництва.
Будівництво на території сільради не ведеться. Проводиться
роз’яснювальна та заохочувальна робота відповідно до регіональної програми
«Власний дім», в рамках якої виконується державне пільгове кредитування
індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла.
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Статтею 32 передбачені повноваження в сфері охорони здоров’я, освіти,
культури, фізкультури і спорту.
Медичним обслуговуванням населення на території сільської ради
займаються три заклади :
 амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Мечебилове, де
працюють сімейний лікар, дві медичні сестри сімейної медицини та одна
молодша медична сестра, водій, кочегар (сезонно);
 Український ФАП, де працюють завідуюча ФАПом та одна молодша
медична сестра.
 Старо – Семенівський ФАП, завідуюча та одна молодша медична сестра.
На даний час медичні установи повністю укомплектовані кадрами.
Приміщення відремонтовані, обладнані холодильними установками. В
достатній кількості є стерильні бинти, вата, одноразові шприці.
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Мечебилове
має легковий автомобіль, яким обслуговуються виклики хворих на дому. В
червні місяці по території сільської ради було обстежено населення виїзним
флюорографом Барвінківської ЦРЛ.
На території сільської ради працює одна загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів в селі Мечебилове, в ній працює – 16 вчителів, навчається 72 учні. 16
школярів із сіл Українка, Нова Миколаївка, Федорівка, Червоний Лиман до
школи підвозяться шкільним автобусом. Не всі вчителі проживають за місцем
роботи. Один вчитель приїздить із села Дмитрівка. До сільської ради не
надходили заяви від вчителів про надання житла за місцем роботи.
Ремонт школи проводиться за кошти батьків та спонсорів.
Школярі забезпечені гарячим харчуванням. Молодші – за рахунок
держави, старші – за кошти батьків. Ціна обіду в середньому складає 9.00 грн.
В асортименті борщ, супи, каші, макаронні вироби, м’ясо, риба, овочі та
фрукти. Підручниками учні забезпечені на 100%. На обліку в Мечебилівській
ЗОШ знаходяться 3 сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, в
яких 10 дітей. Комісією у справах неповнолітніх та громадським інспектором
школи проводиться обстеження цих сімей. Із фонду всеобучу виділяються
кошти на придбання одягу та взуття цим дітям. З місцевого бюджету сільської
ради надається матеріальна допомога на придбання одягу та продуктів
харчування.
На території ради функціонує Мечебилівський дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок). Відвідують навчальний заклад ( ясла садок) 22 дитини.
Серед них 20 дітей дошкільного віку, двоє дітей ясельного віку. До школи з
дитячого садка в минулому році випустилося вісім дітей. Персонал закладу
складає вісім чоловік, в тому числі три педагоги.
В минулому році зроблено котельню в ДНЗ, ремонтуємо опалення, щоб
з травня місяця 2016 року дитячий садок перейшов на повний режим роботи.
На території сільської ради функціонує три заклади культури: СБК в селі
Мечебилове, та 2 сільські бібліотеки в селі Стара Семенівка та Мечебилове.
На базі сільського клубу створено жіночий вокальний ансамбль «Надія»,

29

любительські об’єднання, дитячий вокальний гурток «Сонечко»,
танцювальний гурт «ТопДенс».
За поточний період проведено 9 концертів, 3 конкурсно – розважальні
програми, 6 вечорів відпочинку. До участі в проведенні свят залучаються
школярі, молодь та люди старшого віку.
Стаття 33 передбачає повноваження у сфері регулювання земельних
відносин та використання земель с/р, ставків.
Територія сільської ради складає 8875 га. Із них передано у власність
пайщикам 765 земельних часток, загальною площею 5572,5 га.
Земель державного резервного фонду 982,7 га, ріллі – 562,6 га яка
перебуває в оренді:
ТОВ АФ «Лан» - 307,3217 га
ПОСП «Прогрес» - 23,048 га
ФГ «Курочкіна С.А.» - 10,698 га
ФГ «Гома В.М.» - 31,4434 га
ПП Панченко Г.І. - 100,8951 га
ПП Дерев’янко Є.І. - 61,4481 га
надано на пропущені паї - 19,7293 га.
Земель запасу 770,7 га, ріллі – 310,5 га, перебуває в оренді:
ТОВ АФ «Лан» - 34,4782 га
ТОВ «Краєвид Агро» - 47,4753 га
ТОВ АФ «Хлібне» - 18,567 га
ФГ «Курочкін С.О.» - 31,0045 га
ПП Остріжня Г.В. - 18,1 га
ПП Рубан І.І. - 9,4934 га
Із
земель
запасу
надано для ведення
особистого селянського
господарства - 73,6891 га.
Зареєстровано 638 договорів, загальною площею 3229,8692 га.,
самостійно обробляють свої земельні частки (паї) 78 громадян (84 частки)на
площі470,5675 га.
Видано 710 державних актів
Залишилися не витребуваними 9 сертифікатів
Мечебилівський ставок, водним дзеркалом 35,8349 га знаходиться, в
постійному користуванні ТОВ АФ «Лан».
На території сіл Українка та Стара Семенівка ставки не
використовуються так, як влітку вони висихають.
На території сільської ради постійно ведеться боротьба з бур’янами,
обкошуються узбіччя доріг, вулиць, парку, прибудинкові території, території
установ та організацій. Лісосмуги очищаються від молодої порослі силами
працівників підприємств та орендарів.
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Земельні спори вирішуються на земельній комісії по мірі надходження
заяв.
З власниками земельних часток (паїв), які самостійно їх обробляють,
проводиться робота по своєчасній сплаті земельного податку та податку на
доходи, здійснюється контроль за використанням та охороною земель,
додержанням земельного законодавства, встановленого режиму використання
земельних ділянок відповідно до цільового призначення.
По сільській раді вибрана земельна ділянка під розміщення полігону
для твердих побутових відходів за межами населеного пункту, але паспорт на
сміттєзвалище на даний момент відсутній.
Статтею 34 передбачені повноваження у сфері соціального захисту
населення.
На території сільської ради проживає 1 Герой Соціалістичної Праці, 1
інвалід Великої Вітчизняної війни, 4 учасник бойових дій, 9 вдів загиблих та
померлих інвалідів та учасників бойових дій, 6 постраждалих внаслідок
ліквідації Чорнобильської катастрофи.
Керівники товариств та фермерських господарств надають матеріальну
допомогувище вказаному пільговому контингенту до святкування Дня
Перемоги, річниці чорнобильської катастрофи.
На території сільської ради працює один соціальний працівник
Барвінківського територіального центру, яка обслуговує 9 осіб похилого віку.
Нарікань на роботу соціального працівника від одиноких та одиноко
проживаючих громадян не поступало.
Станом на 01.01.2016 року на обліку в Барвінківському районному
центрі зайнятості знаходиться 27 громадян. 1 чоловік працював на
громадських роботах на території сільської ради. В бюджеті сільської ради
передбачено та використано 9.0 тис. грн. для проведення громадських робіт.
В 2015 році 73 сімей скористалися державною субсидією на
відшкодування житлово-комунальних послуг
Стаття35 повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності на
території сільської ради не реалізується через відсутність таких повноважень в
галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Стаття 36 передбачає повноваження в галузіоборонної роботи.
Сільвиконком сприяє своєчасному призову громадян на строкову військову
службу.
Виконкомом сільської ради забезпечено своєчасне сповіщення і явку
призовників для проходження медичної призовної комісії та відправлення до
Збройних сил України .
Стаття 37 передбачаєповноваження
адміністративно – територіального устрою.

щодо

вирішення

питань

Сесією сільської ради затверджено Порядок присвоєння та зміни
поштових адрес об’єктам нерухомого майна, найменування або
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перейменування вулиць, провулків,
Мечебилівської сільської ради.

скверів,

парків

на

території

Виконавчий комітет сільської ради приймає рішення про присвоєння та
зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території
Мечебилівської сільської ради.
Стаття38 передбачає повноваження щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свободі законних інтересівгромадян.
На 01.01.2016 року поступило 252 звернень громадян.
З 252 звернень громадян, найбільш актуальні:
питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги згідно звернень
громадян, надання матеріальної допомоги - учасникам АТО в 2015 році
було виплачено 15 тис.грн.), земельні питання та питання комунальної
власності.
Секретарем сільської ради вчинено113 нотаріальних дій, з них заповітів
– 17 штук, довіреностей – 62 та інші послуги. Стягнуто державного мита
на суму 30,43 грн.
При сільської ради проходить робота дільничного інспектора .
При виконавчому комітеті сільської ради створена адміністративна
комісія, комісія у справах неповнолітніх та опікунська рада. До
адміністративної відповідальності громадяни за поточний період не
притягувалися.
При сільській раді діє 4 постійних комісії:

постійна комісія з питань планування бюджету, фінансування та
соціального захисту населення;

постійна комісія з питань АПК, земельних відносин та
використання природних ресурсів, екології;

постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,
промисловості, комунальної власності;

постійна комісія з питань законності, правопорядку, депутатської
діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування.
За 12 місяців поточного року проведено
7 засідань сесії сільської ради. Питання, які піднімалися на сесії – це
питання, що стосуються внесення змін до місцевого бюджету ради, земельні
питання,затвердження Програм та надання субвенцій на виконання
районних програм.
13 засідань виконавчого комітету. Розглядали питання благоустрою
населених пунктів, проведення Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», про
роботу дошкільних навчальних закладів, про роботу із зверненнями громадян,
про літній відпочинок дітей та інше.
Діловодство в сільській раді ведеться згідно номенклатури, погодженої
в лютому місяці 2014 року секретарем експертно-перевірної комісії
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Державного архіву Харківської області. Відповідальна за діловодство в
сільській раді секретар сільської ради.
При виконавчому комітеті Мечебилівської сільської ради утворено
трудовий архів де зберігаються архівні документи з особового складу
ліквідованих установ, які знаходились на території сільської ради,
затверджено Положення про трудових архів.
Обов’язки відповідального за трудовий архів Мечебилівської сільської
ради Барвінківського району Харківської області покладено на секретаря
Мечебилівської сільської ради Йовбак Світлану Олександрівну.
Проблемними питаннями для населення сільської ради є питання ціни на
молоко. Зайняте населення складає 50 % від населення працездатного віку.
Тому половина громадян займається в особистому підсобному господарстві,
утримують корів та живуть за рахунок зданого молока. Державою
передбачено виплату дотації за здане молоко, але без укладення договору за
здане молоко, населення дотації не отримує.
Дороги по населених пунктах нашої сільської ради не є винятком серед
доріг області. Вони, як і скрізь потребують ремонту.
В селі Мечебилове знаходиться міст на дорозі республіканського
значення Сахновщина-Ізюм-Куп’янськ-КПП «Піски», стан якої потребує
обстеження та вжиття термінових заходів по проведенню капітального
ремонту.
Міст збудований в 1950 роках минулого століття та не відповідає
сучасним вимогам. Проходження по вище вказаній трасі сучасного грузового
транспорту понад 70 тонн може привести в будь-яку мить до загибелі людей
та призупинення руху на республіканській трасі.
Ми звернулися до начальника Служби автомобільних доріг в
Харківській області, на що отримали відповідь, що питання проведення
ремонтних робіт по мосту буде включено до плану робіт 2016 року.
Через невідремонтовану дорогу на горі до села Стара Семенівка,
залишається невирішеним питання транспортного сполучення до села.

Хавільова

