УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № 1
спільного засідання колегії Барвінківської районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
від 18 лютого 2016 року
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УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 1
спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно – господарського активу району
від 18 лютого 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:
1. Про підсумки виконання бюджету району за 2015 рік та основні
завдання на 2016 рік.
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Доповідає:
ЧУХНО
Микола Васильович

–

начальник фінансового управління
районної державної адміністрації,
член колегії

2. Про стан дотримання законодавства в Барвінківському районі, що
регламентує захист прав і законних інтересів дітей.
Доповідає:
ЖУКОВА
Віта Миколаївна

– начальник служби у справах дітей
районної державної адміністрації

Протокольний розгляд:
3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2015 році.
Доповідає:
СУХАР
Дмитро Сергійович

–

керівник апарату районної державної
адміністрації, член колегії

4.
Про підсумки роботи з кадрами, забезпечення дотримання
законодавства про державну службу в місцевих органах виконавчої влади у
2015 році.
Доповідає:
СУХАР
Дмитро Сергійович

–

керівник апарату районної державної
адміністрації, член колегії

5. Про стан матеріально-технічної бази закладів культури та збереження
культурної спадщини.
Доповідає:
КАЗЬОННИЙ
Сергій Миколайович

–

заступник голови районної державної
адміністрації, член колегії

У порядку контролю:
6. Про стан виконання розпорядження голови районної державної
адміністрації від 07.09.2015 № 185 «Про заходи з питання соціального захисту
бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі в зимовий
період 2015-2016 років».
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Доповідає:
КАЗЬОННИЙ
Сергій Миколайович

–

заступник голови районної державної
адміністрації, член колегії

7. Звіт сільського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією .
Доповідає:
МАЗУР
Микола Францович

– сільський
голова
сільської ради

Богодарівської

(прийнято одноголосно)
1. СЛУХАЛИ:
ЧУХНА М.В. про підсумки виконання бюджету району за 2015 рік та
основні завдання на 2016 рік
(доповідь додається)
ВИСТУПИЛИ:
ТИМОФІЄВА
Галина Миколаївна

-

в.о. начальника Ізюмської ОДПІ,
Головного управління ДФС у
Харківської області

яка розповіла присутнім про заходи, що вживаються податковою
інспекцією по зниженню недоїмки до місцевих бюджетів та збільшенню
надходжень до бюджету району
ГОНЧАР
Олег Анатолійович

-

директор
філії
Харківського
обласного
комунального
підприємства «Дирекція розвитку
інфраструктури
території»
«Барвінківське
підприємство
комунального господарства»

який зупинився на заходах, розроблених
заборгованості по податку з доходів фізичних осіб

з метою погашення

ШАШКОВА
директор ДП «Хлібна база 85»
Людмила Володимирівна
яка поділилася досвідом реструктуризації боргу та погашення недоїмки
по земельному податку.
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РОЙ
Геннадій Анатолійович

-

начальник
управління
агропромислового
розвитку
районної державної адміністрації

який розповів про плани підвищення в 2016 році розмірів орендної
плати за оренду земельних часток (паїв) до 4-5%.
ХАЛЄЄВ
головний лікар КЗОЗ «Центральна
Олександр Анатолійович
районна лікарня»
який ознайомив присутніх із заходами на 2016 рік по економії
бюджетних коштів та забезпечення центральної районної лікарні коштами на
заробітну плату та розрахунки за енергоносії до кінця року.
КОПТЄВА
начальник відділу освіти
Наталія Олександрівна
райдержадміністрації, член колегії
яка також зупинилася на заходах відділу освіти на 2016 рік по економії
бюджетних коштів та забезпечення закладів освіти коштами на заробітну
плату та розрахунки за енергоносії до кінця року.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який наголосив на необхідності наповнення
бюджету та вчасній сплаті передбачених чинним законодавством податків та
зборів.
ВИРІШИЛИ:
Розглянувши питання про підсумки виконання бюджету району за 2015
рік та основні завдання на 2016 рік, враховуючи викладену інформацію
начальника фінансового управління Чухно М.В. та виступаючих, з метою
безумовного виконання районного, міського, сільських бюджетів та
збільшення надходжень до бюджету району в 2016 році, колегії районної
державної адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу
району від 18.02.2016 року:
1. Начальнику фінансового управління (Чухно М.В.) та В.о. начальника
Ізюмської ОДПІ Головного управління ДФС у Харківській області
(Тимофієвій Г.М.):
1.1 Забезпечити безумовне виконання бюджету району за 2016 рік.
1.2 Не допускати зростання податкового боргу до місцевих бюджетів,
вжити заходів щодо максимального його погашення.
1.3 Проводити щоденний моніторинг надходження доходів до бюджету
району.
2. Рекомендувати міському та сільським головам:
2.1 Вжити дієвих заходів по наповненню своїх бюджетів, забезпечити
безумовне їх виконання в 2016 році по всім доходним джерелам.
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2.2 Завершити роботу по проведенню нормативно-грошової оцінки землі.
2.3 Забезпечити надходження до міського та сільських бюджетів інших
доходів за використання земельних ділянок орендарями без договорів оренди.
2.4 Щомісячно до 5 числа надавати до райдержадміністрації через
фінансове управління інформацію по надходженню до бюджетів інших
доходів в розрізі орендарів по установленій формі.
3. Директору філії «Барвінківське комунальне підприємство» ХОКП
ДРІТ (Гончар О.А.), директору ДП «Хлібна база № 85» (Шашкова Л.В.)
розробити та надати до 25 лютого 2016 року Ізюмській ОДПІ ГФ ДФС у
Харківській області та фінансовому управлінню Барвінківської РДА графіки
погашення заборгованості до бюджету району.
Забезпечити погашення заборгованості, згідно розроблених графіків до
01.07.2016 року.
4. Управлінню соціального захисту населеннярайонної державної
адміністрації (Макаровській Л.В.):
4.1 Не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати на
підприємствах, організаціях та установах району.
4.2 Систематично проводити перевірки підприємств та організацій щодо
введення в установлені терміни нових розмірів мінімальної заробітної плати,
вживати заходи по підвищенню середньої заробітної плати по району.
4.3 Посилити роботу по легалізації «тіньової зайнятості» та створенні
нових робочих місць в районі.
4.4 Разом з територіальними органами державної інспекції праці
забезпечити використання повноважень щодо притягнення винних до
адміністративної відповідальності за порушення законодавства про оплату
праці.
5. Начальнику управління агропромислового розвитку районної
державної адміністрації (Рой Г.А.) до 01.03.2016 року спільно з орендарями
земельних паїв переглянути розмір орендної плати за оренду паїв громадян і
довести її не нижче 4%.
Забезпечити повністю розрахунки орендарів за оренду паїв в 2016 році до
20.11.2016 року.
Про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 01.12.2016
року.
6. Відділу Держгеокадастру в Барвінківському районі (Плахотіній Н.І.)
разом з головами міської та сільських рад:
6.1 Завершити інвентаризацію всіх земель та землекористувачів на
території міської та сільських рад до 01.07.2016 року.
6.2 Протягом року здійснювати аналіз порушень земельного законодавства
та вживати заходи відповідного реагування.
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7. Начальникам управлінь, відділів, керівникам бюджетних установ:
7.1 Розробити та затвердити заходи по економії бюджетних коштів.
Надати розроблені заходи до 25 лютого 2016 року до райдержадміністрації
через фінансове управління.
7.2 Провести роботу щодо оптимізації граничної чисельності працівників
бюджетних установ. Забезпечити утримання штатної чисельності працівників
у межах затвердженого фонду оплати праці. Обмежити сумісництво та
заміщення вакантних посад.
7.3 В разі не виконання установою вимог статті 77 Бюджетного кодексу
України не допускати виплат по заробітній платі, які носять не обов’язковий
та стимулюючий характер: надбавки, премії та інші виплати.
7.4 Забезпечити дотримання затверджених лімітів по енергоносіям.
7.5 Установити контроль за цільовим та ефективним використанням у 2016
році виділених бюджетних коштів, обмежити непершочергові видатки.
8. Покласти персональну відповідальність на начальників управлінь,
відділів, керівників бюджетних установ за дотримання бюджетної дисципліни,
цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, забезпеченням
своєчасної виплати заробітної плати до кінця року та розрахунків за спожиті
енергоносії.
9. Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації Коптєвій
Н.О., головному лікарю КЗОЗ «Центральна районна лікарня» Халєєву О.А.,
головному лікарю КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Барвінківського району» Васильєву В.І., завідувачу сектору культури та
туризму районної державної адміністрації Трояну Ю.В., директору
комунальної установи Барвінківського районного територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Протасовій Т.І.,
директору БР ЦСССДМ Шипільовій Л.М., інформувати голову районної
державної адміністрації по виконанню заходів по економії бюджетних коштів
до 01.07.2016 року та до 01.01.2017 року.
10. Начальнику фінансового управління (Чухно М.В.) підготувати
проект розпорядження з даного питання.
(прийнято одноголосно)
2. СЛУХАЛИ:
ЖУКОВУ В.М. про стан дотримання законодавства в Барвінківському
районі, що регламентує захист прав і законних інтересів дітей
(інформація додається)
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ВИСТУПИЛИ:
ШИПІЛЬОВА
Любов Миколаївна

-

директор Барвінківського районного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

яка зазначила, що у банку даних Барвінківського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 53 сім’ї, як такі, що
опинилися в складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом
перебуває 12 сімей, у яких виховується 25 дітей, з числа даної категорії. В ході
соціального супроводу були вирішенні проблеми сімей з питань: постановки
сімей на облік в центрі зайнятості, влаштування дітей до дитячого садка,
оформлення соціальних виплат, надання безкоштовних юридичних
консультацій, влаштування дітей на оздоровлення в санаторних умовах,
отримання медичної допомоги, оформлення субсидій, підвищення виховного
потенціалу батьків та інше, надання гуманітарної допомоги вживаними
речами та ін..Відновлено роботу дорадчого органу з питань координації
соціальної роботи з сім’ями які опинилися в складних життєвих обставинах.
Проведено 1 засідання, розглянуто 9 справ сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах. 2 сім’ї знято з позитивним результатом, з іншими
проводиться соціальна робота.
СКЛЯРОВА
Людмила Миколаївна

-

завідувач сектору у справах молоді
та спорту районної державної
адміністрації

Яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей» у районі проводиться робота по дотриманню прав дітей
пільгових категорій у частині забезпечення послугами з оздоровлення та
відпочинку.
За даними Головного управління статистики у Харківській області
станом на 01.01.2015 в районі мешкають 2503 дитини оздоровчого віку, з них
1403 дитини відносяться до соціально уразливих категорій.
Із загальної кількості дітей у поточному році в районі оздоровленням та
відпочинком охоплено 2470 дітей, або 98,6 % від загальної кількості.
Особлива увага під час проведення оздоровчої кампанії традиційно
приділялася дітям соціально незахищених категорій. Усього в районі
проживають 1403 дітей, які належать до пільгових категорій згідно із Законом
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Протягом 2015 року за
рахунок коштів бюджетів різних рівнів, а також залучених коштів
оздоровлено та охоплено відпочинковими послугами:
- 72 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 22 дітей-інвалідів;
- 348 дітей з багатодітних сімей;
- 175 дітей з малозабезпечених сімей;
- 16 дитини, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;
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- 109 обдарованих і талановитих дітей;
- 398 дітей диспансерної групи;
- 247 дитина працівників агропромислового комплексу та соціальної
сфери села.
Не залишилось поза увагою оздоровлення внутрішньо переміщених
дітей, протягом 2015 року оздоровлено 27 дітей. Послугами з оздоровлення
забезпеко 2 дітей, батьки яких беруть участь у проведенні АТО.
Загальний відсоток охоплення дітей пільгових категорій послугами з
оздоровлення та відпочинку складає 98,8% (в 2014 році – 97,2%).
У Барвінківському районі були створені безпечні умови перебування
дітей у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Звернення до медичних
установ для надання медичної допомоги не було, випадків травматизму не
зареєстровано.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який наголосив на постійному системному
контролі ведення якісного обліку та стану влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання:
усиновлення, опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей», ст.12 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», на виконання розпорядження голови
Харківської обласної державної адміністрації від 13 липня 2012 року № 420
«Про роботу місцевих органів влади щодо роботи з дітьми, які виховуються в
сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах», враховуючи рішення
спільного засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно – господарського активу району від 18.02.2016 року:
1. Службі у справах дітей районної державної адміністрації (Жукова
В.М.) забезпечити:
1.1 Взяти під контроль
стан влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання:
усиновлення, опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу.
1.2. Не допускати фактів несвоєчасної поставки дітей на первинний та
місцевий облік, несвоєчасного прийняття рішення про надання дітям статусу
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
1.3. Продовжити роботу формування особових справ дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до вимог наказу
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 р.№4591
«Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та
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дитини, позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального
плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих
обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».
Своєчасно оновлювати в особових справах дітей індивідуальні плани
соціального захисту, особисті документи дитини.
2. Відділу освіти районної державної адміністрації (Коптєва Н.О.):
2.1. Забезпечити право дітей на здобуття загальної середньої освіти, а у
разі потреби – забезпечення індивідуального навчання.
2.2. Максимально залучити дітей, які виховуються в сім’ях, що
опинилися в складних життєвих обставинах, до гурткової та позакласної
роботи.
3. Рекомендувати Барвінківському відділенні поліції (м. Барвінкове)
Балаклійського відділу поліції ( м. Балаклія) ГУ НП в Харківській області
(Туренко А.М.):
3.1. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на виявлення дітей,
які перебувають у розшуку, схильних до бродяжництва, жебрацтва.
3.2. Забезпечити проведення ґрунтовного аналізу стану злочинності
серед неповнолітніх.
4. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Шипільова Л.М.)
забезпечити соціальний супровід і систематичний контроль сімей, що
опинилися в складних життєвих обставинах.
5. Рекомендувати головам міської та сільських рад:
5.1. Посилити контроль за умовами утримання, виховання дітей, які
виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах.
5.2. Перевірити стан перебування на квартирному обліку кожної
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що досягли
16-річного віку та у разі потреби взяти на квартирний облік.
6. Службі у справах дітей підготувати проект розпорядження за
підсумками проведення спільного засідання колегії районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району.
Протокольний розгляд:
3. СЛУХАЛИ:
СУХАРЯ Д.М. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2015
році.
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
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 начальник управління соціального захисту
населення
районної
державної
адміністрації, член колегії

Яка зазначила, що робота із зверненнями громадян у підпорядкованому
їй структурному підрозділі також ведеться відповідно до Закону України
“Про звернення громадян ”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 р.
№ 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування", Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.
Оформлено стенд із нормативними документами, якими керуються при
роботі зі зверненнями громадян.
Розроблені графіки прийому громадян, є належним чином оформлений
графік виїзних прийомів громадян.
Проаналізувала звернення у розрізі питань, що порушувалися
громадянами протягом 2015 року.
МАКАРОВСЬКА
Любов Володимирівна

Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який акцентував увагу присутніх на
недопущенні надання неоднозначних, необґрунтованих
або неповних
відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених
законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;
викоренення практики
визнання заяв чи скарг необґрунтованими без
роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;
необхідності приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими
звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та
інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;
ВИРІШИЛИ:
У Барвінківській районній державній адміністрації, її відділах та
управліннях протягом звітного періоду напрацьована певна система щодо
забезпечення якісної роботи із зверненнями громадян, враховуючи вимоги
вище вказаного Закону, Указу Президента України від 07.02.2008 р. №
109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування", інших нормативно – правових актів з
цього питання.
Вжиті заходи щодо посилення роз’яснювальної роботи серед населення
щодо повноважень райдержадміністрації, шляхів вирішення найбільш
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актуальних питань, що порушуються громадянами у зверненнях; щомісяця
проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень
громадян при районній державній адміністрації, куди запрошуються автори
звернень (заплановано – 12, фактично проведено -12); питання про стан
роботи із зверненнями громадян висвітлюються у районній газеті "Вісті
Барвінківщини", заслуховуються на спільних засіданнях колегії районної
державної адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу
району, розміщуються на офіційному сайті районної державної адміністрації.
У районі забезпечена належна взаємодія районної державної
адміністрації, районної, міської та сільських рад з питань об’єктивного та
всебічного розгляду звернень, вирішення питань та надання обґрунтованих
відповідей: міський голова, сільський голова Гаврилівської сільської ради,
голова районної організації ветеранів війни та праці є членами постійно діючої
комісії з питань розгляду звернень громадян; забезпечені згідно з
затвердженими графіками виїзні прийоми до всіх населених пунктів району за
участю керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Порушень
графіків
прийомів
громадян
керівництвом
райдержадміністрації без поважних причин ( відрядження, підвищення
кваліфікації, навчання тощо) протягом 2015 р. не було.
Разом до районної державної адміністрації та органів місцевого
самоврядування протягом 2015 р. надійшло 1246 звернень (+196 у порівнянні з
2014 р.): поштою – 309 (+61), під час особистих та виїзних прийомів – 937 (
+138). Із зазначеної кількості (1246 звернень) вирішені позитивно 817 (+95),
дані роз’яснення на 384 (+76), відмовлено – 24 (+20), інше ( передані за
належністю, залишені на контролі тощо) – 21 (+3).
Найбільше звернень надійшло до районної державної адміністрації - 315
( за 2014 р.- 335( - 20 ), порушено 316 питань ( - 20 до рівня 2014 року); із
них поштою отримано 179 (- 8 ), на особистих та виїзних прийомах – 136 ( 12 ), при цьому вирішені позитивно 188 (+1), дані роз’яснення на 124 (-10),
інше ( передані за належністю, залишені на контролі тощо) – 3 (- 9).
- до сільських рад разом ( 12 сільських рад) – 697 ( +227), з яких
вирішені позитивно 500 (+ 76), дані роз’яснення на 174 (+130), відмовлено у
задоволенні – 23 (+23), інше ( передані за належністю, залишені на контролі
тощо) – 0 (-2);
- до районної ради – 81 (- 11), вирішені позитивно 13 (+5), дані
роз’яснення на 65 (-19), інше ( передані за належністю, залишені на контролі
тощо) – 3 (+3);
- до міської ради – 153 ( +0), вирішені позитивно 116 (+15), дані
роз’яснення на 21(-25), відмовлено у задоволенні – 1(-1), інше ( передані за
належністю, залишені на контролі тощо) –15 (+11)
З органів влади вищого рівня безпосередньо до райдержадміністрації
направлено 59 звернень ( проти 49 звернень у 2014 ( + 10): 47 - з «Урядової
гарячої лінії», 4 – з обласної державної адміністрації, 1 – з апарату Верховної
Ради України, 1 - з КМУ.

13

З жодним із порушених у цих зверненнях питань громадяни до районної
державної адміністрації не зверталися.
Резонанс викликали питання вимкнення електроенергії без
попередження та стабільного графіка, придбання житла учасникам бойових
дій на території інших держав, заборони відкриття мисливського сезону тощо.
У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року кількість колективних
звернень до районної державної адміністрації не змінилася ( 8 проти 8).
Повторні звернення відсутні.
З метою якісного забезпечення реалізації та гарантування закріплених
Конституцією України права громадян на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, права на участь в управлінні
державними справами, а також підвищення ефективності роботи органів
державної влади та органів місцевого самоврядування зі зверненнями
громадян,
ураховуючи необхідність об'єктивного, всебічного і вчасного
розгляду звернень громадян відповідно до вимог законодавства України,
керуючись частиною другою статті 102 Конституції України , статтею 28
Закону України "Про звернення громадян", спільне засідання колегії районної
державної адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу
району від 18.02. 2016 року вважає за необхідне:
1. Першому заступнику голови районної державної адміністрації
( Калінін О.С.), заступнику голови районної державної адміністрації
( Казьонний С.М.) ; керівникам самостійних структурних підрозділів районної
державної адміністрації:
1.1. Посилити персональну відповідальність за належне виконання
резолюцій голови районної державної адміністрації та вирішення в межах
своїх повноважень питань, порушених в адресованих зверненнях громадян, а
також за вжиття ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав
для обґрунтованих повторних звернень, звернень до обласної державної
адміністрації та органів влади вищого рівня.
1.2.Вжити невідкладних заходів щодо:
недопущення надання
неоднозначних,
необґрунтованих
або
неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків,
установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень
іншим органам;
викоренення практики
визнання заяв чи скарг
необґрунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих
за ними рішень;
приділення особливої
уваги
вирішенню
проблем, з якими
звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та
інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;
запровадження постійного
контролю за організацією роботи
посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;
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з'ясування причин, що породжують повторні звернення громадян,
систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні
законних вимог заявників, проявів
упередженості, халатності та
формалізму при розгляді звернень;
вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених
унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян,
притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в
тому числі до дисциплінарної відповідальності за невиконання чи неналежне
виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян;
забезпечення проведення широкої роз'яснювальної роботи з питань
реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.
2. Рекомендувати головам міської, сільських рад вжити аналогічних
заходів.
3. Керівнику апарату районної державної адміністрації (Сухар Д.С.)
направити витяг із протоколу з зазначеного питання відповідальним особам.
(прийнято одноголосно)
4. СЛУХАЛИ:
СУХАРЯ Д.М. про підсумки роботи з кадрами, забезпечення
дотримання законодавства про державну службу в місцевих органах
виконавчої влади у 2015 році.
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
РОЙ
Геннадій Анатолійович

 начальник управління агропромислового
розвитку
районної
державної
адміністрації,член колегії


який розповів про стан роботи з кадрами у підпорядкованому йому
управлінні
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який наголосив на потребі в обов'язковому
порядку приділяти належну увагу підбору кандидатур до Харківського
регіонального інституту Національної академії державного управління при
Президентові України на навчання підготовки магістрів за спеціальністю
"Державне управління" та до магістратури Харківського державного
економічного університету за спеціальністю "Державна служба"
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ВИРІШИЛИ:
Робота з кадрами у Барвінківській районній державній адміністрації
протягом звітного періоду була спрямована на виконання Законів України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», інших
нормативно – правових актів та Комплексного плану роботи з кадрами на 2015
р., затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 31 грудня
2014 року № 330.
Основними пріоритетними напрямками вдосконалення системи роботи
з кадрами є:
- розвиток кадрового потенціалу державного управління (покращення
роботи щодо підбору, розміщення і просування кадрів, удосконалення
планування кадрового забезпечення, формування кадрового резерву і його
навчання, оцінювання і стимулювання діяльності кадрів, навчання і
підвищення кваліфікації державних службовців );
- покращення інформаційно-технологічного і технічного забезпечення
кадрового потенціалу державного управління (застосування більш ефективної
організаційної та обчислювальної техніки, раціоналізація документообігу та
діловодства, вдосконалення процедур підготовки і прийняття управлінських
рішень);
- вдосконалення стилю керівництва (створення здорового клімату в
колективі, підвищення культури і професійного рівня прийняття рішень і
доведення їх до виконавців, зміцнення виконавчої дисципліни).
Протягом 2015 року реалізація державної кадрової політики у
структурах районної державної адміністрації здійснювалася згідно з вимогами
чинного законодавства та перебувала під постійним контролем.
З метою підвищення рівня забезпечення реалізації завдань у сфері
державної кадрової політики, визначених актами і дорученнями Президента
України, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:
1.
Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату
районної державної адміністрації, керівникам самостійних структурних
підрозділів забезпечити безумовне виконання законодавчих та нормативно –
правових актів щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців, призначення на посади та звільнення з посад
державних службовців, керівників підпорядкованих органів, установ та
організацій.
2. Завідувачу сектору кадрової роботи апарату районної державної
адміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:
2.1. Забезпечити виконання Комплексного плану роботи з кадрами на
2016 р.
2.2. Продовжити практику стажування осіб, які претендують на
зайняття посад державних службовців з метою набуття практичного досвіду
перевірки професійного рівня та ділових якостей.
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2.3. Взяти під особистий контроль питання підготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців, створення належних умов для просування
їх по службі.
2.4. В обов'язковому порядку приділяти належну увагу підбору
кандидатур до Харківського регіонального інституту Національної академії
державного управління при Президентові України на навчання підготовки
магістрів за спеціальністю "Державне управління" та до магістратури
Харківського державного економічного університету за спеціальністю
"Державна служба".
2.5. Вжити заходів в установленому законодавством порядку щодо
приведення у відповідність з чинними нормативно – правовими актами
розпорядчих документів з кадрових питань.
3. Рекомендувати міському та сільським головам провести аналогічну
роботу з вищезазначених питань.
4. Керівнику апарату районної державної адміністрації Д.Сухарю
направити витяг із протоколу з зазначеного питання відповідальним особам.
(прийнято одноголосно)
5. СЛУХАЛИ:
КАЗЬОННОГО С.М. про стан матеріально-технічної бази закладів
культури та збереження культурної спадщини.
(інформація додається)
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії,
який
запропонував здійснити огляд
пам´ятників історії та мистецтва Барвінківського району з метою визначення
їх стану
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши та обговоривши питання про стан матеріально-технічної
бази закладів культури та збереження культурної спадщини спільне засідання
колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району вважає за необхідне:
1. Інформацію заступника голови районної державної адміністрації
Казьонного С.М. про стан матеріально-технічної бази закладів культури та
збереження культурної спадщини взяти до відома.
2. Завідувачу сектору культури і туризму районної державної
адміністрації (Троян Ю.В.):
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2.1 Активізувати роботу з питань залучення позабюджетних коштів для
поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури.
2.2. Інформувати заінтересованих осіб про прийняті рішення органу
охорони культурної спадщини обласного рівня.
2.3. Здійснити огляд пам´ятників історії та мистецтва Барвінківського
району з метою визначення їх стану та інформувати райдержадміністрацію.
3. Рекомендувати сільським головам:
3.1. Розглянути питання щодо поліпшення матеріально-технічної бази
закладів культури розміщених на території сільських громад.
3.2. Утримувати в належному стані пам´ятки культурної спадщини та
прилеглі території.
(прийнято одноголосно)
6. СЛУХАЛИ:
КАЗЬОННОГО С.М. про стан виконання розпорядження голови
районної державної адміністрації від 07.09.2015 № 185 «Про заходи з питання
соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі в зимовий період 2015-2016 років».
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
ПРОТАСОВА
Тамара Іванівна

- директор
комунальної
установи
Барвінківського районного територіального
центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)

яка повідомила, що одним із напрямів діяльності Територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
було
продовження роботи щодо надання соціального захисту бездомним
громадянам міста та особам, які звільнилися з місць позбавлення волі.
Відділення соціальної адаптації та реінтеграції бездомних громадян та
осіб, звільнених з місць позбавлення волі є підрозділом територіального
центру, як закладом соціального захисту бездомних громадян, діяльність
якого спрямована на поступове повернення особи до самостійного
повноцінного життя шляхом надання їй комплексу соціальних послуг з
урахуванням індивідуальних потреб.
На базі територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян є запаси одягу, взуття, білизни
зимового асортименту, пункти для обігріву бездомних громадян. Організовані
пункти прийому від населення гуманітарної допомоги (теплих речей, взуття
тощо).
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При територіальному центрі діє пункт видачі гарячих обідів, де
передбачено харчування подорожніх і бездомних громадян, осіб, звільнених з
місць позбавлення волі.
ХАЛЄЄВ
Олександр Анатолійович

- головний лікар КЗОЗ «Центральна районна
лікарня»

Котрий розповів, що постійно підтримуються в належному стані 10
ліжко-місць в КЗОЗ «Барвінківська центральна районна лікарня».
У стаціонарному відділенні проведено інвентаризацію м’якого
інвентарю, одягу і взуття зимового асортименту. Передбачено розгортання
додаткових ліжко-місць для бездомних громадян та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі.
Забезпечено безперешкодний доступ бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі, до медичного обстеження, надання
безкоштовного стаціонарного лікування та невідкладної хірургічної допомоги,
вжиття термінових заходів по запобіганню загибелі зазначеної категорії
населення від переохолодження. Бригадами швидкої медичної допомоги
надається допомога особам, які мають ознаки переохолодження та
обмороження, а також здійснюється їх госпіталізація до лікувальних закладів.
При районній лікарні функціонує кабінет довіри, де всі бажаючі, у тому числі
й особи, звільнені з місць позбавлення волі, можуть пройти добровільне
консультування та тестування на ВІЛ, яке може проводитись анонімно.
У центральній районній лікарні створено пункт роздачі гарячої їжі, в
якому отримали послуги з харчування 15 громадян.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який зазначив, що з метою оздоровлення
оперативної обстановки на вулицях та у громадських місцях, запобігання
загибелі бездомних громадян від переохолодження, розповсюдження ними
небезпечних хвороб активізувати роботу Барвінківського відділення поліції
(м. Барвінкове) Балаклійського відділу поліції (м. Балаклія) ГУ НП в
Харківській області:
- забезпечити постійний контроль за своєчасною постановкою на облік та
організацією профілактичної роботи щодо бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі;
- своєчасно видавати документи, які посвідчують особу та підтверджують
громадянство;
- здійснювати інформування зазначеної категорії громадян щодо місць для
отримання харчування, облаштування на нічліг.

19

ВИРІШИЛИ:
Розпорядженням голови районної державної адміністрації у районі
створений оперативний штаб щодо соціального захисту бездомних громадян
та осіб, звільнених з місць позбавлення волі в осінньо-зимовий період 20152016 р. До штабу включені представники районної державної адміністрації,
КЗОЗ «Центральна районна лікарня», Барвінківського відділення поліції (м.
Барвінкове) Балаклійського відділу поліції (м. Балаклія) ГУ НП в Харківській
області, Барвінківського районного сектору ГУ Державної служби з
надзвичайних ситуацій України у Харківській області, представники
громадських організацій та затверджений план заходів з питання соціального
захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі в
зимовий період 2015-2016 років.
Заслухавши та обговоривши питання «Про стан виконання
розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.09.2015 № 185
«Про заходи з питання соціального захисту бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі в зимовий період 2015-2016 років» та з
метою запобігання загибелі та переохолодження бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі в осінньо-зимовий період 2015-2016
років, спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району вважає за необхідне:
1. Інформацію заступника голови районної державної адміністрації
Казьонного С.М. «Про стан виконання розпорядження голови районної
державної адміністрації від 07.09.2015 № 185 «Про заходи з питання
соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі в зимовий період 2015-2016 років» взяти до відома.
2. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації (Макаровська Л.В.):
2.1
Здійснювати координацію роботи щодо соціального захисту
бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.
2.2. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення
щодо дій органів праці та соціального захисту населення в осінньо-зимовий
період, можливість отримання бездомними громадянами необхідної допомоги,
зокрема у період надзвичайних ситуацій (сильні морози тощо).
2.3. Активізувати роботу з питань організації роботи пунктів обігріву в
сільській місцевості для надання тимчасового притулку бездомним
громадянам.
2.4. Надавати узагальнену інформацію до Головного управління
соціального захисту населення облдержадміністрації щомісячно до 1 числа з
01.10.2015 по 05.04.2016 рік.
3. Рекомендувати директору комунальної установи Барвінківського
районного територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг):
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3.1. Забезпечити стабільну роботу пункту прийому гуманітарної
допомоги від населення району.
3.2. Забезпечити роздачу теплих речей, взуття бездомним громадянам в
разі потреби.
4. Головному лікарю КЗОЗ «Центральна районна лікарня» (Халєєв О.А.)
підтримувати у належному стані додаткові ліжко-місця для тимчасового
перебування бездомних громадян із забезпеченням гарячою їжею.
5. Начальнику Барвінківського відділення поліції (м. Барвінкове)
Балаклійського відділу поліції (м. Балаклія) ГУ НП в Харківській області
(Туренко А.М.) активізувати патрулювання на вулицях міста, сіл району з
метою виявлення бездомних громадян, які потребують допомоги (в тому числі
у нічний час) в осінньо-зимовий період.
6. Рекомендувати сільським головам:
6.1. Обладнати та забезпечити на території сіл функціонування пунктів
обігріву для бездомних громадян.
6.2. Надавати допомогу одиноким громадянам з метою попередження
смертельних випадків в осінньо-зимовий період.
(прийнято одноголосно)
7. СЛУХАЛИ:
МАЗУРА М.Ф. 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 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.
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Також, запропонував зазначений звіт направити сільським головам
району для використання у роботі.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши звіт сільського голови Богодарівської сільської ради
Мазура М.Ф. про стан виконання повноважень, делегованих Барвінківською
районною державною адміністрацією, виїзне спільне засідання колегії та
зборів адміністративно – господарського активу району від 18.02.2016 року
вважає за необхідне:
1. Звіт сільського голови Богодарівської сільської ради Мазура М.Ф. про
стан виконання повноважень, делегованих Барвінківською районною
державною адміністрацією, взяти до відома.
2. Рекомендувати сільському голові Богодарівської сільської ради
Мазура М.Ф. 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 18.02.2016
«Про підсумки виконання бюджету району за 2015 рік та основні
завдання на 2016 рік»
Бюджет району за 2015 рік по власним доходам виконаний на 125,8%.
При затвердженому плані 32 млн. 570 тис. грн., надійшло доходів
40 млн. 974 тис. грн., що на 8 млн. 404 тис. грн. більше ніж було заплановано.
Бюджет району по власним доходам виконаний в розрізі всіх доходних
джерел.
Основним доходним джерелом бюджету району був і залишається
податок з доходів фізичних осіб. В структурі власних доходів надходження
податку становлять 40,5%. За 2015 рік до бюджету району надійшло
16 млн. 581 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб, що на 1 млн. 920 тис.
грн. більше ніж було заплановано.
В порівнянні із 2014 роком надходження цього податку зросли на 154
тис грн.
Незважаючи на виконання планових показників по податку на доходи
фізичних осіб, окремі підприємства незадовільно сплачують до бюджету
податок на доходи фізичних осіб.
Філія «Барвінківське комунальне підприємство» ХОКП ДРІТ (директор
Гончар О.А.) систематично не сплачує до бюджету податок з доходів фізичних
осіб, в той час коли бюджетні установи своєчасно і в повному обсязі
розраховуються за спожите тепло та воду. По даному підприємству
заборгованість по податку з доходів фізичних осіб зросла більше 1 млн. грн.
Не вживаються заходи Ізюмською ОДПІ по стягненню указаної
заборгованості.
Для збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб необхідно
продовжити роботу по створенню та легалізації нових робочих місць, не
допускати заборгованості з виплати заробітної плати, підвищити рівень
середньої заробітної плати до середньо-обласного, не допускати виплати
заробітної плати нижче встановленого мінімуму, продовжувати роботу по
збільшенню розмірів орендної плати за земельні паї до 4-5% та своєчасне в
повному обсязі перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб.
Плата за землю – це друге по величині доходне джерело бюджету
району.
По платі за землю в 2015 році до бюджету надійшло 11 млн. 829 тис.
грн., що на 2 млн. 70 тис. грн. більше ніж було заплановано.
В порівнянні із 2014 роком надходження цього податку зросли на
3 млн. 147 тис. грн., за рахунок збільшення розмірів орендної плати до 4% та
заключення нових договорів оренди земельних ділянок.
В структурі власних надходжень до бюджету району плата за землю
складає 28,9%.
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Важливим резервом збільшення надходження доходів є зниження
недоїмки до місцевих бюджетів, яка зросла проти рівня минулого року в 2
рази і складає 1 млн. 115 тис. грн.
За 9 місяців 2015 року по темпам зростання недоїмки район займає ___
місце в рейтингу по області.
Значна сума недоїмки рахується по земельному податку та оренді землі і
складає 916,4 тис. грн.
із них:
- по земельному податку – 812 тис. грн.
в тому числі:
 юридичні особи – 518 тис. грн.
 фізичні особи – 294 тис. грн.
- по оренді землі по фізичним особам – 104 тис. грн.
По юридичним особам найбільшу недоїмку по земельному податку
мають та не вживають заходи по її погашенню слідуючи підприємства:
- ДП «Донецька залізниця» - 425 тис. грн.
- ДП «Хлібна база № 85» - 49,6 тис. грн.
Ізюмською ОДПІ не вживаються належні заходи направлені на
зниження недоїмки.
Для збільшення надходжень до бюджету плати за землю необхідно
завершити інвентаризацію всіх земель та землекористувачів і грошову оцінку
землі в населених пунктах, на всі землі заключити договори, систематично
переглядати договори оренди землі та своєчасно вносити зміни по збільшенню
розмірів орендної плати, Ізюмській ОДПІ разом з міською та сільськими
радами необхідно вжити заходи по погашенню недоїмки по земельному
податку та орендній платі.
По іншим надходженням до бюджету району надійшло 2 065 тис. грн.,
що складає 5,0% від власних надходжень, із них 2 052 тис. грн. по складеним
актам по втратам доходів від зайняття земельної ділянки без зареєстрованих
належним чином договорів оренди.
Станом 19.02.2016 року заборгованість за використання земель без
договорів оренди складає 693,3 тис. грн.
Найбільшу заборгованість мають слідуючи сільські ради та орендарі:
Іллічівська сільська рада – 242,9 тис. грн.
ФГ «Соліс» - 110,0
Магомедсаідов М.Т. – 49,6
ТОВ АФ «Подолівська» - 34,2
ФГ «Барвінківщина» – 27,9
ГО «Осот» - 9,1
СТОВ «Злагода» - 4,7
Боровик С.М. – 4,4
Інші – 3,1
Гаврилівська сільська рада – 196,6 тис. грн.
із них:
ТОВ «Краєвид-Агро» - 163,8 тис. грн.
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ФГ «Шеховцов» - 30,5 тис. грн.
Москаленко В.Г. – 2,3 тис. грн.
Богодарівська сільська рада – 81,9 тис. грн.
ТОВ «Краєвид-Агро» - 75,7 тис. грн.
Інші орендарі – 6,2 тис. грн.
ІІ Іванівська сільська рада – 54,7 тис. грн.
ФГ «Антонайтус» - 24,0 тис. грн.
ФГ «Кубань» - 21,7 тис. грн.
ФОП «Ткачук І.В.» – 6,9 тис. грн.
Овчаренко В.О. – 1,6 тис. грн.
Садово-огородне товариство «Степ» - 7,4 тис. грн.
Новомиколаївська сільська рада – 38,6 тис. грн.
ФОП Гнєзділов О.М. – 14,7 тис. грн.
ФГ «Лиман» - 9,4 тис. грн.
Бурєнков О.С. – 7,6 тис. грн.
Недвига М.М. – 3,8 тис. грн.
ГО «Новомиколаївська» - 3,1 тис. грн.
Ліквідація цієї заборгованості – значний резерв для збільшення
надходжень до сільських бюджетів.
Слід відмітити, що по сільським радам незадовільно працюють
адміністративні комісії. По окремим сільським радам вони взагалі бездіють. В
2015 році відсутні надходження по адміністративним штрафам по
Гусарівській, Григорівській, Грушувахській, Богодарівській, Мечебилівській,
Н. Миколаївській сільським радам. По іншим радам ці надходження незначні.
Головам міської та сільських рад необхідно активізувати роботу по
наповненню своїх бюджетів, забезпечити їх виконання в розрізі всіх
затверджених доходних джерел, систематично розглядати це важливе питання
на своїх виконкомах та сесіях із запрошенням боржників.
По видаткам по загальному фонду бюджет району виконаний на 98,3%.
При плані 148 млн. 784 тис. грн. видатки склали 146 млн. 303 тис. грн.
Кошти бюджету району спрямовувалися в першу чергу на фінансування
соціально-культурних закладів та соціальний захист населення.
Так, на фінансування соціально-культурних закладів направлено
68 млн. 851 тис. грн., що становить 47,1% від обсягу бюджету по видаткам.
Із них спрямовано на фінансування закладів:
 освіти – 43 млн. 722 тис. грн.;
 охорони здоров’я – 18 млн. 525 тис. грн.;
 культури – 5 млн. 150 тис. грн.;
 фізичної культури та спорту – 1 млн. 454 тис. грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення населення витрачено
53 млн. 906 тис. грн., що становить 36,8% видатків по бюджету району.
Міській та сільським радам передана в повному обсязі субвенція в сумі
7 млн. 656 тис. грн.
В 2015 році була забезпечена своєчасна виплата заробітної плати,
розрахунки за енергоносії та інші захищені статті видатків.

25

В затверджених кошторисах бюджетних установ на 2016 рік із
урахуванням змін які внесені на сесії районної ради незабезпеченість коштами
на заробітну плату по закладам охорони здоров’я складає 1 млн. 505 тис. грн.
із них:
- ЦРЛ – 1 млн. 020 тис. грн.;
- ЦПМСД – 485 тис. грн.
В 2016 році керівникам бюджетних установ, головам міськсільрад
необхідно продовжити роботу по оптимізації мережі бюджетних установ та
утримання чисельності працюючих в межах коштів на оплату праці
затверджених в кошторисах бюджетних установ, проводити жорсткий режим
економії бюджетних коштів, скоротити непершочергові видатки, посилити
контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. До 01
березня 2016 року необхідно розробити та затвердити заходи по економії
бюджетних коштів та забезпечити безумовне їх виконання.

Чухно
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 18.02.2016
«Про стан дотримання законодавства в Барвінківському районі, що
регламентує захист прав і законних інтересів дітей»
Сьогодні національна політика орієнтується на розвиток і підтримку
сімейних форм виховання.
Станом на 12.02.2016 року на обліку служби у справах дітей
Барвінківської районної державної адміністрації перебуває 76 дітей – сироти
та позбавлених батьківського піклування, з них 27 дітей - сиріт та 49 - дітей,
позбавлених батьківського піклування. 64 дитини – перебувають під опікою,
піклуванням, 12 дітей – виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках
сімейного типу, жодна дитина не перебуває у державному закладі, крім двох
новонароджених дітей, які по заяві матері влаштовані на тимчасове
утримання.
На території району функціонують 2 дитячі будинки сімейного типу та 7
прийомних сімей, у яких виховуються 27 дітей. Протягом 2015 року двоє
дітей вибули з дитячих будинків сімейного типу, у зв’язку з досягненням
повноліття.
Протягом 2015 року правовий статус отримало 7 дітей, які 100% були
влаштовані до сімей родичів під опіку, піклування. З місцевого обліку знято
18 дітей, у зв’язку з досягненням повноліття – 16 дітей та 1 дитина,
повернулася до біологічних батьків, 1 дитина усиновлена.
Протягом 2015 року до Барвінківського районного суду направлялося 11
позовних заяв про позбавлення 11 батьків по відношенню до 9 дітей
батьківських прав, усі заяви задоволені. Протягом поточного року
адміністрація звернулася до суду з двома позовами про позбавлення
батьківських прав трьох батьків по відношенню до п’яти дітей, які після
отримання юридичного статусу, будуть влаштовані до сімейних форм
виховання.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2005
року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітямсиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування після 18-річного віку»
протягом 2015року 16 осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування отримали допомогу. Протягом 2016 року двоє дітей,
після досягнення повноліття, отримали кошти.
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ведеться
соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та
сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Станом на
12
лютого 2016 року соціальним супроводом центру охоплено 12 сімей у яких
виховуються 25 дітей.
З метою недопущення нещасних випадків з дітьми, які виховуються в
сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, посилено контроль за
умовами їх утримання, наявності в сім’ях дров, вугілля та теплих речей, але,
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нажаль, батьки не задумуються про завтрашній день, не придбали дров,
відсутні продукти харчування, кошти і тому з початку року 5 дітей були
влаштовані до Барвінківської центральної районної лікарні, з метою лікування
та медичного обстеження, з подальшим влаштуванням до Харківського
обласного центру соціально- психологічної реабілітації.
Районною центральною лікарнею протягом року проводиться медичне
обстеження дітей, які проживають у прийомних сім’ях, дитячих будинках
сімейного типу, опікою, піклуванням.
Здане питання перебуває на особистому контролі голови районної
державної адміністрації
Жукова
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 18.02.2016
«Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2015 році»
У Барвінківській районній державній адміністрації, її відділах та
управліннях протягом звітного періоду напрацьована певна система щодо
забезпечення якісної роботи із зверненнями громадян, враховуючи вимоги
Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 "Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування", інших нормативно – правових актів з цього питання.
Вжиті заходи щодо посилення роз’яснювальної роботи серед населення
щодо повноважень райдержадміністрації, шляхів вирішення найбільш
актуальних питань, що порушуються громадянами у зверненнях; щомісяця
проводяться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень
громадян при районній державній адміністрації, куди запрошуються автори
звернень (заплановано – 12, фактично проведено -12); питання про стан
роботи із зверненнями громадян висвітлюються у районній газеті "Вісті
Барвінківщини", заслуховуються на спільних засіданнях колегії районної
державної адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу
району, розміщуються на офіційному сайті районної державної адміністрації.
У районі забезпечена належна взаємодія районної державної
адміністрації, районної, міської та сільських рад з питань об’єктивного та
всебічного розгляду звернень, вирішення питань та надання обґрунтованих
відповідей: міський голова, сільський голова Гаврилівської сільської ради,
голова районної організації ветеранів війни та праці є членами постійно діючої
комісії з питань розгляду звернень громадян; забезпечені згідно з
затвердженими графіками виїзні прийоми до всіх населених пунктів району за
участю керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Порушень
графіків
прийомів
громадян
керівництвом
райдержадміністрації без поважних причин ( відрядження, підвищення
кваліфікації, навчання тощо) протягом 2015 р. не було.
Разом до районної державної адміністрації та органів місцевого
самоврядування протягом 2015 р. надійшло 1246 звернень (+196 у порівнянні з
2014 р.): поштою – 309 (+61), під час особистих та виїзних прийомів – 937 (
+138). Із зазначеної кількості (1246 звернень) вирішені позитивно 817 (+95),
дані роз’яснення на 384 (+76), відмовлено – 24 (+20), інше ( передані за
належністю, залишені на контролі тощо) – 21 (+3).
Найбільше звернень надійшло до районної державної адміністрації - 315
( за 2014 р.- 335( - 20 ), порушено 316 питань ( - 20 до рівня 2014 року); із
них поштою отримано 179 (- 8 ), на особистих та виїзних прийомах – 136 ( 12 ), при цьому вирішені позитивно 188 (+1), дані роз’яснення на 124 (-10),
інше ( передані за належністю, залишені на контролі тощо) – 3 (- 9).
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- до сільських рад разом ( 12 сільських рад) – 697 ( +227), з яких
вирішені позитивно 500 (+ 76), дані роз’яснення на 174 (+130), відмовлено у
задоволенні – 23 (+23), інше ( передані за належністю, залишені на контролі
тощо) – 0 (-2);
- до районної ради – 81 (- 11), вирішені позитивно 13 (+5), дані
роз’яснення на 65 (-19), інше ( передані за належністю, залишені на контролі
тощо) – 3 (+3);
- до міської ради – 153 ( +0), вирішені позитивно 116 (+15), дані
роз’яснення на 21(-25), відмовлено у задоволенні – 1(-1), інше ( передані за
належністю, залишені на контролі тощо) –15 (+11)
З органів влади вищого рівня безпосередньо до райдержадміністрації
направлено 59 звернень ( проти 49 звернень у 2014 ( + 10): 47 - з «Урядової
гарячої лінії», 4 – з обласної державної адміністрації, 1 – з апарату Верховної
Ради України, 1 - з КМУ.
З жодним із порушених у цих зверненнях питань громадяни до районної
державної адміністрації не зверталися.
Резонанс викликали питання вимкнення електроенергії без
попередження та стабільного графіка, придбання житла учасникам бойових
дій на території інших держав, заборони відкриття мисливського сезону тощо.
У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року кількість колективних
звернень до районної державної адміністрації не змінилася ( 8 проти 8).
Повторні звернення відсутні.
Серед питань, що турбують мешканців Барвінківщини, 41,6 % комунального господарства; 34,5% - соціального захисту; близько 8,1% цінової політики, а також праці та заробітної плати; 7,5% - аграрної політики
та земельних відносин; 3,0% - праці і заробітної плати; 2,9 % - забезпечення
дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав та свобод
громадян; по 1,2 % - питання освіти та науки та питання діяльності місцевих
органів виконавчої влади.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася
кількість питань, що стосуються галузі комунального господарства: ремонту
доріг, якості надання послуг енерго -, теплопостачання та водозабезпечення –
41,6 % ( проти 34,7%). Разом з тим, збільшилася і кількість звернень щодо
соціального захисту - 34,5% ( проти 29,5% ).
З моменту призначення головою райдержадміністрації В.І.Ромаха
( призначений 08.04.2015) заплановано 38 прийомів, проведено – 37 ( 20 –
особистих, 17 – виїзних за місцем проживання заявників). Один прийом не
відбувся через перебування голови у відпустці. Прийнято 56 громадян, які
порушили 57 питань, із них: 28,7 % - соціального захисту ( кількість таких
звернень суттєво збільшилася за рахунок питань надання допомоги сім’ям, що
вимушено переселилися із зони проведення антитерористичної операції;
установлення статусу учасника АТО; придбання житла), 20,2% - праці і
заробітної плати, 16,6% - комунального господарства; 16,5%- аграрної
політики і земельних відносин; по 9,0% - науки і освіти, забезпечення
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дотримання законності та охорони правопорядку. Позитивно вирішено 31
питання, 25 – роз'яснені.
Першим заступником голови районної державної адміністрації
О.Калініним ( з урахуванням прийомів, проведених на посаді заступника
голови райдержадміністрації) проведено 47 прийоми ( 25 – особистих, 22 –
виїзних) при плані – 51 ( 4 не відбулося у зв'язку з відрядженнями та
щорічною відпусткою). Прийнято 61 особу, які порушили 61 питання: 83,8% комунального господарства; 5,2% - житлової політики; по 4,5% - питання
транспорту та зв'язку та питання екології і природних ресурсів; 4,0% соціального захисту осіб, що вимушено переселяються із зони проведення
АТО. Із зазначених питань позитивно вирішені – 25, роз'яснені – 36.
Заступником голови районної державної адміністрації С.Казьонним
( призначений 08.09.2015 року) проведено 16 прийомів ( 8 – особистих, 8 –
виїзний) при плані – 16. Прийнято 19 осіб, які порушили 19 питань: 91,8% соціального захисту осіб, що вимушено переселяються із зони проведення
АТО, учасників АТО; 8,2% - житлової політики. Із зазначених питань
позитивно вирішені – 10, роз'яснені – 9.
Особлива увага керівництва приділяється організації системних
зустрічей із населенням безпосередньо за місцем проживання: за участі голови
районної державної адміністрації В.І.Ромаха
відбулися 62 зустрічі з
трудовими колективами району; 19 зустрічей з сільськими громадами з питань
роз’яснень добровільного об’єднання та функціонування структур в умовах
децентралізації влади; у них взяли участь понад 6, 6 тис. громадян, які
порушували питання працевлаштування, оздоровлення дітей, оптимізації
мережі загальноосвітніх закладів району, якісної підготовки до роботи в
осінньо – зимовий період 2015-2016 років, розміру орендної плати.
Таким чином, районною державною адміністрацією вживаються дієві
заходи щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або
неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів,
установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень
іншим органам, викоренення практики визнання заяв чи скарг
необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих
за ними рішень, створення умов для участі заявників у перевірці поданих
ними заяв чи скарг, з’ясування причин, що породжують повторні звернення
громадян.

Сухар
Поліщук
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 18.02.2016
«Про підсумки роботи з кадрами, забезпечення дотримання
законодавства про державну службу в місцевих органах виконавчої
влади у 2015 році»
Робота з кадрами у Барвінківській районній державній адміністрації
протягом звітного періоду була спрямована на виконання Законів України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», інших
нормативно – правових актів та Комплексного плану роботи з кадрами на 2015
р., затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 31 грудня
2014 року № 330.
Основними пріоритетними напрямками вдосконалення системи роботи
з кадрами є:
- розвиток кадрового потенціалу державного управління (покращення
роботи щодо підбору, розміщення і просування кадрів, удосконалення
планування кадрового забезпечення, формування кадрового резерву і його
навчання, оцінювання і стимулювання діяльності кадрів, навчання і
підвищення кваліфікації державних службовців );
- покращення інформаційно-технологічного і технічного забезпечення
кадрового потенціалу державного управління (застосування більш ефективної
організаційної та обчислювальної техніки, раціоналізація документообігу та
діловодства, вдосконалення процедур підготовки і прийняття управлінських
рішень);
- вдосконалення стилю керівництва (створення здорового клімату в
колективі, підвищення культури і професійного рівня прийняття рішень і
доведення їх до виконавців, зміцнення виконавчої дисципліни).
Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до діючого
Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів
України від 15.02.2002 № 169 «Про проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців» ( зі змінами), на конкурсній основі,
практикується стажування осіб, які претендують на зайняття посад державних
службовців.
Протягом 2015 р. проведено 10 засідань конкурсної комісії по
заміщенню вакантних посад державних службовців при районній державній
адміністрації:
на посади начальника відділу соціальної роботи
Барвінківського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
завідувача сектору фінансово – господарського забезпечення, головного
бухгалтера апарату райдержадміністрації; завідувача організаційного сектору
апарату райдержадміністрації; директора Барвінківського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; головного спеціаліста відділу
ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної
адміністрації. За результатами конкурсного відбору прийнято 6 осіб ( 5 –
переможців на заявлені посади; 1 – на рівнозначну посаду).
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Самостійними структурними підрозділами райдержадміністрації
проведено 4 засідання конкурсних комісій на заміщення вакантних посад,
прийнято 3 працівника.
Враховуючи вимоги Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206VІ усі державні службовці до 1
квітня подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2014 рік.
Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01
червня 2010 року № 2297-VI, усі працівники райдержадміністрації надали
згоду на обробку особистих, персональних даних (загальних і вразливих) з
метою забезпечення реалізації у сфері трудових та податкових відносин,
відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також ведення внутрішньої
документації з питань реалізації визначених законодавством і колективним
договором прав та обов'язків у сфері соціального захисту.
Призначення та звільнення з посад керівників територіальних органів
виконавчої влади відбувається відповідно до Указу Президента України від
16.04.2010 № 542 за погодженням з головою районної державної адміністрації
та є підконтрольним голові. Така процедура добору кадрів є результативною,
впливає на якість та ефективність співпраці. За звітний період надані
погодження на 2 посади.
Штатна чисельність працівників райдержадміністрації з 01.10.2015
складає 102 одиниці ( збільшена гранична чисельність управління соціального
захисту населення на 12 шт.од.), із них 23 – апарат ( фактично - 17), 79 структурні підрозділи, у тому числі: 9,5 – фінансове управління. Станом на
сьогодні на посадах державних службовців у райдержадміністрації працює 85
осіб, 17 посад - вакантні, з них: 6 - в апараті райдержадміністрації та 11 - в
структурних підрозділах.
Всі державні службовці мають вищу освіту. Серед працюючих державних
службовців 2 магістри державного управління, 11 магістрів державної служби.
При присвоєнні рангів державним службовцям дотримуються вимоги
ст. 26 Закону України “Про державну службу ”, положення про ранги
державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19.06.96 № 658. За звітний період присвоєні чергові ранги в
межах категорії посад 5 державним службовцям.
Особові справи державних службовців оформляються у відповідності з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 731 “Про
затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в
органах виконавчої влади ”. Протягом року до особових справ та трудових
книжок заносяться відповідні зміни та доповнення.
Таким чином, реалізація державної кадрової політики у структурах
районної державної адміністрації здійснюється згідно з вимогами чинного
законодавства та перебуває під постійним контролем.
Сухар
Поліщук
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 18.02.2016
«Про стан матеріально-технічної бази закладів культури та
збереження культурної спадщини»
Мережа закладів культури Барвінківського району складає 48, серед
них: 19 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.
За 2015 рік на поліпшення матеріально-технічної бази закладів
культури з місцевого та інших джерел витрачено 238,2 тис. грн. (в т.ч. за
рахунок бюджету 200,5 тис. грн., за рахунок позабюджетних коштів –
37.7тис.грн.)
За рахунок вказаних коштів в приміщеннях закладів культури проведено
косметичні ремонти, придбано комп’ютер в Григорівську СБ, а також музичну
апаратуру в РБК, Барвінківську і 2-Іванівську ДМШ, Богодарівський,
Василівський, Нікопольський, Великокомишуваський, Мечебилівський,
Іванівський Другий СБК, Погонівський, Григорівський СК, меблі в
Нікопольський СБК (35,5 тис.грн.)
Звісно, що виділених коштів недостатньо, і хотілося б, аби матеріальна
база сільських закладів культури поліпшувалася, що можливе за рахунок
спільних зусиль адміністрації і сільських громад.
В Барвінківському районі на державному обліку перебуває пам`яток
культурної спадщини 371 , з них: археології – 318 ; історії – 51;
монументального мистецтва – 2
Протягом 2015 року до Державного реєстру нерухомих пам`яток
України не занесено.
Протягом 2015 року відремонтовано пам`яток культурної
спадщини 33 , обсяг коштів, які були витрачені на ремонт та благоустрій
прилеглих території склав: з місцевих бюджетів – 72.4 тис. грн. (у 2014 р. –
17.2).
Проведено інвентаризацію 3 пам`ятників.
До Департаменту культури і туризму ХОДА як органу охорони
культурної спадщини обласного рівня подано пропозиції про невнесення 3
об`єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам`яток
України. Це пам’ятники, які підпадають під дію закону України про
декомунізацію і денацифікацію: пам’ятники В.Леніну в м. Барвінковому та с.
Новомиколаївка та бюст В.Леніну в с. Мечебилове. За фактом, бюст Леніну в
с. Мечебилове демонтований ще у 1990-і роки.
На всі памятники історії Барвінківського району заключені охоронні
договора.
Казьонний
Троян
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 18.02.2016
«Про стан виконання розпорядження голови районної державної
адміністрації від 07.09.2015 № 185 «Про заходи з питання соціального
захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі
в зимовий період 2015-2016 років»
Для вжиття термінових заходів, спрямованих на запобігання загибелі
бездомних громадян від переохолодження та під час надзвичайних ситуацій в
осінньо-зимовий період, було розроблено та затверджено План заходів щодо
соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць
позбавлення волі, в зимовий період 2015-2016 років. Поновлено роботу
оперативного штабу при районній державній адміністрації для вжиття
термінових заходів, спрямованих на запобігання загибелі бездомних громадян
від переохолодження. Визначені основні напрямки дій відповідних служб та
координацію їх роботи.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07 вересня
2015 року № 185 надано доручення міському виконавчому комітету та
сільським радам при суттєвому зниженні температури в осінньо-зимовий
період утворити та обладнати пункти обігріву для бездомних громадян.
Працівниками Барвінківського відділення поліції (м. Барвінкове)
Балаклійського відділу поліції (м. Балаклія) ГУ НП в Харківській області
розроблено графік патрулювання на вулицях міста та сіл району з метою
виявлення бездомних громадян, які потребують термінової допомоги в
осінньо-зимовий період та під час надзвичайних ситуацій. Бездомних
громадян на території району не виявлено.
На базі районного територіального центру соціального обслуговування
організовано пункти прийому гуманітарної допомоги від населення.
В територіальному центрі соціального обслуговування створено банк
речей для бездомних громадян.
В центральній районній лікарні створено пункт роздачі гарячої їжі, в
якому отримали послуги з харчування 15 громадян.
Постійно підтримуються в належному стані 10 ліжко-місць в КЗОЗ
«Барвінківська центральна районна лікарня». В осінньо-зимовий період в
стаціонар лікарні звернулися 15 осіб, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
Громадян, які загинули від переохолодження, в районі немає.
Працівників Барвінківського відділення поліції (м. Барвінкове)
Балаклійського відділу поліції (м. Балаклія) ГУ НП в Харківській області
зобов’язано інформувати установи соціального захисту населення про суттєві
зниження температури та штормові попередження, зокрема у період
надзвичайних ситуацій.

35

Працівниками управління соціального захисту населення, районного
територіального центру, сільських рад постійно проводиться інформаційнороз’яснювальна робота серед населення щодо можливості отримання
бездомними громадянами
необхідної допомоги, зокрема в період
надзвичайних ситуацій.
Казьонний
Макаровська
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 18.02.2016
«Звіт сільського голови про стан виконання повноважень,
делегованих Барвінківською районною державною адміністрацією»
Виконком Богодарівської 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 09.03.99 щодо порядку
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади на постійному контролі виконкому
Богодарівської 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 Богодарівської сільської ради входить чотири населених
пункти:
Всього на 01.01.2016 року
Назва сільського населеного
пункту
господарств
постійного населення
(одиниць)
(осіб)
с.Богодарове
118
308
с.Погонівка
230
529
с.Надеждівка
37
72
с.Федорівка
25
33
ВСЬОГО:
Демографічна ситуація
Народилося (осіб)
Померло (осіб)
Прибуло (осіб)
Вибуло(осіб)
Зареєстровано шлюбів (од.)

410
2013р.
10
21
3
7
-

942
2014р.
6
17
6
10
1

2015р.
8
21
5
6
-

Поголів’я великої рогатої худоби складає 210 голова, в т.ч. корів - 146,
свиней – 169, птиці - 3442.
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На території сільської ради для зручного збуту молока, виробленого у
приватному секторі, проводять збір молока ЗАТ «Балмолоко», ПП Ігнатенко
Станом на 01.01.2016 року у населення заготовлено понад 130 тонн
молока
в середньому по ціні від 3,80 грн. 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 138,3 %, при плані 1001380 грн. надійшло
1385187 грн. перевиконання склало 383807 гривень.
Виконання доходної частини бюджету Богодарівської сільської ради
за 2015 рік
№
Найменування
Затверд Затвердж виконано Відхил.
%
п/п доходу
жено на
ено з
(+ - )
вико
рік
урахуван
нання
ням змін
1. Акцизний збір
30000
30000
35254
+ 5254
117,5
2. Земельний податок
82000
82000
122449 + 40449
149,3
3. Орендна плата за 550330 550330
690072 + 139742 125,4
землю
4. Податок
на
6113
+ 6113
нерухоме майно
5. Єдиний податок
337600 337600
443858 +106258 131,4
6. Державне мито
100
100
1098
+998
7 Оренда
майна 1200
1200
1383
+183
115,3
комунальної
власності
8. Адміністративні
150
150
-150
штрафи та санкції
9 Інші надходження
84837
+84837
Усього
1001380 1001380 1385187 +383807 138,3
Плата за землю – головне джерело доходної частини сільської ради.
Платниками за землю з юридичних осіб є ТОВ АФ «Подолівська», СТОВ АФ
« Барвінківська» , СТОВ АФ «Золоті Пруди», ТОВ «Краєвид –Агро»,ТОВ
«Агропос», ФГ «Подолянка», ФГ «Агрошанс», ФГ «Іраїда», ФГ «Авангард»,
ПП Підченко, ФО Ященко В.В.,
ФО Будицький, ФО Оніщенко, ФО
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Москаленко, самостійно обробляють земельні ділянки (паї) в кількості 472
штук.
По платі за землю % виконання склав 149,3%, при плані 82000 грн.
надійшло 122449 грн.
По податку акцизний збір при плані 30000 грн. надійшло 35254 грн. %
виконання склав 117,5 %.
По державному миті при плані 100 грн. надійшло 1098 грн. %
виконання склав 1098 %.
Сільський бюджет по видатках загального фонду за 2015 рік
на 92,2%.
КФК
назва
План на План з
Факт.
Викона
рік
урахува виконанн
ння
нням
я
( + -)
змін
010116 Органи
434730 565780 557750
-8030
місцевого
самоврядуванн
я
070101 Дошкільна
414680 531865 454929
-76936
освіта
110201 Бібліотеки
58870
79570
66741
- 12829
110204 Клуби
41995
88695
79321
- 9374
090412 Соціальний
10000
63950
63950
захист
100203 Благоустрій
88800
208000 186324
- 21676
160101 Землеустрій
0
16000
15000
-1000
91108 Заходи
з 7000
12000
11798
-202
оздоровлення
та відпочинку
дітей
250380 Інші субвенції
88480
88480
110103 Філармонії
0
5000
5000
Всього
1056075 1659350 1529294
-130056

виконано
%
виконання
98,6

85,5
83,9
89,4
100
89,6
93,8
98,3

100
100
92,2

Стаття 29 Закону України про повноваження щодо управління
комунальною власністю на території сільради.
Комунальне майно сільської ради в оренду здавалося, договора оренди
укладалися.
На території Богодарівської
сільської ради населені
пункти
користуються водою з колодязів, сільською радою було збудовано 2
колодязі користування водою на території ДНЗ та напою ВРХ. Проведена
очистка колодязів, які перебувають на балансі сільської ради.
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Стаття 30 Закону України передбачає повноваження в галузі житловокомунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв’язку.
На території сільради розташовано 5 торгівельних точок, з них 5
приватних. В магазинах задовільний асортимент товарів промислової та
продуктової груп. Хліб завозиться кожного дня . Нарікань на роботу
продавців щодо якості обслуговування, режиму роботи з боку жителів сіл
немає.
У рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте
довкілля» здійснено 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 транспорту, на жаль відсутній паспорт на
сміттєзвалище.
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.
Транспортне сполучення з містом:
Два рази на тиждень через районний центр, а саме через с.Погонівку
(субота- неділя) проходить автобус « Краматорськ - Петровськ », кожного
дня через с.Погонівку та через райцентр проходить автобус (Харків –
Донецьк).
С.Богодарове, с.Надеждівка, с.Федорівка - транспортне сполучення
відсутнє.
Стаття 31 передбачає повноваження в галузі будівництва.
Будівництво на території сільради не ведеться. Проводиться
роз’яснювальна та заохочувальна робота щодо розвитку приватного
будівництва житла в кредит, особливо молодим сім’ям.
Статтею 32 передбачені повноваження в сфері охорони здоров’я, освіти,
культури, фізкультури і спорту.
Медичним обслуговуванням населення на території сільської ради
займаються
три
заклади
ФП
(Богодарівський,
Надеждівський,
Погонівський), яких були проведені ремонти та установка наружніх та
міжкімнатних дверей, установка склопакетів за рахунок субвенції сільської
ради.
В кожному ФП працюють фельдшер , 1 молодша медична сестра, ;
За поточний період 2015 року було організовано 2 виїзди спеціалістів з
благодійного
фонду
соціального
розвитку
для
проведення
медичних оглядів дітей шкільного віку, осіб пільгового контингенту та
похилого віку, під час яких оглянуто 29 школяра та 225 жителів сільської
ради.
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Освіта. На території сільської ради функціонує Богодарівська ЗОШ ІІІ, в ній працює - 14 вчителів, навчається 52 учня. Педкадрами школа
забезпечена повністю.
Також функціонує Погонівський ДНЗ, персонал якого складає 8,1 од.
Відвідує ДНЗ 32 дітей.
На території сільської ради працює чотири заклади культури: СБК в
селі Богодарове, сільський клуб в с.Погонівка; 2 сільські бібліотеки в селі
Богодарове та с.Погонівка, в
яких за рахунок
сільради було
встановлено склопакети, вхідні та міжкімнатні двері. До Дня села
Богодарового була придбана музична апаратура Богодарівському СБК. На
базі сільських клубів функціонують: любительські об’єднання.
За поточний період проведено 8 концертів, 8 вистав дитячого мистецтва,
культурно-освітніх та розважальних заходів 43. 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 11939,7 га. Із них передано у власність
1086 пайщикам ріллі- 8783,0740 га, пасовища – 960,9347га, сіножатей –
527,9848 га.
Земель державного резервного фонду 1271,8га, ріллі – 1083,5 га яка
перебуває в оренді:
СТОВ «Золоті Пруди» - 209,2373га
ФГ « Агрошанс»
- 115,0169 га
ФГ «Подолівське»
- 126,8224 га
ПП « Альніков Ю.С. - 17,0619 га
Із земель державного резервного фонду надано на пропущені паї
238,3213га, для ведення особистого селянського господарства надано 377,0402га.
Земель запасу 798,2775 га, ріллі – 639,4га яка перебуває в оренді:
ТОВ « Агропос»
- 156,2137га
СТОВ «Золоті Пруди»
- 17,1907га
ФГ « Агрошанс»
- 31,8354 га
ФГ «Подолянка»
- 169,8 га
ПП Підченко В.В.
- 33,9462 га
Надано на пропущені паї - 50,3503 га
Із земель запасу надано для ведення особистого селянського
господарства - 137,0878 га.
Землі колективної власності розпайовані та здані в оренду створеним
агроформуванням та приватним підприємцям:
ТОВ «Краєвид Агро»
292 договорів
- 1923,0619
СТОВ АФ « Барвінківська»
233 договорів
- 1406,7963 га
ФГ « Іраїда»
8 договорів
- 50,5875 га
ФГ « Авангард»
2 договора
- 14,3007 га
ФОП Будицький В.Ст.
12 договорів
- 78,9427 га
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ФОП Оніщенко І.Л.
ФОП Москаленко В.Л.
ТОВ «Подолівська»

9 договорів
2 договори
1 договір

-

59,5698 га
14,0628 га
6,2446 га

Зареєстровано 596 договорів на площу 3911,7637 га., самостійно
обробляють свої земельні ділянки ( паї)
472 громадян
площа
4763.7860 га.
Видано державних актів 1024 шт. не отримано сертифікатів 11 шт.
В стадії виготовлення технічна документація на ГО «Огородник» в
межах населеного пункту с.Погонівка
На території сільської ради
знаходяться шість ставків в селах
Погонівка , Надеждівка, Богодарове.
Богодарівський ставок дзеркалом 134,8 га знаходиться в постійному
користуванні Гусарівського гірничо - збагачувального комбінату.
На території сіл Погонівка, Надеждівка ставки не використовуються,
так як в літку вони висихають.
Робота землевпорядника с/р, боротьба з бур’янами, очистка лісосмуг
Спеціаліст сільської ради забезпечує проведення на території ради
земельної реформи на роздержавлення і приватизацію земель, створення умов
для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.
Здійснюють контроль за використанням та охороною земель,
додержанням
землевласниками
та
землекористувачами
земельного
законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок
відповідно до цільового призначення та умов надання.
Здійснюють облік та контроль за сплатою власниками земельних
ділянок та землекористувачами плати за землю.
Веде облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання
земельних відносин. Надає довідки фізичним та юридичними особам про
наявність земельних ділянок та їх розмір.
Несе відповідальність і здійснює контроль за узгодженням та
проведення робіт з охорони зон кабельних ліній електрозв’язку.
Проводе зміни в книгах погосподарського обліку, складають звіти в
управління статистики по даному розділу.
Проводить обстеження території сільської ради на предмет виявлення
карантинних організмів, здійснюють контроль за своєчасною боротьбою
землевласників з карантинними організмами.
На території сільської ради постійно ведеться боротьба з бур’янами,
обкошуються узбіччя доріг, вулиць, парк , прибудинкові території, території
установ та організацій. Лісосмуги очищаються від молодої порослі силами
працівників підприємств та орендарів.
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Стан вирішення земельних спорів
Земельні спори вирішуються на земельній комісії по мірі надходження
заяв.
Робота з власниками земельних і майнових паїв
З власниками земельних 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.
Як вирішене питання по сміттєзвалищам
По сільській раді відсутні паспорти на сміттєзвалища.
Стаття 34 передбачені повноваження у сфері соціального захисту
населення.
Станом на сьогоднішню дату в сільській раді проживають: 1 інвалід
Великої Вітчизняної війни, 6 учасник бойових дій, 4 постраждалих
внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи, 23 учасників війни, 144
дітей війни, ветеранів праці 66
Станом на 01.01.2016 року на обліку в Барвінківському районному
центрі зайнятості знаходиться 30 громадян. 7 чоловіка працювали на
громадських роботах на території сільської ради. В бюджеті сільської ради
передбачено та використано 33,6 тис. грн. для проведення громадських
робіт.
В 2015 році 72 сімей скористалися державною субсидією на
відшкодування житлово-комунальних послуг
Стаття 35 Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності
на території сільської ради не реалізується через відсутність таких
повноважень в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Стаття 36 Передбачає повноваження в галузі оборонної роботи.
Сільвиконком сприяє своєчасному призову громадян на строкову
військову службу. Так, по осені 2015 року до призову підлягає 7 чоловік:
с. Богодарове– 2
с.Погонівка - 3
с.Надеждівка - 2
Виконкомом сільської ради було забезпечено своєчасне сповіщення і
явку призовників для
проходження медичної призовної комісії та
відправлення до Збройних сил України .
Стаття 38 передбачає повноваження щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
На 1.01. 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
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році було виплачено понад 60 тис.грн.), земельні питання та комунальної
власності.
Секретарем сільської ради вчинено119 нотаріальних дій, з них заповітів
– 10, довіреностей – 89 та інші послуги. Стягнуто державного мита 17,68
грн.
При сільської ради прохидить робота дільничного інспектора .
При виконавчому комітеті сільської ради створена адміністративна
комісія, комісія громадської
ради. До адміністративної відповідальності
громадяни за поточний період не притягувалися.
При сільській раді діє 3 постійних комісії:
постійна комісія з питань планування, фінансування
та соціальних
питань. До її складу входять 4 депутата. З початку року проведено 8 засідань,
на яких розглядалися питання внесення змін до бюджету;
постійна комісія з питань АПК та земельної реформи. До її складу
входять 4 депутата. З початку року проведено 5 засідання;
постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики До її
складу входять 3 депутатів. Проведено 2 засідання.
За 12 місяців поточного року проведено
10 засіданнь сесії сільської ради. Питання, які піднімалися на сесії – це
питання, що стосуються внесення змін до місцевого бюджету ради, земельні
питання,
затвердження Програм по культурі, соціального захисту,
благоустрою території ( в 2015 році було розпочато роботу вуличного
освітлення с. Богодарове на суму 99 тис.грн. - кошти освоєні, в 2016
році подовжена робота по вуличному освітленню та заключено договір на
99 тис.грн., побудовано автобусні зупинки для дітей шкільного віку та
населення в кількості трьох.). та надання субвенцій на виконання районних
програм.
12 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
Державного архіву Харківської області. Відповідальна за діловодство в
сільській раді секретар сільської ради. Впорядковано документи та передано їх
до архівного відділу Барвінківської райдержадміністрації по 2009 рік
включно.
Проблемними питаннями для населення сільської ради є питання ціни
на молоко . Зайняте населення складає 15% від населення працездатного віку.
Тому половина громадян займається в особистому підсобному господарстві,
утримують корів та живуть за рахунок зданого молока та оброблення власних
земельних паїв. Дороги по населеним пунктам потребують ремонту.
Проблемою є вирішення транспортного сполучення до населених пунктів
с.Богодарове, Надеждівки та Федорівки.
Мазур

