УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № 4
спільного засідання колегії Барвінківської районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
від 26 жовтня 2016 року
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УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 4
спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно – господарського активу району

від 26 жовтня 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., КАЗЬОННИЙ С.М., КАЛІНІН О.С.,
КОПТЄВА Н.О., КУРОЧКІН О.Л., ЛІЩИНСЬКИЙ С.В., МАКАРОВСЬКА
Л.В., СУХАР Д.С., РОЙ Г.А., ТУРЕНКО А.М., ЧУХНО М.В., ХОМЕНКО
Т.О., 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: 98 чол. (списки додаються).
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Порядок денний:
Планові питання:
1. Про підсумки збирання ранніх зернових культур та хід проведення
осінньо-польових робіт у господарствах Барвінківського району
Доповідає:
РОЙ
Геннадій Анатолійович

– начальник
управління
агропромислового розвитку районної
державної адміністрації, член колегії

2. Підведення підсумків 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

Протокольний розгляд:
3. Про стан надання медичної допомоги учасникам антитерористичної
операції та внутрішньо переміщеним особам.
Доповідає:
КАЗЬОННИЙ
Сергій Миколайович

–

заступник
державної
колегії

голови
районної
адміністрації,
член

4. Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року та
завдання на 2017 рік.
Доповідає:
КАЗЬОННИЙ
Сергій Миколайович

–

заступник
державної
колегії

голови
районної
адміністрації,
член

У порядку контролю:
5. Звіт сільського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією .
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Доповідає:
БАЦІЙ
Олена Миколаївна

– сільський голова Гусарівської сільської
ради

6. Звіт сільського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією .
Доповідає:
ЛІРНИК
Василь Миколайович

– сільський голова Іванівської Другої
сільської ради

7. Звіт міського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією .
Доповідає:
БАЛО
Олександр Олексійович

– міський голова

(прийнято одноголосно)
1. СЛУХАЛИ:
РОЯ Г.А. про підсумки збирання ранніх зернових культур та хід
проведення осінньо-польових робіт у господарствах Барвінківського району .
(доповідь додається)
ВИСТУПИЛИ:
КУРОЧКІН
Олександр Леонідович

-

директору ТОВ АФ "Лан"

який наголосив, що найперше для працівників села це виробництво зерна.
Адже саме зернове господарство є стратегічною і найбільш ефективною
галуззю сільського господарства. Збільшення виробництва зерна дає
можливість поліпшити фінансово-економічний стан господарств, підтримати
розвиток інших галузей сільгоспвиробництва.
Але при всій важливості людського фактора в сучасному сільському
господарстві, власне як і в інших галузях, неможливо досягти високого
результату без новітніх технологій і надійного матеріально-технічного
забезпечення. Найбільш гострою в цьому плані є проблема технічної
модернізації галузі.
На жаль останнім часом, у зв'язку з розвитком ринкових відносин на
селі, в агроформуваннях та селянських і фермерських господарствах стало
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типовим явищем нехтування сівозміни і вирощування сільськогосподарських
культур із грубим порушенням законів їхнього чергування або навіть у
беззмінних посівах. Це здебільшого пов'язано з кон'юктурою ринку, яка
вимагає виробництва в першу чергу “прибуткових” сільгоспкультур. Разом з
тим доведено, що науково обґрунтована сівозміна є основою землеробства,
запорукою його стабільності.
Тому ті підприємства, які вкладають гроші у своє виробництво,
інвестують кошти у нову техніку, у навчання людей, у нові засоби захисту,
отримують кращі врожаї. При нормальних погодних умовах і стабільній
ситуації в державі ми однозначно отримуватимемо щороку все вищі
результати.
ІГНАТЕНКО
Станіслав Григорович

-

керівник ФГ "Агрошанс"

який
наголосив, що фермерським господарствам дуже важко було
спрогнозувати, які ціни на пальне будуть завтра чи через місяць. Найбільша
проблема – втрата коштів через різкі «стрибки», а потім – падіння цін.
А добрива? Їх не те що не вистачило, швидше – бракнуло коштів на ту
кількість, яку хотілося б витратити. А від кількості добрив залежить і
родючість землі, і врожай у цьому та наступних роках. Землю потрібно
збагачувати, якщо ми хочемо мати хороші врожаї. Адже сівозмін і
застосування технологій замало.
Хотілося б, щоб аграрії мали більше доступу до ринку міндобрив. До
того ж, з їхнім виробництвом у нас дуже неприємна ситуація: заводи або
стоять, або працюють із перебоями. А через монополістичне становище ціни
на міндобрива вони виставляють набагато вищі, ніж у Польщі чи Росії і
Білорусі. Тому понад половину добрив привезли з-за кордону, що є абсолютно
неприйнятним, адже хотілося б на нашій землі застосовувати наші добрива і
не залежати від когось, від їхніх примх: продамо чи не продамо, таку ціну
поставимо або вищу.
Причому наука продати зерно – ще складніша за науку виростити.
Найголовніша нині для аграріїв річ – вчасно і найдорожче продати те, що
виростили! Адже ціни кожного сезону змінюються…
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної адміністрації,
голова колегії, який привітав присутніх і підвів підсумки проведення
збирання ранніх зернових культур в районі. Наголосив на необхідності
постійно тримати на контролі
рівень виплати заробітної плати у галузі
сільського господарства, розрахунків за оренду земельних часток (паїв),
укладення договорів та додаткових угод на збільшення орендної плати.
Зупинився на питанні підвищення урожайності та якості збирання
сільськогосподарських культур шляхом придбання та використання сучасної
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техніки для вирощування зернових, для підготовки ґрунту під посів, внесення
органічних добрив під урожай 2017 року.
Важливо і те, що сільгоспвиробники району все більше орієнтуються на
ринкові методи господарювання, активно вдосконалюють структуру посівних
площ, впроваджують у виробництво культури, що мають підвищений попит на
внутрішньому і зовнішньому ринках.
При постійно зростаючій ціні на
нафтопродукти, мінеральні добрива, техніку керівники, спеціалісти,
механізатори господарств навчилися по-господарському дбайливо ставитись
до матеріальних ресурсів, добиватися кращих результатів і з меншими
затратами.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши питання підсумки збирання ранніх
зернових культур та хід проведення осінньо - польових робіт 2016 року у
сільськогосподарських підприємствах Барвінківського району, а також
заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації Роя Г.А., спільне засідання колегії
Барвінківської районної державної адміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району відмічає позитивні результати проведення
весняно-польових робіт та відповідальне ставлення до проведення посівної
кампанії.
У 2016 році по сільськогосподарських підприємствах нашого району
було посіяно 27,1 тис.га як озимих так і ранніх ярих зернових та
зернобобових культур, що в структурі посівних площ склали майже 59%.
При цьому посівні площі ранніх зернових і зернобобових значно зменшились
до 2015 році на 3,1 тис.га або 85%). Велика робота, проведена по догляду за
цими культурами, привела до того, що в районі повністю була відсутня їх
загибель. Таким чином до збирання підлягало 27,1 тис.га. В цьому році на
полях агроформувань району працювало 111 комбайнів, 91 –власні та 20
залучені. Жнива було завершено за 22 робочі дні . Середньодобовий
виробіток всіх комбайнів за робочий день склав майже 4273 га. Завдяки
клопіткій праці всіх працівників в 2016 році господарствами району отримано
врожай ранніх зернових культур в обсязі 137,8 тис.тонн, що майже на 13,2
тисяч тонн більше валового збору ранніх зернових в минулому році
незважаючи на зменшення посівних площ. Проводячи аналіз по культурам ,
то слід відмітити , що середня урожайність ранніх зернових культур по
району склала 51,9 ц/га, а урожайність основної сільськогосподарської
культури, як озима пшениця , склала 55,7 ц/га та отримано валовий збір в
обсязі 125,0 тис. тон. Майже половина зібраного зерна – продовольче. Дещо
менші показники по іншим культурам. Урожайність озимого ячменю склала
40,2 ц/га, озимого жита 27,8 ц/га., ярого ячменю 32,7ц/га., гороху -31,0 ц/га.,
вівса - 32,5 ц/га.
Високі показники по урожайності отримали такі господарства як ТОВ
АФ «Барвінок» 103,2 ц/га та ФГ «Подолянка» 100,3 ц/га (керівник Купріянов
О.П.), ПОСП «Мрія» (керівник С.В.Несміян), з гектара зібрано по 82,2 ц/га
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ранніх зернових. Вище середньої районної урожайності озимої пшениці
показники у ТОВ АФ «ЮГ М» Шевляков М.М.)- 68,7 ц/га. СТОВ «Гаврилюк»
(директор О.О. Гаврилюк) -68,5 ц/га,СТОВ «Роль Поль» ( директор
Л.О.Непочатова)-62,1 ц/га, ТОВ «Павлівське 2» (директор Рибалко Т.О.)- 58,0
ц/га, Значно покращили результати діяльності фермерські господарства. Так,
приміром у ФГ «Кубань» ( голова Гутнік О.О.)-урожайність озимої пшениці
становить 75,0 ц/га, ФГ «Агро-Шанс» (голова С.Г.Ігнатенко) - 74,1 ц/га , ФГ
«Несміян» (голова М.С. Несміян)- 67,9 ц/га, ФГ «Мазуров О.А.» (голова О.А.
Мазуров) -60,0 ц/га,
З метою організованого проведення збирання врожаю ранніх зернових
та зернобобових культур у 2016 році та зростання виробництва зерна в
господарствах району, спільне засідання колегії Барвінківської районної
державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу
району вважає за необхідне:
1. Прийняти інформацію начальника управління агропромислового
розвитку Барвінківської райдержадміністрації Роя Г.А. до відома.
2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної
адміністрації (Рой Г.А.):
2.1 Проводити постійний контроль за ходом проведення осінньо-польових
робіт 2016 року.
2.2. Забезпечити формування сільгосппідприємствами в повному обсязі
насіннєвого фонду озимих та ярих зернових культур для посіву під урожай
2017 року, дотримуватися внесення мінеральних добрив згідно з
технологічними нормами.
2.3. Забезпечити підготовку до проведення комплексу осінньо-польових
робіт машинно-тракторного парку, взяти на постійний контроль забезпечення
сільгосппідприємств мінеральними добривами, засобами захисту та
організацію проведення посіву озимих культур.
2.4 Здійснювати всі необхідні організаційні заходи, спрямовані на
забезпечення посіву озимих культур під урожай 2017 року відповідно до
запланованих обсягів.
2.5.Проводити певну роботу з сільськогосподарськими підприємствами
району щодо повного розрахунку за оренду землі з власниками земельних
ділянок (паїв) .
2.6 Забезпечити контроль за дотриманням агротехнічних вимог, охороною
праці, технікою безпеки,
дотриманням правил дорожнього руху
сільськогосподарськими підприємствами під час проведення комплексу
осінньо-польових робіт.
2.7. Підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.
(прийнято одноголосно)

8

2. СЛУХАЛИ:
КАЛІНІНА О.С. підведення підсумків підготовки господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньозимовий період 2016/2017 років
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
КОПТЄВА
начальник відділу освіти районної
Наталія Олександрівна
державної адміністрації
яка розповіла присутнім, що до роботи в осінньо-зимовий період 20162017 років усього підготовлено 36 навчальних закладів і Барвінківський
МНВК (100% від плану):
- дошкільних – 17;
- загальноосвітніх – 17;
- позашкільних – 2;
- Барвінківський МНВК - 1.
Внутрішньобудинкові системи опалення 36 навчальних закладів
(дошкільних – 17, загальноосвітніх – 17, позашкільних – 2) і Барвінківського
МНВК готові до експлуатації в новому опалювальному сезоні.
Системи опалення 6 навчальних закладів (дошкільних – 1,
загальноосвітніх – 3, позашкільних – 2), що опалюються теплопостачальними
організаціями, перевірені ними із видачею актів готовності до опалювального
сезону (висновок актів позитивний).
Стан готовності інших закладів (30), що опалюються від відомчих
котелень відділу освіти та сільських і міської рад, перевірено комісією відділу
освіти (30 закладів), до складу якої увійшов представник Держенергонагляду,
та комісіями, створеними при сільських і міській рад (10 закладів) із
запрошенням представника Держенергонагляду із видачею актів готовності
теплового господарства до роботи в опалювальний період.
Також до роботи в зимовий період всього технічно підготовлено
22 відомчих котельні (топкових):
- 16, що перебувають на балансі відділу освіти, з них 9 котелень
працюють на твердому паливі, 7 топкових – на природному газі;
- 6, що перебувають на балансі сільських і міської рад, з них
5 топкових працюють на твердому паливі, 1 – на природному газі.
Із 16 котелень (топкових), що перебувають на балансі відділу освіти,
дозвіл на роботу в зимовий період від Головного управління Держпраці у
Харківській області повинні отримати 5 твердопаливних котелень.
Решта котелень (7 – газові, 4 – твердого палива), потужність котлів яких
не перевищує 100 кВт, дозвіл на експлуатацію їх в зимовий період надано
комісією відділу освіти, до складу якої увійшов представник
Держенергонагляду.
Розрахункова потреба у вугіллі для 8 загальноосвітніх навчальних
закладів на опалювальний сезон 2016-2017 років складає 778,48 т, а до кінця
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поточного року – 389,24 т. Рівень забезпеченості вугіллям до кінця 2016 року
становить 120%, а до кінця нового опалювального сезону 60% (на сьогодні
наявний запас вугілля становить 467,04 т).
Конкурсні торги на закупівлю вугілля на 2017 фінансовий рік планується
відділом провести в січні-лютому 2017 року.
З 01.08.2016 Барвінківський ДНЗ (ясла – садок)
№2 «Ялинка»
Барвінківської міської ради, який опалювався централізовано, переведено на
індивідуальне опалення. Встановлено котел з використанням альтернативних
видів палива.
ВАСИЛЬЄВ
Володимир Іванович

-

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

який повідомив, що Центр первинної медико-санітарної допомоги
Барвінківського району складається із 35 структурних підрозділів: 9
амбулаторій сімейної медицини та 26 фельдшерських пунктів.
До опалювального періоду технічно підготовлені 9 АЗПСМ та 26 ФП.
Проведена повірка димоходів у всіх структурних підрозділах. Проводиться
робота по заміні на енергозберігаючі вікна та двері (план на 2016р. 28 вікон
замінено – 6, 6 дверей замінено – 1), робота в цьому напрямі продовжується.
Замінено в 8 структурних підрозділах лампи розжарювання на економічні.
Проведено заміну 2-х приладів обліку електроенергії. На опалювальний період
потрібно закупити 91 тону вугілля. Проплачено за 30 тонн, завіз триває. На
вугілля виділили кошти наступні сільські ради: ІІ-Іванівська 2000 грн, на
вугілля та на оплату природного газу – 30000 грн, Н.Миколаївська 13000грн, Грушувахська – 6000 грн., Подолівська – 6000 грн, Гаврилівська –
39000 грн. Всього 96000грн. Таким чином медичні заклади цих сільських рад
повністю забезпечені вугіллям та природнім газом. А в інших сільських радах
передбачається виділення коштів на вугілля в ІІІ кварталі.
Санітарний транспорт Центру первинної медико-санітарної допомоги
Барвінківського району відремонтований і підготовлений до роботи в осінньозимовий період, на що використано 52550 грн. Практично у всіх АЗПСМ та
ФП проведені ремонти внутрішніх приміщень. На що використано – 64300
грн.
ХАЛЄЄВ
Олександр Анатолійович

-

головний лікар КЗОЗ «Центральна
районна лікарня»

який розповів, що роботи по підготовці лікувально-профілактичного
закладу виконувалися за рахунок бюджетних та залучених позабюджетних
коштів. Проведені поточні ремонти відділень силами медичних працівників
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та господарчої групи з придбанням матеріалів на суму 12,3 тис.грн. За рахунок
бюджетних та благодійних коштів закінчено ремонт денного стаціонару.
Системи опалення центральної районної лікарні приводяться до
готовності і промивки та гідравлічному випробуванню і здачі системи в
експлуатацію.
У квітні 2016 р. технічною комісією проведено черговий огляд
будівель, споруд закладу зі складанням відповідних актів.
Всього по КЗОЗ «Барвінківська ЦРЛ» - 8 споруд. Поточного втручання
потребували 3 споруди (господарчий корпус, харчоблок, патологоанатомічний корпус) по ремонту дахів в місцях протікання з заміною шиферу
та заміною коньків. Вказані роботи виконано. Проведено ремонт даху
флюрографічного кабінету площею 180 м2. Ведуться роботи по ремонту
кабінету фтизіатра з облаштуванням плиточного покриття доріжки та сходів.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної адміністрації,
голова колегії, який наголосив на необхідності вжиття дієвих заходів по
здійсненню постійного контролю за проходженням опалювального сезону,
дотриманні температурного режиму в закладах соціальної сфери.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши інформацію "Про стан підготовки
господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери району до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років", колегія відзначає,
що всі заплановані заходи, які затверджені розпорядженням
голови
Барвінківської райдержадміністрації від 27 квітня 2016 року №113 в цілому
виконанні.
З метою забезпечення підготовки та сталого проходження
опалювального сезону 2016/2017 років колегія райдержадміністрації та збори
адміністративно-господарського активу вважає за необхідне:
1. Інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Калініна О.С. "Про стан підготовки господарського комплексу
та об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньозимовий період 2016/2017 років ", взяти до відома.
2. Заступникам голови райдержадміністрації, керівникам управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів, установ, підприємств та
організацій вжити дієвих заходів щодо здійснення постійного контролю за
проходженням опалювального сезону.
3. Керівникам управлінь, відділів райдержадміністрації, міському та
сільських головам:
3.1. Звернути увагу на персональну відповідальність за дотриманням
температурного режиму в закладах соціальної сфери на підвідомчих
територіях.
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3.2. 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.
4.
Управлінням,
відділам
та
структурним
підрозділам
райдержадміністрації інформувати відділ
економічного розвитку,
містобудування та архітектури, адміністративних послуг та цивільного
захисту районної державної адміністрації про виконання заходів до 10.11.2016
року.
(прийнято одноголосно)
3. СЛУХАЛИ:
КАЗЬОННОГО С.М. про стан надання медичної допомоги учасникам
антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам (інформація
додається)
ВИСТУПИЛИ:
ХАЛЄЄВ
Олександр Анатолійович

-

головний лікар КЗОЗ «Центральна районна
лікарня»

який розповів, що до вузьких спеціалістів звернулося 58 тимчасово
переміщених осіб, з них з приводу профоглядів 19 осіб.
Стаціонарно проліковано – 30 осіб. Амбулаторно у приймальному
відділенні надано допомогу 6 особам. На диспансерному обліку з приводу
вагітності перебуває 1 жінка.
ВАСИЛЬЄВ
Володимир Іванович

головний лікар КЗОЗ «Центр первинної
медико-санітарної допомоги Барвінківського
району»
який розповів, що всі особи, які звертались за медичною допомогою,
обстежуються згідно з наказами МОЗ України та наказів Департаменту
охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації обов’язково
проходять флюорообстеження та онкоогляд з метою виявлення
онкозахворювань.
Амбулаторні медичні карти демобілізованих воїнів промарковані, як
учасників бойових дій. Обслуговування цього контингенту проводиться за
схемою «єдиного вікна». Працює «гаряча» лінія за телефоном якої
демобілізовані та члени їх сімей можуть отримати консультацію щодо
медичного обслуговування. При виявленні у демобілізованого захворювання –
йому призначається відповідне амбулаторне чи стаціонарне лікування на
безкоштовній основі.
-
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МАКАРОВСЬКА
Любов Володимирівна

начальник управління соціального
захисту
населення
районної
державної адміністрації
яка розповіла, що управлінням соціального захисту населення
проводиться робота по взяттю на облік осіб, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.
Управлінням соціального захисту населення поставлено на облік 5454 особи,
переміщені з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції. 166 сім’ям призначено щомісячну адресну
допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово
– комунальних послуг, на суму 2060,5 тис грн. 42 сім’ям призначено допомогу
сім’ям з дітьми.
-

Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який зазначив, що необхідно взяти під
особистий контроль надання медичними закладами району медичної
допомоги внутрішньо переміщеним особам та жителям району – учасникам
АТО, спільно з управлінням соціального захисту населення районної
державної адміністрації забезпечити проведення роз’яснювальної роботи,
щодо пільг та медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб та
учасників АТО.
ВИРІШИЛИ:
Розглянувши питання про стан надання медичної допомоги учасникам
антитерористичної операції, спільне засідання колегії районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
відзначає, що протягом року районна державна адміністрація вживала
належних заходів, спрямованих на організацію медичного забезпечення
демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей.
Для зазначеного контингенту організовано медичні огляди за місцем
проживання, за результатами яких забезпечується необхідне лікування та
реабілітація, здійснюється диспансерний нагляд, розробляються індивідуальні
програми реабілітації.
З метою подальшої реалізації заходів щодо організації медичного
обслуговування внутрішньо переміщених осіб відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1094 «Про
затвердження Комплексної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та
реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції в інші
регіони України , на період до 2017 року», розпорядження Харківської
обласної державної адміністрації від 15 вересня 2016 року № 490 «Про стан
надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам», спільне
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засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району від 26 жовтня 2016 року вважає за необхідне:
1. Інформацію заступника голови районної державної адміністрації
Казьонного С.М. взяти до відома.
2. Рекомендувати КЗОЗ «Барвінківська центральна районна лікарня»
(Халєєв О.А.), КЗОЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги»
(Васильєв В.І.) у межах компетенції:
2.1 Забезпечити проведення комплексних лікувально-реабілітаційних
заходів для учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
відповідно до норм чинного законодавства.
2.2 Забезпечити контроль та подальший моніторинг організації
надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у комунальних
закладах охорони здоров’я Барвінківського району.
2.3 Інформувати керівництво районної державної адміністрації у разі
виникнення проблемних питань із забезпеченням медичними послугами
пацієнтів із числа внутрішньо переміщених осіб.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Чухно
М.В.)
3.1. Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27
січня 2016 року № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування
та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни».
3.2. Передбачити
кошти на організацію медичного забезпечення
громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції , при формуванні показників
місцевих бюджетів на наступний рік.
4. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації (Макаровській Л.В.), КЗОЗ Барвінківська центральна районна
лікарня(Халєєв О.А.), КЗОЗ Центр первинної медико – санітарної допомоги у
межах компетенції (Васильєв В.І.).
4.1. Вжити додаткових заходів щодо залучення громадських
організацій до вирішення питань медико
– соціального супроводу
перебування внутрішньо переміщених осіб на території Барвінківського
району.
5. Заступнику голови районної державної адміністрації Казьонному С.М.
організувати проведення засідань у формі «круглих столів» для обговорення
стану та напрямів медико-соціальної допомоги учасникам антитерористичної
операції із залученням представників громадських організацій, що опікуються
проблемами зазначеної категорії громадян.
(прийнято одноголосно)
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4. СЛУХАЛИ:
КАЗЬОННОГО С.М. про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2016 року та завдання на 2017 рік
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
КОПТЄВА
Наталія Олександрівна

-

начальник відділу освіти районної державної
адміністрації

яка розповіла, що на виконання Закону України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей» при відділі освіти створено оперативну координаційну
групу з питань організації оздоровлення дітей влітку 2016 року. підписано
акти приймання пришкільних закладів відпочинку з денним перебуванням.
Відповідно до плану роботи, в ході підготовки таборів до початку
оздоровчого сезону проведено відповідну організаційну роботу, здійснено ряд
заходів, спрямованих на охорону праці та безпеку життєдіяльності.
Повністю виконано роботи по підготовці приміщень і територій таборів
до оздоровчого сезону, а саме:
- заклади оздоровлення та відпочинку дітей повністю і в достатньому
обсязі були забезпечені необхідними миючими та дезінфікуючими засобами,
ліками, медичним інвентарем та обладнанням;
- в закладах створені умови для належного функціонування
водопровідних та каналізаційних систем. Табори, в яких відсутній водогін, для
пиття та приготування їжі використовували бутильовану воду, а для миття
підлоги і посуду – трьохдобовий запас води із спеціальних ємностей;
- в усіх закладах проведено дезінфекцію та дератизацію з використанням
засобів, які зареєстровані в Україні, про що свідчать відповідні акти;
- створені умови для своєчасного постачання продуктів харчування та
продовольчої сировини належної якості, забезпечення харчування дітей
відповідно до фізіологічних норм продуктами, багатими на вітаміни.
В період з 25 по 31 травня п.р. проведено огляд-конкурс дитячих
закладів відпочинку, створених на базі загальноосвітніх навчальних закладів
району, в ході якого вивчалося питання створення у пришкільних дитячих
закладах відпочинку належних і безпечних умов відпочинку дітей,
організації харчування, наявності належних санітарно-гігієнічних умов,
організації виховної роботи, в т.ч. відповідність спланованих форм і методів
виховної роботи з дітьми їх віковим особливостям, розвитку та інтересам,
планування роботи пришкільних закладів відпочинку, кадрове забезпечення та
створення умов праці працівників, ефективності використання та
відповідності матеріально-технічної бази закладу. Керівниками закладів на
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розгляд комісії представлені відповідні документи, що регламентують роботу
кожного із пришкільних закладів відпочинку.
На харчування дітей в пришкільних таборах з денним перебуванням
витрачено бюджетні кошти в сумі 258,3 тис. грн.
Особлива увага приділялася першочерговому оздоровленню дітей
пільгового контингенту.
ВАСИЛЬЄВ
Володимир Іванович

-

головний лікар КЗОЗ «Центр первинної медикосанітарної допомоги Барвінківського району»

який розповів, що лікарями здійснювався постійний контроль за
медичним обслуговуванням дітей в оздоровчих закладах. Літні оздоровчі
заклади було закріплено за лікувально-профілактичними по територіальному
принципу.
Усім дітям, які направлялися на відпочинок у літні оздоровчі табори,
безкоштовно проводився медичний огляд та видавався відповідний медичний
документ, – наголосив Володимир Іванович.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної адміністрації,
голова колегії, який відзначив , що збереження і зміцнення здоров’я дітей та
дорослих громадян України – одна з актуальних проблем нашого суспільства.
Розбудова держави, її подальший розвиток прямо залежить від здоров’я
населення, від збільшення кількості здорових, міцних, сильних духом людей.
Також, він зазначив, що головну увагу районної державної адміністрації
зосереджено на оздоровленні дітей, які потребують особливої соціальної уваги
та підтримки, на збереженні мережі дитячих закладів оздоровлення і
відпочинку та максимальному її використанні під час оздоровчого сезону,
створенні належних умов для творчого, інтелектуального, культурного і
фізичного розвитку дітей.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши питання про підсумки оздоровлення
та відпочинку дітей влітку 2016 року та завдання на 2017 рік, спільне
засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно –
господарського активу району від 26.10.2016 року відмічає, що робота з
організації оздоровлення дітей в районі проведена на належному рівні.
За даними Головного управління статистики у Харківській області
станом на 01.01.2016 в районі мешкають 2416 дитини оздоровчого віку, з них
1885 дітей соціально-уразливих категорій. Загальний відсоток охоплення
дітей пільгових категорій послугами з оздоровлення та відпочинку складає
79% - 1491 дитина.
Не залишилось поза увагою оздоровлення внутрішньо переміщених
дітей, протягом 2016 року оздоровлено 36 дітей. Послугами з оздоровлення
забезпечено 13 дітей, батьки яких беруть участь у проведенні АТО.
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За рахунок бюджетних коштів оздоровлено 60 дітей: з бюджетів різних
рівнів на закупівлю путівок у 2016 році використано 237,00 тис. грн.
Оздоровчі послуги за бюджетні кошти надавались дітям соціально уразливих
категорій.
Зважаючи на викладене вище, спільне засідання колегії районної
державної адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу
району від 26.10.2016 року вважає за необхідне:
1.
Інформацію про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей у
2016 році взяти до відома.
2.
Службі у справах дітей, молоді та спорту районної державної
адміністрації:
2.1. Забезпечити формування банку даних дітей пільгових категорій, які
мають першочергове право на оздоровлення.
2.2. Забезпечити охоплення оздоровленням та відпочинком 2050 дітей,
що становить 85 % від загальної кількості дітей шкільного віку.
3.
Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити
функціонування у 2017 році пришкільних закладів відпочинку та БРПЗОВД
«Барвінок».
(прийнято одноголосно)
5. СЛУХАЛИ:
БАЦІЙ О.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 відзначив, що очільнику територіальної
громади потрібно запланувати виділення коштів на проведення ремонту доріг
загального користування на території Гусарівської сільської ради протягом
2017 року. А також вивчити питання щодо сплати оренди ПуАТ “Гусарівський
гірничо-збагачувальний комбінат формувальних матеріалів” за користування
складськими приміщеннями.
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши та проаналізувавши звіт сільського голови Гусарівської
сільської ради Бацій О.М. про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією, спільне засідання
колегії та зборів адміністративно – господарського активу району від
26.10.2016 року вважає за необхідне:
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1. Звіт сільського голови Гусарівської сільської ради Бацій О.М. про
стан виконання повноважень, делегованих Барвінківською районною
державною адміністрацією, взяти до відома.
2. Рекомендувати сільського голови Гусарівської сільської ради
Бацій О.М:
2.1. Запланувати виділення коштів на проведення ремонту доріг
загального користування на території Гусарівської сільської ради протягом
2017 року.
2.2. Вивчити питання щодо сплати оренди ПуАТ “Гусарівський
гірничо-збагачувальний комбінат формувальних матеріалів” за користування
складськими приміщеннями.
2.3. 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)
6. СЛУХАЛИ:
ЛІРНИКА 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 відзначив про необхідність виділення коштів на
проведення ремонту приміщення дитячої музичної школи, прописані завдання
щодо подальшого забезпечення в повному обсязі виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”.
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши та проаналізувавши звіт сільського голови Іванівської
Другої сільської ради Лірника В.М. про стан виконання повноважень,
делегованих Барвінківською районною державною адміністрацією, спільне
засідання колегії та зборів адміністративно – господарського активу району
від 26.10.2016 року вважає за необхідне:
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1. Звіт сільського голови Іванівської Другої сільської ради Лірника В.М.
про стан виконання повноважень, делегованих Барвінківською районною
державною адміністрацією, взяти до відома.
2. Рекомендувати сільському голові Іванівської Другої сільської ради
Лірнику В.М.:
2.1. Запланувати виділення коштів на проведення ремонту приміщення
дитячої музичної школи.
2.2. 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)
7. СЛУХАЛИ:
БАЛО О.О. звіт міського голови про стан виконання повноважень,
делегованих Барвінківською районною державною адміністрацією
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
ЩОЛОК
Валентина Семенівна

-

голова районної ради

яка поставила питання щодо закупівлі продуктів харчування для міських
дошкільних установ. У сертифікації, що додається до укладеного договору на
закупівлю продуктів харчування, включена вартість продуктів, яка у 2-5 разів
перевищує ціни, що діють нині у торговій мережі міста.
А зроблений декоративний паркан біля Будинку дитячої та юнацької
творчості не тільки не прикрасив місто, а й дорого обійшовся для міського
бюджету – на нього витрачено не мало й не багато, а майже 180 тис.грн.
Треба мати відповідальність не тільки перед членами колегії, де ви зараз
звітуєте, а й перед громадою міста, перед виборцями, які виявили вам довіру.
Бо люди, як вибрали, так можуть і перевибрати вас.
ЧУХНО
Микола Васильович

-

начальник фінансового управління районної
державної адміністрації

який нагадав ситуацію 2014 року, коли по місту не були освоєні цільові
кошти у розмірі 685,4 тис.грн., виділені на ремонт доріг по вулицях
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Радянської України –304,1 тис. грн, Свердлова – 282,290 тис.грн.,
Червонозаводська – 99 тис.грн., і вся сума була повернена назад до обласного
бюджету. Подібне може повторитися і цьогоріч – до цього часу не укладена
угода і не знайдений підрядник на виконання будівельно-ремонтних робіт на
відрізок шляху по вул. Центральній біля ринку, хоча кошти з державного
бюджету у сумі 689,1 тис.грн. виділені були вже у липні. Ще 477 тис. грн
виділено на ці роботи і з міського бюджету, але чи буде зроблено ремонт на
цьому відрізку шляху, чи освоються передбачені на об`єкт 1166,1 тис. грн. – ці
питання залишаються відкритими, бо ж на календарі вже листопад. Погода не
сприяє технологічному процесу укладання асфальту, та й рік бюджетний вже
добігає фінішу.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який піддав серйозній критиці роботу мера,
міської ради і комунальної служби міста по забезпеченню санітарного порядку
і чистоти у Барвінковому. Навів конкретні факти: сміттєві баки переповнені,
вчасно не забираються відходи та негабаритне сміття, незадовільно
проводиться робота по укладанню угод із населенням на його вивезення.
Так і залишається у непривабливому вигляді мозаїчна альтанка, що на
в`їзді у Барвінкове, яка є своєрідною візитівкою міста. Хоча міський голова
обіцяв її відремонтувати ще на початку своєї каденції.
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши та проаналізувавши інформацію міського голови Бало О.О.
про стан виконання делегованих повноважень спільне засідання колегії та
зборів адміністративно – господарського активу району від 26.10.2016 року
вважає за необхідне:
1. Звіт міського голови Бало О.О. про стан виконання делегованих
законом повноважень органів виконавчої влади наданих органам місцевого
самоврядування вважати неповним.
2. Рекомендувати міському голові Бало О.О.:
2.1. Доопрацювати поданий звіту відповідності до делегованих
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень в
розрізі статей, зокрема ст. 27-36, 371, 38 та прозвітувати про виконану роботу
на черговому спільному засіданні колегії Барвінківської районної державної
адміністрації
та
зборів
адміністративно-господарського
активу
Барвінківського району;
2.2. Забезпечити стовідсоткове використання коштів субвенції
Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічно розвитку окремих територій, що є складовою
державного фонду регіонального розвитку та коштів виділених міською радою
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на проведення капітального ремонту відрізку дороги по вул. Центральна в м.
Барвінкове.
2.3. Забезпечити в повному обсязі виконання Наказу Міністерства
охорони здоров’я від 17.03.2011. року №145 «Про затвердження санітарних
норм та правил утримання територій населених місць»;
2.4. Вжити вичерпних заходів з благоустрою м. Барвінкове:
озеленення територій, систематичне вивезення сміття (ТПВ), ліквідації
несанкціонованих сміттєзвалищ.
3.
Рекомендувати голові Барвінківської районної державної
адміністрації:
3.1.
Провести перевірку діяльності виконавчих органів міської ради
в частині делегованих повноважень. Зазначену перевірку провести у
відповідності до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади,
затвердженого постановою кабінету міністрів України від 09 березня 1999 р.
N 339;
3.2.
Порушити у встановленому порядку питання про його
відповідальність згідно із законодавством, в т.ч. ініціювати дострокове
припинення повноважень у відповідності до ст. 79 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», якщо у разі коли в ході перевірки буде
встановлено, що міський голова порушує Конституцію або закони України,
права і свободи громадян, не забезпечує здійснення делегованих повноважень
органів виконавчої влади, перешкоджає здійсненню контролю за їх
виконанням та в інших випадках, орган, що здійснює контроль.
4. Матеріали звіту направити головам сільських рад для ознайомлення
та 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 26.10.2016
«Про підсумки збирання ранніх зернових культур та хід проведення
осінньо-польових робіт у господарствах Барвінківського району»
1. Аналіз збирання урожаю ранніх зернових та зернобобових
культур у 2016 році.
В 2016 році по сільськогосподарських підприємствах нашого району
було посіяно 27,1 тис.га як озимих так і ранніх ярих зернових та
зернобобових культур, що в структурі посівних площ склали майже 59%.
При цьому посівні площі ранніх зернових і зернобобових значно зменшились
до 2015 році на 3,1 тис.га або 85%). Велика робота, проведена по догляду за
цими культурами, привела до того, що в районі повністю була відсутня їх
загибель. Таким чином до збирання підлягало 27,1 тис.га. В цьому році на
полях агроформувань району працювало 111 комбайнів, 91 –власні та 20
залучені. Жнива було завершено за 22 робочі дні . Середньодобовий
виробіток всіх комбайнів за робочий день склав майже 4273 га. Завдяки
клопіткій праці всіх працівників в 2016 році господарствами району отримано
врожай ранніх зернових культур в обсязі 137,8 тис.тонн, що майже на 13,2
тисяч тонн більше валового збору ранніх зернових в минулому році
незважаючи на зменшення посівних площ. Проводячи аналіз по культурам ,
то слід відмітити , що середня урожайність ранніх зернових культур по
району склала 51,9 ц/га, а урожайність основної сільськогосподарської
культури, як озима пшениця , склала 55,7 ц/га та отримано валовий збір в
обсязі 125,0 тис. тон. Майже половина зібраного зерна – продовольче. Дещо
менші показники по іншим культурам. Урожайність озимого ячменю склала
40,2 ц/га, озимого жита 27,8 ц/га., ярого ячменю 32,7ц/га., гороху -31,0 ц/га.,
вівса - 32,5 ц/га.
Високі показники по урожайності отримали такі господарства як ТОВ
АФ «Барвінок» 103,2 ц/га та ФГ «Подолянка» 100,3 ц/га (керівник Купріянов
О.П.), ПОСП «Мрія» (керівник С.В.Несміян), з гектара зібрано по 82,2 ц/га
ранніх зернових. Вище середньої районної урожайності озимої пшениці
показники у ТОВ АФ «ЮГ М» Шевляков М.М.)- 68,7 ц/га. СТОВ «Гаврилюк»
(директор О.О. Гаврилюк) -68,5 ц/га,СТОВ «Роль Поль» ( директор
Л.О.Непочатова)-62,1 ц/га, ТОВ «Павлівське 2» (директор Рибалко Т.О.)- 58,0
ц/га, Значно покращили результати діяльності фермерські господарства. Так,
приміром у ФГ «Кубань» ( голова Гутнік О.О.)-урожайність озимої пшениці
становить 75,0 ц/га, ФГ «Агро-Шанс» (голова С.Г.Ігнатенко) - 74,1 ц/га , ФГ
«Несміян» (голова М.С. Несміян)- 67,9 ц/га, ФГ «Мазуров О.А.» (голова О.А.
Мазуров) -60,0 ц/га,
Найнижча врожайність озимої пшениці за 2016 рік у таких
господарствах:
ФГ «Щолока» (голова Щолок В.М) – 32,1 ц/га;
ФГ «Короткий» (голова Короткий О.О.) – 34,3 ц/га;
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ФГ «Андрієнко В.М.» (голова Андрієнко В.М.) – 34,9 ц/га;
СТОВ «Золоті пруди» (керівник Бевз В.О.) – 35,8ц/га.
Структура посівних площ району у 2016 році.
Зернові всього - 27656га (49 % )
Технічні всього -22966 га (41%)
соняшник - 22866 га (40%)
Кормові всього -685 га (0,1%)
Пари -5748- (9,9%)
Як ми, бачимо із даної структури посівних площ відсоток посіву
технічних культур становить 41%, що згідно нашої кліматичної зони
збільшено майже в 2-2,5 рази (16-20%).
Я назву
такі господарства , де самий вищий показник посіву
соняшнику:
ТОВ АФ «Подолівська» (генеральний директор І.М.Макаревич ) – 42%;
ФГ «Кубань» (голова О.О.Гутнік )- 45%;
ФГ «Скарбниця» (голова Т.М.Захарова ) – 46%;
СТОВ «Старт» (керівник Т.С.Умаєв ) - 51%;
СТОВ «Роль Поль» (керівник Л.О.Непочатова)- 51 %;
ФГ «Агро-Шанс» (голова С.Г.Ігнатенко) - 50%;
ФГ «Подолянка» (голова О.П.Купріянов )- 50%;
ФГ «Червонополянське І» (голова О.Є.Попель)- 53%;
ТОВ «Караван» (керівник Л.Г.Золотарьов) - 53%;
СТОВ «Гаврилюк» (керівник О.О. Гаврилюк ) - 55%;
ФГ «ГРАІС» (голова Р.А.Гражданов) - 55%;
ТОВ АФ «ЮГ М» (керівник М.М.Шевляков) - 57%;
2.Хід проведення осінньо-польових робіт.
З вищенаведеного , можна відмітити , що значне захоплення
вирощуванням соняшнику великою мірою і особливо в цьому році вплинуло
на посів озимих культур, а саме : відставанням з їх посівом в сприятливі
агротехнічні терміни в зв»язку з підготовкою посівних площ після збирання
соняшнику. Запізнення складає майже три декади , що негативно вплине на
розвиток рослин .
Тому під урожай 2017 року станом на 24 жовтня 2016 року посіяно озимі
культури на площі 22,2 тис. га (близько 94% запланованих площ озимих
культур). Озимий клин приблизно залишається на рівні минулого року. Але
згідно
запланованих показників, недосіяно майже 1000 га .Це такі
господарства , як ТОВ «Краєвид-Агро»(керівник Заскалкіна О.М.)- 310га, ТОВ
АФ «Лан»(керівник Курочкін О.Л.)- 255 га, ТОВ «СД –Агро»(керівник
Донченко С.Л.)- 135га, СТОВ «Гаврилюк»(керівник Гаврилюк О.О.) - 70 га,
СТОВ «Злагода» (керівник Сухар С.І.)- 50 га, ТОВ «Караван»(керівник
Золотарьов Л.Г.) - 46га.
Озимого ріпаку посіяно 597 га. Робота в цьому напрямку продовжується.
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Щодо збирання технічних культур , то соняшник при плановому
завданні 22,8 тис.га зібрано 22,4 тис.га (98%). Намолочено 62,6 тис.тонн при
середній урожайності 28 ц/га.
Найвища урожайність соняшнику на зерно по таким господарствах:
ТОВ АФ «Барвінок» (керівник О.П.Купріянов)- 56,1 ц/га,ФГ «Подолянка»
(керівник
О.П.Купріянов)56,0ц/га,
СТОВ
«Гаврилюк»(керівник
О.О.Гаврилюк)- 56ц/га. Найнижча урожайність соняшнику : ТОВ «Краєвид
Агро» (керівник О.М.Заскалкіна) – 12 ц/га, ТОВ «Агропос» (керівник
О.В.Цариценко) – 15ц/га, ФГ «Короткий» (голова О.О.Короткий)- 17,1ц/га.
3. Стан проведення розрахунків за оренду майнових та земельних ділянок
(паїв) сільськогосподарськими підприємствами району у 2016 році»
Під постійним контролем районної державної адміністрації та
управління агропромислового розвитку знаходиться нарахування та виплата
орендної плати за використання земельних часток (паїв). В 2016 році укладено
договорів оренди на земельну частку (пай) з 6676громадянами , що на 39
чоловік більше ніж у 2015 році, на загальну площу 42700,7 га (зменшено
площу на 2201 га до минулого року). Загальний розмір орендної плати на
2016 рік по договорах оренди землі становить 66700,4 тис. грн. ( збільшено
на 20366,8 тис. грн. або на 44% в порівнянні з 2015 роком).
У господарствах району розмір орендної плати становить від 4,0 до 6,0
відсотків, а середньорайонний показник – 4,9 ( збільшено на 0,9% до минулого
року). Середньообласний показник - 4,9%. Вартість 1 га орендованої землі в
середньому по району в 2016 році - 1562 грн (+525грн. до 2015 року та 7 грн.
більше середньо обласного показника (1555грн.).
Найбільша вартість 1 гектара землі в таких господарствах:
ТОВ «Павлівське 2» (керівник Рибалко Т.О.) – 2099 грн.;
ФГ «Несміян» (голова Несміян М.С.)-1959 грн.;
ПОСП «Мрія» (керівник Несміян С.В.)- 1949 грн.;
ФГ «Сіргієнко» (голова Сіргієнко В.В.) - 1934 грн.
Найменше за 1 гектар орендованої землі платять :
СТОВ «Злагода» (керівник Сухар С.І.)-1240 грн.
СТОВ «Гаврилюк» (директор О.О. Гаврилюк) -1250 грн.
ФГ «Іраїда» (голова Натолока С.І.) – 1272грн.
Згідно оперативних даних станом на 20 жовтня 2016 року
сільськогосподарські підприємства розрахувалися з орендодавцями землі на
суму 53613,1 тис. грн.. або 80,4% до загального розміру орендної плати по
договорах оренди, що на 2,7% менше ніж за 2015 рік та на 10,4% більше ніж в
середньому по області.. В тому числі: грошима – 51771,5тис. грн., зерном –
1082,2 тис. грн.., іншою продукцією – 550,4 тис. грн.. та послугами на суму
209,0 тис. грн.
Повністю розрахувалися з орендодавцями землі 11 господарств з 27.
Найпершими повністю розрахувалися такі господарства:
ПОСП «Мрія» (керівник Несміян С.В.);
ТОВ «Павлівське-2» (керівник Рибалко Т.О.);
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ФГ «Несміян» (голова Несміян М.С.).
Чотири господарства ( ТОВ «Караван І (керівник Золотарьов О.Г.), ФГ
«Короткий» ( голова Короткий О.О.), ФГ «Іраїда» (голова Натолока С.І.), ФГ
«Світанок» (голова Маслєєв О.В.) не починали розраховуватися з
орендодавцями землі. ТОВ АФ «Лан» (керівник Курочкін О.Л.) виплатили
16,9 відсотка нарахованої орендної плати за 2016 рік.
Спеціалістами районної державної адміністрації та управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації продовжується робота з
господарствами району щодо прискорення розрахунків за оренду земельних
часток (паїв) за 2016 рік.
4.Заробітна плата.
Станом на 1 жовтня 2016 року середня заробітна плата 1 штатного
працівника в сільському господарстві району становить 4413 грн., що на 896
грн. більше минулорічного показника або зарплата збільшилася на 25,5
відсотків та на 974 грн. більше середньо обласної заробітної плати в
сільському господарстві (128%).
Із 24 сільськогосподарських підприємств 4 виплачують заробітну плату
більшу, ніж в середньому по району.
Середньмісячна зарплата одного штатного працівника менше ніж 3439
грн.( середньообласний показник по сільському господарству) у таких
господарствах:
ФГ «Колос» (голова Баляса О.П.) -1111 грн;
ФГ «Вектор плюс» (голова Биков В.В.) - 1348 грн;
ФГ «Андрієнко» (голова Андрієнко В.М.) - 1511грн;
ФГ «Скарбниця» (голова Захарова Т.М.) - 1533 грн;
ФГ «Іраїда» (голова Натолока С.І.) - 1660 грн;
ФГ «Кубань» (голова Гутнік О.О.)-1667 грн;
ПОСП «Рубас» (директор Попов В.А.)-1669грн;
ФГ «Агро Шанс» (голова С.Г.Ігнатенко)-1685грн;
ТОВ «Дмитрівка» (директор Гусаков Є.В.)- 1685 грн;
СВК «Новомиколаївський» (керівник Мержиєвський О.В.)-1889 грн;
СТОВ «Гаврилюк» (директор Гаврилюк О.О.)-2094грн;
ТОВ «Аякс Агро» (керівник Пісковський О.О.)-2200грн;
ФГ «Подолянка» (голова Купріянов О.П.)-2305грн;
ФГ «Мазуров» (голова Мазуров О.А.)-2360грн;
ТОВ АФ «Лан» ( керівник Курочкін О.Л.)-2554 грн.
Заборгованість із виплати заробітної плати по сільськогосподарським
підприємствам відсутня.
Розуміючи важливість збільшення відсотка виплати орендної плати за
землю та збільшення заробітної плати як для підвищення рівня соціального
захисту сільського населення та наповнення дохідної частини бюджету на
2016 рік районна державна адміністрація спільно з управлінням
агропромислового розвитку ставить за мету поступово збільшувати відсотки
нарахування орендної плати та середньомісячну заробітну плату штатних
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працівників залежно від результатів господарської діяльності та фінансовоекономічного стану господарств.
Рой
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 26.10.2016
«Підведення підсумків підготовки господарського комплексу та
об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий
період 2016/2017 років»
На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної
адміністрації від 29.04.2016 року №165 «Про організаційну роботу з
підготовки господарського комплексу та об’єкті соціальної сфери до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 року» Барвінківською
районною державною адміністрацією було прийняте 27 квітня 2016 року
відповідне розпорядження №113.
Розроблені та затверджені заходи, склад районного штабу. Аналогічна
робота проведена міськвиконкомом, сільськими радами, на підприємствах
господарського комплексу району.
Районним штабом щотижня в порядку контролю розглядається питання
про хід реалізації розпорядження та дотримання графіка виконання робіт.
12 липня 2016 р. та 20 вересня 2016 р. питання розглядалося на
засіданнях обласного штабу з підготовки господарського комплексу та
об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньозимовий період 2016-2017 років та щотижня на засіданнях районного штабу.
Підготовка Барвінківського району до опалювального сезону завершена.
10 жовтня 2016 року головою районної державної адміністрації
прийнято Розпорядження №250 "Про початок опалювального сезону".
Запуск всіх котелень в районі було завершено до 19.00 13 жовтня.
В районі цілодобово працювали бригади (Барвінківської філії ХОКП
"ДРІТ" та Барвінківської дільниці Куп'янської філії ПАТ "Харківгаз").
До опалювального сезону було підготовлено 21 котельню, з яких 5
котельних обслуговує ХОКП "ДРІТ", 16 котелень обслуговує відділ освіти.
По всім котельням своєчасно були складені акти готовності та
затверджені відповідними контролюючими службами.
Заходами підготовки до зими були охоплені 53 житлових будинки
площею 44,1 тис.м2. КП "Благоустрій" оформлені паспорта готовності.
Особлива увага в ході підготовки до зими приділялася виконанню робіт
по ремонту та перевірці димоходів і вентиляційних каналів. Роботи завершені.
До роботи в осінньо-зимовий період було підготовлено 35 закладів
охорони здоров’я в тому числі 8 амбулаторій, 1 фельдшерсько-акушерський
пункт та 26 фельдшерських пунктів.
Станом на 21.10.2016 року забезпеченість вугіллям становить:
ІІ Іванівська сільська рада – 100%:
Новомикоколаївська сільська рада -100%
Гусарівська сільська рада – 100%
Подолівська сільська рада – 100%
Гаврилівська сільська рада – 100%
Богодарівська сільська рада – 100%
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Григорівська сільська рада – 100%
Разом з тим в сільських радах Іллічівської, Мечебилівській, Іванівській,
немає 100% забезпечення закладів медицини дровами та вугіллям вважаю, що
сьогодні голови зазначених сільських рад нададуть пояснення з даного
питання.
Всі заклади охорони здоров'я на 100% забезпечені вугіллям та дровами.
В період підготовки закладів культури до зими було підготовлено 49
закладів , в тому числі: 19 будинків культури, 27 бібліотек, 2 дитячі музичні
школи, краєзнавчий музей. Із них в сільській місцевості - 43 заклади культури.
Потреба в вугіллі складає 15 тонн. Завезено 15 тонн (100%).
Проведена промивка систем опалення краєзнавчого музею та центральної
районної бібліотеки в м. Барвінкове. Всі заклади культури з пічним опаленням
отримали Акти експлуатаційного обстеження димоходів.
Коштами на оплату за енергоносії заклади культури до кінця року
забезпечені в повному обсязі.
Барвінківським РЕМ Харківобленерго з 43 трансформаторних
підстанцій згідно з графіком підготовлені 43 (100%).
Відремонтовано:
- ПЛ 10 кВ – 15, 4 км;
- ПЛ-0,4 кВ – 13,86 км.;
Розчищення охоронних зон електричних мереж від дерев здійснюються
згідно графіку (ПЛ-10 кВ розчищено 10,2км (100% до плану)., ПЛ-04 кВ 52,8
км (100% до плану).
До роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років планується
підготовити 10 од. машин та механізмів:
- 7 од. Барвінківське ДРП філії "Ізюмський РАД" ДП "Харківський
облавтодор" ( підготовлено 5 од. – 71%);
- 3 од. БКП "Благоустрій" ( підготовлено 3 од. – 100%).
На цей час в наявності 606 м3 піщаної суміші:
- 552 м3 Барвінківське ДРП філії "Ізюмський РАД" ДП "Харківський
облавтодор", що складає 52% від запланованих 1060 м3;
- 200 м3 БКП "Благоустрій", що складає 100% від запланованих 200 м3
На небезпечних ділянках (крутих підйомах) планується влаштування
призми з піщано-соляної суміші (ПСС). Також будуть встановлені дорожні
знаки з зимового утримання 1.13 «Слизька дорога» та 7.12 «Ожеледиця».
Заходами до підготовці до зими затверджено залучення спецтехнік
агроформувань 6 оденицть а саме:
- СТОВ РОЛЬ- ПОЛЬ 1 одениця;
- ТОВ АФ Подолівська 1 одениці;
- ТОВ АФ Барвінківська 1 одениці;
- ТОВ АФ ЛАН 1 одениця;
- ПП Новомиколаївський 1 одениця;
- ФГ Андрієнко 1 одениця.
У районі розроблені схеми розчистки доріг в зимовий період по
Барвінківській міській та 12 сільським радам.
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За рахунок коштів місцевого бюджету на проведення ремонту доріг
загального користування та комунальної власності виділено 2 млн. 615,6 грн. а
саме:
Григорівська сільська рада – 100 тис. грн.;
Богодарівська сільська рада – 150 тис. грн.;
Грушуваська сільська рада – 100 тис. грн.;
Подолівська сільська рада – 100 тис. грн.;
Друга Івнанівська сільська рада – 100 тис. грн.
Новомиколаївсьька сільська рада – 250 тис. грн.;
Барвінківська міська рада - 1млн. 175,4 тис. грн.;
Обласний бюджет - 640 тис грн. ремонт дороги по вул. Центральна
(Леніна) в місті Барвінкове.
За час проходження опалювального сезону надзвичайних ситуацій не
виникало.
Виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації від
27 квітня
2016 року №113 «Про організаційну роботу з підготовки
господарського комплексу та об’єкті соціальної сфери до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 року» знаходиться на
щоденному контролі.
Розрахункова потреба у вугіллі на опалювальний сезон 2016-2017 років
складає 778,4 т, Станом на 20.09.2016 забезпеченість складає 467,04 що
становить 120% до кінця року та 60% до кінця опалювального сезону 20162017 років.
Разом з тим постачальником вугілля в заклади освіти ФОП Бондаренко
В.В. в однобічному порядку 23 вересня була підвищена ціна вугілля кам’яного
на 10% та протягом серпня - вересня – жовтня місяця не здійснювалося
постачання вугілля.
Районною державною адміністрацією прийнято рішення про
припинення договірних відносин та проведення повторної тендерної
процедури тому начальнику районного відділу освіти (Коптєвій Н.О.)
необхідно терміново здійснити зазначені заходи щодо придбання кам’яного
вугілля на суму 863,133 тис. грн.
Калінін
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 26.10.2016
«Про стан надання медичної допомоги учасникам антитерористичної
операції та внутрішньо переміщеним особам»
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня
2015 року № 1094 «Про затвердження Комплексної програми щодо підтримки,
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України ,які переселилися з
тимчасово окупованої території України та районів
проведення
антитерористичної операції в інші регіони України , на період до 2017 року» ,
в Барвінківському районі розроблено ряд заходів щодо організації медичного
обслуговування внутрішньо переміщених осіб .
Станом на 19.10.2016 рік в управлінні соціального захисту населення
райдержадміністрації на обліку перебуває 5380 внутрішньо переміщених осіб
(4692 сімей)
Матеріальну допомогу на проживання отримують 930 осіб
Нараховується пенсія 1631 особам
На території району на обліку знаходиться 36 дітей з числа внутрішньо
переміщених осіб.
Оздоровлено 9 дітей (21 день), решта відпочивали в пришкільних таборах.
В КЗОЗ Барвінківська ЦРЛ за 9 місяців 2016 року до вузьких спеціалістів
звернулося 58 тимчасово переміщених осіб, з них з приводу профоглядів 19 осіб.
Стаціонарно проліковано – 30 осіб. Амбулаторно у приймальному
відділенні надано допомогу 6 особам. На диспансерному обліку з приводу
вагітності перебуває 1 жінка.
Медичні послуги ВПО в структурних підрозділах ЦПМСД надаються за
територіальним принципом, тобто за місцем проживання даних громадян.
До сімейних лікарів та фельдшерів звернулося 850 громадян ВПО із них 52
дитини, 9 вагітних, 4 для оформлення санаторно-курортного лікування. Медична
допомога надається ВПО на загальних принципах населення яке постійно
знаходиться в нашому районі – занесене до тимчасових посімейних списків,
проводяться
профілактичні огляди школярів, дітей дошкільних закладів,
проводяться щеплення дітей згідно календаря щеплень. Доросле населення з
хронічною патологією береться на диспансерний огляд. Для медичного
забезпечення ВПО витрачено 41800гривень бюджетних коштів ЦПМСД.
Пільговий контингент із числа ВПО забезпечується лікуванням
безкоштовним ситуаціонно - розглядається кожний випадок окремо і при
наявності коштів надається пільгове лікування.
Станом на 20.10.16р. на обліку у сімейних лікарів перебуває 88 сімей ВПО,
які звертаються за медичною допомогою регулярно, інші звернення одноразові.
Дітей інвалідів із числа ВПО – 3, виконано профілактичних щеплень у дітей
– 21 – дитині ВПО.
Казьонний
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 26.10.2016
«Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року та
завдання на 2017 рік»
За даними Головного управління статистики у Харківській області
станом на 01.01.2016 в районі мешкають 2416 дитини оздоровчого віку.
Питання «Про підготовку до оздоровлення і відпочинку дітей влітку
2016 року» розглядалося на нараді керівників загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів у квітні 2016 р., на нараді з питань організації
оздоровлення та відпочинку дітей влітку під головуванням голови районної
державної адміністрації у квітні 2016 р.
Влітку 2016 року мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
району склав заклад оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок», у якому
оздоровлено 195 дітей.
Відповідно до плану організації оздоровлення та відпочинку в районі
функціонувало 17 пришкільних таборів,
де організованими послугами
відпочинку було охоплено 1251 дитину.
Загальна кількість оздоровлених дітей в оздоровчих та санаторнокурортних закладах Харківської області та за її межами в 2016 році становить
374 дитини.
Особлива увага під час проведення оздоровчої кампанії приділялася
дітям соціально незахищених категорій. Усього в районі проживають 1885
дітей, які належать до пільгових категорій згідно із Законом України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей». В розрізі категорій чисельність дітей
наступна:
73 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування,
25 дітей-інвалідів,
397 дітей з багатодітних сімей,
167 дітей з малозабезпечених сімей,
14 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
736 дітей, які перебувають на диспансерному обліку,
221 талановита та обдарована дитина,
203дітей працівників АПК та соціальної сфери села,
36 дітей з числа вимушено переміщених сімей із зони проведення
АТО,
13 дітей із сімей учасників АТО.
Протягом звітного періоду за рахунок коштів бюджетів різних рівнів, а
також залучених коштів оздоровлено та охоплено відпочинковими послугами:
- 70 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 20 дітей-інвалідів;
- 315 дітей з багатодітних сімей;
- 137 дітей з малозабезпечених сімей;
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- 13 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;
- 193 обдарованих і талановитих дітей;
- 509 дитини диспансерної групи;
- 185 дитина працівників агропромислового комплексу та соціальної
сфери села;
Не залишилось поза увагою оздоровлення внутрішньо переміщених
дітей, протягом 2016 року оздоровлено 36 дітей. Послугами з оздоровлення
забезпечено 13 дітей, батьки яких беруть участь у проведенні АТО.
Загальний відсоток охоплення дітей пільгових категорій послугами з
оздоровлення та відпочинку складає 79% - 1491 дитина.
За рахунок бюджетних коштів оздоровлено 60 дітей: з бюджетів різних
рівнів на закупівлю путівок у 2016 році використано 237,00 тис. грн.
Оздоровчі послуги за бюджетні кошти надавались дітям соціально уразливих
категорій.
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.
Пріоритетними напрямами в роботі були оздоровлення, відпочинок,
виховання і розвиток дітей; створення сприятливих умов для оздоровлення
та відпочинку дітей; розвиток потреби у здоровому способі життя,
удосконалення знань про значення фізичної культури, духовного і
психологічного здоров'я; проведення комплексу заходів із профілактики
правопорушень та правового виховання; створення умов для всебічного
розвитку особистості, її індивідуальностей і талантів; розвиток у дітей
самостійності,
творчості,
відповідальності,
активності,
табірного
самоврядування.
Протягом відпочинкової зміни для дітей організовані різноманітні
заходи. З метою розвитку спритності, рухливості, уваги, почуття дружби
проведені спортивні ігри, змагання “Веселі старти”. З метою формування
ціннісного ставлення в учнів до природи, мистецтва, розвитку екологічної
культури – конкурси малюнків «Здорові діти – здорова нація», екскурсії,
інтелектуальна гра «Чи знаєш природу рідного краю», екологічні вікторини
«У світі рослин», «Дивовижні тварини» та ін.
Головною метою змісту оздоровлення та відпочинку дітей у БРПЗОВД
«Барвінок» стало створення умов для їхнього виховання, формування
психологічного мікроклімату, в якому дитина може максимально усвідомити
свою індивідуальність, розуміти свої бажання і потреби, відчути свої сили і
здібності.
Особлива увага приділялася організації виховної роботи зі збереження
та зміцнення здоров’я дітей: профілактиці захворювань (діалог з вихователем
«Фізичні вправи і здоров’я», «Здоровий спосіб життя», «Здоров’я і хвороби»).
Особливістю виховної роботи закладу є використання для оздоровлення дітей
можливостей ставка, лісу (свято біля води «В гостях у Нептуна», похід-гра
«Екологічна стежина», гра-експрес «Знавці природи», акція «Чисте джерело»).
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Одним із основних у таборі був спортивний напрям, тому щодня
фізкерівниками проводилися ранкова зарядка, рухливі ігри на свіжому повітрі,
спортивні змагання. День Спорту, гра «Стартинейджер», змагання «В гостях
у Котигорошка».
Під час літніх канікул для дітей проводилися спортивні заходи до Дня
захисту дітей, Дня Конституції України, Дня молоді, Дня Незалежності
України.
Пріоритетними завданнями на 2017 рік є:
- здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом
організації оздоровлення та відпочинку;
- створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування
дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
- організація змістовного дозвілля дітей в закладах оздоровлення та
відпочинку;
- надання відповідних послуг дітям, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки.
Перебіг подій, пов’язаних з оздоровленням та відпочинком дітей,
висвітлювався на сторінках районної газети «Вісті Барвінківщини».

Казьонний
Склярова
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 26.10.2016
«Звіт сільського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією»
Відповідно до частини 4 статті 143 Конституції України, п.6 ст.42 та п.2
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 виконавчого
комітету 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.
Протягом 9 місяців 2016 року сільською рада працювала над
виконанням 7 програм:
Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2016 рік.
Затверджена рішенням №21-УІІ ІІІ сесії УІІ скликання від 23.12.2015
року у сумі 16000 грн.
Програма про соціальний захист населення у 2016 році.
Затверджена рішенням №22-УІІ ІІІ сесії УІІ скликання від 23.12.2015
року у сумі 20000 грн.
Програма благоустрою території на 2016 рік.
Затверджена рішенням №23-УІІ ІІІ сесії УІІ скликання від 23.12.2015
року у сумі 301004 грн.
Програма функціонування та розвитку закладів культури на
території Гусарівської сільської ради у 2016 році.
Затверджена рішенням №44-УІІ ІУ(позачергової) сесії УІІ скликання
від 27.01.2016 року у сумі 267830 грн.
Програма функціонування та розвитку Гусарівського
дошкільного навчального закладу (я/с) «Сонечко» у 2016 р
Затверджена рішенням №45-УІІ ІУ(позачергової) сесії УІІ
скликання від 27.01.2016 року у сумі 597690 грн.
-

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території
Гусарівської сільської ради на 2016-2018 роки
Затверджена рішенням №56-УІІ У сесії УІІ скликання від 07.04.2016
року у сумі 42,9 тис.грн
- Програма охорони навколишнього природного середовища
-
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на 2016-2018 роки
Затверджена рішенням №55-УІІ У сесії УІІ скликання від 07.04.2016
року у сумі 0,3 тис.грн
Зокрема статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово
проживають на території сільради. До складу сільської ради входять такі
населені пункти:
село Гусарівка – 207 дворів , де проживає 452 чол.
село Василівка Друга – 112 дворів, де проживає 251 чол.
село Василівка Перша – 88 дворів, де проживає 182 чол.
село Веселе- 53 двори, де проживає 99 чол.
село Маяк – 21 двір, де проживає 28 чол.
село Нікополь – 362 двора, де проживає 738 чол.
село Новопавлівка – 218 дворів, де проживає 423 чол.
село Олександрівка – 17 дворів, де проживає 19 чол.
Всього на території сільради проживає 2192 осіб, з них 1011 чоловіків та
1181 жінок. Пенсіонерів - 753, дітей 335 із них: шкільного віку 195,
дошкільного віку 131.
На території сільради нараховується – 1078 дворів.
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.
За кошти сільського бюджету здійснюється фінансування 6 установ на
території сільської ради: апарат сільської ради – 6,5 чол., Василівський
сільський будинок культури, Нікопольський сільський будинок культури,
Василівська сільська бібліотека філія, Нікопольська сільська бібліотека філія,
Гусарівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко». Всього в
бюджетній сфері працює - 21 чол.
2. Сільський бюджету за 9 місяців 2016 року виконаний:
по загальному фонду по доходах в сумі:
план - 948500 грн.
факт - 1361005 грн.
Виконано на 142 %
по загальному фонду по видатках в сумі:
план - 1717120 грн.
факт - 1543954 грн.
Виконано на 90%
Затверджено виконання сільського бюджету за 9 місяців 2016 році рішенням
№106-УІІ Х сесії УІІ скликання від 24.10.2016року.
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Стаття 29 Закону України про повноваження щодо управління
комунальною власністю на території сільради .
За 9 місяців 2016 рік до бюджету сільської ради надійшло 5946 грн.
коштів від здачі в оренду комунального майна по 5 діючих договорах оренди.
Стаття 30 Закону України
передбачає повноваження в галузі
житлово-комунального
господарства,
побутового,
торговельного
обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.
До комунальної власності територіальної громади Гусарівської сільської
ради належить два двоповерхових 16-квартирних будинки.
На території сільради розташовано 13 торгівельних точок, з них 13
приватних. В магазинах задовільний асортимент товарів промислової та
продуктової груп. Хліб завозиться регулярно. Нарікань на роботу продавців
щодо якості обслуговування, режиму роботи з боку жителів сіл немає.
В селах Новопавлівка, Веселе, Маяк, Олександрівка здійснюється виїзна
торгівля.
Виконкомом проводиться певна робота щодо благоустрою населених
пунктів.
Протягом 2015 р. проводився поточний ремонт пам’ятників загиблим
воїнам, впорядковувалася територія населених пунктів сільської ради,
цвинтарів.
Статтею 32 передбачені повноваження в сфері охорони здоров’я,
освіти, культури, фізкультури і спорту.
На території сільської ради працюють три ФП в селах Нікополь,
Веселе, Василівка Друга (стан приміщень задовільний, ФП забезпечені
ліками, опалення на ФП пічне, ФП забезпечені холодильниками) та
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в селі Гусарівка.
Населені пункти сільської ради забезпечені транспортним сполученням
з районним центром.
На підвідомчій території працює дошкільний навчальний заклад (ясласадок) «Сонечко», в ньому працює - 9 чоловік, відвідує 40 дітей .
На території знаходиться Гусарівська ЗОШ І-ІІІ ст., в якій працює 26
вчителів та навчається 195 учнів.
В школах забезпечено навчання дітей рідною мовою.
- забезпеченість учнів підручниками 100%
- організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх
знаходиться на належному рівні:
- спільно з дільничним інспектором забезпечено організацію рейдів «Вулиця»,
«Підліток» з метою виявлення
неповнолітніх дітей, які схильні до
бродяжництва, не охоплені навчанням;
- вжито дієвих заходів щодо залучення до навчання виявлених дітей,
усунено причини невідвідування ними освітніх закладів, з батьками
таких дітей проведено бесіду;
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- забезпечено координацію дій та взаємне інформування з питань дитячої
бездоглядності всіх органів і служб, причетних до роботи з
неповнолітніми.
На покращення роботи закладів соціально-культурної сфери, які
фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, передано протягом 9
місяців 2016 року міжбюджетних трансфертів:
відділу освіти для Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ст.- 81,0 тис.грн
- для харчування дітей пільгового контингенту та початкової ланки
Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ст. .- 68,0 тис.грн;
- на харчування дітей у пришкільному таборі Гусарівської ЗОШ І-ІІІ ст.13,0 тис.грн.
для закладів охорони здоров’я – 36,0 тис.грн.
- на харчування хворих, які знаходяться на лікуванні в стаціонарному
відділенні КЗОЗ «Барвінківська ЦРЛ» - 5,0 тис.грн.
- на придбання медикаментів для Гусарівської АЗПСМ, ФП с.Василівка,
ФП с.Нікополь, ФП с.Веселе – 8,0 тис.грн.
- для придбання туберкуліну – 3,0 тис. грн..
- для придбання паливно-мастильних матеріалів ЦПМСД – 3,3 тис. грн..
- для придбання дезінфікуючих засобів та засобів захисту для закладів
охорони здоров’я Гусарівської сільської ради – 3,0 тис.грн.
- на придбання матеріалів для
проведення поточного ремонту
приміщення Гусарівської АЗПСМ – 7,0 тис. грн..
- для придбання матеріалів для
проведення поточного ремонту
приміщення Василівського ФП – 2,0 тис. грн..
- для придбання матеріалів для
проведення поточного ремонту
приміщення Веселівського ФП – 2,0 тис. грн..
- для придбання матеріалів для
проведення поточного ремонту
приміщення НікопольськогоФП – 2,2 тис. грн..
- на перевірку димоходів – 0,5 тис.грн.
На території сільської ради знаходиться два сільських будинки
культури, де працюють 20 клубних формувань, якими проведено 15
фольклорних та тематичних свят.
Нікопольською та Василівською сільськими бібліотеками-філіями
охоплено понад 1175 читачів.
На території Гусарівської сільської ради існує 2 футбольні команди:
«Респект» та «Гусарівські вовки». Команда «Гусарівські вовки» протягом 2016
року приймала участь у всіх районних та деяких міжрайонних змаганнях, у
змаганнях по з міні–футболу до Дня незалежності України.
Започатковано проведення на території сільської ради Свята футболу та
спорту «Кубок Комбрига». В останню неділя травня відмічалося це свято і
команда «Гусарівські вовки» стала переможцем серед футбольних команд, які
приймали участь у «Кубку Комбрига».
Стаття 31 передбачає повноваження в галузі будівництва. (Що
зроблено).
Будівництво на території сільради не ведеться.
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Відновлене вуличне освітлення в селах Василівка Перша та Василівка
Друга.
Закінчується монтаж вуличного освітлення сіл Новопавлівка,
Гусарівка, Нікополь.
Стаття 33 передбачає повноваження у сфері регулювання земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища.
На території сільської ради нараховується всього 8356,6 га землі з них ріллі
– 4954,8 га, розпайовано всього – 4554,7 га з них ріллі – 3451,1 га,
орендовано земель с/г призначення всього - 3451,3 га
В сільській раді нараховується земель державної власності всього 2359
га
з них ріллі – 1590,7 га з них орендовано 1001,8 га
непридатних для с/г використання – 215,1 га з них с/г угіддя -156,7 га
На підвідомчій нам території знаходяться 1 ставок з площею водного
дзеркала 68,9 га. Украдено Договір оренди між Орендарем та
Барвінківською РДА.
 Землевпорядником сільської ради проводиться робота по боротьбі з
бур’янами .
 Проводиться роз”яснювальна робота серед населення із застосуванням
наглядної агітації за підписом кожного голови домогосподарства та
організацією суботників по боротьбі з карантинними бур”янами.
Організовується скошування бур”янів в населених пунктах навколо
адміністративних споруд,
виробничих об”єктів, водоймищ, на
узбіччях доріг, на земельних та присадибних ділянках громадян.
Проводиться боротьба з карантинними організмами в господарствах
різних форм власності, розташованих на території сільської ради.
 На підвідомчій території виявлено та ліквідовано 9 стихійних
сміттєзвалищ.
Стаття 34 передбачені повноваження у сфері соц. захисту населення:
 Барвінківським УПСЗН проводяться виплати пільг по всім категоріям
населення
До управління праці та соціального захисту населення надано списки
пільгового контингенту на вугілля та скраплений газ.
 На підвідомчий території 1211 осіб працездатного віку з них 319
працюючих в тому числі на території сільської ради 68 чол., в інших
регіонах України -94 чол., в інших країнах – 31 чол.
 Громадяни пільгового контингенту знаходяться під контролем
працівників сільської ради. Депутатами постійно проводиться
обстеження матеріально-побутових умов проживання, фельдшера
постійно здійснюють контроль за станом здоров”я .
Обслуговування одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого
віку на дому проводиться соціальними працівниками територіального
центру.
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Спеціалістом по соціальних питанням сільської ради проводиться
робота по оформленню субсидій жителям сільської ради.
Стаття 35 на території с/р не реалізується через відсутність таких
повноважень в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Стаття 36 передбачає повноваження в галузі оборонної роботи.
 Виконавчий
комітет сільської ради сприяє своєчасному призову
громадян на строкову військову службу. Так, у 2016 році до призову
підлягало 22 чол.
 Проходження приписки молоді в військкоматі та проходження
медогляду призовниками проводиться на належному рівні.
Стаття 38 передбачає повноваження щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
 За 9 місяців 2016 року на особистому прийомі у сільського голови було
7 чол.
 в т.ч. – учасники війни - 1 чол.
 діти війни – 2 чол.
 ветерани праці – 2 чол.
 одинокі матері – 1 чол.
 інші категорії – 1 чол.
При зверненні порушувались 7 питань, в тому числі:
- Аграрної політики, земельних відносин – 2
- Соціального захисту -2
- Комунального господарства – 1
- Забезпеченні дотримання законності, охорони правопорядку – 1
- Інші питання - 1
Всі питання розглянуті і вирішені позитивно.
Створено умови для роботи дільничного інспектора, обладнано кабінет, де
дільничним інспектором проводиться прийом громадян згідно графіку
При виконавчому комітеті сільської ради діє адміністративна комісія, яка
вирішує справи про адміністративні правопорушення. За винятком віднесених
Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших
органів. Адміністративною комісією розглядаються справи, які надійшли до
адмінкомісії, розглянувши справу комісія приймає рішення про накладення
адміністративного стягнення відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Нотаріальні дії в сільській раді вчиняє секретар сільської ради, на якого
рішенням сільської ради покладено вчинення цих дій. Перелік нотаріальних
дій, що вчиняються сільською радою визначено ст.37 Закону України «Про
нотаріат» (3425-12)
За 9 місяців 2016 року сільською радою вчинено 145 нотаріальних дій.
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Рішенням ХХУ сесії УІ скликання від 24.12.2013 року №317-УІ
створений трудовий архів Гусарівської сільської ради . Прийнято на
зберігання
документи з особового складу ліквідованих установ, які
знаходилися на території сільської ради. За 9 місяців 2016 року видано
14 архівних довідок про стаж та заробітну плату.
При сільській раді діють чотири постійні депутатські комісії:
- комісія з питань планування, бюджету, фінансів та соціального захисту
населення;
- комісія з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та
депутатської етики, місцевого самоврядування;
- комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин,
використання природних ресурсів,екології
-комісія з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,
комунальної власності.
Комісії діють згідно плану роботи, за дорученням ради або за власною
ініціативою попередньо розглядають проекти соціально-економічного
розвитку, культурного розвитку села, звіти про виконання програм і бюджету,
інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень
ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з
доповідями.
Матеріали кожної постійної комісії зберігаються в окремих папках.
Відповідальними за ведення діловодства постійних комісій є секретарі
комісій, які разом з головами підписують протоколи.
Діловодство в сільській раді ведеться згідно номенклатури справ,
погодженої експертною комісією Гусарівської сільської ради від 07.02.2013
року та експертно-перевірною комісією Державного архіву Харківської
області від 29.04.2013 року.
Працівниками сільської ради приведено справи у відповідність до
затвердженої номенклатури. Справи ведуться згідно з функціональними
обов’язками відповідно
до затвердженої номенклатури. Забезпечено
збереження справ на робочому місці. Відповідальність за збереження ділової
документації в архіві сільської ради покладено на секретаря сільської ради.
Протягом 9 місяців 2016 року сільською радою проведено дев’ять
засідань виконавчого комітету сільської ради де розглянуто 50 питання з
них:
1.Про затвердження Положення про опікунську раду Гусарівської сільської
ради.
2. Про затвердження Положення про комісію в справах неповнолітніх
Гусарівської сільської ради.
3. Про стан захворюваність на гострі респіраторно-вірусні інфекції на
території Гусарівської сільської ради.
4.Про затвердження заходів по пожежній безпеці на території Гусарівської
сільської ради на 2016 рік.
5. Про створення матеріального резерву для запобігання та
ліквідації
надзвичайних ситуацій на 2016 рік.
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6. Про проведення на території Гусарівської сільської ради всеукраїнської
акції з благоустрою «За чисте довкілля» та дня благоустрою.
7.Про
підготовку
та
проведення
заходів
до
30
річниці
Чорнобильської катастрофи.
8.Про затвердження схеми планово-регулярного очищення населених пунктів.
9.Щодо посилення заходів з недопущення занесення збудника африканської
чуми свиней на території Барвінківського району.
10.Про затвердження переліку посадових осіб, які уповноважені складати
протоколи про адміністративні правопорушення, визначені ст.197, 198
КУпАП.
11.Про перейменування вулиці Горького в селі Гусарівка.
12.Про роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах.
13.Про встановлення розміру плати за використання земельних ділянок без
правовстанавлюючих документів.
14 Про затвердження положення про спорт інструктора
15. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Куліковим Є.В.
16. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Шаповаловим П.О.
17. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Коваленком В.М.
18. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Колісником С.В.
19.Про затвердження Типової
інформаційної картки адміністративної
послуги.
20. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Дмитренко І.Є.
21. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Давиденко О.В.
22. Про затвердження заходів по забезпеченню охорони врожаю зернових
культур від пожежі в 2016 році.
23. Про створення матеріального резерву для запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій.
24. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Сапроновим В.В.
2.5 Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Юдіним С.М.
26. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Дрозд Н.В.
27.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Зубковим Олексієм Олександровичем.
28. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Резюкіним І.І.
29. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Сусідком В.І.
30.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
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Дрозд В.В.
31. Про закріплення за «Гусарівським дошкільним навчальним закладом
(ясла-садок) «Сонечко» Гусарівської сільської ради Барвінківського району
Харківської області» певної ділянки адміністративного району.
32. Про затвердження списку дітей від 0 до 18 років мікрорайону Гусарівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів.
33.Про підготовку закладів та установ Гусарівської сільської ради до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.
34.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Ковальовою Наталією Вікторівною.
35. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Губою Миколою Миколайовичем.
36.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Назаренко Володимиром Сергійовичем.
37.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Пащенко Юрієм Вікторовичем.
38.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Корх Наталією Яківною.
39. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Войтенко Ігорем Володимировичем.
40. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Трушом Віталієм Володимировичем.
41. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Михайліченком Валентином Олександровичем.
42.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Рибкіним Сергієм Анатолійовичем.
43. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Таргонською Любов Микитівною.
44. Про надання дозволу на оформлення права власності на
об”єкти
нерухомого майна фізичній особі.
45. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Власенко Віталієм Вікторовичем.
46.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Бєлашевським Олексієм Анатолійовичем.
47. Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Студінка Анатолієм Володимировичем.
48.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Студінка Іриною Іванівною.
49.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Бичковим Андрієм Миколайовичем.
50.Про розгляд справи щодо скоєння адміністративного правопорушення
Матвеєвою Оленою Миколаївною.
Протягом 9 місяців 2016 року сільською радою
проведено 6 сесій
сільської ради де розглянуто 65 питання з них:
1. Про затвердження порядку денного ІУ (позачергової) сесії УІІ скликання.
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2. Про виконання сільського бюджету за 2015 рік.
3.Про виконання «Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 рік».
4.Про виконання «Програми про соціальний захист населення у 2015 році».
5.Про виконання «Програми благоустрою території на 2015 рік».
6.Про виконання «Програми функціонування та розвитку закладів культури на
території Гусарівської сільської ради у 2015 році».
7.Про виконання «Програми функціонування та розвитку Гусарівського
дошкільного навчального закладу (я/с) «Сонечко» у 2015 році».
8.Про надання пільг по сплаті земельного податку районній державній лікарні
ветеринарної медицини в Барвінківському районі на 2016 рік.
9.Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості в межах Гусарівської сільської ради на 2016 рік.
10.Про затвердження ставки єдиного податку на території Гусарівської
сільської ради на 2016 рік.
11.Про затвердження ставки акцизного податку на території Гусарівської
сільської ради на 2016 рік.
12.Про затвердження ставки транспортного податку для легкових
автомобілів, що зареєстровані на території Гусарівської сільської ради на 2016
рік.
13.Про затвердження ставки земельного податку на території Гусарівської
сільської ради.
14. Про внесення змін до рішення №17-УІІ ІІІ сесії УІІ скликання від
23.12.2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік».
15.Про затвердження «Програми функціонування та розвитку закладів
культури на території Гусарівської сільської ради у 2016 році».
16. Про затвердження «Програми функціонування та розвитку Гусарівського
дошкільного навчального закладу (я/с) «Сонечко» у 2016 році».
17.Про встановлення плати для батьків за перебування дітей у дошкільних
навчальних закладах.
18. Про встановлення вартості харчування на 2016 рік по Гусарівському
дошкільному навчальному закладу (яслах-садку) «Сонечко» Гусарівської
сільської ради Барвінківського району Харківської області».
19. Про внесення змін до «Програми благоустрою території на 2016 рік».
20.Про внесення змін до рішення №17-УІІ ІІІ сесії УІІ скликання від
23.12.2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» (зі мінами).
21.Про затвердження штатного розпису Гусарівської сільської ради на 2016
рік.
22.Про затвердження «Програми підтримки реалізації районних Програм на
території Гусарівської сільської ради у 2016 році».
23.Про затвердження «Програми розвитку місцевого самоврядування на
території Гусарівської сільської ради Барвінківського району на 2016-2018
роки».
24.Про внесення змін до рішення ІІІ сесії УІІ скликання від 23.12.2015 року
«Про встановлення розміру та порядку сплати членських внесків до Асоціації
органів місцевого самоврядування Харківської області».
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25.Про затвердження «Програми охорони навколишнього природного
середовища на 2016-2018 роки».
26.Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту на
території Гусарівської сільської ради Барвінківського району на 2016-2018
роки» .
27.Про внесення змін до «Програми функціонування та розвитку закладів
культури на території Гусарівської сільської ради у 2016 році», затвердженої
рішенням ІУ(позачергової) сесії УІІ скликання від 27.01.2016 року №44-УІІ.
28.Про внесення змін до «Програми благоустрою на 2016 рік(зі змінами)»,
затвердженої рішенням ІІІ сесії УІІ скликання від 23.12.2015 року №23-УІІ.
29.Про надання дозволу Поліщуку С.Р. на розробку «Проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по
вул.Залізнична,11 в с.Нікополь Барвінківського району Харківської області» з
метою передачі земельної ділянки в оренду.
30.Про надання дозволу Корецькому В.М. на розробку «Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по вул.Шкільна,
10 в с.Гусарівка Барвінківського району Харківськох області» з метою
оформлення у власність.
31.Про внесення змін до договору оренди від 09.09.2013 року земельної
ділянки за адресою Харківська область, Барвінківський район, с.Гусарівка,
вул.Горького,3 наданої Поліщуку С.Р.
32.Про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по вул..Радянська,3 в с.Гусарівка
Барвінківського району Харківської області».
33.Про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд по вул..Молодіжна,2 в с.Гусарівка,
Барвінківського району Харківської області та передачу в оренду терміном на
49 років.
34.Про затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр.Самойлову Володимиру Сергійовичу для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована в
с.Новопавлівка, вул.60 років Жовтня,98 Барвінківського району Харківської
області.
35.Про виконання сільського бюджету за І квартал 2016 року.
36.Про внесення змін до рішення ІІІ сесії УІІ скликання №17-УІІ від
23.12.2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» (зі мінами).
37.Про внесення змін до «Програми підтримки реалізації районних Програм
на території Гусарівської сільської ради у 2016 році», затвердженої рішенням
У сесії УІІ скликання від 07.04.2016 року.
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38.Про внесення змін до «Програми благоустрою на 2016 рік(зі змінами)»,
затвердженої рішенням ІІІ сесії УІІ скликання від 23.12.2015 року №23-УІІ.
39.Про внесення змін до «Програми функціонування та розвитку
Гусарівського дошкільного навчального закладу(я/с) «Сонечко» у 2016 році»,
затвердженої рішенням ІУ(позачергової) сесії УІІ скликання №45-УІІ від
27.01.2016 року
40.Про надання дозволу Забугіній Світлані Сергіївні на розробку «Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована
по
вул.Центральній (колишня вулиця 60 років Жовтня)№96 в с.Новопавлівка
Барвінківського району Харківської області» з метою оформлення у власність.
41.Про затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо
встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр.Корецькому Віталію Михайловичу для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка
розташована по вулиці Шкільна, 10 с.Гусарівка Барвінківського району
Харківської області».
42.Про внесення змін до «Програми розвитку земельних відносин та охорони
земель Гусарівської сільської ради Барвінківського району
Харківської
області на 2011-2020 року(зі змінами), затвердженої рішенням ІІ сесії УІ
скликання №42-УІ від 06.01.2011 року.
43.Про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд з метою оформлення приватної власності гр. Кашкарьова
Наталія Віталіївна, по вулиці Миру, буд № 121 в селі Нікополь Гусарівської
сільської радиБарвінківського району Харківської області».
44. Про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд з метою оформлення права оренди гр. Кашкарьова Наталія
Віталіївна по вулиці Миру, буд № 123 в селі Нікополь Гусарівської сільської
ради Барвінківського району Харківської області», та передачу в оренду
терміном на 49 років.
45. Звіт сільського голови Бацій О.М. про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади Гусарівською сільською радою за
2015 року.
46. Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості в межах Гусарівської сільської ради.
47. Про затвердження ставки єдиного податку на території Гусарівської
сільської ради.
48. Про затвердження ставки акцизного податку на території Гусарівської
сільської ради.
49. Про затвердження ставки транспортного податку для легкових автомобілів
що зареєстровані на території Гусарівської сільської ради.
50.Про затвердження порядку денного УІІІ сесії УІІ скликання.
51.Про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2016 року.
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52.Про внесення змін до рішення ІІІ сесії УІІ скликання №17-УІІ від 23 грудня
2015 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» та додатків до нього (зі
мінами).
53.Про внесення змін до «Програми підтримки реалізації районних Програм
на території Гусарівської сільської ради у 2016 році (зі змінами)»,
затвердженої рішенням У сесії УІІ скликання від 07.04.2016 року №52-УІІ.
54.Про внесення змін до «Програми благоустрою на 2016 рік(зі змінами)»,
затвердженої рішенням ІІІ сесії УІІ скликання від 23.12.2015 року №23-УІІ.
55.Про затвердження вартості предмету закупівлі допорогових закупівлях.
56.Про продовження терміну дії Договору оренди нежитлового приміщення за
адресою с.Гусарівка вул..Сонячна, 22 Добичкіну В.В.
57.Про продовження терміну дії Договору оренди нежитлового приміщення
за адресою с.Гусарівка вул..Сонячна, 22 Матвєєвій А.В.
58.Про затвердження звіту про незалежну оцінку вбудованих приміщень
першого поверху нежитлової будівлі ясел-садку «Сонечко» за адресою:
Харківська область, Барвінківський район, с.Нікополь, вул..Донецька, 2а.
59.Про затвердження порядку денного ІХ(позачергової) сесії УІІ скликання від
16.09.2016 року.
60.Про затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Харківська область, Барвінківський район, с.
Гусарівка,вул. Привокзальна,30».
61.Про надання дозволу Матвєєвій Олені Миколаївні на розробку «Проекту
землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд яка
розташована по вулиці Донецька №24 в с. Нікополь Барвінківського району
Харківської області», з метою оформлення у власність.
62. Про надання дозволу Матвєєвій Аллі Вікторівні на розробку «Проекту
землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд яка
розташована по вулиці Донецька № 28 в с. Нікополь Барвінківського району
Харківської області». з метою оформлення у власність.
63. Про затвердження Положення та відповідальної особи за здійснення
допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної
системи закупівель.
64. Про надання дозволу Кужіль Раїсі Григорівні на розробку «Технічної
документації
із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по
вулиці Миру №132 в с.Нікополь Барвінківського району Харківської області»,
з метою оформлення у власність.
65. Про надання дозволу Матвеєву Олександру Юрійовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її
у власність.
Бацій
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 26.10.2016
«Звіт сільського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією»
Виконавчий комітет Іванівської Другої 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 Іванівської Другої 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 Іванівської Другої сільської ради входить чотири населених
пункти:
Всього на 01.01.2016 року
Назва сільського
населеного пункту
господарств
постійного населення
(одиниць)
(осіб)
С-ще Іванівка
383
1024
с. Дмитрівка
155
386
с. Червона Балка
71
167
с. Мар’ївка
3
6
ВСЬОГО:
Демографічна ситуація
Народилося (осіб)
Померло (осіб)
Прибуло (осіб)
Вибуло(осіб)
Зареєстровано шлюбів (од.)

612

1583

2014р.

2015р

13
19
59
42
4

9
22
33
34
3

9 місяців
2016р
9
24
27
23
4
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Поголів’я великої рогатої худоби складає 345 голів, в т.ч. корів – 185 голів;
свиней – 224 голів, птиці - 5200.
На території сільської ради для зручного збуту молока, виробленого у
приватному секторі, проводять збір молока ЗАТ «Балмолоко».
Станом на 01.10.2016 року у населення заготовлено понад 600 тонн молока
в середньому по ціні від 2,8- 4,50 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 9 місяців 2016 року доходна частина
бюджету загального фонду виконана на 201,4 %,
при плані 846960 грн. надійшло 1705523 грн., перевиконання склало
858563 гривень.
Найменування
доходу

Затвер
джено
на рік

Плата за землю
Єдиний податок
Акцизний податок
Екологічний
податок
Державне мито

31800
761100
6900
200

Оренда комунального
майна

100
10000

Надання
адмінпослуг
Інші надходження
Адмінштрафи
100
Податок
на 28600
нерухоме майно
1125000
Всього доходів
Офіційні
253200
трансферти

Затверд виконано
жено з
урахува
нням
змін
261820
592576
551200
928590
4580
8085
-

Відхил.
(+ - )

% вико
нання

+330756
+377390
+3235
-

226,3
168,5
166,7
-

50
9940

704
8642

+654
-1298

1408
86,9

-

540

+540

-

100
19000

130422
51
35912

+130422 -49
51
+16912 189

846960
196500

1705522
196500

+858562 201,4
100
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Плата за землю – головне джерело доходної частини бюджету сільської
ради.Платниками за землю серед юридичних осіб є С ТОВ «Роль - Поль», ТОВ
«Павлівське-2», ФГ «Короткий», ФГ «Кубань»
З фізичних – Кателевський В.М, Хоменко В.В., Чобіток С.М., Румянцев А.Ф.,
Зарітов О.В., Більовцев В.М.,Бойко Т.О., Бондаренко С.І.,Дмитренко Я.В.,
Тритинник В.О.
самостійно обробляють 282 земельні частки (паї).
По платі за землю % виконання склав 226,3%,
при плані 261820 грн. - надійшло 592576 грн.
Процент виконання по акцизному зборі склав 166,7%.
при плані 4850 грн. надійшло 8085 грн.
По державному миту при плані 50 грн. надійшло 704 грн.
% виконання склав 1408 %.
Сільський бюджет по видатках загального фонду за 9 місяців 2016 року
виконано на 81,3 %.
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
110000 Культура
090501 Організація та
проведення
громадських
робіт
090412 Інші видатки на
соціальний
захист
населення
160101 Землеустрій
091108 Заходи
з
оздоровлення
та відпочинку
дітей
250380 Інші видатки
250380 Інші субвенції
Всього

678135

726719

621207

85,5

-105512

376077

300224

262334

87,4

-37890

134780
169208
-

257920
134186
15000

26846
109061
2943

10
81,3
19,6

-231074
-25125
-12057

-

40000

8000

20

-32000

10000
10000

10000
10000

7045
-

70,5
-

-2955
-10000

98,8
81,3

-535
+169900
-287248

43000
42465
169900
1378200 1537049 1249801
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Стаття 29 Закону України про повноваження щодо управління комунальною
власністю на території сільради.
Укладено три договори по оренді комунального майна: ФОП Бобух Т.О., К Ф
ПРАТ « Київстар», ХФ ПАТ « Укртелеком». За 9 місяців 2016 року за оренду
даних приміщень в бюджет сільської ради надійшло 8642 грн.
Стаття 30 Закону України передбачає повноваження в галузі житловокомунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв’язку.
На території сільради розташовано 10 приватних торгівельних точок. 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 Іванівської Другої 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:
Два рази на тиждень до районного центру їздить автобус «Барвінкове –
Червона Балка» двічі на день. Село Червона Балка, Мар’ївка не забезпечені
автобусним сполученням. Через малу чисельність населення, що мешкає в
селі.
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.
Статтею 32 передбачені повноваження в сфері охорони здоров’я, освіти,
культури, фізкультури і спорту.
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Медичним обслуговуванням населення на території сільської ради
займаються два заклади :
 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини селища ІІ- Іванівка,
де працюють сімейний лікар, три медичні сестри сімейної медицини та
одна молодша медична сестра, водій.
 Дмитрівський ФАП, де працює завідуюча ФАПом – фельдшер.
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 селища Іванівка має
легковий автомобіль, яким обслуговуються виклики хворих на дому. В цьому
році обстежено населення виїзним флюорографом Барвінківської ЦРЛ не
проводилося.
На території сільської ради працює одна загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів в селищі Іванівка, в ній працює – 17 вчителів, навчається 113 учнів.
32 школяря із сіл Дмитрівка та Червона Балка до школи підвозяться шкільним
автобусом. Не всі вчителі проживають за місцем роботи. Два вчителя
приїздять із села Дмитрівка. До сільської ради не надходили заяви від
вчителів про надання житла за місцем роботи.
В цьому році ремонт школи проводився за кошти батьків, спонсорів та
спів фінансування проекту « Капітальний ремонт системи теплопостачання та
заміна вікон на енергозберігаючі ІІ – Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів».
Школярі забезпечені гарячим харчуванням. Молодші – за рахунок держави,
старші – за кошти батьків. Ціна обіду в середньому складає 6.50 грн. В
асортименті борщ, супи, каші, макаронні вироби, м’ясо, риба, овочі та фрукти.
Підручниками учні забезпечені на 100%. На обліку в ІІ-Іванівській ЗОШ
знаходяться 1 сім’я, яка опинилися в складних життєвих обставинах, в якої 5
дітей. Комісією у справах неповнолітніх та громадським інспектором школи
проводиться обстеження цієї сім’ї. 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 Іванівський Другий дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок). Відвідують навчальний заклад ( ясла садок) 41 дитина.
Серед них 30 дітей дошкільного віку, 11 дітей ясельного віку. До школи з
дитячого садка в цьому році випустилося 15 дітей. Персонал закладу складає
чотирнадцять чоловік, в тому числі шість педагогів.
На протязі 9 місяців відремонтовано дах на вхідному коридорі ДНЗ, та
зроблено косметичний ремонт приміщення ДНЗ. Придбано за кошти
сільського бюджету: іграшки, меблі, ноутбук, принтер.
На території сільської ради функціонує чотири заклади культури: СБК в
селищі Іванівка, 2 сільські бібліотеки в селі Дмитрівка та в селищі Іванівка.
Та ІІ- Іванівська дитяча музична школа в ній працює 6 педагогів, навчається
58 дітей на чотирьох відділеннях: баян, фортепіано, образотворче мистецтво
та сучасний танець. На базі сільського будинку культури функціонує жіночий
вокальний ансамбль «Спеповчанка», любительські об’єднання, жіночий
танцювальний колектив.
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За поточний період проведено 10 концертів, 17 конкурсно – розважальні
програми, 70 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 16065 га. Із них передано у власність
пайщикам 1105 земельних часток, загальною площею 11572,29 га.
Земель державного резервного фонду 2169,27 га, ріллі – 1660,17 га яка
перебуває в оренді:
Непочатова Н.В.- 30,0983 га
Хоменко В.В. – 43,3526 га
Тритинник Н.В. - 63,5001га
Антонайтус С.О. – 83,2179 га
надано на пропущені паї – 82,9143 га.
Особисті селянські господарства – 530,8072 га в т.ч. рілля – 496,16 га
Земель запасу 747,00 га, ріллі –582,14 га, перебуває в оренді:
Антонайтус С.О. – 81,57 га
С ТОВ «Роль - Поль» - 5,4 га
Із земель запасу надано для ведення особистого селянського господарства
- 263,77 га.
Зареєстровано 816 договорів, загальною площею 6421,1894 га., самостійно
обробляють свої земельні частки (паї) 220 громадян (282 частки)на площі
4839,8866 га.
Видано 1098 державних актів
Залишилися не витребуваними 7 сертифікатів ( заключено 6 договорів
оренди Барвінківською РДА з ФОП Овчаренко В.О; 1 - в судовому
провадженні).
Ставок, в селищі Іванівка водним дзеркалом 14,24 га знаходиться,
в
постійному користуванні Харківського облуправління по меліорації та
водного господарства.
На території сіл Дмитрівка, Червона Балка 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.
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.
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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: 6 учасників бойових дій, 9 вдів
загиблих та померлих інвалідів та учасників бойових дій, 10 постраждалих
внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи.
На території сільської ради працює два соціальних працівника Барвінківського
територіального центру, які обслуговують 24 особи( 21 двір) похилого віку.
Нарікань на роботу соціальних працівників від одиноких та одиноко
проживаючих громадян не надходило.
Станом на 01.10.2016 року на обліку в Барвінківськогму районному центрі
зайнятості знаходяться 14 громадян. 5 чоловік працювало на громадських
роботах на території сільської ради.
В бюджеті сільської ради передбачено 15,0 тис. грн.., використано за 9
місяців 2016 року 2412 грн. для проведення громадських робіт.
В 2015 році 280 сімей скористалися державною субсидією на відшкодування
житлово-комунальних послуг, за 9 місяців поточного року оформлено ще 70
справ.
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.
Виконкомом сільської ради забезпечено своєчасне сповіщення, але явка
призовників для проходження медичної призовної комісії та відправлення до
Збройних сил України бажає бути кращою.
Стаття 37 передбачає повноваження щодо вирішення питань адміністративно
– територіального устрою.
Сесією сільської ради затверджено Порядок присвоєння та зміни поштових
адрес об’єктам нерухомого майна, найменування або перейменування вулиць,
провулків, скверів, парків на території Іванівської Другої сільської ради.
Виконавчий комітет сільської ради приймає рішення про присвоєння та зміну
поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Іванівської Другої
сільської ради.
Стаття 38 передбачає повноваження щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свободі законних інтересів громадян.
На 01.10.2016 року поступило 68 звернень громадян.
З 68 звернень громадян, найбільш актуальні:
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питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги згідно звернень
громадян, надання матеріальної допомоги - учасникам АТО за 9 місяців
поточного року було виплачено 6 тис.грн. та на поховання 2 тис. грн..
допомога Чорнобильцям – 5,0 тис.грн.), земельні питання та питання
комунальної власності.
Секретарем сільської ради вчинено 523 нотаріальних дій, з них заповітів – 14
штук, довіреностей – 409 та інші послуги. Стягнуто державного мита на
суму 184,96 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 9 місяців поточного року проведено
5 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, Про місцеві податки на території Іванівської Другої
сільської ради на 2017 рік та інше.
10 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 розгляд справ про адміністративні правопорушення,інше.
Діловодство в сільській раді ведеться згідно номенклатури, погодженої
в лютому місяці 2013 року секретарем експертно-перевірної комісії
Державного архіву Харківської області. Відповідальна за діловодство в
сільській раді секретар сільської ради.
При виконавчому комітеті Іванівської Другої 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 Іванівської Другої
сільської ради Барвінківського району Харківської області покладено на
спеціаліста по земельним питанням сільської ради Кателевську Зою
Михайлівну. Станом на 01.10.2016 року сформовано та видано 37 довідок, в
тому числі в Россію – 3 довідки.
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Проблемними питаннями для населення сільської ради є питання ціни на
молоко. Зайняте населення складає 38 % 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. А також безгоспний відрізок
дороги 4,3 км від селища Іванівка до села Вольне Балаклійського району.
Найголовніша проблема сільської ради це будівництво очисних споруд типу
« Біоплато».

Лірник
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно – господарського активу району 26.10.2016
«Звіт міського голови про стан виконання повноважень,
делегованих Барвінківською районною державною адміністрацією»
Робота міської ради протягом 2016 року була націлена на виконання
Конституції, Закону України «Про місцеве самоврядування», інших
законодавчих актів, указів Президента України, нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України. Головним завданням, над яким працює міська
рада та виконавчий комітет міської ради, є максимальна реалізація інтересів
громади в реальних політичних, економічних та соціальних умовах, в межах
Конституції та законів України. Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого
комітету, депутатського корпусу вдалося забезпечити нормальне
функціонування міста у 2016 році та досягти певних позитивних результатів у
забезпеченості життєдіяльності нашого міста. Серед пріоритетних напрямків
діяльності виконавчого комітету у звітному періоді слід відзначити
підвищення ефективності використання комунального майна, вирішення
соціальних проблем громади. :
Соціальна сфера:
переведено приміщення ДНЗ № 2 по вул.Освіти, 132
на
альтернативий вид палива, встановлено котел під тверде паливо,
проведено поточний ремонт системи опалення на суму 90,0 тис.грн.;
- придбано вугілля для дошкільних навчальних закладів міста:
ДНЗ № 4 - 26,0 тн на суму 51,0 тис. грн.
ДНЗ № 2 - 30,0 тн на суму 61,0 тис.грн.
- виділено з міського бюджету кошти в розмірі 90,2 тис.грн. та
проведено поточний ремонт в ДНЗ № 1 та ДНЗ № 2.;
- проведений поточний ремонт огорожі скверу по вул..І.Плиса та
вул..Центральній на суму -179,7 тис.грн.;
- надано субвенцію районому бюджету в сумі 264,3 тис.грн. вт.ч.
на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян міста на міських маршрутах
в сумі 100,0 тис.грн.,
16,0 тис.грн. придбання телевізора LG49LF510V;
20,0 тис.грн. придбання ПММ Барвінківському районному сектору
Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Харківській області,
4,3 тис.грн. для придбання шприц – ручок для введення інсулінів
протазан та актропід хворій дитині на цукровий діабет Фомкіній А.Р.(
тяжкий перебіг) Комунальному закладу охорони здоров»я
Барвінківській центральній районній лікарні,
36,0 тис.грн. Комунальному закладу охорони здоров»я « Центр
первинної медико – санітарної допомоги Барвінківського району» ( в
т.ч.20,0 тис.грндля придбання туберкуліну для скринінгового
дослідження дитячого населення м.Барвінкове на туберкульоз, 12,0
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тис.грн.- придбання ПММ, 4,0 тис.грн.- придбання медикаментів для
надання невідкладної допомоги населенню міста),
10,0 тис.грн. придбання ПММ Барвінківському відділенню поліції.);
5,0 тис.грн. Барвінківській спілці інвалідів,
20,0 тис.грн. Барвінківській районній організації ветеранів України,
10,0 тис.грн. для покупки матеріалів на проведення поточного ремонту
приміщення Будинку творчості дітей та юнацтва.;
18,0 тис. грн. Комунальному закладу охорони здоров’я Барвінківській
ЦРЛ( для придбання тест-смужок для інсулінозалежних хворих дітей
м.Барвінкове;
25,0 тис. грн Барвінківській загальноосвітній школі I-II ступенів №4
Барвінківської районної ради Харківської області на придбання кахеля
для проведення поточного ремонту коридору;
- виконано роботи по укладці тротуарної плитки по вул..Центральній
на суму 43.0 тис.грн.;
- виділено з міського бюджету кошти в розмірі 11,5 тис.грн. на
придбання пам’ятнику воїну АТО;
- придбанні спортивні та ігрові майданчики на суму 100,0 тис.грн.;
- проведені заходи по забезпеченню модернізації та зміцненню
матеріально- технічної бази об’єктів та споруд спортивного
призначення, утримання її у належному стані, придбання спортивної
форми та проведення спортивних заходів в сумі 94,0 тис.грн.;
- проведені роботи по виготовленню робочих проектів з капітального
ремонту по заміні вікон та ремонту частини даху в
дошкільномунавчальному закладі №1 на суму 18,4 тис.грн.;
- виділено з міського бюджету кошти на одноразову матеріальну
допомогу учасникам антитерористичної операції в сумі 86,0 тис.грн.
Дороги:
закінчено роботи по поточному ремонту доріг на вулицях:
Б.Хмельницького, Центральна (Леніна), Освіти (50 років Радянської
України), О.Навродського (Куйбишева), І.Плиса (Свердлова),
І.Величка (Р.Люксембург),Незалежності (Котовського), Соборна
(Червонозаводська) – за кошти міського бюджету на загальну суму
1175,6 тис.грн.
- за кошти міського бюджету придбано подріблений шлак для
дорожнього будівництва фракції 0-60 мм в кількості 670,0 тн на
суму 99.6 тис.грн. для ремонту доріг комунальної власності міста,
який укладений по вул.Штирова
від магазину «Ягідка» до
перехрестя з вул.Мічуріна та вул.І.Плиса (Свердлова) від
залізничного проїзду до перехрестя з вул.Мічуріна з залученням
техніки АФ «Подолівська»;
- в сквері РБК по вул.Центральній проведено капітальний ремонт
тротуарної доріжки та встановлено лавки і урни для сміття. Роботи
проведені за кошти міської ради в сумі 54,0 тис.грн.;
- підготоговлено 5 один. техніки до роботи в зимовий період за
рахунок міського бюджету використано кошти в сумі 57,0 тис.грн.;
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- заготовлено 180.0 тн (100%) протиожеледної суміші.;
Освітлення:
- за кошти міського бюджету в сумі 98.0 тис.грн. освітлені вулиці:
вул.Робоча,
вул.Базарна,
вул.О.Навродського
(Куйбишева),
відповідно до проекту «Впровадження локальних мереж надійного
енергозабезпечення вуличного
освітлення
по
вул.Робоча,
вул.Базарна, вул.О.Навродського (Куйбишева)»;
- освітлена прилегла територія скверу по вул.І.Плиса та територія
встановленого нового дитячого майданчика в цьому сквері.
- постійно проводяться роботи по підтримці в робочому стані
вуличного освітлення, хоча і не завжди вдається вчасно усувати
несправності.На обслуговування вуличного освітлення виділені
кошти в сумі 199,9 тис.грн.;
- придбано ліхтарі та лампочки енергозберігаючі в сумі 140,0 тис.грн.;
Комунальне господарство:
на балансі КП «Благоустрій» знаходяться 53 багатоквартирних
будинків. Підготовлено паспорти 100% готовності на всі 53
будинки;
проведена заміна системи опалення в будинку № 4 по
вул.Центральній (на суму 39,0 тис.грн.);
закінчено капітальний ремонт даху багатоквартирного будинку по
вул.Соборній, 27 на загальну суму 444,0 тис.грн.;
проводиться держповірка приладів обліку споживання холодної
води та теплової енергії в будівлях та приміщеннях міськвиконкому
та підпорядкованих установ, відповідно до графіку; держповірка та
параметрування е/лічильників зовнішнього освітлення міста;
відповідно до наданих ордерів на видалення зелених насаджень
видалено сухих та аварійних дерев в кількості 19 шт. в місцях
масового відпочинку населення міста, на вулицях та на узбіччі
доріг;
затверджено та оприлюднено Публічний договір про надання послуг
з вивезення побутових відходів у місті Барвінкове, який надає0
можливість відповідно до графіка надавати споживачам послуги з
вивезення побутових відходів та зобов’язує всіх мешканців міста
оплачувати надану послугу (VІІІ сесією міської ради від
27.05.2016р. № 213);
- заключено з ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території»
новий Договір про управління (експлуатацію) майна комунальної
власності територіальної громади міста Барвінкове від 19.05.2016р.
№ 040516. В цьому році виділено кошти з міського бюджету на
покращення водопостачання та водовідведення міста в сумі – 218,9
тис.грн.
- проводяться роботи по упорядкуванню території полігону
побутових відходів виділені кошти в сумі 37,0 тис.грн.;
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придбана державна символіка та святкові пано , для прикраси
міських вулиць в сумі 6,0 тис.грн.;
з міського бюджету виділені кошти на громадські роботи в сумі
100,0 тис.грн.;
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