УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № 5
спільного засідання колегії Барвінківської районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
від 29 грудня 2015 року
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УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 5
спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно – господарського активу району
від 29 грудня 2015 року

Місце проведення:
зала засідань м. Барвінкове

Взяли участь у засіданні:
КАЛІНІН О.С.

– перший заступник голови районної державної
адміністрації, заступник голови колегії

Присутні члени колегії районної державної адміністрації:
БАЛО О.О., БАЦІЙ В.І., ГОЛОВКО Ю.І., КАЗЬОННИЙ С.М., 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:
РОМАХ В.І.
СКОБЦОВ І.О.

- - відпустка
- 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: 68 чол. (списки додаються).
Порядок денний:
Планові питання:

3

1. Про стан проведення розрахунків за оренду майнових та земельних
ділянок (паїв) сільськогосподарськими підприємствами району у 2015 році.
Доповідає:
РОЙ
Геннадій Анатолійович

начальник
управління
агропромислового
розвитку
районної державної адміністрації,
член колегії

-

2. Про затвердження списку осіб, що рекомендовані для участі у
конкурсному відборі до Національної академії державного управління при
Президентові України на навчання в 2016 році
Доповідає:
СУХАР
Дмитро Сергійович

керівник апарату районної державної
адміністрації, член колегії

-

Протокольний розгляд:
3. Стан розвитку фізичної культури і спорту у Барвінківському районі та
перспективи подальшого розвитку сфери.
Доповідає:
КАЗЬОННИЙ
Сергій Миколайович

-

заступник голови районної державної
адміністрації, член колегії

(прийнято одноголосно)
1. СЛУХАЛИ:
РОЯ Г.А. про стан проведення розрахунків за оренду майнових та
земельних ділянок (паїв) сільськогосподарськими підприємствами району у
2015 році.
(доповідь додається)
ВИСТУПИЛИ:
ЧУХНО
Микола Васильович

-

начальник фінансового управління
районної державної адміністрації,
член колегії

який зазначив, що станом на 18 грудня 2014 року районний бюджет по
власним доходам виконується на 91,6%.
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Для забезпечення виконання районного бюджету до кінця року нам
необхідно отримати 961 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб.
На сьогодні відставання складає 551 тис. грн., що не дозволяє
профінансувати установи по видаткам, які затвердженні в кошторисах.
Враховуючи, що податок з доходів фізичних осіб займає в бюджеті
99,8% , перекрити ці відставання іншими доходами неможливо.
Важливим джерелом збільшення надходження податку з доходів
фізичних осіб є збільшення розмірів орендної плати до 4%, своєчасність
розрахунків орендарів по орендній платі та сплаті до бюджету податку з
доходів фізичних осіб.
Так, на сьогодні, як уже відмічалося в доповіді, по району залишається
не виплаченою орендної плати на загальну суму 583,6 тис. грн., а відповідно і
не сплачений податок з доходів фізичних осіб в сумі 87,5 тис. грн.:
- ТОВ «Краєвид Агро» - 486,8 тис. грн.
- СТОВ «Гаврилюк» - 54,2 тис. грн.
- АФ «Подолівська» - 36,1 тис. грн.
- АФ «Барвінківська» - 6,5 тис. грн.
Окремі орендарі розрахувалися з громадянами по орендній платі, але не
сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб, по яким бюджет
недоотримав 22,9 тис. грн.
- ФГ «Кубань» - 9,8 тис. грн.
- ФГ «Мазуров О.А.» - 4,2 тис. грн.
- СВК «Новомиколаївський» - 2,8 тис. грн.
- ТОВ АФ «Лан» - 5,7 тис. грн.
- СТОВ «Гаврилюк» - 0,4 тис. грн.
Управління
агропромислового
розвитку разом
з
окремими
господарствами так і не виконали розпорядження обласної та районної
державних адміністрацій щодо перегляду угод по оренді паїв та збільшення
розміру орендної плати до 4%.
На сьогодні 13 господарств району сплачують орендну плату нижче 4%:
- ТОВ «Дмитрівка» - 3%
- ТОВ «ЮГ-М» - 3%
- ФГ «Гаврилюк» - 3%
- ФГ «Короткий» - 3%
- ФГ «Сергієнко» - 3,1%
та інші.
Якщо б була збільшена орендарями орендна плата за паї до 4%,
власники паїв отримали 1545,7 тис. грн. доходів, а до бюджету району
надійшло додатково 232 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб.
Це ті резерви, які нам необхідно задіяти для збільшення надходження
доходів до бюджету району.
Підсумки підвів КАЛІНІН О.С., перший заступник голови районної
державної адміністрації, заступник голови колегії, який наголосив на
необхідності наповнення районного бюджету, важливим джерелом якого є

5

збільшення надходження податку з доходів фізичних осіб, підвищення
розмірів орендної плати до 4%, своєчасність розрахунків орендарів по
орендній платі та сплаті до бюджету податку з доходів фізичних осіб.
Рекомендував керівникам управління агропромислового розвитку та
фінансового управління вживати вичерпних заходів у межах компетенції задля
позитивного вирішення питання збільшення і розміру плати, і розміру
надходжень
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши та обговоривши питання про проведення розрахунків за
оренду майнових паїв та земельних ділянок (паїв) сільськогосподарськими
підприємствами району у 2015 році, спільне засідання колегії
райдержадміністрації та зборів адміністративно - господарського активу
району відмічає, що сільськогосподарськими підприємствами району
налагоджена робота щодо проведення розрахунків за оренду майнових паїв та
земельних ділянок (паїв).
В 2015 році укладено договорів оренди на земельну частку (пай) з 6637
громадянами , що на 440 чоловік менше ніж у 2014 році, на загальну площу
44901,7 га (зменшено площу на 1496,1 га до минулого року). Загальний
розмір орендної плати на 2015 рік по договорах оренди землі становить
46333,6 тис. грн. ( збільшено на 7320,7 тис. грн. в порівнянні з 2014 роком).
З метою своєчасного та повного проведення розрахунків за оренду
майнових паїв та земельних ділянок (паїв) сільськогосподарськими
підприємствами району у поточному році спільне засідання колегії
райдержадміністрації та зборів адміністративно - господарського активу
району вирішило:
1. Інформацію начальника управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації Роя Г.А. щодо проведення розрахунків за
оренду майнових паїв та земельних ділянок (паїв) сільськогосподарськими
підприємствами району у 2015 році взяти до відома.
2. Управлінню агропромислового
адміністрації (Рой Г.А.) :

розвитку

районної

державної

2.1. Вжити заходів щодо додержання норм законодавства суб’єктами
господарювання стосовно своєчасного та повного проведення розрахунків з
власниками майнових паїв та земельних ділянок (паїв).
2.2. Запропонувати сільськогосподарським підприємствам, виробникам,
починаючи з 2016 року, збільшити розмір орендної плати за земельні ділянки
(паї) не менш як до 5% від грошової вартості орендованої землі та поступово
збільшувати ці відсоткові пункти залежно від результатів господарської
діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.
2.3. Завершити проведення розрахунків за договорами оренди майнових
паїв та земельних ділянок (паїв) сільськогосподарськими підприємствами у
2015 році.
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2.4. Провести
роботу
з
керівниками
та
власниками
сільськогосподарських
підприємств
щодо
підвищення
розміру
середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства та
встановлення його на рівні не нижче ніж середній по області.
2.6. Інформувати районну державну адміністрацію про стан розрахунків
за оренду земельних і майнових паїв.
2.5.Підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.
(прийнято одноголосно)
2. СЛУХАЛИ:
СУХАРЯ Д.С. про затвердження списку осіб, що рекомендовані для
участі у конкурсному відборі до Національної академії державного
управління при Президентові України на навчання в 2016 році.
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
МАКАРОВСЬКА
Любов Володимирівна

-

начальник управління соціального
захисту
населення
районної
державної адміністрації, член колегії

СИНИЦЯ Олександр Миколайович, 11 квітня 1980 року народження,
освіта вища, закінчив Харківський державний педагогічний університет ім.
Г.С.Сковороди, працює на посаді головного спеціаліста відділу соціальних
компенсацій та персоніфікації управління соціального захисту населення
Барвінківської районної державної адміністрації,
За період роботи в управлінні соціального захисту населення
зарекомендував себе як такий, що володіє глибокими, міцними і всебічними
знаннями та досвідом роботи . Здатний виконувати поставлені обсяги роботи
за короткий час, з досягненням результату вищої якості. Володіє високим
рівнем організованості, зібраності та цілеспрямованості. Серед ділових
якостей слід відмітити такі як ініціативність, уміння формувати власну точку
зору, працездатність, самостійність у прийнятті обґрунтованих рішень.
Посадові обов’язки виконує на високому рівні. Дотримується етики
поведінки державних службовців. Володіє високим рівнем культури поведінки
і спілкування.
Користується повагою серед колег по роботі. Виявляє уміння чітко
визначити мету, оптимально організувати робочий процес, розподіляючи
завдання для досягнення максимальної ефективності.

7

КУЛИК
Валерія Володимирівна

директор центру надання
адміністративних послуг адміністратор районної державної
адміністрації
ТРУБЧАНІН Юрій Миколайович, 25 серпня 1988 року
народження,
освіта вища, закінчив Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», працює на посаді державного адміністратора
Барвінківської районної державної адміністрації з лютого 2015 року.
Посадові обов'язки виконує сумлінно, разом з тим систематично працює
над удосконаленням стилю і методів роботи з урахуванням сучасних вимог.
За період зайняття даної посади зарекомендував себе як вимогливий
фахівець, сумлінний працівник, який відповідально та самовіддано ставиться
до виконання своїх посадових обов’язків, виконує їх на високому
професійному рівні.
Чітко і переконливо викладає думки, вільно володіє державною мовою,
документи не потребують виправлень, проявляє ініціативу. Швидко сприймає
нові завдання і ситуації, визначає впливові фактори на суть справи. Високо
працездатна, витримує тривале навантаження, відповідає активністю на
підвищення вимог. Здібний самостійно приймати рішення в межах службової
компетенції і приймати на себе відповідальність.
Працює над
підвищенням і оновленням професійного досвіду. Культурний у поведінці з
людьми, у спілкуванні тактовний і доброзичливий.
-

Підсумки підвів КАЛІНІН О.С., перший заступник голови районної
державної адміністрації, заступник голови колегії, який наголосив на
необхідності серйозного підходу до добору кадрів, проведення їх навчання та
перепідготовки.
Рекомендував
керівникам
структурних
підрозділів
активізувати роботу по підвищенню кваліфікації та добору кадрів.
ВИРІШИЛИ:
Враховуючи вимоги Положення про прийом слухачів до Національної
академії державного управління при Президентові України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 225 та
Порядку прийому на навчання за освітньо – професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань
«Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 ( зі
змінами) спільне засідання колегії Барвінківської районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
вирішило:
1. Рекомендувати для участі в конкурсному відборі (заочна форма
навчання) до Харківського регіонального інституту державного управління
Національної Академії державного управління при Президентові України:
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СИНИЦЮ Олександра Миколайовича, головного спеціаліста відділу
соціальних компенсацій та персоніфікації управління соціального захисту
населення Барвінківської районної державної адміністрації,
ТРУБЧАНІНА Юрія Миколайовича, адміністратора районної державної
адміністрації,
які зараховані до кадрового резерву на 2016 рік на посаду першого
заступника голови районної державної адміністрації (IV категорія посад).
2. Сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
( О.Поліщук):
2.1. Підготувати перелік необхідних документів
для вступу та
проінформувати відділ кадрової роботи обласної державної адміністрації у
зазначені чинним законодавством терміни.
3.2. За підсумками спільного засідання колегії Барвінківської районної
державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу
району підготувати проект розпорядження з питання “Про затвердження
списку осіб на встановлені обсяги місць
прийому до Харківського
регіонального інституту Національної академії державного управління при
Президентові України у 2016 році ”.
Протокольний розгляд:
3. СЛУХАЛИ:
КАЗЬОННОГО С.М. про стан розвитку фізичної культури і спорту у
Барвінківському районі та перспективи подальшого розвитку сфери.
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
КОПТЄВА
Наталія Олександрівна

 начальник
відділу
освіти
державної адміністрації

районної

В районі діє позашкільний навчальний заклад спортивного профілю –
дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти, який забезпечує розвиток
здібностей вихованців в обраному виді спорту.
В ДЮСШ функціонують відділення з 4 видів спорту: важка атлетика,
баскетбол, легка атлетика, футбол. Спортивною роботою охоплено 361
дитину. Роботу відділень ДЮСШ забезпечують 10 тренерів-викладачів, з них
9 чол. штатні.
З метою забезпечення безпечних умов проведення навчальнотренувальної роботи, проведені поточний та капітальний ремонт приміщення
спортивної школи. Всього витрачено 779,8 тис. грн., з них 357,4 тис. грн.
кошти районного бюджету, 410 тис. грн. субвенція міської та сільських рад,
12,4 тис. грн. залучені кошти.
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Протягом звітного періоду вихованці ДЮСШ взяли участь в змагання
різних рівнів, де показали високі спортивні досягнення.
Вихованці відділення футболу взяли участь в чемпіонаті Харківської
області з футболу серед ДЮСШ у двох вікових групах (середня, старша), де
посіли відповідно ІІ та І місця в першому колі.
Вихованці відділення легкої атлетики брали участь в змаганнях серед
навчальних закладів міст та районів Харківської області.
Вихованці відділення важкої атлетики брали участь у чемпіонатах
Харківської області з важкої атлетики, Спартакіаді Харківської області з
важкої атлетики, де посіли перші місця.
Підсумки КАЛІНІН О.С., перший заступник голови районної
державної адміністрації, заступник голови колегії,
який подякував
керівникам спортивних установ та відзначив належну роботу з питань
фізичної культури та спорту в Барвінківському районі. Разом з тим, наголосив
на необхідності якісного добору тренерського складу ДЮСШ.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши питання про стан розвитку фізичної
культури і спорту у Барвінківському районі та перспективи подальшого
розвитку сфери, спільне виїзне засідання колегії районної державної
адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу району від
29.12.2015 року відмічає, що робота з розвитку фізичної сфери проводиться
на належному рівні.
Протягом 2015 року робота районної державної адміністрації була
спрямована на створення умов для розвитку фізичної культури та спорту в
районі, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та
спортом. Забезпечені належні умови для фізичного виховання та фізичнооздоровчої роботи в дошкільний та загальноосвітніх закладах району,
збережено спортивну базу для повноцінних занять дітей фізичними вправами.
З метою масового залучення школярів до занять спортом щороку
проводилися Спартакіади серед школярів з 10 видів спорту «Спорт протягом
життя». До плану Спартакіади входили змагання з легкої атлетики, футболу,
шахів, баскетболу, а також спортивно масові заходи: «Малі Олімпійські ігри»,
«Веселі старти».
Щороку розроблюється Календар спортивно-масових заходів в
Барвінківському районі, на виконання якого проводяться першість району з
міні-футболу, баскетболу, важкої атлетики. В рамках відзначення
загальнодержавних свят здійснюються традиційні фізкультурно-оздоровчі
заходи серед різних верств населення - турніри з футболу, стріт-болу, шахів,
настільного тенісу, велосипедного спорту. З метою національнопатріотичного виховання молоді, розвитку масового спорту проведені
Спартакіада серед допризовної молоді, військово-патріотична гра «Сокіл
ДЖУРА», змагання «Козацькі розваги».
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Спортивна робота з дітьми здійснюється на базі Барвінкіської ДЮСШ
відділу освіти з 4 видів спорту: важка атлетика, баскетбол, легка атлетика,
футбол. Роботу відділень ДЮСШ забезпечують 10 тренерів-викладачів, з них
9 чол. штатні.
Збірні команди району взяли участь у обласних змаганнях з волейболу,
шахів, гирьового спорту, важкої атлетики, футзалу, баскетболу, настільного
тенісу та у змаганнях з масових видів спорту: Спартакіада фізкультурних
працівників, "Мама, тато, я – спортивна сім’я", спортивна рибалка, козацькі
розваги, Спартакіада державних службовців, Спартакіада серед допризовної
молоді (військове багатоборство). Спортсмени району за результатами
змагань у 2015 році посіли загальне 7 місце у Спартакіаді області з видів
спорту та масових видів спорту серед районів та міст області.
Протягом 2015 року представники району у складі збірної команди
Харківської області брали участь у Всеукраїнських Спартакіадах з видів
спорту.
7 спортсменів району отримали розряд «Кандидат у майстри спорту», 3
чоловік - І розряди, 3 чоловік – ІІ розряди, 12 чоловік – ІІІ розряди.
Висвітлення змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту,
відзначення кращих спортсменів здійснюється на сторінках районної газети
«Вісті Барвінківщини», на офіційному сайті районної державної адміністрації.
Зважаючи на викладене вище, спільне засідання колегії районної
державної адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу
району від 29.12.2015 року вважає за необхідне:
1. Інформацію про стан розвитку фізичної культури і спорту у
Барвінківському районі та перспективи подальшого розвитку сфери взяти до
відома.
2. Сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації:
2.1. Розробити календар спортивно-масових заходів в районі на 2016 рік.
2.2. Провести роботу із забезпечення розвитку олімпійських та не
олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького
спорту, спорту ветеранів.
2.3. Забезпечити участь спортсменів та команд району у змаганнях
вищого рівня.
2.4. Забезпечити проведення масових спортивних змагань, присвячених
загальнодержавним святам, з метою організації активного дозвілля населення.
3. Відділу освіти районної державної адміністрації:
3.1. Переглянути мережу відділень ДЮСШ з метою впорядкування
тренерського складу.
3.2. Забезпечити участь вихованців відділень ДЮСШ в обласних
змаганнях з метою підвищення змагальної практики.
(прийнято одноголосно)
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Перший заступник голови
районної державної адміністрації,
заступник голови колегії
Сухар

О.С. КАЛІНІН
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
зборів адміністративно-господарського активу району 29.12.2015
«Про стан проведення розрахунків за оренду майнових та
земельних ділянок (паїв) сільськогосподарськими підприємствами району
у 2015 році»
Під постійним контролем районної державної адміністрації та
управління агропромислового розвитку знаходиться нарахування та виплата
орендної плати за використання земельних часток (паїв). В 2015 році укладено
договорів оренди на земельну частку (пай) з 6637 громадянами , що на 440
чоловік менше ніж у 2014 році, на загальну площу 44901,7 га (зменшено
площу на 1496,1 га до минулого року). Загальний розмір орендної плати на
2015 рік по договорах оренди землі становить 46333,6 тис. грн. ( збільшено
на 7320,7 тис. грн. в порівнянні з 2014 роком).
Відповідно Указу Президента України від 19 вересня 2008 року № 725
«Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та
земельних часток (паїв)» всі без винятку сільськогосподарські підприємства
проводять розрахунки з орендодавцями у розмірі не менше 3 % орендної
плати від грошової вартості земель сільськогосподарського призначення.
У господарствах району розмір орендної плати становить від 3,5 до 4,8
відсотків, а середньо районний показник – 4,0 ( збільшено на 0,1% до
минулого року), на 0,28% менше до середньо обласного показника (4,28%).
Тобто, всі без винятку орендарі витримують прописану в законодавчому
порядку норму щодо розміру орендної плати. Менше 3% не сплачується в
жодному агроформуванні.
Вартість 1 га орендованої землі в середньому по району в 2015 році 1035
грн (+193грн. до 2014 року, на 124 грн. менше середньо обласного показника
(1159грн. ). На сьогоднішній час вартість оренди 1 гектара орендованої землі
більше ніж 1000 гривень сплачують 20 господарств.
Найбільша вартість 1 гектара землі в таких господарствах:
СТОВ «Старт» (керівник Умаєв Т.С.) – 1176 грн.;
СТОВ «РольПоль» (керівник Непочатова Л.О.) - 1146грн;
ТОВ «Павлівське 2» (керівник Рибалко Т.О.) – 1140 грн.;
Найменше за 1 гектар орендованої землі платять :
ТОВ «Дмитрівка» (керівник Гусаков Є.В.)- 709 грн.
ФГ «Іраїда» (голова Натолока С.І.) – 850 грн.
ФГ «Мазуров О.А.» (голова Мазуров О.А.) – 885 грн.
ФГ «Короткий» (голова Короткий О.О) – 888 грн.;
Згідно оперативних даних станом на 23 грудня 2015 року
сільськогосподарські підприємства розрахувалися з орендодавцями землі на
суму 46286,3 тис. грн.. або 99,6% до загального розміру орендної плати по
договорах оренди, що на 0,8% більше ніж за 2014 рік та . В тому числі:
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грошима – 43950,0тис. грн., зерном – 1603,6 тис. грн.., іншою продукцією –
455,8 тис. грн.. та послугами на суму 276,9 тис. грн.
Повністю розрахувалися з орендодавцями землі 27 господарств з 29.
Найпершими повністю розрахувалися такі господарства:
ПОСП «Мрія» (керівник Несміян С.В.);
ТОВ «Павлівське-2» (керівник Рибалко Т.О.);
ФГ «Несміян» (голова Несміян С.В.);
ФГ «Гаврилюк» (голова Гаврилюк О.М.).
Не розрахувалися за оренду земельних часток (паів) станом на
23грудня 2015 року такі господарства:
СВК «Новомиколаївський» (керівник Орлов В.Г.) – 89,6%;
СТОВ АФ «Барвінківська» (керівник Пархоменко А.О.) – 98,5%.
Спеціалістами районної державної адміністрації та управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації продовжується робота з
господарствами району щодо прискорення розрахунків за оренду земельних
часток (паїв) за 2015 рік.
Розуміючи важливість даного питання як для підвищення рівня
соціального захисту сільського населення та наповнення дохідної частини
бюджету на 2015 рік районна державна адміністрація спільно з управлінням
агропромислового розвитку ставить за мету починаючи з 2016 року
поступово збільшувати
відсоткові пункти залежно від результатів
господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.
Рой
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 29.12.2015
«Про затвердження списку осіб, що рекомендовані для участі у
конкурсному відборі до Національної академії державного управління
при Президентові України на навчання в 2016 році»
На виконання Положення про прийом слухачів до Національної
академії державного управління при Президентові України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 225 та
Порядку прийому на навчання за освітньо – професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань
«Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 ( зі
змінами), Барвінківська районна державна адміністрація пропонує
рекомендувати для участі в конкурсному відборі на встановлені обсяги
(квоти) місць прийому слухачів до Харківського регіонального інституту
державного управління Національної Академії державного управління при
Президентові України у 2016 р. на заочне відділення:
СИНИЦЮ Олександра Миколайовича, головного спеціаліста відділу
соціальних компенсацій та персоніфікації управління соціального захисту
населення Барвінківської районної державної адміністрації, на посаді працює
з 06 жовтня 2015 року, загальний стаж роботи – 12 років, стаж державної
служби - 2 роки.
ТРУБЧАНІНА Юрія Миколайовича, адміністратора районної державної
адміністрації, на посаді працює з 16 лютого 2015 р., загальний стаж роботи 3
роки, стаж державної служби – 3 роки.
Зазначені державні службовці відповідно до вимог Порядку прийому на
навчання за освітньо – професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління»
зараховані до кадрового резерву на 2016 рік на посаду першого заступника
голови районної державної адміністрації (IV категорія посад).
Барвінківська районна державна адміністрація пропонує затвердити
колегіально зазначені кандидатури державних службовців та рекомендувати
для участі в конкурсному відборі на навчання до Харківського регіонального
інституту державного управління Національної Академії державного
управління при Президентові України у 2016 р.
Сухар
Поліщук
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Довідка
на спільне засідання колегії районної державної адміністрації та зборів
адміністративно-господарського активу району 29.12.2015
«Стан розвитку фізичної культури і спорту у Барвінківському
районі та перспективи подальшого розвитку сфери»
Протягом 2015 року робота районної державної адміністрації була
спрямована на створення умов для розвитку фізичної культури та спорту в
районі, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та
спортом. Забезпечені належні умови для фізичного виховання та фізичнооздоровчої роботи в дошкільний та загальноосвітніх закладах району,
збережено спортивну базу для повноцінних занять дітей фізичними вправами.
Залишилася незмінною кількість інструкторів з фізкультури дошкільних
навчальних закладів, це Барвінківський ДНЗ №1 «Промінець» та ДНЗ №3
«Золотий ключик».
Серед вихованців дошкільних навчальних закладів щороку проводиться
Спартакіада «Перші кроки».
З метою масового залучення школярів до занять спортом щороку
проводилися Спартакіади серед школярів з 10 видів спорту «Спорт протягом
життя». До плану Спартакіади входили змагання з легкої атлетики, футболу,
шахів, баскетболу, а також спортивно масові заходи: «Малі Олімпійські ігри»,
«Веселі старти».
Щороку розроблюється Календар спортивно-масових заходів в
Барвінківському районі, на виконання якого проводяться першість району з
міні-футболу, баскетболу, важкої атлетики. В рамках відзначення
загальнодержавних свят здійснюються традиційні фізкультурно-оздоровчі
заходи серед різних верств населення - турніри з футболу, стріт-болу, шахів,
настільного тенісу, велосипедного спорту. З метою національнопатріотичного виховання молоді, розвитку масового спорту проведені
Спартакіада серед допризовної молоді, військово-патріотична гра «Сокіл
ДЖУРА», змагання «Козацькі розваги».
Трудові колективи району приймають участь у районних та обласних
змаганнях. Свої команди представляли колективи районного сектору ГУ
ДСНС, районного відділу освіти, АФ «Подолівська», АФ «Лан».
Спортивна робота з дітьми здійснюється на базі Барвінкіської ДЮСШ
відділу освіти з 4 видів спорту: важка атлетика, баскетбол, легка атлетика,
футбол. Роботу відділень ДЮСШ забезпечують 10 тренерів-викладачів, з них
9 чол. штатні.
Протягом звітного періоду вихованці ДЮСШ взяли участь в змагання
різних рівнів, де показали високі спортивні досягнення.
Вихованці відділення футболу взяли участь в чемпіонаті Харківської
області з футболу серед ДЮСШ у двох вікових групах (середня, старша), де
посіли відповідно ІІ та І місця в першому колі.
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Вихованці відділення легкої атлетики брали участь в змаганнях серед
навчальних закладів міст та районів Харківської області.
Вихованці відділення важкої атлетики брали участь у чемпіонатах
Харківської області з важкої атлетики, Спартакіаді Харківської області з
важкої атлетики, де посіли перші місця.
Стратегія розвитку спорту на території району направлена на підготовку
та участь спортсменів району в щорічній Спартакіаді області з видів спорту та
масових видів спорту серед районів та міст області на Кубок голови обласної
державної адміністрації, для чого забезпечуються належні умови.
Збірні команди району взяли участь у обласних змаганнях з волейболу,
шахів, гирьового спорту, важкої атлетики, футзалу, баскетболу, настільного
тенісу та у змаганнях з масових видів спорту: Спартакіада фізкультурних
працівників, "Мама, тато, я – спортивна сім’я", спортивна рибалка, козацькі
розваги, Спартакіада державних службовців, Спартакіада серед допризовної
молоді (військове багатоборство). Спортсмени району за результатами
змагань у 2015 році посіли загальне 7 місце у Спартакіаді області з видів
спорту та масових видів спорту серед районів та міст області.
Протягом 2015 року представники району у складі збірної команди
Харківської області брали участь у Всеукраїнських Спартакіадах з видів
спорту.
7 спортсменів району отримали розряд «Кандидат у майстри спорту», 3
чоловік - І розряди, 3 чоловік – ІІ розряди, 12 чоловік – ІІІ розряди.
Відповідно до законів України «Про фізичну культуру та спорт», «Про
освіту», «Про позашкільну освіту» проводиться робота щодо утримання,
використання та збереження матеріально-технічної спортивної бази,
створення умов для систематичних занять населення фізичною культурою та
спортом. На території району збережена діюча мережа матеріально-технічної
бази фізичної культури та спорту, яка включає в себе стадіон в м. Барвінкове
з трибунами на 1800 місць та легкоатлетичним ядром, майданчик з
синтетичним покриттям, 97 площинних спортивних споруд, 19 футбольних
полів, 8 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, у тому числі 2 з
тренажерним обладнанням, 17 спортивних залів.
У всіх навчальних закладах перед початком навчального року
проводяться поточні ремонти спортивних залів та підготовлюються спортивні
майданчики.
За рахунок коштів районного бюджету, субвенції міської та сільських
рад, залучених коштів проведені заходи з ремонту дитячо-юнацької
спортивної школи.
Висвітлення змагань з олімпійських та не олімпійських видів спорту,
відзначення кращих спортсменів здійснюється на сторінках районної газети
«Вісті Барвінківщини», на офіційному сайті районної державної адміністрації.
Основними пріоритетними напрямами у 2016 році є:
- утримання масовості у сфері фізичної культури та спорту;
- подальше заохочення мешканців району до систематичних занять фізичною
культурою та спортом;
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- створення сприятливих умов для утвердження духовно і фізично здорової
особистості;
- забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом
підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту ветеранів.
- проведення масових спортивних змагань з метою організації активного
дозвілля для населення;
- участь спортсменів та команд району у змаганнях вищого рівня;
- збереження матеріально-технічного стану спортивних споруд.
Казьонний
Склярова

