УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № 4
виїзного спільного засідання колегії Барвінківської районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району
від 17 вересня 2015 року
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УКРАЇНА
БАРВІНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 4
виїзного спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно – господарського активу району

від 17 вересня 2015 року

Місце проведення:
зала засідань Мечебилівської
сільської ради с. Мечебилово

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 забезпечення безперебійного руху транспорту під час
снігопадів, снігових заметів і ожеледиці в зимовий період 2015-2016 років.
Доповідає:
КАЛІНІН
Олег Сергійович

– перший заступник голови районної
державної адміністрації, заступник
голови колегії

2. Про підсумки збирання урожаю ранніх зернових культур 2015 року
та формування структури посівних площ на 2016 рік.
Доповідає:
РОЙ
Геннадій Анатолійович

–

начальник
управління
агропромислового
розвитку
районної державної адміністрації,
член колегії

3. Про стан підготовки галузі тваринництва до зимового періоду
утримання худоби
Доповідає:
РОЙ
Геннадій Анатолійович

–

начальник
управління
агропромислового
розвитку
районної державної адміністрації,
член колегії

У порядку контролю:
4. Звіт сільського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією.
Доповідає:
МАСЛОВ
Олександр Іванович

–

сільський
голова
сільської ради

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

– міський голова

Протокольний розгляд:
6. Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2015 року та
завдання на 2016 рік.
Доповідає:
КАЗЬОННИЙ
Сергій Миколайович

– заступник голови районної державної
адміністрації, член колегії
(прийнято одноголосно)

1. СЛУХАЛИ:
КАЛІНІНА О.С. про забезпечення безперебійного руху транспорту під
час снігопадів, снігових заметів і ожеледиці в зимовий період 2015-2016 років.
(доповідь додається)
ВИСТУПИЛИ:
ДУДУКОВ
Анатолій Володимирович

-

начальник
Барвінківського
дорожньо-ремонтного пункту філії
"Ізюмський райавтодор"
ДП ''
Харківський облавтодор '' ВАТ ДАК
'' Автомобільні дороги України''

який розповів присутнім про заходи, вжиті на забезпечення безперебійного
руху транспорту під час снігопадів, снігових заметів і ожеледиці в зимовий
період 2015-2016 років.
БАЛО
Олександр Олексійович

-

міський голова

який наголосив на необхідності з метою недопущення надзвичайних ситуацій
на автошляхах міста в зимовий період 2015-2016 років створити у 10-и денний
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термін матеріальний резерв паливно-мастильних матеріалів та укласти
договори на очистку доріг від снігових заметів.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації,
голова колегії,
який звернув увагу
на особисту

відповідальність

кожного

керівника

профільної

організації

за

забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту на автомобільних
дорогах району в зимовий період 2015-2016 років.
ВИРІШИЛИ:
Розглянувши питання "Про стан забезпечення безперебійного руху
транспорту під час снігопадів, снігових заметів і ожеледиці в зимовий період
2015-2016 років", враховуючи викладену інформацію першого заступника
голови районної державної адміністрації, заступника голови колегії Калініна
О.С. та виступаючих, з метою недопущення надзвичайних ситуацій на
автошляхах району в зимовий період 2015-2016 роках, виїзне спільне
засідання колегії районної державної адміністрації та збори адміністративно –
господарського активу району вважає за необхідне:
1. Рекомендувати сільським головам сільських рад району вжити дієвих
заходів щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями,
фермерськими господарствами, які знаходяться на їх території, для ліквідації
снігових заметів і ожеледиці та здійснювати контроль за їх виконанням.
2. Відділу з питань житлово-комунального господарства, цивільного
захисту, містобудування та архітектури районної державної адміністрації
організувати цілодобове чергування на підприємствах відповідальних
працівників, які при одержанні штормового попередження забезпечать
організацію роботи снігоочисної техніки та інших механізмів на закріплених
ділянках доріг.
3. Рекомендувати керівництву Барвінківського дорожно-ремонтного
підприємства Ізюмської філії ДП '' Харківський облавтодор '' ВАТ ДАК
''Автомобільні дороги України '' (Дудуков А.В.) та КП '' Благоустрій '' (Усатов
І.А.) створити у 10-и денний термін матеріальний резерв паливно-мастильних
матеріалів.
4. Рекомендувати відділенню ДАІ по обслуговуванню Барвінківського
району здійснити заходи щодо перевірки додатково встановлених знаків на
небезпечних ділянках доріг району.
5. Створити районну комісію з координації та забезпечення
безперебійного і безпечного руху автотранспорту під час снігопадів, снігових
заметів і ожеледиці.
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6. Відділу з питань житлово-комунального господарства, цивільного
захисту, містобудування та архітектури районної державної адміністрації
підготувати проект розпорядження із зазначеного питання.
(прийнято одноголосно)
2. СЛУХАЛИ:
РОЯ Г.А. про підсумки збирання урожаю ранніх зернових культур 2015
року та формування структури посівних площ на 2016 рік
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
ПРОТАСОВА
Галина Петрівна

-

провідний
фахівець
відділу
аналітичної
роботи
Державної
інспекції
сільського
господарства

яка розповіла присутнім про необхідність дотримання чинного законодавства
щодо формування структури посівних площ, забезпечення відновлення
ґрунтів, внесення добрив, придбання високоякісного посівного матеріалу.
ВОЛІК
Людмила Вікторівна

-

головний
спеціаліст
відділу
методологічного
прогнозування
фіто-санітарної
інспекції
Харківської області

яка зазначила, що у період посівної кампанії озимини урожаю 2016 року
варто згадати та проаналізувати проблемні питання та завчасно передбачити
можливі заходи щодо забезпечення якісного посіву озимих культур в
господарствах Барвінківського району.
Фітосанітарними спостереженнями встановлено різноманітність складу
мікрофлори зерна в залежності від погодних умов, місця вирощування
насіння.
Результати ґрунтових розкопок полів, що ідуть під посів озимини
урожаю 2016 року, показали порогові чисельність дротяників, личинок туруна,
осередки гусениць, підгризаючих совок.
На падалиці озимини виявлений пшеничний кліщ, спостерігається
ураження гельмінтоспоріозом.
Тому обов’язковою умовою, що забезпечує зниження фітопатогенного
навантаження на зерно, є передпосівне протруювання насіння сумішшю
фунгіциду з інсектицидом. Така інформація була доведена до керівників
сільгосппідприємств, надавалися консультації, висвітлювалися питання на
сторінках місцевої газети «Вісті Барвінківщини».

7

Хочу зауважити, що на сьогоднішній день при плані протруєння 6,3 тис
тонн озимини протруєно 5,8 тис. тонн. Робота по протруєнню зерна
продовжується.
Препарати, що використовуються при протруєнні - Вінцит Форте і
Контадор Максі -ТОВ СТОВ АФ «Барвінківська» та ТОВ АФ «Подолівська»,
СТОВ «Роль Поль»- Максим Стар та Гаучо, ТОВ АФ»Барвінок» Максим Стар
та Команч. Це тільки основні препарати. Всі ці препарати дозволені до
використання «Переліком….» згідно з нормами витрати.
Робота по протруєнню насіння озимини буде проведена на 100 %
посівних площ.
Восени, при появі сходів озимини, необхідно пильно контролювати
фітосанітарний стан посівів на наявність комах сисної дії живлення. зокрема
кліщів пшеничного та павутинного і попелиць, які є носіями вірусів.
Моніторинг фітосанітарного стану слід розпочинати з фази утворення
2-3 листків.
При виявленні попелиць і кліщів посіви слід обробити інсектицидами з
обов’язковим додаванням акарициду.
Подальший контроль за станом посівів слід проводити до кінця осінньої
вегетації.
Асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норма, кратність
обробок повинні відповідати «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених
до використання в Україні».
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної адміністрації,
голова колегії, який наголосив на необхідності розроблення та виконання
чітких заходів, спрямованих на забезпечення посіву озимих культур під
урожай 2016 року
в запланованих обсягах та в оптимальні строки;
здійснювати
постійний
контроль
за
проведенням
розрахунків
сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності за оренду землі,
майнові паї та вчасну виплату заробітної плати.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши питання про підсумки збирання
ранніх зернових культур 2015 року та формування структури посівних площ
на 2016 рік
та заслухавши інформацію начальника управління
агропромислового розвитку районної державної адміністрації, члена колегії
Роя Г.А., виїзне спільне засідання колегії Барвінківської районної державної
адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району вважає
за необхідне:
1. Інформацію начальника управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації (Рой Г.А.) взяти до відома.
2. Управлінню агропромислового
адміністрації (Рой Г.А.) :

розвитку

районної

державної
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2.1. Забезпечити здійснення постійного контролю за збиранням зернових
та технічних культур 2015 року.
2.2. Здійснювати організаційні заходи, спрямовані на забезпечення посіву
озимих культур під урожай 2016 року в запланованих обсягах та в оптимальні
строки.
2.3. Забезпечити контроль за охороною праці, технікою безпеки, за
дотриманням
правил
дорожнього
руху
сільськогосподарськими
підприємствами при проведенні осінніх польових робіт.
2.4. Запропонувати господарствам району здійснити необхідні заходи
щодо перевірки якості насіння ярих культур, стану закупівлі насіння високих
репродукцій для сортооновлення.
2.5. Здійснювати постійний контроль за проведенням розрахунків
сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності за оренду землі,
майнових паїв та із виплати заробітної плати.
3. Управлінню агропромислового розвитку районної державної
адміністрації (Рой Г.А.) підготувати проект розпорядження голови
райдержадміністрації з означеного питання .
(прийнято одноголосно)
3. СЛУХАЛИ:
РОЯ Г.А. про стан підготовки галузі тваринництва до зимового періоду
утримання худоби
(інформація додається)
ВИСТУПИЛИ:
МАТВЄЄВ
Андрій Анатолійович

-

начальник управління ветеринарної медицини в
Барвінківському районі – головний державний
інспектор
ветеринарної
медицини
Барвінківського району Харківської області

який розповів, що в
районі вживаються посилені заходи щодо
недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію
Харківської області.
В районі працюють в «закритому режимі» п’ять свиногосподарств:
ТОВ АФ «Лан», ПП «Підмогильна», ПП «Воронов», «Гусарівський ГЗК»
підсобне господарство, а також ТОВ «Барвінківський Комбінат
Хлібопродуктів» підсобне господарство, в яких нараховується 4211 голови
свиней. Свинопоголів’я яке утримується в
ТОВ АФ «Лан»,
ПП
«Підмогильна», та ПП «Воронов», «Гусарівський
ГЗК» підсобне
господарство, ТОВ «Барвінківський комбінат хлібопродуктів» підсобне
господарство імунне проти класичної чуми свиней.
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Території ферм ПП «Підмогильна», ПП «Воронов», підсобне
господарство «Гусарівський ГЗК» підсобне господарство, ТОВ АФ «Лан»
огороджені. При в’їзді на територію ферм обладнанні дезбар’єри, обладнані
ветеринарно-санітарні пропускники,
встановлені
металеві ворота та
відповідні таблички «Стороннім вхід та в’їзд заборонено», при вході в
приміщення встановлені дезкилимки в робочому стані.
В цих господарствах: ПП «Підмогильна» та ТОВ АФ «ЛАН», ПП
«Воронов», підсобне господарство «Гусарівський ГЗК»,
ТОВ
«Барвінківський комбінат хлібопродуктів» обладнані параформалінові камери,
які працюють. Прання спецодягу проводиться в окремій кімнаті на фермі. У
всіх господарствах є в наявності миючі та дезінфікуючі засоби. Керівниками,
суб’єктами
господарювання
видані
накази
по
закріпленню
спецавтотранспорту та обслуговуючого персоналу. Утримуються в належному
стані журнали обліку та відвідування свиноферм представниками
перевіряючих організацій та іншими особами. Стороннім особам доступ на
ферму заборонено.
Керівників мисливських угідь району письмово попереджено про
ускладнення епізоотичної ситуації та надання ними інформації державній
службі ветеринарної медицини району у випадках виникнення падежу в
мисливських господарствах серед поголів’я диких кабанів. Зобов’язано
виготовити для здійснення годування популяції диких кабанів кормових
столів з метою забезпечення зниження міграції поголів’я диких кабанів.
Торгівля необробленими продуктами тваринного походження
проводиться тільки в м’ясному павільйоні ПП «Барвінківський ринок», після
проведення державною лабораторією ветеринарно – санітарної експертизи
відповідних досліджень з видачею експертного висновку. Реалізація
молодняку свиней проводиться тільки на території міського ринку на
відповідно відведеному майданчику при проведені ветеринарного клінічного
огляду та наявності ветеринарних свідоцтв, довідок. На звітну дату на
території району немає несанкціонованих
місць торгівлі харчовими
продуктами.
Харчові відходи в свиногосподарствах району для годівлі свиней не
використовуються. Ветеринарними спеціалістами району повсякденно
проводиться роз’яснювальна робота про небезпечність виникнення
захворювання тварин африканською чумою, а саме : розповсюджено листівок
– 540, лекції-13, проведено сходок -37. Проведено 4 засідання ДНПК з питань
недопущення збудника АЧС на територію району.
З початку року проведено щеплення проти класичної чуми свиней в
ТОВ АФ «Лан» - 5033 гол. свиней,в ПП «Підмогильна»-188голів, ПП
«Воронов»-82голови, підсобне господарство «Гусарівський ГЗК»-145голів,
ТОВ »Барвінківський комбінат хлібопродуктів» підсобне господарство250гол.Навколо цих господарств створюються імунні зони шляхом щеплення
проти класичної чуми свинопоголівя приватного сектору району . Всього з
початку року щеплено проти класичної чуми свиней приватного сектору
району 1757голів.
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Підозри на захворювання та загибелі свиней на африканську чуму в
господарствах району, а також в приватному секторі з початку 2015 року не
встановлено.
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який зазначив на нагальній необхідності
вживати вичерпних заходів щодо недопущення в подальшому скорочення
поголів’я сільськогосподарських тварин
в господарствах району,
забезпечення стабілізації та поступового відновлення поголів'я за рахунок
власного відтворення стада; організації закупівлі племінних телиць та нетелів
в племінних господарствах. Активізувати роботу по залученню до розвитку
тваринницьких галузей всіх напрямків зацікавлених фінансово – спроможних
інвесторів.
ВИРІШИЛИ:
З метою виконання Закону України „Про державну підтримку сільського
господарства України”, створення умов для подальшого розвитку
тваринництва, поступового збільшення чисельності сільськогосподарських
тварин всіх видів, нарощування обсягів виробництва валової продукції
тваринництва та розглянувши стан справ у тваринництві в господарствах
району, враховуючи викладену інформацію управління агропромислового
розвитку районної державної адміністрації, з метою покращення ситуації в
тваринництві виїзне спільне засідання колегії районної державної
адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу району
вважає за необхідне:
1. Управлінню агропромислового розвитку районної державної
адміністрації (Рой Г.А.) :
1.1. Вжити заходів щодо недопущення в подальшому скорочення
поголів’я сільськогосподарських тварин в господарствах району , забезпечити
стабілізацію та поступове відновлення поголів'я за рахунок:
- власного відтворення стада;
- організації закупівлі племінних телиць та нетелів в племінних
господарствах;
1.2. Відпрацювати з кожним тваринницьким господарством питання
щодо оптимізації структури посівних площ кормових культур з урахуванням
забезпечення повної потреби всіма видами кормів на 2016 рік. Для цього
розробити План посіву кормових культур та забезпечити належний контроль
за його виконанням.
1.3. Проводити активну роботу по залученню до розвитку
тваринницьких галузей всіх напрямків зацікавлених фінансово – спроможних
інвесторів.
1.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної
адміністрації з означеного питання.
(прийнято одноголосно)
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4. СЛУХАЛИ:
МАСЛОВА О.І.
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 належну роботу Грушуваської
сільської ради та запропонував матеріали звіту направити головам міської та
сільських рад для використання в роботі.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши звіт сільського голови Грушуваськї сільської ради
Маслова О.І. про стан виконання повноважень, делегованих Барвінківською
районною державною адміністрацією, виїзне спільне засідання колегії та
зборів адміністративно – господарського активу району від 17.09.2015 року
вважає за необхідне:
1. Звіт сільського голови Грушуваської сільської ради Маслова О.І. про
стан виконання повноважень, делегованих Барвінківською районною
державною адміністрацією, взяти до відома.
2. Рекомендувати сільському голові Грушуваської сільської ради
Маслову О.І. 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)
5.СЛУХАЛИ:
БАЛО О.О. звіт міського голови про стан виконання повноважень,
делегованих Барвінківською районною державною адміністрацією
(інформація додається)
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який наголосив на необхідності неухильного
дотримання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та
систематичній роботі районної державної адміністрації щодо надання
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практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування з
питань здійснення ними делегованих повноважень.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши звіт міського голови Бало О.О. про стан виконання
повноважень,
делегованих
Барвінківською
районною
державною
адміністрацією, виїзне спільне засідання колегії та зборів адміністративно –
господарського активу району від 17.09.2015 року вважає за необхідне:
1. Звіт міського голови Бало О.О. про стан виконання повноважень,
делегованих Барвінківською районною державною адміністрацією, взяти до
відома.
2. Матеріали звіту направити головам сільських рад для ознайомлення
та використання в роботі.
(прийнято одноголосно)
Протокольний розгляд:
6.СЛУХАЛИ:
КАЗЬОННОГО С.М. про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2015 року та завдання на 2016 рік.
(інформація додається)
Підсумки підвів РОМАХ В.І., голова районної державної
адміністрації, голова колегії, який зазначив, що питання оздоровлення дітей
є одним із пріоритетних не лише у нашому районі, а й на рівні держави.
Висловив слова вдячності усім керівникам навчально – виховних закладів,
сільгосппідприємств, установ, які долучилися до питання оздоровлення чи то
наданням благодійної допомоги для покращення харчування дітей, чи
придбанням путівок у заклади оздоровлення найбільш вразливим категоріям
школярів. Зазначив, що у 2015 році показники оздоровчої кампанії, як
результат, мають бути ще вищими.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши питання про підсумки оздоровлення
та відпочинку дітей влітку 2015 року та завдання на 2016 рік, виїзне спільне
засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно –
господарського активу району від 17.09.2015 року відмічає, що робота з
організації оздоровлення дітей в районі проведена на належному рівні.
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За даними Головного управління статистики у Харківській області
станом на 01.01.2015 в районі мешкають 2503 дитини оздоровчого віку.
Із загальної кількості дітей у поточному році в районі оздоровленням та
відпочинком охоплено 2470 дітей, або 98,6 % від загальної кількості (у 2014
році показник становив 91,7%).
Загальний відсоток охоплення дітей пільгових категорій послугами з
оздоровлення та відпочинку складає 98,8% (в 2014 році – 97,2%).
В санаторному режимі працювали всі 12 ДНЗ та 5 групи при НВК, в
яких оздоровлено 635 дошкільників (100%). У бюджетах міської та сільських
рад передбачені
кошти на збільшення вартості харчування під час
оздоровлення дітей в дошкільних навчальних закладах. Середня вартість
харчування однієї дитини на день склала 13,75 грн.
Не залишилось поза увагою оздоровлення внутрішньо переміщених
дітей, протягом 2015 року оздоровлено 27 дітей. Послугами з оздоровлення
забезпеко 2 дітей, батьки яких беруть участь у проведенні АТО.
За рахунок бюджетних коштів оздоровлено 56 дітей (50 дитини у
2014 році): з бюджетів різних рівнів на закупівлю путівок у 2015 році
використано 220,22 тис. грн. Оздоровчі послуги за бюджетні кошти
надавались дітям соціально уразливих категорій.
Зважаючи на викладене вище, спільне виїзне засідання колегії районної
державної адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу
району від 17.09.2015 року вважає за необхідне:
1. Інформацію про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей у 2015
році взяти до відома.
2. Визначити контрольні планові показники оздоровлення та відпочинку
дітей району у 2016 році:
2.1. Забезпечити охоплення оздоровленням та відпочинком 2150 дітей,
що становить 85,8% від загальної кількості дітей шкільного віку.
2.2. Забезпечити охоплення оздоровленням та відпочинком 1500 дітей
пільгових категорій, що становить 92,3% від загальної кількості дітей
соціально-уразливих категорій, забезпечивши при цьому оздоровленням та
відпочинком 100% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей-інвалідів.
(прийнято одноголосно)

Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Сухар

В.І. РОМАХ
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Довідка
на виїзне спільне засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно-господарського активу району 17.09.2015
«Про забезпечення безперебійного руху транспорту під час
снігопадів, снігових заметів і ожеледиці в зимовий період 2015-2016
років»
Автомобільний транспорт є одним із основних видів транспорту у
Барвінківському районі , який забезпечує сполучення та життєзабезпечення
60 населених пунктів. Щоденно в рейс виходять 16 автобусів, в яких
перевозяться в середньому 500 пасажирів , 435 учнів та вчителів. В наявності
2273 легкових автомобілів, 430 вантажівок.
Мережа автомобільних доріг району складає 673,1 км.
- доріг загального користування 368,5 км, які поділяються на :
- територіальні – 97,6 км;
- районного значення – 116,5 км;
- протяжність сільських доріг – 154,4 км.
Дороги міської комунальної власності – 84 км, в сільській місцевості –
220,6 км.
Тому питання забезпечення безперебійного та безпечного руху
транспорту на автомобільних дорогах району під час снігопадів, снігових
заметів і ожеледиці в зимовий період є важливим.
В період підготовки до зими неодноразово надавалося доручення головам
сільських рад та голові міського виконавчого комітету щодо укладання
договорів на очистку доріг комунальної власності від снігових заметів.
Міськвиконкомом проведена попередня робота по визначенню об'ємів
робіт КП "Благоустрійом" та Барвінківським дорожно-ремонтним
підприємством Ізюмської філії ДП '' Харківський облавтодор '' ВАТ ДАК ''
Автомобільні дороги України ''
Заходи по забезпеченню безперебійного руху транспорту під час
снігопадів, снігових заметів і ожеледиці на території району здійснює
Барвінківське дорожно-ремонтне підприємство Ізюмської
філії ДП ''
Харківський облавтодор '' ВАТ ДАК '' Автомобільні дороги України '' та в
місті Барвінкове КП
'' Благоустрій ''. Розчистка доріг комунальної
власності в сільській місцевості здійснюється при залученні снігоочисної
техніки агроформувань та фермерських господарств.
До роботи в осінньо-зимовий період заготовлено солі 225 т. ( план 190
тонн.) , 1000 м3 піску (100 %), підготовлено 11 одиниць машин та механізмів
(100 %).
Опалення побутового приміщення, складів, гаражів виконується
газовими котельнями. Вирішене питання щодо використання альтернативного
палива.
Навантаження на спецтехніку Барвінківської філії ДП "Харківського
облавтодора" становить 380 км. на добу, при нормі 150 км. (39%). Постійною
проблемою в зимовий період є забезпечення спецтехніки паливо -

15

мастильними матеріалами . Розрахункова добова потреба паливо мастильними матеріалами 3450 літрів або 2,8 тони.
Важливим є питання укладання договорів головами сільських рад з
підприємствами, організаціями, фермерськими
господарствами,
які
знаходяться на їх території, щодо залучення снігоочисної техніки для
ліквідації снігових заметів і ожеледиці в зимовий період та створення запасів
паливо - мастильних матеріалів.
Аналіз подій попередніх років говорить про необхідність створення
резерву
паливо - мастильних матеріалів агрофірмами та фермерськими
господарствами для проведення зазначених робіт.
Кожною сільською радою затверджена та надана схема розчистки доріг
комунальної власності підвідомчих населених пунктів.
Враховуючи випадки ліквідації наслідків виникнення надзвичайних
ситуацій на дорогах в зимовий період у попередніх роках районним ГУМНС
(Тюльпа В.О.) придбано 10 м троса.
Важливим питанням є створення пунктів обігріву на територіях сільських
рад, наявності гарячого харчування та теплого одягу.
Калінін
Даньшина
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Довідка
на виїзне спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
зборів адміністративно-господарського активу району 17.09.2015
«Про підсумки збирання урожаю ранніх зернових культур 2015
року та формування структури посівних площ на 2016 рік»
Збирання ранніх зернових культур завжди є важливим етапом роботи
аграріїв нашого району і тому вимагали високого рівня організації,
відповідальності
і
скоординованої
дії
багатьох
структур.
Сільгосптоваровиробники нашого району з порозумінням віднеслися до
запровадження оптимальної структури сівозмін згідно нашої кліматичної
зони.
В 2015 році по всіх категоріях господарств було посіяно 47,9 тис.га як
озимих так і ранніх ярих зернових та зернобобових культур, що в структурі
посівних площ склали майже 52%. (128% до 2014 році або збільшилось 10,5
тис.га) Велика робота, проведена по підживленню та по догляду за цими
культурами, привела до того, що в районі повністю була відсутня їх загибель.
Таким чином до збирання підлягало 47,9 тис.га. Це викликало певні
труднощі,
адже
на
збиранні
повинно
було
задіяна
більше
сільськогосподарської техніки, в першу чергу зернозбиральних комбайнів та
автомобілів для перевезення зерна. В цьому році на полях агроформувань
району працювало 156 комбайни, 129 – власні та 27 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
2015 році господарствами району отримано рекордний для Барвінківщини
врожай ранніх зернових культур в обсязі 189,5 тис.тонн, що майже на 22,5
тисяч тонн більше валового збору ранніх зернових в минулому році.
Проводячи аналіз по культурам , то слід відмітити , що середня урожайність
ранніх зернових культур по району становить 39,3 ц/га, а урожайність
основної сільськогосподарської культури, як озима пшениця , склала 43,2 ц/га
та отримано валовий збір в обсязі 160,6 тис. тон. Майже половина зібраного
зерна – продовольче. Дещо менші
показники по іншим культурам.
Урожайність озимого ячменю склала 40,0 ц/га, озимого жита 27,9 ц/га., ярої
пшениці 20,1 ц/га, ярого ячменю 30,9 ц/га., гороху -18,0 ц/га., вівса - 14,6
ц/га.
Найперше хочеться відмітити відмітити чітку і злагоджену роботу
жниварів Агрохолдингу «Аgrogeneration» - ТОВ АФ «Подолівська»
(генеральний директор І.М.Макаревич), СТОВ АФ «Барвінківська»
(генеральний директор А.О.Пархоменко), де отримано близько 55,9 тис. тон
зерна ,що становить майже третину всього районного валового збору і при
цьому 65% зерна – продовольче.
Високі показники мають: ПОСП «Мрія» (керівник С.В.Несміян), з
гектара зібрано по 45,3 ц/га ранніх зернових. Вище середньої районної
урожайності озимої пшениці показники у СТОВ «Роль Поль» ( директор В.П.
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Зарубін)-44,0 ц/га, СТОВ «Гаврилюк» (директор О.О. Гаврилюк) -40,6 ц/га,
СТОВ АФ «Барвінківська» ( генеральний директор А.О. Пархоменко)-38,9
ц/га, ТОВ АФ «Лан» (директор О.Л.Курочкін) -38,8 ц/га. Значно покращили
результати діяльності фермерські господарства. Так, приміром у ФГ
«Несміян» (керівник С.В. Несміян) урожайність озимої пшениці становить
45,0 ц/га, ФГ «Агро-Шанс» (керівник С.Г.Ігнатенко) - 55,0 ц/га , ФГ «Мазуров
О.А.» (керівник О.А. Мазуров) -45,5 ц/га.
Очікувана структура посівних площ району у 2016 році.
Зернові всього - 49830 га (98 % до минулого року або зменшено 2030 га)
Озимі всього - 32060 га (84% до минулого року або зменшено 6,0 тис.га)
в.т.ч. озима пшениця - 31220 га (84%)
озиме жито - 780 га (90%)
озимий ячмінь - 60 га (72%)
Ярі зернові і зернобобові, всього -17770 га (129 %)
в.т.ч. ячмінь ярий -6720га (115%)
овес - 750 га (105%)
горох - 3320(102%)
кукурудза на зерно -6980 га (263%)
Технічні всього -15050 га (71%)
соняшник - 14250 га (67%)
ріпак озимий - 800 га (114%)
Картопля і овочі - 2036 га (104%)
Кормові всього -3090 га (102%)
Для
посіву
запланованих
площ
озимих
культур
по
сільськогосподарських підприємствах району потреба в насіннєвому матеріалі
складає - 5526 тонн, фактично засипано 5727 тонн , перевірено в насіннєвій
інспекції 5277 тонн (95%), з них 5277 тонн насіння кондиційного (100 %) , в
тому числі придбано 425 тонна еліти (289%).
Для проведення посівної компанії сільськогосподарські підприємства
планують закупити 3,2 тис. тон мінеральних добрив. На сьогоднішній час
закуплено 2,9 тис. тонн (90,6%). Забезпеченість засобами захисту рослин
становить 100 % .
Станом на сьогодні посіяно близько 40% запланованих площ озимих
культур. Робота в цьому напрямку продовжується.
Рой
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Довідка
на виїзне спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
зборів адміністративно-господарського активу району 17.09.2015
«Про стан підготовки галузі тваринництва до зимового періоду
утримання худоби»
Забезпечення тваринництва кормами
У 2015 році сільськогосподарськими підприємствами на період зимівлі
заготовлено сіна 1082 тонн, соломи 1171 тонн, силосу 9800 тонн. Заготовлено
кормів на період стійлового утримання в перерахунку на кормові одиниці на
одну умовну голову 34 цнт к.од..
Управлінням агропромислового розвитку спільно із спеціалістами
управління державної ветеринарної медицини та спеціалістами господарств
було проведено комісійне обстеження стану готовності тваринницьких
приміщень до зимівлі худоби. На період зимівлі 2015-2016 року підготовлено
15 тваринницьких приміщень з проведенням дезінфекції та побілкою.
Підготовка тваринницьких приміщень здійснювалась згідно з графіком
проведення робіт.
Наявність та стан збереження худоби в сільськогосподарських
підприємствах району
- в молочному скотарстві поголів'я корів становить 555 голів (+5 голів
до відповідного періоду минулого року, 101%),
- поголів'я великої рогатої худоби молочного та м'ясного напрямку
зменшилось до відповідного періоду минулого року на 199 голови і становить
1314 голів (87%).
- одержано телят - 435 голів (-126 голови або 78 % до 01.09.2014 року) в
тому числі отримано телят м'ясного напрямку 83 голови.
У вівчарстві :
- поголів'я овець складає 2133 голів (-25 голів до 01.09.2014 року, 99 %),
- приплід ягнят становить 2121 голів ( -158 голів до 01.09.2014 року 93
%),
- вихід ягнят на 100 вівцематок склав 129 голови (-3 голови, 100 %).
У свинарстві:
- поголів'я свиней складає 3981 голів (-314 голів 93% до 01.09.2015
року), з початку року одержано 5477 голови приплоду.
Динаміка виробництва продукції тваринництва.
- виробництво молока станом на 01.09.2015 року становить 1802,4
тонни, що становить 100% до рівня минулого року. Надій молока на одну
корову молочного напрямку, що була в наявності на початок року склав 3224
кг (+173 кг, 106 % до минулого року).
- вироблено м'яса 718,6 тонн, що на 85,2 т. більше до минулорічної дати
(112%). Реалізація м'яса на м'ясопереробні підприємства у живій вазі склала
620,2 тонн (+ 55 тонн або 110%).
Рой
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Довідка
на виїзне спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
зборів адміністративно-господарського активу району 17.09.2015
«Звіт сільського голови про стан виконання повноважень, делегованих
Барвінківською районною державною адміністрацією»
Виконком Грушуваської сільської ради в своїй діяльності керується
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", указами і
дорученнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій щодо
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території.
Відповідно до частини 4 статті 143 Конституції України, частини другої
ст. 76 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання
постанови Кабінету Міністрів України № 339 від 09.03.99 щодо порядку
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади на постійному контролі виконкому
Грушуваської 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 Грушуваської сільської ради входить чотири населених
пункти:
Всього на 01.01.2015 року

Назва сільського населеного пункту

господарств (одиниць)
с.Грушуваха

257

постійного населення (осіб)
722

с.Степок

39

109

296

831

ВСЬОГО:
Демографічна ситуація

2013 рік

2014 рік

8 міс. 2015 року

Народилося (осіб)

7

7

3

Померло (осіб)

11

11

7

Прибуло (осіб)

12

9

3

Вибуло(осіб)

12

6

4

Зареєстровано шлюбів (од.)

1

2

4

Поголів’я великої рогатої худоби складає 496 голова, в т.ч. корів - 269,
свиней – 191, птиці - 6808.
На території сільської ради для зручного збуту молока, виробленого у
приватному секторі, проводять збір молока ЗАТ «Балмолоко», ПП Настаченко,
ЗАТ «ФАННІ»
Станом на 01.09.2015 року у населення заготовлено понад 240 тонни
молока по ціні від 3,00 грн. за 1 літр . Сільська рада неодноразово повідомляла
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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 шість місяців поточного року доходна
частина бюджету загального фонду виконана на 141,0 %, при плані
209680 грн. надійшло 295629 грн. перевиконання склало 85949 гривень.
Виконання доходної частини бюджету Грушуваської сільської ради
за 8 місяців 2015 року
№
Найменування доходу План
План виконано Відхил.
%
п/п
на рік
на 8
(+ - )
вико
місяців
нання
1. Акцизний збір
100000 34000 57828
+ 23828
171,1
2. Єдиний податок
90000 18200 36915
+ 18715
202,8
3. Держмито
100
20
178
+ 158
890
4. Податок на нерухоме
484
+ 484
майно
5. Плата за землю
351900 157400 190759 +33359
121,2
6. Екологічний податок
50
10
67
+ 57
670
7. Адміністративні штрафи 50
50
та санкції
8 Інші надходження
9398
+9398
Усього
542100 209680 295629 85949
141,0
Плата за землю – головне джерело доходної частини сільської ради.
Платниками за землю з юридичних осіб є ТОВ АФ «Подолівська», ФГ
«Алескеров», ПППідмогильний А.М.», ПП «Підмогильний П.М.», ФО
Гриненко А.С., ПП»Підмогильний С.Л.», ФГ «Погос»ян» з фізичні особи
самостійно обробляють земельні ділянки (паї) в кількості 181 штук.
По платі за землю % виконання склав 121,2%, при плані 157400 грн.
надійшло 190759 грн.
По податку акцизний збір при плані 34000 грн. надійшло 57828 грн. %
виконання склав 171,1 %.
По державному миті при плані 20 грн. надійшло 178 грн. % виконання
склав 890 %.
По екологічному податку при плані 10 грн. надійшло 67 грн. %
виконання склав 670 %.
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Сільський бюджет по видатках загального фонду за 8 місяців
виконано на 84,7%.
КФК
назва
План
План
Факт.
Виконання
на рік
на 6 виконання
( + -)
місяців
010116 Органи
473395 270070 224249
- 45821
місцевого
самоврядування
110201 Бібліотеки
43075 18738 11937
- 6801
110204 Клуби
69000 24130 14428
- 9702
090412 Соціальний
2500
1000
1000
захист
100203 Благоустрій
39880 34080 25757
- 8323
160101 Землекустрій
3000
3000
1600
-1400
91108 Заходи
з 4000
4000
3933
-67
оздоровлення
та відпочинку
дітей
250380
19400
110103 Філармонії
13000 8500
5500
-3000
Всього
647850 363518 307804
-75114

2015 року
%
виконання
83,0

63,7
59,8
100
75,6
53,3
98,3

64,7
84,7

Стаття 29 Закону України про повноваження щодо управління
комунальною власністю на території сільради.
Комунальне майно сільської ради в оренду не здано, договора оренди не
укладалися.
На території Грушуваської сільської ради населення села Грушуваха та
Степок користуються водою з колодязів.
Стаття 30 Закону України передбачає повноваження в галузі житловокомунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування,
громадського харчування, транспорту і зв’язку.
На території сільради розташовано 5 торгівельних точок, з них 5
приватних. В магазинах задовільний асортимент товарів промислової та
продуктової груп. Хліб завозиться кожного дня . Нарікань на роботу
продавців щодо якості обслуговування, режиму роботи з боку жителів сіл
немає.
У рамках щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте
довкілля» здійснено певні заходи з повної ліквідації несанкціонованих
сміттєзвалищ побутових та інших відходів, прибирання та приведення в
належний санітарний стан прибудинкових територій, парків, дитячих,
спортивних та господарських майданчиків, кладовищ, братських могил,
вулиць, доріг, тротуарів та зупинок транспорту, на жаль відсутній паспорт на
сміттєзвалище.
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Підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності,
населенням утримуються в належному санітарному стані закріплені за
підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності
та господарювання, території, що підлягають санітарному очищенню.
Транспортне сполучення з містом:
Три рази на тиждень до районного центру їздить автобус «Барвінкове –
Червона Балка » два рази на день.
Стаття 31 передбачає повноваження в галузі будівництва.
Будівництво на території сільради не ведеться. Проводиться
роз’яснювальна та заохочувальна робота щодо розвитку приватного
будівництва житла в кредит, особливо молодим сім’ям.
Статтею 32 передбачені повноваження в сфері охорони здоров’я, освіти,
культури, фізкультури і спорту.
Медичним обслуговуванням населення на території сільської ради
займаються два заклади:
Грушуваська амбулаторія сімейної медицини, де працюють фельдшер ,
1 медична сестра,1 молодша медична сестра, ;
Степівський ФП, працює 1 медична сестра, 1 молодша медична сестра;
За поточний період 2015 року було організовано 2 виїзди спеціалістів з
благодійного
фонду
соціального
розвитку
для
проведення
медичних оглядів дітей шкільного віку, осіб пільгового контингенту та
похилого віку, під час яких оглянуто 64 школяра та 180 жителів сільської
ради.
Освіта. На території сільської ради функціонує Грушуваський НВК І-ІІІ
ступенів в селі Грушуваха, в ній працює - 18 вчителів, навчається 62 учня.
Педкадрами школа забезпечена повністю.
Діти школи забезпечені гарячим харчуванням. Молодші школярі – за
рахунок держави, старші – за кошти батьків. Ціна обіду в середньому складає
6,50 грн.
Підручниками учні забезпечені тільки на 100 відсотків , крім дітей 4 та
7 класу, які навчаються за новими державними програмами. В НВК
функціонує дошкільна група в якій перебуває 14 дошкільників.
Персонал закладу складає 2 вихователя , 1 помічник вихователя.
На території сільської ради працює два заклади культури: СБК в селі та
сільська бібліотека в селі Грушуваха. На базі сільських клубів функціонують:
любительські об’єднання.
За поточний період проведено 4 концертів, 4 вистави дитячого
мистецтва, культурно-освітніх та розважальних заходів 23. 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.
Всього земель в межах сільської ради 5591,9 га, з них землі
сільськогосподарського призначення 5055,1 га, в т.ч. рілля 3686,5 га,
багаторічні насадження – 15,0 га, сіножаті – 372,1 га, пасовища – 560,2 га,
землі під господарськими будівлями - 78,1га , дворами і прогонами - 27,5 га,
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ліси – 232,9 га, забудовані землі – 111,4 га, водний фонд – 98,4 га, в т.ч. ставки
– 3,2 га.
Розпайовані землі - 2888,6га, з них рілля 2888,6– 549 паїв, отримали
сертифікати 548, державні акти на ріллю отримали 548 чоловік. Ведеться
робота по пошуку спадкоємців приватної власності та не витребуваних паїв.
На сіножаті, пасовища та багаторічні насадження коштами світового банку
розробляється документація для виготовлення державних актів.
Зареєстровано 367 договорів оренди на земельні частки (паї), самостійно
обробляє землю 181 громадян.
Земель резерву всього - 658,1 га , в т.ч. с/г угідь - 658,1 га , з них ріллі
– 562,0 га, з них передано в оренду та постійне користування всього 586,3 га
ріллі, надано дозволи на виготовлення проектів землеустрою 72,8 га.
Земель запасу всього – 569,0 га в т.ч. с/г угідь – 531,8 га , з них ріллі
369,5 га, з них передано в оренду та постійне користування всього 195,1га,
надано дозволи на виготовлення проектів землеустрою - 143,6га.
На території сільської ради 1 ставок але в оренду не зданий з причини
малої площі водного дзеркала, руйнації греблі та висихання в літній період.
Робота землевпорядника с/р, боротьба з бур’янами, очистка лісосмуг
Спеціаліст сільської ради забезпечує проведення на території ради
земельної реформи на роздержавлення і приватизацію земель, створення умов
для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.
Здійснюють контроль за використанням та охороною земель,
додержанням
землевласниками
та
землекористувачами
земельного
законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок
відповідно до цільового призначення та умов надання.
Здійснюють облік та контроль за сплатою власниками земельних
ділянок та землекористувачами плати за землю.
Веде облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання
земельних відносин. Надає довідки фізичним та юридичними особам про
наявність земельних ділянок та їх розмір.
Несе відповідальність і здійснює контроль за узгодженням та
проведення робіт з охорони зон кабельних ліній електрозв’язку.
Проводе зміни в книгах погосподарського обліку, складають звіти в
управління статистики по даному розділу.
Проводить обстеження території сільської ради на предмет виявлення
карантинних організмів, здійснюють контроль за своєчасною боротьбою
землевласників з карантинними організмами.
На території сільської ради постійно ведеться боротьба з бур’янами,
обкошуються узбіччя доріг, вулиць, парк , прибудинкові території, території
установ та організацій. Лісосмуги очищаються від молодої порослі силами
працівників підприємств та орендарів.
Стан вирішення земельних спорів
Земельні спори вирішуються на земельній комісії по мірі надходження
заяв.
Робота з власниками земельних і майнових паїв
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З власниками земельних паїв, які самостійно їх обробляють,
проводиться робота по своєчасній сплаті земельного податку та податку на
доходи, здійснюється контроль за використанням та охороною земель,
додержанням земельного законодавства, встановленого режиму використання
земельних ділянок відповідно до цільового призначення.
Як вирішене питання по сміттєзвалищам
По сільській раді відсутні паспорти на сміттєзвалища. Плануємо при
наявності коштів виготовити паспорта.
Стаття 34 передбачені повноваження у сфері соціального захисту
населення.
Станом на сьогоднішню дату в сільській раді проживають: 4 інваліда
Великої Вітчизняної війни, 1 учасник бойових дій, 4 постраждалих
внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи, 29 учасників війни, 86 дітей
війни.
Станом на 01.09.2015 року на обліку в Барвінківському районному
центрі зайнятості знаходиться 2 чоловіка. 2 чоловіка працювали на
громадських роботах на території сільської ради, виплачено коштів в сумі
9229 грн. В бюджеті сільської ради передбачено 12630 грн. для проведення
громадських робіт.
В цьому році 76 сімей користується державною субсидією на
відшкодування житлово-комунальних послуг
Стаття 35 Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності
на території сільської ради не реалізується через відсутність таких
повноважень в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Стаття 36 Передбачає повноваження в галузі оборонної роботи.
Сільвиконком сприяє своєчасному призову громадян на строкову
військову службу. Так, по осені 2015 року до призову підлягає 11 чоловік:
с. Грушуваха – 11 чоловік
с. Степок– 2 чоловіка
Виконкомом сільської ради було забезпечено своєчасне сповіщення і
явку призовників для здачі аналізів на медичну призовну комісію та
відправлення до Збройних сил України .
Стаття 38 передбачає повноваження щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.
На 1.09. 2015 року поступило 5 звернень громадян. За цей період зі
зверненнями зверталися: 1-дитина сирота, 4 – інші.
З 5 звернень громадян, найбільш актуальні:
питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги,
отримання допомоги в УПСЗН), земельні питання та комунальної власності.
Секретарем сільської ради вчинено 40 нотаріальних дій, з них заповітів –
9, довіреностей – 31. Стягнуто державного мита 5,61 грн.
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У приміщенні сільської ради знаходиться кабінет дільничного
інспектора, облаштований необхідним інвентарем. На дверях оприлюднено
графік особистого прийому громадян.
При виконавчому комітеті сільської ради створена адміністративна
комісія, комісія по справах неповнолітніх. До адміністративної
відповідальності громадяни за поточний період не притягувалися.
При сільській раді діє 3 постійних комісії:
постійна комісія з питань планування, фінансування
та соціальних
питань. До її складу входять 3 депутата. З початку року проведено 5 засідань,
на яких розглядалися питання внесення змін до бюджету;
постійна комісія з питань АПК та земельної реформи. До її складу
входять 4 депутата. З початку року проведено 2 засідання;
постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики До її
складу входять 3 депутатів. Проведено 2 засідання.
Постійна комісія з питань освіти,охорони здоров»я, культури . До її
складу входять 3 депутати.
За 8 місяців поточного року проведено
6 засіданнь сесії сільської ради. Питання, які піднімалися на сесії – це
питання, що стосуються внесення змін до місцевого бюджету ради, земельні
питання, затвердження Програм по транспорту, культурі, соціального захисту.
8 засідань виконавчого комітету. Розглядали питання благоустрою
населених пунктів, проведення Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», про
роботу дошкільних навчальних закладів, про роботу із зверненнями громадян,
про літній відпочинок дітей та інше.
Діловодство в сільській раді ведеться згідно номенклатури, погодженої
в лютому місяці 2014 року секретарем експертно-перевірної комісії
Державного архіву Харківської області. Відповідальна за діловодство в
сільській раді секретар сільської ради. Впорядковано документи та передано їх
до архівного відділу Барвінківської райдержадміністрації по 2010 рік
включно.
Проблемними питаннями для населення сільської ради є питання ціни
на молоко . Зайняте населення складає 14% від населення працездатного віку.
Тому половина громадян займається в особистому підсобному господарстві,
утримують корів та живуть за рахунок зданого молока та оброблення власних
земельних паїв. Дороги по селам Грушуваха та Степок потребують ремонту.

Маслов

26

Довідка
на виїзне спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
зборів адміністративно – господарського активу району 17.09.2015
«Звіт міського голови про стан виконання повноважень,
делегованих Барвінківською районною державною адміністрацією»
Місто Барвінкове знаходиться на площі 2529,5 га
Населення складає 9,582 тис.чол.
Орган місцевого самоврядування складається:
Міська рада – 36 депутатів та апарат виконавчого комітету - 15
чол.,
в т.ч. апарат виконавчого комітету - 14 чол.
обслуговуючий персонал - 3 чол.
Згідно до вимог діючого законодавства виконавчий комітет
міської ради проводить відповідну роботу в частині делегованих
виконавчою владою повноважень, а саме:
Відповідно до ст. 27
Міськвиконкомом
виконувалися
раніше
розроблені
та
затверджені програми:
питна вода України на 2006-2020 роки
реформування та розвитку житлово-комунального господарства
міста Барвінкового на 2010-2014 роки, та на період 2015-2016р.р.,
програма охорони навколишнього середовища м. Барвінкового на
2011-2015роки та на перспективу до 2020 року,
програма озеленення м. Барвінкового на 2011-2015 роки,
програма енергозбереження житлово-комунального господарства м.
Барвінкового на 2011-2015 роки,
програма розвитку та реконструкції вуличного освітлення міста
Барвінкового на 2011-2015 роки,
програма газифікації міста Барвінкового на 2011-2015 роки,
програма сприяння та функціонування об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків на території м. Барвінкового на 2011-2015
роки,
програма обслуговування, утримання та розвитку дорожнього
комплексу м. Барвінкового на 2011-2015 роки,
програма соціально-економічного та культурного розвитку міста
Барвінкового на 2011-2012 роки та на період до 2015 року,
програма забезпечення житлом та поліпшення житлових умов
населення м. Барвінкового на 2012-2015 роки,
програма поводження з твердими побутовими відходами на
території м. Барвінкове на період 2012-2015 роки,
програма розробки
(оновлення) містобудівної документації
Барвінківської міської ради на 2012-2015 роки,
програма розвитку фізичної культури і спорту на території м.
Барвінкове на період 2012 – 2015 роки,
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програма забезпечення пожежної безпеки на території м. Барвінкове
на період 2013-2017 роки,
В 2015р. розроблено програми:
Профілактика правопорушень в м. Барвінкове на 2015 -2019 роки,
Програма фінансового забезпечення дошкільних навчальних
закладів освіти м. Барвінкове на 2015 рік.
Проведено розгляд заходів щодо стабілізації водопостачання та
покращення якості води. Внесено поправки та пропозиції до них.
Затверджені річні титули КП «Благоустрій» на виконання робіт по
благоустрою міста, по капітальному ремонту житлового фонду міста, по
ремонту, обслуговуванню та утриманню доріг.
Відповідно до ст.28
Здійснювався постійний контроль за наповненням доходної
частини бюджету. Відповідно до розроблених заходів, проводилася робота
щодо його наповнення. Доходна частина виконана на 102%. Не
виконується наповнення бюджету - це прибутковий податок.
Проводився контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів
до бюджету підприємствами і організаціями незалежно від форм
власності.
Відповідно до ст. 29
На
засіданнях
виконавчого
комітету
протягом
року
заслуховувалися:
Звіт про підсумки роботи міськвиконкому зі зверненнями громадян
за 2014 рік.
Звіт адміністративної комісії міськвиконкому за роботу в 2014році.
Про стан утримання доріг комунальної власності в м. Барвінкове.
Про
затвердження Плану
заходів
виконавчого
комітету
Барвінківської міської ради та комунальних підприємств міста до роботи в
осінньо-зимовий період 2015 – 2016р.р.
Про хід підготовки житлово-комунального господарства до роботи
в осінньо-зимовий період 2015-2016р.р.
Звіт про підсумки виконання заходів щодо проведення санітарноекологічного двомісячника по благоустрою території.
Затвердження заходів щодо проведення санітарно-екологічного
двомісячника по благоустрою території міста.
Про
організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей
дошкільних навчальних закладів міста.
Про затвердження списків дітей шкільного та дошкільного віку.
Про хід виконання заходів з підготовки комунальних підприємств
міста та ДНЗ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015р.р.
Про хід виконання заходів з підготовки КП «Благоустрій» до
роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016р.р.
Про стан вуличного освітлення.
Про затвердження переліку та види суспільно-корисних робіт для
виконання покарань засудженими до громадських робіт у 2015 році.
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Про організацію проведення оплачуваних громадських робіт у 2015
році.
Про затвердження плану діяльності виконавчого
комітету
Барвінківської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2014рік.
Проведена інвентаризація житлового фонду територіальної громади
міста.
Проведена інвентаризація майна міської громади, переданого в
тимчасове безоплатне користування ХОКП «ДРІТ».
Відповідно до ст. 30
Здійснювався контроль за належним утриманням та ефективною
експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства, за якістю
наданих комунальних послуг населенню.
Проводиться облік громадян, які відповідно до законодавства
потребують поліпшення житлових умов. На квартирному обліку
перебувають станом на 01.09.2015р. – 69 чол. Поставлено на квартирний
облік для поліпшення житлових умов - 1 чол.
Розглядалися та вирішено ряд питань щодо водопостачання та
водовідведення. Проводився контроль за якістю питної води.
Постійно здійснювалася робота по благоустрою території міста,
озелененню, підтриманню в належному стані місць масового відпочинку
населення. Постійно ведеться контроль санітарного стану території міста.
Проведено закріплення прилеглих територій для благоустрою за
підприємствами та установами міста. Стабілізується робота вуличного
освітлення, де встановлено 66 лічильника е/енергії та підключено до них
428 ліхтарів, які освітлюють вулиці та провулки міста в нічний час.
Відповідно до ст. 31
Надані відповідно до законодавства дозволи:
на газифікацію індивідуальних житлових будинків ( 3 шт.),
на
підключення
індивідуальних
житлових
будинків
до
центрального водогону міста ( 3 шт.)
на отримання технічних умов та розробки проекту індивідуального
теплопостачання і відокремлення від мереж централізованого опалення в
житлових будинках ( 3 шт.)
присвоєння та впорядкування поштових адрес ( 3 шт.)
на встановлення тимчасових споруд Відповідно до ст. 32
Проведена робота комісії по опікунській раді щодо клопотання
перед Барвінківським районним судом щодо призначення опікунів над
недієздатними особами ( 3шт.)
Відповідно до ст..33
Здійснювався
контроль
за
додержанням
земельного
та
природоохоронного законодавства.
Проведена відповідна робота спірної комісії при міськвиконкомі по
вирішенню спірних земельних питань ( ______шт.)
Проводилося погодження проектів землеустрою ( _____шт.)
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Відповідно до ст. 34
Надана одноразова
матеріальна допомога малозабезпеченим
громадянам міста на вирішення соціально-побутових проблем ( 54 чол.)
Проведена організація оплачуваних громадських робіт для осіб
зареєстрованих, як безробітні, які були задіяні на санітарному очищенні
території міста ( 70 чол.)
Проводилася робота по бронюванню робочих
місць на
підприємствах організаціях та установах різних форм власності.
Виділялася матеріальна допомога на поховання безробітних
громадян міста ( 11 чол.)
Відповідно до ст. 38
Проведено розгляд звернень громадян ( 122 звернення, де 7
звернень розглянуто на особистому прийомі у в.о. міського голови),
здійснено контроль за станом цієї роботи і на підприємствах житловокомунального господарства міста.
Адміністративною комісією на
засіданнях проведено розгляд
справ щодо адміністративних правопорушень. В 2015р. проведено 1
засідання, розглянуто 1 правопорушник.
Слід зазначити, що делеговані повноваження, з боку держави не
мають фінансового забезпечення, що значно ускладнює роботу по їх
виконанню.
Неузгодженість діючого законодавства щодо органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування призводить до дублювання цих
повноважень.
Бало
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Довідка
на виїзне спільне засідання колегії районної державної адміністрації та
зборів адміністративно – господарського активу району 17.09.2015
«Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2015 року
та завдання на 2016 рік»
За даними Головного управління статистики у Харківській області
станом на 01.01.2015 в районі мешкають 2503 дитини оздоровчого віку.
Із загальної кількості дітей у поточному році в районі оздоровленням та
відпочинком охоплено 2470 дітей, або 98,6 % від загальної кількості (у 2014
році показник становив 91,7%).
Питання «Про підготовку до оздоровлення і відпочинку дітей влітку
2015 року» розглядалося на нараді керівників загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів у квітні 2015 р., на нараді з питань організації
оздоровлення та відпочинку дітей влітку під головуванням голови районної
державної адміністрації у квітні 2014 р.
Влітку 2015 року мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
району склав заклад оздоровлення та відпочинку дітей «Барвінок», у якому
оздоровлено 133 дитини (у 2014 – 66 дітей). БРПЗОВД «Барвінок» працював
у 2 зміни. Протягом першої оздоровчої зміни (10.06. – 30.06.2015 р. )
оздоровлено 68 дітей району. 65 путівок на третю зміну
(01.08. –
21.08.2015 р.) придбані Департаментом у справах молоді та спорту
Харківської обласної державної адміністрації.
Не залишилося поза увагою оздоровлення дітей дошкільного віку. В
санаторному режимі працювали всі 12 ДНЗ та 5 груп при НВК, в яких
оздоровилося 635 дошкільників (100%). З бюджетів міської та сільських рад
використані кошти на збільшення вартості харчування на 10% під час
оздоровлення дітей в дошкільних навчальних закладах. Середня вартість
харчування однієї дитини на день в оздоровчий період склала 13,75 грн.
Загальна кількість оздоровлених дітей в оздоровчих та санаторнокурортних закладах Харківської області та за її межами в 2015 році становить
328 дітей.
Особлива увага під час проведення оздоровчої кампанії традиційно
приділялася дітям соціально незахищених категорій. Усього в районі
проживають 1403 дітей, які належать до пільгових категорій згідно із Законом
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Протягом звітного періоду
за рахунок коштів бюджетів різних рівнів, а також залучених коштів
оздоровлено та охоплено відпочинковими послугами:
- 72 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 22 дітей-інвалідів;
- 348 дітей з багатодітних сімей;
- 175 дітей з малозабезпечених сімей;
- 16 дитини, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;
- 109 обдарованих і талановитих дітей;
- 398 дітей диспансерної групи;
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- 247 дитина працівників агропромислового комплексу та соціальної
сфери села.
Не залишилось поза увагою оздоровлення внутрішньо переміщених
дітей, протягом 2015 року оздоровлено 27 дітей. Послугами з оздоровлення
забезпеко 2 дітей, батьки яких беруть участь у проведенні АТО.
Загальний відсоток охоплення дітей пільгових категорій послугами з
оздоровлення та відпочинку складає 98,8% (в 2014 році – 97,2%).
За оперативними даними протягом звітного періоду на організацію
оздоровлення дітей було залучено 1 488 тис. 100 грн. у т.ч.:
- 283 тис. 22 грн. з місцевого бюджету;
- залучено 1 204 тис. 880 грн. позабюджетних коштів, маються на увазі
кошти батьків, спонсорів, підприємств, профспілок;
За рахунок бюджетних коштів оздоровлено 56 дітей (50 дитини у
2014 році): з бюджетів різних рівнів на закупівлю путівок у 2015 році
використано 220,22 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
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можливостей ставка, лісу (свято біля води «В гостях у Нептуна», похід-гра
«Екологічна стежина», гра-експрес «Знавці природи», акція «Чисте джерело»).
Вагоме значення в житті закладу мають масові заходи. Традиційними
для закладу є пізнавальні конкурсно-розважальні програми, тематичні вечори
відпочинку, різноманітні ігри. У «Барвінку» протягом зміни проводилися:
«Вогник дружби», «КВК», «Смійтесь на здоров’я», «Знімається кінофільм»,
«Мелодія двох сердець», «Українське весілля», «На балу у Попелюшки»,
акція «Гість із Червоної книги» і багато інших.
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 2016 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

