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ХХVІ позачергова сесія районної ради
Районна рада інформує
ХХVІ позачергова сесія районної ради VІІ
скликання відбулася 20 червня.
На черзі денній розглядався ряд нагальних питань.

В ході роботи сесії депутатами були внесені зміни
до комплексної Програми
соціального захисту населення на 2016-2020 роки
та до Програми фінансової підтримки Близнюківського районного спеціалізованого комунального
підприємства
«ГОСПОДАР» на 2018-2020 роки.
Також було внесено зміни
до «Програми удосконалення медичної допомоги
населенню Близнюківського району та депутати одностайно надали згоду на
співфінансування проекту
«Створення комплексної
системи благоустрою населених пунктів в Близнюківському районі Харківської області» за рахунок
коштів районного бюджету.
На сесії презентовано проект освітньо-культурного
центру в рамках єдиного
освітньо-культурно-спортивного простору в селі
Садове, то депутати і в
цьому питанні злагоджено
проголосували, надавши
згоду на співфінансування
цього проекту. Традиційно
внесено зміни до рішення
про районний бюджет на
2018 рік. Так, за рахунок
цільових субвенцій від
сільських та селищної рад
збільшено доходи та видатки загального та спеціального фондів районного
бюджету на суму 844,7 тис.
грн. Тобто, відділу освіти,

молоді та спорту виділено
576,8 тис.грн. на надання
дошкільної освіти, на загальноосвітні школи, на надання позашкільної освіти
позашкільними закладами
освіти, на утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
та організацію підвозу учнів; відділу економічного
розвитку і торгівлі 112,0
тис.грн. на фінансування КНП «Близнюківський
РЦПМД» та КП «Близнюківська ЦРЛ» і проходження експертизи проекту
«Реконструкція комплексу будівель комунального
підприємства «Близнюківська центральна лікарня»;
Близнюківській районній
раді в сумі 41,4 тис.грн на
виконання «Програми фінансової підтримки КП
« ГО С П ОД А Р » ; в і д д і л у
культури та туризму 114,5
тис.грн. на забезпечення
діяльності бібліотек та надання спеціальної освіти
школами естетичного виховання. Також збільшено
доходи та видатки загального і спеціального фондів районного бюджету за
рахунок субвенцій з обласного бюджету в сумі 7682,7
тис.грн., а саме:
- відділу освіти, молоді
та спорту на забезпечення
якісної, сучасної, доступної освіти «Нова українська школа» для закупівлі

дидактичних
матеріалів,
сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного
контенту для початкових
класів «Нової української
школи» - 653,0 тис.грн.;
- відділу освіти, молоді
та спорту для підготовки
тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які
навчатимуть першокласників у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів
вчителів закладів середньої
освіти з інклюзивним та
інтегрованим навчанням,
заступників директорів закладів середньої освіти з
навчально-виховної роботи
у початкових класах, вчителів іноземних мов, які
навчатимуть першокласників в 2018/19 н.р., тощо
– 68,2 тис.грн.;
- відділу освіти, молоді та спорту на підтримку
осіб з особливими освітніми потребами - 276,1 тис.
грн.;
- відділу освіти, молоді
та спорту на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми
потребами для оснащення
кабінетів інклюзивно-ресурсного центру - 191,2
тис.грн.;
- службі у справах дітей для надання субвенції
радам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення
житлом дітей-сиріт, осіб з
їх числа – 1324,2 тис.грн.,
а саме: Башилівській сіль-

раді -330,0 тис.грн., Бурбулатівській- 276,0 тис.грн.,
Острівщинській-415,2 тис.
грн., Семенівській – 303,0
тис.грн.;
- відділу економічного
розвитку і торгівлі на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
52,9 тис.грн.;
- управлінню соцзахисту
населення на проведення
санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб,
на яких поширюється дія
відповідних Законів україни, - 204,7 тис.грн. та на
проведення лікування громадян, які постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС,
віднесених до І категорії, 88,7 тис.грн.;
- відділу містобудування
та архітектури для надання відповідних субвенцій
Криштопівській сільраді та
Близнюківській селищній
раді на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування,
місцевого значення, вулиць
і доріг комунальної власності у населених пунктах- 3779,4 тис.грн., а саме:
Криштопівській сільській
раді на капітальний ремонт
дороги по вул.Гагаріна с.
Миколаївка Друга -199,0
тис.грн., Близнюківській
селищній раді на капітальний ремонт дороги по вул.
Ткаченка - 1183,2 тис.грн.,
по вул. Першотравневій
- 1496,6 тис.грн., по вул.
Пушкіна – 900,6тис.грн.;
- на співфінансування
міні-проектів–переможців

Благодійники зіграли
в футбол у Близнюках
благодійність
У товариському матчі з міні-футболу зустрілися працівники центрального офісу Благодійного
фонду соціального розвитку Харківської області
та регіонального представництва Фонду у Близнюківському районі. Гра відбулася 22 червня на
центральному районному стадіоні ім.М.Биченка
в Близнюках.
Подивитися матч зібралося багато вболівальників, адже
гра вийшла видовищною та захоплюючою, інтрига зберігалася до останніх хвилин. Господарі поля одразу почали
потужно атакувати та певний час вели у рахунку. Гості з
Харкова, які не очікували такого натиску, поступово зрів-

встановленню
дружніх
відносин і порозумінню, зазначає Євген Шаповал,
голова правління Благодійного фонду соціального розвитку Харківської
області. - Команда Близнюків дуже сильна, зіграна, але ми теж виглядали
гідно і тому задоволені своєю грою. Чекаємо близнюківців на матчі-відповіді у Харкові!».
«Ми вдячні своїм харківським колегам за те, що приїхали до нас і влаштували справжнє свято футболу. Завжди приємно мати справу з гідним суперником, відчувати
азарт. Це була дійсно товариська гра, після якої ми пішли
з поля ще більшими друзями. Будемо раді зустрітися на

обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом
в майбутнє» 1044,3 тис.
грн., а саме:
відділу освіти, молоді
та спорту для Софіївського ДНЗ на проект «Тепло в
садочку, любов від людейзапорука здоров’я наших
дітей» -107,6 тис.грн., Острівщинській філії Близнюківської ЗОШ на проект
«Школа наша, як світлиця! А покрівля не годиться»-148,7 тис.грн., Близнюківській школі на проект
«Застосування
інформаційно-комунікативних технологій- засіб формування
ключових компетентостей
молодших школярів»-147,2
тис.грн.,
Олексіївській
ЗОШ на проект «Комп’ютерний клас- центр інформаційної освіти» - 80,4
тис.грн.; відділу культури
і туризму для Софіївської
бібліотеки на проект «Модельна бібліотека – впевнений крок до розвитку
успішної громади» -114,0
тис.грн.; Криштопівській
сільраді на проект «Відновлення вуличного освітленя- життєва необхідність
села»- 149,1 тис. грн.., Софіївській сільраді на проект «Вуличне освітлення –
запорука безпеки та ознака
добробуту» -148,6 тис.грн.,
- Квітневій сільраді на
проект «Світла вулиця-запорука добробуту й розвитку громади» - 148,7 тис.
грн..
Депутати районної ради
підтримали
пропозицію
щодо виділення із районного бюджету коштів в
сумі 3,2 тис.грн. для опла-

ти витрат, пов’язаних з отриманням ліцензії на право
трансляції FM – радіо в
районі, інших дозвільних
документів, погоджень з
цього питання.
Ще затвердили перерозподіл коштів між головними розпорядниками.
На сесії було прийнято
рішення про укладання
строкових трудових угод з
директорами Криштопівського та Близнюківського
ліцеїв. В зв’язку зі зміною
статусу
Близнюківської
школи на ліцей, затверджено Положення про філію
КЗ «Близнюківський ліцей
Близнюківської районної
ради Харківської області»
та змінено назви Бурбулатівської, Острівщинської,
Квітневої філій Близнюківської школи на філії
Близнюківського
ліцею.
Прийнято рішення про
утворення Самійлівського
освітнього округу.
На
посаду
директора комунальної установи
«Близнюківський територіальний центр соцобслуговування» призначено Наталію Дернову за строковим
договором.
В розділі «Депутатські
запити» депутат районної
ради Кременчуцький Олександр звернувся з запитом
до Лозівської філії Харківського облавтодору з проханням вжити заходи щодо
ліквідації порослі дерев на
узбіччі дороги в напрямку
села Вишневого, бо проїзд
двох зустрічних автомобілів на дорозі стає неможливим.
Б.Мухін
радник голови райради

Липневі
нововведення
На часі
З першого липня українців
лікуватимуть по-новому

Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що з 1 липня 149 медичних установ
почнуть співпрацю з Національною службою здоров’я
України. «З 1 липня вони почнуть працювати за новими
правилами. Вперше сімейні лікарі, терапевти і педіатри
мають чіткий перелік послуг, які вони повинні надавати,
а держава буде оплачувати ці послуги відповідно до встановлених тарифів та коригуючих коефіцієнтів», - пояснила Супрун. Обслуговуються в таких медичних установах 8 млн. українців. «На 149 закладів, з якими сьогодні
укладені договори, на друге півріччя буде виділено
близько 1,5 млрд грн. Інші заклади охорони здоров’я, як
і раніше, будуть і надалі фінансуватися через механізм
субвенції», - розповіла Супрун.
В установи першої хвилі увійшли всі медустанови
Києва, кількох обласних центрів - Вінниця, Полтава і
Черкаси, і великих міст - Кривий Ріг і Кременчук. Повний
перелік договорів буде розміщений на сайті Національної
служби здоров’я за посиланням http://nszu.gov.ua.
В кінці липня Національна служба здоров’я оголосить наступну хвилю підписання договорів з установами, що надають первинну медичну допомогу. Для того,
щоб підписати договір і отримувати фінансування за
новою моделлю, медустанови повинні стати комунальними некомерційними підприємствами, підключитися
до електронної системи охорони здоров’я і підписувати
декларації пацієнтів про вибір лікаря первинної медичної
допомоги.

Соціальні стандарти
перерахують

няли рахунок, а згодом стали вигравати. Втім, близнюківська команда дала гідну відсіч та знову вирвалася уперед.
Доля матчу визначилася в останні хвилини, коли харків’яни забили вирішальний гол і зрівняли рахунок – 8:8.
«Боротьба вийшла вкрай напруженою, тож фінальний
результат цілком справедливий. У цьому матчі всі переможці, тому що футбол завжди об’єднує людей, сприяє

полі знов – тепер вже у Харкові», - каже представник
Фонду у Близнюківському районі Андрій Воронкін.
Гості та господарі футбольного поля обмінялися подарунками і, звичайно, зробили фото на згадку. А гарний
настрій, позитивна енергія та нові знайомства тільки додали наснаги благодійникам на добрі справи.
В. ЛУКАС

Мінімальну пенсію в липні підвищать з 1373 до 1435
грн. Таке підвищення торкнеться близько мільйона
українців (ті, хто зараз отримує менше 1435 грн). Ті
українці, які виконали вимогу щодо стажу, вже зараз отримують пенсію у розмірі не нижче 40% від мінімальної
зарплати. На даний момент це 1489 грн.
Також підвищать і загальний показник прожиткового
мінімуму – з 1700 до 1777 грн.

