
    

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10 
 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної державної адміністрації  

та Координаційної ради з питань охорони здоров’я та медичного  

обслуговування населення району 
 

від 26 листопада 2012 року 
 

1. СЛУХАЛИ:   про хід виконання Програми економічного та соціального 
розвитку району на 2012 рік за 9 місяців 2012 року. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання виконання Програми економічного і соціального 

розвитку Нововодолазького району на 2012 рік за 9 місяців 2012 року, колегія 

районної державної адміністрації відмічає, що робота районної 

держадміністрації протягом січня-вересня 2012 року зосереджувалась на 

реалізації стратегічних завдань щодо вирішення проблем в економіці, 

соціальній сфері та ряду інших. 

За підсумками 9 місяців поточного року: 

Обсяг реалізованої промислової продукції збільшився проти відповідного 

періоду минулого року на  25,4 %, а  обсяг реалізованої продукції на 1 особу  - 

на  26,8 %.  

Виробництво продукції в діючих цінах збільшилось на 23 млн. 486,2 

тис.грн. або на 14%. 

Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства збільшився 

на 20 % до минулого року, в т.ч. по продукції рослинництва – на 32%, по 

продукції тваринництва – на 9%. 

Порівняно до 1 жовтня 2011 року чисельність корів збільшилась на  7 голів  

(на 0,7%), свиней – на  883 голови  (на 36%); птиці – на 84,2 тис. голів (на 43%). 

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) виробництво м’яса та  

молока зросло  на 14,6% і на 38,9% відповідно. 

Продуктивність корів зросла на 898 кг, або на 30%. 

Збільшились проти минулого року обсяги реалізації сої на 66,3%, насіння 

соняшнику – на 47,3%, зернових – на 26,3%, яєць – на 0,6%. 

Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг вантажних 

перевезень збільшився на 20,3%. Вантажообіг збільшився на 11,2%. 

Дорожніми організаціями виконано робіт на 14% більше минулого року. 

Проведено поточний ремонт комунальних доріг в 17-ти населених пунктах 

на суму 579,4 тис. грн., в т.ч.: 107 тис. грн. – кошти спонсорської допомоги; 

239,4 тис.грн. –власних коштів сільських рад, 233,0 тис. грн. – кошти 

державного бюджету. 
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Відремонтовано 38 колодязів загального користування в 7-ми 

населених пунктах за кошти місцевих бюджетів та спонсорських коштів (11,3 

тис. грн.). 

Частково замінені віконні блоки в Нововодолазькому ліцеї, дошкільному 

навчальному закладі «Казка» за рахунок коштів селищного бюджету (192,7 тис. 

грн.), поточно відремонтовані приміщення навчальних закладів за кошти 

районного бюджету (190,0 тис. грн.), за бюджетні кошти також здійснено 

ремонти покрівель в Сосонівському, Комінтернівському, Мелихівському 

навчально-виховних комплексах (152,2 тис. грн.). 

В рамках належної підготовки до опалювального періоду 2012-2013 років за 

рахунок коштів Нововодолазької селищної ради збудована котельня для 

опалення дитячого садку «Казка» та переобладнано адміністративну будівлю 

ради на суму 418 тис. грн. 

До кінця року планується освоїти кошти НАК «Нафтогаз України» в сумі 

661,9 тис.грн. на закінчення газифікації с. Бахметівка, на сьогоднішній день 

освоєно 120,0 тис. грн. 

Від суб`єктів господарської діяльності району одержано доходів до 

бюджетів всіх рівнів на 44% більше відповідного періоду минулого року. 

Власних і закріплених доходів до бюджету району надійшло 23 млн. 238,4 

тис.грн., що складає 138,4% до уточненого плану затвердженого місцевими 

радами за звітній період та 107,1% доходів минулого року. 

Офіційний рівень безробіття станом на 01.09.2012 року зменшився у 

порівнянні з минулим роком на 1,9%. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-серпень 

збільшилась на 16,5% проти відповідного періоду минулого року. 

Середньомісячний розмір пенсії  в порівнянні з  відповідним періодом 

минулого року збільшився на 1,5%. 

Галузь охорони здоров`я профінансована на 38,4% більше проти минулого 

року, галузь освіти – на 26,7% більше, галузь культури – на 31,2% більше, 

галузь фізичної культури та спорту – на 27% більше. 

Разом з тим, зменшився валовий збір зерна на 9,7% проти відповідної дати 

попереднього року. 

На 14,3% скоротились площі посівів озимих на зерно і зелений корм під 

урожай 2013 року, у т.ч. озимих на зерно –на 14,4% менше.  

Зменшилось виробництво яєць на 8%. 

Не вирішено проблему збільшення пасажирських перевезень (спад -  на 

68%), пасажирообігу (спад – на 48%). 

Станом на 01.10.12 недоїмка по збору до Пенсійного фонду збільшилась в 

порівнянні з початком року на 33,1 тис. грн. або на 4%. 
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Виходячи з вищевикладеного та з метою подолання негативних 

тенденцій, що спостерігаються в галузях економіки, колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне: 

1. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації забезпечити безумовне виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Нововодолазького району на 2012 рік, 

затвердженої рішенням ХІІ сесії VІ скликання районної ради від 29 лютого 

2012 року. 

2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації  

(Ляшенко А.Г.):: 

2.1. Забезпечити ефективне і в повному обсязі використання коштів 

державного бюджету, що надходять для фінансової підтримки підприємств 

агропромислового комплексу.  

2.2. Сприяти подальшому збільшенню чисельності всіх видів 

сільськогосподарських тварин, підвищенню рівня їх продуктивності та 

належного проведення зимівлі худоби. 

3. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району 

(Красовський М.В., Шахіяров О.О., Кладченко В.О.): 

3.1. Вжити рішучих заходів щодо забезпечення надання житлово-

комунальних послуг належної якості; належного обслуговування житлових 

будинків; повного розрахунку споживачів за отримані послуги, а 

підприємствами галузі – за спожиті енергоносії; посилення претензійно-

позовної роботи з неплатниками.  

3.2. Продовжити роботу щодо приведення діючих тарифів на житлово-

комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво 

цих послуг, при цьому не допускати необґрунтованого підвищення тарифів на 

житлово-комунальні послуги. 

3.3. Проводити роботу з розробки оптимізованих схем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення з урахуванням перспективного розвитку 

кожного населеного пункту. 

4. Рекомендувати Нововодолазькій міжрайонній державній податковій 

інспекції (Каріх І.В.), головам сільських і селищних рад вжити жорсткі заходи 

по ліквідації недоїмки до всіх рівнів бюджету. 

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нетецька В.І.): 

5.1. Переглянути показники видаткової частини бюджетів з метою 

обмеження непершочергових, капітальних та інших видатків, які можливо 

скоротити і спрямувати їх на заробітну плату та оплату енергоносіїв, а також 

забезпечити спрямування вільних залишків коштів місцевих бюджетів і 
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перевиконання доходної частини, у першу чергу на заробітну плату та 

енергоносії. 

5.2. Проаналізувати мережу бюджетних установ, штати та контингенти і 

внести пропозиції для їх оптимізації. 

5.3. Рекомендувати обмежити заохочувальні виплати в органах місцевого  

самоврядування. 

5.4. Не допускати зростання дебіторської та кредиторської заборгованості в 

місцевих бюджетах району. 

6. Рекомендувати Управлінню Пенсійного фонду України в 

Нововодолазькому районі (Воровік Л.В.) посилити контроль за здійсненням 

своєчасних і в повному обсязі поточних платежів і погашенням боргів до 

Пенсійного фонду. 

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

(Мосенцев М.В.): 

7.1. Забезпечити контроль за своєчасним дотриманням нових державних 

мінімальних гарантій в оплаті праці. 

7.2. Вимагати від керівників підприємств безумовного виконання вимог 

законодавства щодо оплати праці. 

7.3. Систематично вивчати стан оплати праці, причини, що стримують її 

зростання або зумовлюють падіння. 

7.4. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців і 

населення щодо переваг легальної зайнятості, виконання трудового 

законодавства, забезпечення гарантій державного соціального захисту від 

безробіття. 

8. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Іващенко Л.М.): 

8.1. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення необхідних обсягів 

фінансування за рахунок усіх джерел фінансування на проведення ремонтів 

будівель закладів освіти та ремонтів опалювальних систем, на подальшу 

комп'ютеризацію та інформатизацію закладів освіти райдержадміністрації. 

8.2. Забезпечити гарантований та безпечний підвіз учнів і вчителів до шкіл. 

8.3. Вжити всіх необхідних заходів щодо розвитку дитячо-юнацького 

спорту, сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів району у 

змаганнях усіх рівнів. 

9. Головному лікарю КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» (Шапран А.Б.):   

9.1. Вжити заходів щодо залучення позабюджетних коштів для покращення 

матеріально-технічного стану закладів охорони здоров`я, насамперед тих, що 

розташовані в сільській місцевості (будівлі, медичне обладнання, 

автотранспорт, телефонний зв’язок).  
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9.2.Забезпечити доукомплектування фізичними особами-лікарями 

сільських закладів охорони здоров`я. 

10. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Несміян В.В.) 

активізувати  роботу зі  створення прийомних сімей, забезпечити умови щодо 

пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування громадянами України. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови 

райдержадміністрації відповідно розподілу обов’язків. 
 

/прийнято одноголосно/ 
 

2.СЛУХАЛИ: про хід виконання «Програми розвитку мережі шкіл 

сприяння здоров’ю у Нововодолазькому районі «Здорові діти – здорова 

нація» на 2011-2015 роки. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши та обговоривши стан виконання Програми розвитку 

мережі шкіл сприяння здоров’ю „Здорові діти – здорова нація” на 2011-2015 рр, 

колегія районної державної адміністрації відмічає, що з метою реалізації 

державної політики щодо зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, 

подальшого розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю, пріоритетом  яких є 

збереження і зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді, формування у 

підростаючого покоління позитивної мотивації до здорового способу життя, а 

також залучення якнайширшого кола державних установ, організацій, 

батьківської громадськості до вирішення завдань збереження здоров'я нації, 

формування культури здоров'я населення та здійснення профілактичної роботи 

негативних проявів у молодіжному середовищі відділ освіти Нововодолазької 

райдержадміністрації проводить відповідну роботу. 

На виконання програми в загальноосвітніх навчальних закладах району 

проводиться робота щодо зміцнення фізичного і духовного здоров'я та 

формуванню навичок здорового способу життя у дітей. У закладах освіти 

оформлені папки з нормативними документами, витримуються санітарно-

гігієнічні вимоги, проводиться систематичне медичне обстеження учнів. 

Складено оптимальний розклад уроків та перерв, який затверджено районною 

СЕС. Впроваджуються здоров’язбережувальні програми, введені додаткові 

уроки з фізичної культури.  

Продовжується робота щодо розширення мережі шкіл сприяння здоров'ю. 

У районі 9 навчальних закладів мають статус школи сприяння здоров'ю: 

Нововодолазький ліцей, Нововодолазький НВК, Нововодолазька гімназія, 

Старовірівська ЗОШ І-ІІІ ст., Липкуватівський НВК, Ватутінська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Охоченська ЗОШ І-ІІІ ст. У 2012 році до обласної мережі Шкіл сприяння 
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здоров'ю включено Новоселівський НВК та ДНЗ Навчального центру 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту населення МНС України. 

Створенню комфортних умов навчання у зазначених закладах сприяє 

інтеграція освітньо-виховної та здоров’язбережувальної діяльності, системний 

підхід до збереження та зміцнення здоров’я школярів. Робота в цьому напрямку 

не обмежується проведенням конкурсів, періодичними медичними, 

профілактичними оздоровчими заходами, – вона органічно вплітається в 

щоденну канву звичайного життя освітнього закладу, створюючи ситуацію 

позитивної взаємообумовленості здоров’я і навчання, коли навчально-виховна 

діяльність сприяє покращенню здоров’я дітей, а гарні показники здоров’я дітей 

підвищують ефективність освітнього процесу. 

Педагогічними колективами шкіл сприяння здоров’я здійснено ряд освітніх 

інновацій, які якісно змінили мету, структуру, зміст, технології навчання: 

-здоров’язберігаючі підходи використовуються в усіх видах діяльності 

освітніх закладів: розробки уроків здоров’я, виховні години, батьківські збори; 

-принципи здоров’язбереження лягли в основу навчально-виховної 

діяльності педагогів; 

-з позицій здоров’язбереження планується навчальне навантаження учнів, 

продумується оформлення школи; 

-організована медико-психологічна служба здоров’я (Нововодолазький 

ліцей, Нововодолазька гімназія, Нововодолазький НВК,  Старовірівська ЗОШ І-

ІІІ ступенів);  

-розробляється комплекс заходів щодо підтримки фізкультурно-

оздоровчих програм. 

 В літній період працюють оздоровчі табори з денним перебуванням, для 

учнів початкової школи та дітей пільгової категорії організоване гаряче 

харчування.  

 З метою виявлення тенденції у стані здоров’я школярів, прогнозування та 

корекції його розвитку у вищеназваних закладах ведеться моніторинг стану 

здоров’я учнів, що дає можливість виявити: 

- рівень динаміки оздоровчої функції освіти навчального закладу; 

- рівень фізичного розвитку; 

- рівень фізичної підготовленості учнів; 

- встановлення чинників, які позитивно, або негативно впливають на 

здоров’я учнів. 

 Після проведення вищезгаданих моніторингів і аналізу даних медичних 

установ складаються паспорти здоров’я класів, проводиться порівняльний 

аналіз етапу здоров’я по роках. Виходячи з цього планується робота шкіл 

сприяння здоров’ю.   
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Разом з тим потребує покращення робота щодо  взаємодії батьків, 

вчителів, медичних працівників, громадськості, створення відповідних умов 

для профілактики захворювань і корекції здоров’я учнів в умовах навчального 

закладу, а саме: 

-оновлення та поповнення спортивної бази(будівництво та ремонт 

спортзалів, придбання необхідного спортінвентарю); 

-організації занять фізичної культури для дітей, які за станом здоров’я 

віднесені до спеціальної медичної групи; 

-забезпечення медичного контролю за станом фізичного розвитку та 

здоров’я учнів. 

Зважаючи на вищевикладене колегія райдержадміністрації вважає за 

доцільне: 

1.Відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації (Іващенко Л.М.): 

1.1. Сприяти створенню здоров’язбережувального освітнього середовища 

через розвиток мережі шкіл сприяння здоров’ю. 

1.2. Створювати умови для оптимізації діяльності наявної мережі 

навчальних закладів-Шкіл сприяння здоров’ю.  

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нетецька В.І.): 

2.1. Щороку під час складання проекту районного бюджету передбачити 

кошти на здійснення заходів програми, виходячи з реальних можливостей 

бюджету, сприяти залученню позабюджетних коштів. 

3. Рекомендувати головному лікарю КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» 

Шапрану А.Б. забезпечити медичний контроль за станом здоров’я учнів та 

повноцінне медичне обслуговування навчальних закладів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 
 

/прийнято одноголосно/ 
 

3.СЛУХАЛИ про хід виконання Загальнодержавної програми 

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-

2015 роки. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши інформацію «Про хід виконання Загальнодержавної програми 

імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб  на 2009-

2015рр.» колегія районної державної адміністрації відмічає, що з метою 

поліпшення стану інфекційної захворюваності населення в закладах охорони 

здоров’я району функціонує 33 щеплювальних кабінетів, з яких 14 - постійно 

діючі,  решта - тимчасові.  
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У районі зберігається контрольований рівень захворював-

ності інфекціями, керованими з допомогою вакцинопрофілактики. За 10 місяців 

2012 року не реєструвалась захворюваність на дифтерію, кір, краснуху, 

епідемічний паротит, виявлено 3 випадки кашлюку.  

Щомісячно проводиться корегування планів по імунопрофілактиці, 

ведеться контроль за виконанням планів профілактичних щеплень та обігом 

імунобіологічних препаратів. 

З метою раннього виявлення туберкульозу серед дітей була проведена 

туберкулінодіагностика. Для придбання туберкуліну виділялись кошти з 

місцевого бюджету в сумі 38,9 тис.грн – 2012 рік, 34,181 тис.грн – 2011 рік, 22,9 

тис.грн – 2010 рік.  

Щороку проводяться навчальні семінари та заліки для медичних 

працівників з питань імунопрофілактики, правил проведення щеплень та 

дотримання «холодового ланцюга».  

Під час збереження, транспортування та використання імунобіологічних 

препаратів забезпечено дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга». 

На виконання закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» та з метою попередження випадків інфекційних захворювань 

проводиться планова вакцинопрофілактика дитячого та дорослого населення. 

Однак ця робота проводиться недостатньо через перебої постачання 

бактеріальних препаратів та велику кількість відмов від профілактичних 

щеплень.  

Грип та гострі респіраторні інфекції є найпоширенішими хворобами.  

За 10 місяців 2012 року в районі зареєстровано 3319  випадків гострих 

респіраторних захворювань (2011рік – 3324 випадки), показник захворюваності 

по району перевищує обласний майже в 2 рази. В структурі захворюваності з 

числа всіх хворих на ГРІІ діти становлять 68,8%. Випадки грипу не 

реєструвалися. 

Лікування інфекційних хворих на ГРВІ проводиться згідно протоколів 

діагностики та лікування.  

У І кварталі  2012 року щеплені проти грипу 120 медичних працівників. 

Побічної дії та поствакцинальних ускладнень не було зареєстровано.   В 4 

кварталі 2012року щеплення проти грипу  медичним працівникам не 

проводилось.  

З питань імунопрофілактики керованих інфекцій за 2012 рік проведено 

4413 індивідуальних бесід, наявні 36 санбюлетнів в усіх закладах охорони 

здоров’я.  

У зв’язку з недостатнім  забезпеченням імунобіологічними препаратами 

району  та збільшенням кількості відмовників від щеплень у 2011 - 2012 роках  
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спостерігається невиконання плану профілактичних щеплень проти всіх 

керованих інфекцій. 

Станом на 01.11.2012 року в районі зовсім не щеплено 136 дітей (2,6%), з 

них 22 (16,2%)  мають проти покази за станом здоров’я, 113 (83,1%) відмови 

батьків, які обумовлені негативним впливом ЗМІ (76%) та за релігійним 

переконанням  (21,3%). Крім того не мають вікових щеплень: АКДП – 8 дітей, з 

них 7 (88%) через відсутність вакцини; проти поліомієліту – 10дітей, з них 9 

(90%) через відсутність вакцини; проти кору, краснухи та паротиту - 45 дітей, з 

них 9 (20%) через протипоказання, 15 (33%) - відмови, 21 (47%)  - відсутність 

вакцини;  проти вірусного гепатиту В – 246 дітей, з них 245-відмови батьків. 

358 дітей не щеплено проти гемофільної інфекції, з них 357 – відсутність 

вакцини. Крім того через перебіг в постачанні вакцини АДП та  АДП-м 

невиконані  плани ревакцинації проти дифтерії. Протягом року були перебої в 

забезпеченні вакциною БЦЖ для щеплення новонароджених дітей проти 

туберкульозу. 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» особи, які не мають профілактичних 

щеплень не можуть перебувати в колективі, однак керівники загальноосвітніх 

закладів приймають нещеплених дітей в школи та дошкільні заклади, чим 

сприяють подальшому зростанню кількості відмов від профілактичних щеплень  

та створюють загрозу епідемічному благополуччю населення. 

Враховуючи стан інфекційної захворюваності населення району,  з метою 

посилення боротьби з інфекційними хворобами, поліпшення епідемічної 

ситуації та забезпечення вирішення проблемних питань колегія 

райдержадміністрації вважає за необхідне рекомендувати: 

1. Головному лікарю КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» Шапрану А.Б.: 

1.1.Посилити санітарно-освітні заходи спрямовані на профілактику 

розповсюдження інфекційної захворюваності. 

1.2.Забезпечити контроль за охопленням населення району 

профілактичними щепленнями. 

1.3.Покращити санітарно-освітню роботу з батьками щодо актуальності 

імунопрофілактики вакцино-керованих інфекцій, в т.ч. туберкульозу.  

2. Районній санітарно-епідеміологічній станції (Попович Н.І.): 

2.1. Забезпечити контроль за виконанням закладами, підприємствами і 

організаціями Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» . 

2.2 Забезпечити рівнозначний розподіл вакцинних препаратів на 

щеплювальні пункти та посилити вимоги щодо їх своєчасного отримання 

лікувально–профілактичними закладами. 
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2.3. Забезпечити контроль за температурним режимом закладів 

освіти в осінньо-зимовий період. 

3. Засобам масової інформації району (Світайло Л.В, Пікалова А.Н.) 

організувати постійні рубрики та передачі щодо профілактики інфекційних 

захворювань. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 
 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                   С.О. Ротач 

 
 


