
    

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11 
 

засідання колегії Нововодолазької районної державної адміністрації  

 

від 29 грудня 2012 року 

 

1. СЛУХАЛИ: про стан виконання районної програми «Вчитель» на 2003-2012 

роки. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши та обговоривши питання щодо виконання районної Програми 

«Вчитель» колегія відмічає, що в районі проводяться заходи щодо реалізації основних 

напрямів модернізації системи освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-

технологічного суспільства. 

За 10 років існування Програми у відділі освіти розроблено модель 

довгострокового прогнозування потреби у педагогічних кадрах дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних закладів. Студентам вищих навчальних закладів 

педагогічного спрямування була надана можливість проходження фахової практики 

за місцем майбутнього працевлаштування. З метою вирішення проблеми плинності 

педагогічних кадрів районною державною адміністрацією та районною радою була 

підтримана ініціатива відділу освіти щодо одержання педагогічними працівниками 

другої вищої освіти. На ці заходи з районного бюджету, протягом дії програми, 

використано 24800,0 грн.  

У 2012 році 6 вчителів навчаються в Інституті післядипломної освіти при 

Харківському національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди.  

У відділі освіти ведеться облік студентів, які навчаються у педагогічних навчальних 

закладах. Заочною формою навчання охоплено 13 педагогічних працівників. 

У відділі освіти складені списки резерву на заміщення посад у відділі освіти, а 

також посад керівників та заступників керівників загальноосвітніх, дошкільних і 

позашкільних навчальних закладів. 

На початок 2012–2013 навчального року навчальні заклади району повністю 

укомплектовані педагогічними кадрами. Станом на 1 грудня  

2012 року в загальноосвітніх навчальних закладах району працює 429 вчителів, з них 

з вищою освітою – 384, з базовою вищою – 8, середньою спеціальною – 35, загальною 

середньою – 2. Із загальної кількості педпрацівників, що мають вищу педагогічну 

освіту, вищу кваліфікаційну категорію мають 102 вчителя ( з них 14 вчителів-

методистів, 35 старших учителів), 173 – першу, 65 – другу, 44 – спеціалісти. 

Плинність педагогічних кадрів порівняно з 2011 роком не змінилась. Протягом 

2012 року звільнено 40 педпрацівників. З них вийшли на пенсію за віком – 3, за 

вислугою років – 8, за власним бажанням – 7, за згодою  

сторін – 10, у зв’язку із закінченням строку трудового договору – 6, переведено на 

іншу роботу – 5, у зв’язку із скороченням штату – 1. 
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Питання роботи з педкадрами відображаються в планах роботи відділу 

освіти і закладів освіти, розглядаються на нарадах керівників навчальних закладів.  

Аналізуючи виконання Програми «Вчитель», слід відмітити позитивні напрямки 

щодо модернізації підготовки педагогічних працівників. Діяльність районного 

методичного кабінету спрямовувалась на оптимальне задоволення потреб і запитів 

освітян району, підвищення їх теоретичного і методичного рівня, готовності до 

викладання навчальних предметів за новими програмами і підручниками в умовах 

реформування освіти, підготовку школярів до участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні, надання практичної допомоги як вчителям, так і адміністраціям 

навчальних закладів з питань, пов’язаних з їх практичною діяльністю.  

У районі профільне і допрофільне навчання здійснюється за рахунок курсів за 

вибором і факультативів. Всього профільним навчанням охоплено 192 учнів у 5 

навчальних закладах за суспільно-гуманітарним, філологічним, природничо-

математичним напрямами.  

Забезпечено проходження курсової перепідготовки вчителів інформатики 

загальноосвітніх навчальних закладів району з питань інформатизації навчального 

процесу. 

У районі створено систему методичної роботи з учителями у міжатестаційний 

період. Роботу шкільних методоб’єднань контролює районний методичний кабінет. З 

метою забезпечення умов для безперервного фахового вдосконалення учителів, 

розвитку творчого потенціалу педагогів і керівників навчальних закладів, вивчення 

перспективного досвіду, проводились засідання районних постійно діючих семінарів, 

методичних об’єднань, виставок, конкурсів для різних категорій педагогічних 

працівників. 

Для проведення щорічних конкурсів «Учитель року» та нагородження кращих 

педагогічних працівників грамотами, подяками у 2003-2012 роках залучено 11228,0 

грн. Районний конкурс підтвердив високий рівень професійної підготовки та 

педагогічної майстерності всіх учасників. Свої творчі ідеї і знахідки вони вдало 

втілювали на конкурсних уроках. Вчителі продемонстрували вміння творчо 

підходити до вибору структури уроку, оптимально поєднувати форми і методи 

навчання, які сприяють розвитку мислення, пам’яті, уваги учнів, формують життєві 

компетентності. Приємно відмітити, що учасники конкурсу використовували на 

уроках інформаційні технології навчання, які стимулюють пізнавальну активність 

школярів та підвищують інтерес до вивчення предмета. 

За підсумками обласного конкурсу 2011/2012 навчального року вчитель 

Охоченської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шалімова О.С. посіла  

4 місце у номінації «Англійська мова» 

Покращення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності 

вчителя здійснюється за рахунок спонсорських коштів.  

На сьогодні у районі комп’ютеризовано 24 загальноосвітні навчальні заклади та 

2 позашкільні навчальні заклади. Із них 10 мають сучасні комп’ютерні комплекси.  
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Всього заклади освіти району налічують 265 комп’ютерів, з розрахунку  

11 учнів на один комп’ютер. Станом на 1 грудня 2012 року 19 навчальних закладів та 

відділ освіти підключені до мережі Інтернет (80% від потреби).  

На сьогодні 21 навчальний заклад району має ліцензійні навчальні програми з 

історії, географії, світової літератури, математики, хімії, біології. Але наявна кількість 

таких програм не забезпечує потреби навчальних закладів у повному обсязі. 

Здійснюється доплата за перевірку зошитів, класне керівництво.  

У районі організовано підвіз вчителів до місця роботи і додому.  

У 2009 році 14 вчителів одержали житло. Але на сьогодні залишається 

проблемним  питання забезпечення педагогічних працівників житлом. На цей час на 

квартирному обліку при сільських і селищних радах стоять 2 вчителя.  

На виконання заходів Програми «Вчитель» протягом 2013-2012 років з 

районного бюджету використано 95421,0 грн. 

2. Відділу освіти (Іващенко Л.М.): 

2.1. Сприяти безперервності підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

протягом усього міжатестаційного періоду. 

2.2. Розробити районну Програму підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників навчальних закладів Нововодолазького району на 2013-2017 роки. 

2.3. Забезпечити неухильне виконання заходів, передбачених районною 

Програмою підвищення професійного рівня педагогічних працівників навчальних 

закладів Нововодолазького району на 2013-2017 роки. 

2.4. У засобах масової інформації постійно висвітлювати виконання заходів, 

передбачених районною Програмою підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників навчальних закладів Нововодолазького району на 2013-2017 роки 

3. Фінансовому управлінню (Нетецька В.І.) щорічно під час складання проекту 

районного бюджету передбачати кошти на здійснення заходів щодо забезпечення 

економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних 

працівників навчальних закладів району. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

/прийнято одноголосно/. 

 

2. СЛУХАЛИ: про стан виконання у 2012 році районної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2011-2016 роки». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Станом на  01  вересня 2012 року на обліку в службі у справах дітей перебуває 27 

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. В них виховується 50 дітей. З 

них: 
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- 44 дітей  проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків; 

- 5 дітей, які систематично самовільно залишають  місце постійного проживання; 

- 1 дитина з сім’ї, в якій скоєно психологічне насилля щодо дитини. 

З метою запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, раннього  

виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах службою у справах 

дітей спільно з органами місцевого самоврядування, відділенням кримінальної міліції 

у справах дітей Нововодолазького райвідділу внутрішніх справ, представниками  

відділу освіти, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів 

охорони здоров’я проводяться профілактичні рейди.  Протягом 2012 року  проведено 

19 рейдів, виявлено та поставлено на облік 5 сімей, що опинились у складних 

життєвих обставинах, в яких виховуються 6 дітей. З них:  

- 5 дітей з сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 

- 1 дитина систематично самовільно  залишає  місце постійного проживання. 

Створена комісія по комплексному обстеженню умов утримання та виховання дітей у 

сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, затверджено графік 

обстежень вищезазначених сімей. 

Під час обстежень з дітьми та батьками проводяться профілактичні бесіди. З 

батьками проведено 23 таких бесіди, а саме: 

 - щодо належного виконання батьківських обов’язків – 15 бесід; 

 - щодо  попередження насилля в сім’ї – 2 бесіди; 

-  здорового способу життя – 5 бесід. 

З дітьми щодо: 

- попередження правопорушень – 18 бесід; 

- здорового способу життя -15 бесід; 

- профорієнтаційні – 11 бесід. 

        З метою соціального захисту дітей,  які опинились у складних життєвих 

обставинах,  забезпечується їх влаштування до закладів охорони здоров’я, дитячих 

будинків, притулків. 

Протягом  поточного року 2012 року було обстежено умови  утримання та 

виховання дітей у всіх 35 сім’ях, які перебувають на обліку. За результатами 

обстежень: 

- 4 дітей влаштовано до дитячого державного закладу; 

- 4 дітей до Обласного притулку для дітей.  

          Питання щодо належного виконання батьківських обов’язків виносяться на 

засідання комісії з питань захисту прав дитини.  

 У 2010 році на тимчасове утримання були влаштовано 19 дітей: 

- 6 дітей до притулків; 

- 6 дітей до дитячих державних закладів; 

- 7 дітей до закладів охорони здоров’я. 

  Завдяки профілактичні роботи з батьками  всі діти на кінець року були 

повернуті в біологічні сім’ї. Крім того, було поновлено батьківські права 3 батькам, 

діти  повернуті в родину. 

  У 2011 році було знято з обліку 24 дитини, у зв’язку зі зникненням підстав 

перебування для перебування. 

  За поточний 2012 рік було знято з обліку 21 дитину, у зв’язку зі зникненням 

підстав перебування для перебування. 
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Протягом поточного 2012 року було винесено на розгляд комісії з питань 

захисту прав дитини 3 питання щодо належного виконання батьківських обов’язків. 

Завдяки проведенню профілактичної роботи з матір’ю було повернуто з Обласного 

притулку для дітей 1 дитину та передано на виховання матері. 

  Працівники служби у справах дітей спільно з   працівниками ВКМСД  

Нововодолазького району  з метою отримання інформації про порушення прав 

інтересів  дітей постійно проводять спільні виїзди в  сім’ї, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. Так, в період з січня по липень 2012 року було перевірено 56 

сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. При перевірці  виявлено 2 

факти неналежного виконання обов’язків по вихованню дитини і працівниками 

ВКМСД було складено 2 адміністративних протоколи за  ч.1 ст.184 КУпАП. 

У разі, коли профілактична робота з батьками не дає позитивних результатів, то 

порушується клопотання про відібрання дітей у батьків без позбавлення їх 

батьківських прав або позбавлення батьків батьківських прав. 

Протягом поточного року Нововодолазьким районним судом розглянуто 7 

справ про позбавлення батьківських прав 7 батьків стосовно 8 дітей. 

Розпорядженням голови Нововодолазької РДА № 183 від 30.03.2012 року 

створено Координаційну раду з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Протягом 2012 року було проведено 3 засідання, де 

розглядалися питання  про взяття  під соціальний супровід дітей та їх зняття.  За 

рішенням  дорадчого органу  РЦСССДМ було   взято під соціальний 27 сімей, що 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

 З метою підвищення результативності роботи  щодо дотримання прав дітей,  у 

тому числі дітей, які виховуються  в сім’ях, що опинилися у складних  життєвих 

обставинах, попередження сирітства в районі, колегія Нововодолазької районної 

державної адміністрації вважає за необхідне: 

    1. Службі у справах дітей районної державної адміністрації  (Несміян В.В.): 

1.1. Своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах  в яких 

виховуються діти; обстежувати умови проживання дітей та тримати на постійному 

контролі  такі сім’ї, надавати їм всебічну допомогу  та сприяти  поверненню дитини 

до біологічної родини. 

1.2. Не рідше двох разів на рік обстежувати умови проживання та утримання дітей, 

які виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. 

1.3. У разі виявлення фактів загрози життю чи здоров’ю дитини, негайно подавати 

документи на комісію з питань захисту прав дитини, щодо вилучення дитини з сім’ї.         

1.4.  Забезпечити проведення профілактичної роботи, спрямованої на зменшення 

кількості дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.                                                                                                   

1.5. Забезпечити постійний контроль за  дотриманням житлових та        майнових прав 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.                                                                                                  

2. Відділу освіти районної державної адміністрації (Чаюк Л.М.): 

2.1. Забезпечити право дітей на здобуття загальної середньої освіти, а у разі потреби – 

забезпечення індивідуального навчання. 
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2.2.  Максимально залучити дітей, які виховуються в сім’ях, що опинилися в 

складних життєвих обставинах, до гурткової  роботи. 

2.3. Забезпечувати охоплення дітей із сімей, які опинились у складних життєвих   

обставинах,  навчанням.                                                                                      

3. Рекомендувати Нововодолазькому РВ ГУМВС України в Харківській області 

(Стрельніков В.А.): 

3.1. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на виявлення дітей, які 

перебувають у розшуку,  схильних до бродяжництва, жебрацтва. 

3.2. Забезпечити проведення ґрунтовного аналізу стану злочинності серед 

неповнолітніх.  

3.3. Систематично проводити профілактичну роботу за місцем    проживання та 

навчання дітей облікових категорій.     

3.4. Забезпечити належний контроль за змістом діяльності культурно-      

розважальних закладів, ігрових залів, комп’ютерних салонів. 

                                                                                                

4. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді            

(Щербакова Ю.В.): 

4.1 Забезпечити  ефективний соціальний супровід і систематичний контроль сімей, 

що опинилися в складних життєвих обставинах  з метою запобігання вилученню дітей 

з біологічної родини.  

4.2 Забезпечити надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, сім’ям з дітьми,  в яких вирішується спір між батьком та 

матір’ю щодо участі у їх вихованні. 

4.3 Забезпечити  соціальний супровід сімей, які перебувають під опікою, піклуванням, 

за місцем проживання дитини з  опікуном, піклувальником.                                                                                                     

          5. Рекомендувати КЗОЗ «Центральна районна лікарня» (Шапран А.Б.): 

5.1. Проводити своєчасне обстеження та лікування дітей, які        вилучаються із 

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. 

5.2. Забезпечити проведення  медичного огляду  дітей усіх облікових              

категорій. 

 

         6. Рекомендувати виконкомам сільських/селищних рад (головам опікунських та 

громадських рад): 

6.1. Активізувати роботу громадських рад у справах дітей  з   сім`ями, які опинились 

у складних життєвих обставинах. 

6.2. Проводити обстеження сімей, що опинились в складних життєвих     обставинах, 

та вживати заходи щодо  соціального захисту дітей із цих    сімей.                                                                                        

6.3. Проводити роботу щодо взяття дитини на облік громадян, які      потребують 

поліпшення житлових умов після досягнення дитиною 16   років.               
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6.4. Проводити роботу щодо раннього виявлення дітей, які виховуються в    

сім`ях, які опинились у складних життєвих обставинах.     

 7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

райдержадміністрації О.Б.Кузьоменського. 

 

/прийнято одноголосно/ 

 
3.СЛУХАЛИ: про хід виконання Програми вдосконалення функціонування 

роздрібних ринків району до 2016 року.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання про хід виконання Програми вдосконалення 

функціонування роздрібних ринків району до 2016 року», колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що за весь час дії Програми відбувається формування 

інфраструктури сучасно оформленого і оснащеного ринку, яка відповідає чинному 

законодавству України, нормативно правовим актам та потребам населення у 

споживанні товарів, поступове удосконалення функціонування ринку району.  

З метою подальшої роботи над вдосконаленням функціонування роздрібних 

ринків району, колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Керівникам управлінь районної державної дміністрації забезпечити 

безумовне виконання завдань функціонування роздрібних ринків району до 2016 

року, затвердженої рішенням сесії районної ради від 30.12.2011 року. 

2.  Рекомендувати адміністрації ринку (Клімов Г.П.),  виконавчим 

комітетам сільських та селищних рад здійснити аналогічні заходи. 

Рекомендувати  Нововодолазькому районному відділу ГУМВС України в Харківській 

області  (Стрельніков В.А.), Нововодолазькій МДПІ Харківської області ДПС (Каріх 

І.В.), районному відділу Головного управління Держтехногенбезпеки в Харківській 

області (Кревецький А.О.) проводити заходи щодо ліквідації стихійної торгівлі на 

територіях, прилеглих до ринків або розташованих поблизу них. 

 

 

4. СЛУХАЛИ в порядку інформації: про виконання пріоритетних напрямків 

роботи райдержадміністрації за 2012 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 
Інформацію про виконання пріоритетних напрямків роботи 

райдержадміністрації за 2012 рік прийняти до відома. Роботу райдержадміністрації по 

даному напрямку вважати задовільною. 

 

/прийнято одноголосно/. 

 

 

 

Перший заступник голови  

районної державної адміністрації   підпис   О.О. Руднєв   
 


