
    
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

 

засідання колегії Нововодолазької районної державної адміністрації  
 

від 28 травня 2012 року 

 

1. СЛУХАЛИ:  про підсумки проведення опалювального  сезону 2011/2012 років та 

заходи щодо підготовки господарського комплексу  та об’єктів соціальної сфери до 

сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2012/2013 років   
 

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши підсумки проведення опалювального періоду 2011-2012 років та заходи 

щодо підготовки об’єктів господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період 2012-2013років, колегія районної державної 

адміністрації відмічає: на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до 

опалювального сезону 2011-2012 років витрачено 812,3 тис.грн., з них 40,0 тис.грн. кошти 

районного бюджету, 198,3 тис.грн. коштів бюджетів  сільських та селищних рад, 574,0 тис.грн. 

коштів підприємств.  

Стовідсоткове виконання запланованих заходів дало можливість розпочати опалювальний 

сезон 2011-2012рр. в нормальному режимі та забезпечити його безперебійне проходження. 

В районі працювало 63 котельні, з них 13 – централізованих, 31 – по закладам охорони 

здоров’я, 13 – по відділу освіти, 6 – по дошкільним закладам. 

Проблемним залишається питання оплати Нововодолазьким підприємством теплових 

мереж заборгованості за спожитий природний газ у  опалювальному періоді 2011-2012 рр.  

Всього отримано природного газу в опалювальний період 2011-2012 рр. на 7,229 млн.грн., 

сплачено 5,132 млн.грн.  або 70,4%, в тому числі з 1 по 20 травня 2012 року сплачено 70,0 

тис.грн. 

Загальна заборгованість споживачів теплової енергії станом на 20.05.2012 року складає 

3,747 млн.грн.,  

В тому числі: 

Заборгованість споживачів державного бюджету на 20.05.12р. складає 968,6 тис.грн., в тому 

числі: Липкуватівський АК – 635,3 тис.грн., райвійськкомат – 52,7 тис.грн, УПСЗН – 85,3 

тис.грн., РВ УМВС – 90,4 тис.грн., юстиція – 70,1 тис.грн,  районний суд – 34,6 тис.грн., КРУ 

–0,2 тис.грн. 

Заборгованість споживачів районного бюджету на 20.05.12р. складає 2,673 млн.грн.: відділ 

освіти –2,036 млн.грн., ЦРЛ –483,9 тис.грн., районна рада – 266,5 тис.грн., відділ культури – 

144,5 тис.грн., тер центр – 4,9 тис.грн., школа мистецтв – 3,9 тис.грн. 

Заборгованість споживачів місцевого бюджету станом на 20.05.12р. складає 143,9 тис.грн., 

в тому числі: Нововодолазька селищна рада – 127,8 тис.грн., Бірківська селищна рада – 127,8 

тис.грн. 

Підприємством постійно проводиться претензійно-позовна робота з населенням. За  

минулий опалювальний період направлені до суду 2 позовних заяви про стягнення 

заборгованості на суму 55,9 тис.грн. за результатами винесених рішень сплачено 55,9 тис.грн. 

Бюджетним організаціям та іншим споживачам були направлені листи-претензії про стягнення 

заборгованості в судовому порядку.  
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З метою вчасної та якісної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства 

та соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2012-2013рр.  

планується здійснити: 

-підготовку 13 котелень, 8,39 км теплових мереж у двотрубному вимірі, заміну 0,15 км 

теплових мереж, 

-підготовку 26 км водопровідних мереж, підготовку 16,6 км каналізаційних мереж, заміну 

0,1 км водопровідних мереж та 0,3 км каналізаційних мереж; підготовку 3 водопровідно-

насосних станції та 5 каналізаційно-насосних станції;  1 очисних споруд, 10 артсвердловин; 

-підготовку 60 багатоквартирних житлових будинки з видачею паспортів готовності. 

По закладам освіти заплановано підготувати 36 об’єктів, з них: 24 навчально-виховні 

заклади, 2 позашкільних заклади та 10 дошкільних. 

Крім того, заплановано: 

-  придбати прилад обліку тепла в Липкуватівську ЗОШ І-ІІІ ст. та Старовірівську ЗОШ І-ІІІ 

ст. за рахунок коштів місцевого бюджету; 

- провести повірку сигналізаторів загазованості в котельнях Староводолазької ЗОШ І-ІІІст., 

ІІ Старовірівської ЗОШ І-ІІІ ст., Дячківської ЗОШ І-ІІ ст., ІІІ Старовірівської ЗОШ І-ІІ ст., 

Федорівської ЗОШ І-ІІст., Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ст., Знам’янської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Парасковіївська ЗОШ І-ІІ ст., Комінтернівська ЗОШ І-ІІІ ст., Литовчанськи НВК, Бірківський 

НВК за кошти місцевого бюджету; 

- замінити 128 віконних блоків в Старовірівській ЗОШ за рахунок коштів спонсорів в сумі 

340,0т.грн; 

- замінити 4 віконних блоки в спортивному залі Нововодолазької гімназії  за рахунок 

коштів спонсорів на суму 86,0 тис.грн.; 

- замінити 32 віконних блоки в Нововодолазькому ліцеї за кошти місцевого бюджету в сумі 

50,0 тис.грн.; 

- замінити 15 віконних блоків та вхідних дверей в Станичненській ЗОШ за кошти місцевого 

бюджету та спонсорів загальною сумою 18,0 тис.грн.; 

- замінити 21 віконний блок в Просянській ЗОШ за рахунок коштів спонсорів в сумі 52,0 

тис.грн.; 

- замінити 14 віконних блоків в Комінтернівській ЗОШ за кошти спонсорів 12,0 тис.грн.; 

- відремонтувати дах в Рокитненській ЗОШ площею 900м
2
 за рахунок коштів спонсорів  - 

60,0 тис.грн.; 

- відремонтувати дах в Мелихівському НВК площею 830м
2   

за рахунок коштів місцевого 

бюджету в сумі  60,0 тис.грн.; 

- відремонтувати дах початкової школи Комінтернівської ЗОШ площею 259м
2 

 за рахунок 

коштів місцевого бюджету
 
в сумі

 
20,0 тис.грн. 

 

По закладам охорони здоров’я заплановано комплексно підготувати 35 закладів. 

Разом з тим, по Ватутінській сільській амбулаторії заплановано встановлення мереж 

зовнішнього освітлення та електропостачання за рахунок коштів обласного бюджету на суму 

176,2 тис.грн., встановлення огорожі та захисних ролетів за рахунок коштів спеціального 

бюджету на суму  51,3 тис.грн. 

По Ордівському ФАПу заплановано придбання електромагнітного клапану для топкової.  

Відповідно до рішення сесії Харківської обласної ради до переліку фінансування Програми 

економічного і соціального розвитку Харківської області на 2012 рік з  обласного бюджету 

включено наступні об’єкти: 
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- реконструкція котельні Нововодолазького підприємства теплових 

мереж  в с.Новоселівка, вул.Дзержинського, 267а вартістю 300,85 тис.грн.; 

- реконструкція котельні Нововодолазького підприємства теплових мереж  в с.Охоче, 

вул.Ювілейна, 1 – 317,95 тис.грн.; 

- реконструкція котельні Нововодолазького підприємства теплових мереж  в 

с.Караван, вул.Комсомольська, 1 – 350,26 тис.грн.; 

- капітальний ремонт Старовірівського будинку культури – 250 тис.грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Гагаріна, 19 смт Нова 

Водолага загальною вартістю 225,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.Гагаріна, 21 смт Нова 

Водолага вартістю 181,3 тис.грн. 

 

За рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 914,8 тис.грн. до кінця поточного року 

буде здійснено: 

- капітальний ремонт дороги по вул.Дзержинського в смт.Нова Водолага – 322,5 

тис.грн.; 

- поточний ремонт доріг в смт.Нова Водолага – 292,3 тис.грн.; 

- капітальний ремонт доріг по вул. Леніна та вул. 40 років Перемоги в с. Просяне - 

100,0 тис.грн.; 

- капітальний ремонт вул.Харківська, та вул.Толстого в с. І Старовірівка на суму 100,0 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт вул.Ювілейна та вул.Зелена  в с. Охоче – 100 тис.грн. 

 

До кінця 2012 року за рахунок коштів місцевих бюджетів заплановано проведення 

наступних ремонтних робіт: 

- реконструкцію системи опалення ДНЗ "Казка" в смт.Нова Водолага, вул.Леніна,12 – 

270 тис.грн.; 

- газифікація адмін. будівлі Старовірівської сільської ради – 60,0 тис.грн.; 

- проведення вуличного освітлення с.Рокитне, с.Мокра Рокитна – 50,0 тис.грн.; 

- поточний ремонт 0,5 км дороги по вул.Добровольців в с.Станичне – 45,0 тис.грн.; 

- ремонт даху адміністративної будівлі Знам`янської сільської ради – 30.0 тис.грн.; 

- ремонт водопроводу в с.Рокитне, пр.Шевченко – 15 тис.грн.; 

- встановлення 1,5 км вуличного освітлення по вул.Свердлова в с.Дерегівка – 150,0 

тис.грн. 

- капітальний ремонт харчоблоку, реконструкція веранди на ігровому майданчику  

Ордівського ДНЗ – 14,0 тис.грн.; 

- реконструкція системи теплопостачання Станичненського ДНЗ на альтернативне 

(встановлення газогенератору, опалення брикетами) – 10,0 тис.грн. 

За  рахунок коштів спонсорської допомоги заплановано: 

- капітальний ремонт дороги по вул.Свердлова в с.Рокитне – 120,0 тис,грн.; 

- поточний ремонт дороги по вул..Центральна в с.Мелихівка – 30,0 тис.грн.; 

- встановлення 2,0 км вуличного освітлення по вул..Щорса с.Просяне  

- реконструкція підвального приміщення Просянського сільського будинку культури 

під спортивну залу – 15,0 тис.грн.; 

- поточний ремонт приміщення Просянської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини – 7,0 тис.грн. 
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Виходячи з вищевикладеного та з метою забезпечення вчасної і якісної підготовки 

об’єктів господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період 2012-2013 років, колегія районної державної адміністрації вважає за 

доцільне: 

1. Рекомендувати керівникам ОСББ „Колос” (Кладченко В.О.), ОСББ «ДЕУ» (Шеремет 

Т.П.), ОСББ «Райдуга» (Шматько О.Г.) Нововодолазького підприємства теплових мереж 

(Красовському М.В.), Нововодолазького водопровідно-каналізаційного підприємства 

(Шахіярову О.О.), головному лікарю КЗОЗ «Нововодолазької центральної районної лікарні» 

(Шапрану А.Б.), начальнику відділу освіти районної державної адміністрації (Іващенко Л.М.): 

1.1. Забезпечити проведення запланованих робіт по підготовці об`єктів житлово-

комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період 2012-2013рр. відповідно до затверджених графіків. 

1.2. Постійно проводити роботу з боржниками за оплату житлово-комунальних послуг. 

1.3. Регулярно інформувати громадськість на сторінках районної газети „Вісті 

Водолажчини” та через районне радіомовлення про стан оплати та заборгованість споживачів 

за надані житлово-комунальні послуги. 

1.4. З метою покращення фінансового стану підприємств житлово-комунальної галузі 

провести роботу по приведенню тарифів до рівня фактичної собівартості. 

1.5. Забезпечити укладення договорів з постачальниками енергоносіїв. 

1.6. Забезпечити придбання твердого палива.  

1.7. Забезпечити укладення та перегляд договорів на надання послуг між споживачами та 

виконавцями житлово-комунальних послуг.  

2. Рекомендувати директору Нововодолазького підприємства теплових мереж 

Красовському М.В. в термін до 1 вересня  поточного року стовідсотково розрахуватися за 

використаний у опалювальному періоді 2011-2012 років природний газ. 

3. Рекомендувати головам правління ОСББ «Колос» (Кладченко В.О.), ОСББ «Райдуга» 

(Шматько О.Г.), ОСББ «ДЕУ» (Шеремет Т.П.) забезпечити надання в термін до 15 серпня 2012 

року управлінню економіки райдержадміністрації та ДАБК паспортів готовності житлових 

будинків до зими.   

4.Рекомендувати Нововодолазькому селищному голові (Єсіну О.С.), Охоченському 

сільському голові (Шестакову М.В.), Просянському сільському голові (Вітру О.М.), 

Старовірівському сільському голові (Біндусу М.В.) забезпечити стовідсоткове освоєння 

коштів субвенції державного бюджету по ремонту доріг комунальної власності. 

5. Робочій групі по підготовці господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 

(Руднєв О.О.) здійснювати дієвий контроль в питаннях закінчення комплексу робіт з 

підготовки господарства району до початку опалювального сезону. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної 

державної адміністрації Руднєва О.О. 
 

/прийнято одноголосно/ 

 

2. СЛУХАЛИ:   про підсумки роботи з кадрами, дотримання вимог  законодавства 

про державну службу в місцевих органах виконавчої влади у 2011 році   
 

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши підсумки роботи з кадрами, дотримання вимог законодавства про 

державну службу в місцевих органах виконавчої влади у 2011 році, колегія районної 
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державної адміністрації відмічає, що управліннями, відділами та іншими 

структурними підрозділами районної державної адміністрації проводиться цілеспрямована 

робота щодо реалізації завдань у сфері державної кадрової політики, визначених актами і 

дорученнями Президента України, удосконалення кадрової політики, спрямованої на 

забезпечення державної служби кваліфікованими кадрами. Значна увага приділяється процесу 

добору, планування та професійного розвитку персоналу, посиленню дієвості кадрового 

резерву. 

Робота з кадрами проводилася згідно з Комплексним планом роботи з кадрами на 2011 рік, 

затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 грудня 2010 

року № 991. Комплексний план роботи з кадрами на 2012 рік затверджений розпорядженням 

голови районної державної адміністрації від  27 грудня 2011 року № 760 був  

Прийом на державну службу в районну державну адміністрацію здійснюється відповідно до 

Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів. 

Станом на 1 січня 2012 року посад за штатним розписом - 97, працюючих на посадах - 91 

особа. Серед них 81,1 % (73 особи) становлять жінки, вищу освіту мають 100% (91 особа), в 

тому числі: повну вищу – 83,3% (76 осіб), неповну вищу - 13,3% (12 осіб), базову вищу – 3,3% 

(3 особи).  

За січень-травень 2012 року посад за штатним розписом - 97, працюючих на посадах - 87 

осіб. Серед них 80,5 % (70 осіб) становлять жінки, вищу освіту мають 100% (87 осіб), в тому 

числі: повну вищу – 83,9% (73 особи), неповну вищу - 12,6% (11 осіб), базову вищу – 3,5% (3 

особи).  

Районною державною адміністрацією у 2011 році направлено на навчання до Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України 2 державних службовці. 

Станом на 28 травня 2012 року в районній державній адміністрації працює 1 магістр 

державного управління та 6 магістрів державної служби. 

Протягом 2011 року підвищили кваліфікацію 17 державних службовців. 

В січні-травні 2012 року підвищили кваліфікацію 6 державних службовців. Взяли участь у I 

турі Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 9 державних службовців.  

Сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату районної державної адміністрації здійснювалися заходи, спрямовані 

на проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців щодо практичного 

застосування положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», який 

набрав чинності з 1 липня 2011 року. 

Протягом 2011 року відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної 

адміністрації вивчалося питання організації роботи управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів районної державної адміністрації. 

Разом з тим в роботі з кадрами  управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

районної державної мають місце окремі недоліки: у плануванні роботи з кадрами, у 

розробленні та затвердженні посадових інструкцій працівників, у дотриманні Порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. Не достатньо 

приділяється увага під час добору кандидатів до кадрового резерву, в окремих управліннях 

жоден із призначених у 2011 році не перебував у кадровому резерві. 

З метою забезпечення реалізації завдань у сфері державної кадрової політики,  визначених  

актами і дорученнями Президента України, колегія районної державної адміністрації вважає за 

необхідне: 
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1. Направити управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам районної державної 

адміністрації довідку «Про підсумки роботи з кадрами, дотримання вимог законодавства про 

державну службу в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної 

державної адміністрації у 2011 році та за 5 місяців 2012 року» для вжиття відповідних заходів. 

2. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної 

адміністрації: 

2.1. Проаналізувати стан роботи з кадрами, організації навчання та підвищення кваліфікації 

державних службовців, дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та за 

результатами проведеного аналізу вжити відповідних заходів. 

2.2. Приділяти увагу вирішенню питань з формування складу державних службовців та 

дотримання вимог чинного законодавства про державну службу. 

2.3. Забезпечити: 

підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до потреб; 

ефективне застосування Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; 

створення атмосфери відкритості та інформованості громадськості про здійснення заходів 

щодо запобігання та протидії корупції. 

2.4. Розглянути питання про стан реалізації державної кадрової політики в управліннях, 

відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації на апаратних 

нарадах.  

2.5. Про проведену роботу інформувати районну державну адміністрацію через відділ 

організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації до 1 червня 2012 

року.  

3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації 

(Андрющенко Л.В.) підготувати проект розпорядження  голови районної державної 

адміністрації щодо подальшої реалізації державної кадрової політики в управліннях, відділах 

та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

/прийнято одноголосно/ 

 

3.  СЛУХАЛИ в порядку контролю: про хід виконання Програми підвищення 

безпеки дорожнього руху в Нововодолазькому районі на 2008-2012 роки  
 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання «Про хід виконання «Програми підвищення безпеки дорожнього 

руху в Нововодолазькому районі на 2008-2012 роки», колегія районної державної 

адміністрації відмічає: з метою уникнення аварійності та на виконання програм розвитку 

автомобільних доріг за час дії Програми дорожніми підприємствами району виконано всіх 

видів ремонтних робіт на дорогах на 52,2 млн.грн., в тому числі за 2011 рік на 11,2 млн.грн.  

Але через зменшення фінансування дорожніх робіт за рахунок державного бюджету, з 

кожним роком на дорогах загального користування виконується дорожніх робіт в середньому 

на 15% менше показника попереднього року.  

З боку органів місцевого самоврядування стало більше приділятись уваги будівництву, 

ремонту та утриманню мережі зовнішнього освітлення доріг в населених пунктах району. В 

результаті, загальна протяжність цих мереж збільшилась за час дії Програми на 45,47 км і 

станом на 1.01.2012 року складає 127,85 км. За 2008-2011 роки на відновленні мереж 

зовнішнього освітлення населених пунктів сільськими та селищними радами витрачено 

коштів на суму 600,3 тис.грн. 
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Підготовку водіїв в районі здійснюють: Нововодолазький районний спортивно-

технічний клуб Товариства сприяння обороні України та Нововодолазька філія Харківського 

державного обласного навчально-курсового комбінату. 

 За 2008-2011 роки цими установами підготовлений 1591 водій  різних категорій, в тому 

числі  в 2011 році – 329 водіїв. 

Обсяги перевезень автомобільним транспортом загального користування зростають. Так, 

станом на 01.01.2012 року обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по району 

(з урахуванням обсягів підприємців–фізичних осіб) склав 216,6 тис. тонн. Порівняно з 

попереднім роком обсяг вантажних перевезень збільшився на 17,6%. Вантажообіг склав 

42936,8 тис.ткм, що на 10,2% більше.  Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі 

по області становила 1,8%. 

Надають послуги пасажирських перевезень в районі ПП «Мерефянське АПТ» та приватні 

підприємці: Сітова Т.Г., Стахорський Ю.В., якими обслуговується 18 автобусних маршрутів. 

Відповідно до вимог законодавства щодо безпеки експлуатації дорожньо-транспортних 

засобів на усіх маршрутах працює ліцензований автотранспорт.  

З метою підвищення безпеки пасажирів перевізниками проводиться постійна робота по 

виведенню з експлуатації автобусів малої місткості із заміною їх на автобуси середньої та 

великої місткості. Так, ПП «Мерефянське АТП» в 2010 році придбало 5 одиниць рухомого 

складу з пасажиромісткістю від 30 пас.місць, в 2011 році – 7 одиниць з  пасажиромісткістю від 

30 пас.місць. 

Усі водії в обов’язковому порядку проходять передрейсові медогляди, ПП «Мерефянське 

АТП» має обладнаний медичний пункт, в штаті підприємства працює медичний працівник. 

Для перевізників залишається проблемним питання перевезення значної кількості 

пільговиків. Оскільки чинним законодавством  необмежена кількість громадян, що мають  

право на пільгу при перевезенні, для підприємців цей факт викликає економічну 

нерентабельність (недоцільність) самих перевезень. 

Відшкодування державою збитків в цьому випадку не покриває затрат підприємців. За 2009 

рік відшкодовано 210,1 тис.грн, перевезено 76 тисяч пільгових пасажирів. В 2010 році 

відповідна субвенція району почала надходити лише з травня місяця. Всього за рік 

відшкодовано перевізникам 173,8 тис. грн., 100% до уточненого плану (що не відповідає 

кількості фактично перевезених пільговиків), що дозволило покрити збитків на перевезення 

тільки 23,5 тис.чоловік, хоча перевозиться пільговиків значно більше. За 2009 рік 

відшкодовано 210,1 тис.грн, перевезено 76 тисяч пільгових пасажирів. 

В 2011 році відшкодовано автоперевізникам за перевезення пільгового контингенту 78,1 

тис. грн., перевезено 27,9 тис. пасажирів пільгових категорій. 

Хоча на протязі останніх трьох років щорічно спостерігається зменшення кількості ДТП на 

15-20% до попереднього року, питання безпеки дорожнього руху в районі залишається досить 

гострим.  

За час дії Програми (2008-2011 роки) на дорогах району мали місце 311 дорожньо-

транспортних пригод, в яких загинуло 17 осіб, травмовано 173 особи, в тому числі загинула 1 

дитина та 23 дитини травмовано. За 2011 рік на дорогах Нововодолазькому району кількість 

ДТП склало 61 випадок (-2 до 2010 року) загинуло 7 осіб (+6 до 2010 року), травмовано 49 

осіб, ( +18 до 2010 року). 

Головною причиною виникнення 97% всіх дорожньо-транспортних пригод є вина водіїв. За 

час дії Програми (2008-2011 рр.) ДТП відбулось через зіткнення, перекидання транспортних 
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засобів; наїзд на транспортний засіб, що стоїть або перешкоду; керування транспортним 

засобом у нетверезому стані; перевищення швидкості; порушення правил маневрування,  

Виходячи з вищевикладеного та з метою забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зменшення дорожньо-транспортних пригод, попередження дитячого травматизму, колегія 

райдержадміністрації вважає за доцільне: 

1. Рекомендувати ВДАІ Нововодолазького РВ ГУМВС України в Харківській області 

(Миргород І.К.): 

1.1. Посилити державний контроль та нагляд за забезпеченням безпеки автомобільних 

перевезень перевізниками, звернувши особливу увагу на виконання водіями режимів праці та 

відпочинку, проходження водіями передрейсового (післярейсового) медичного огляду та 

передрейсового технічного огляду транспортних засобів, наявність у перевізників необхідної 

документації для здійснення перевезень, передбачених Законом України "Про автомобільний 

транспорт". 

1.2. Підвищити ефективність контролю за технічним станом транспортних засобів  на 

вулично-дорожній мережі. За фактами самовільного переобладнання транспортних засобів, 

наявності технічних несправностей, що безпосередньо загрожують безпеці дорожнього руху, 

уживати заходів щодо заборони їх експлуатації згідно з чинним законодавством. 

1.3. Продовжити роботу з організації постійного висвітлення в ЗМІ актуальних питань по 

забезпеченню безпеки дорожнього руху, іміджевих матеріалів стосовно діяльності ДАІ. 

1.4. Провести роботу що пропаганди Правил дорожнього руху. 

1.5. Разом з сільськими та селищними радами розробити єдиний реєстр придорожніх 

об'єктів і об'єктів дорожнього сервісу, розташованих в межах смуг відводу автомобільних 

доріг, з метою їх упорядкування і визначення стану забезпечення безпечних умов для 

дорожнього руху. 

1.6. Надавати практичну допомогу шкільним та дошкільним закладам щодо обладнання 

куточків з безпеки дорожнього руху, придбання методичних матеріалів, наглядної агітації; 

проведення тематичних уроків, конкурсів, тощо. 

2. Рекомендувати Нововодолазькому районному спортивно-технічному клубу Товариства 

сприяння обороні України (Пріхна А.М.) та Нововодолазькому учбово-курсовому філіалу 

Харківського державного обласного навчально-курсового комбінату (Миргород К.К.): 

2.1. Продовжити роботу з підвищення якості робочих навчальних планів i програм 

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації водіїв відповідно до вимог безпеки 

дорожнього руху. 

2.2. Запровадити для водіїв-початківців систему  подальшого навчання після одержання 

посвідчень для викорінення найбільш серйозних помилок у керуванні транспортними 

засобами та підвищення їх дисципліни. 

2.3. Постійно оновлювати та поповнювати методичну та учбову літературу, плакати та 

наглядні примірники. 

3. Відділу освіти районної державної адміністрації (Іващенко Л.М.) обладнати (поновити) у 

всіх навчальних закладах куточки з безпеки дорожнього руху, постійно проводити заходи з 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. 

4. Рекомендувати ПП «Мерефянське АПТ» (Степанов О.Ю.), ФОП Сітова Т.Г. 

4.1. Продовжити роботу по скороченню кількості рухомого складу, що надає послуги з 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом, шляхом поетапного виведення автобусів 

малої місткості із заміною їх на автобуси середньої та великої місткості. 
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4.2. Забезпечити роботу на постійних автобусних маршрутах тільки тих дорожніх 

транспортних засобів, що відповідають вимогам законодавства щодо безпеки експлуатації 

транспортних засобів. 

5. Рекомендувати сільським та селищним головам району вживати заходів щодо 

покращення стану комунальних доріг, збільшення  удосконалення їх ширини,  розширення  

мережі їх зовнішнього освітлення, проведення робіт з розчистки узбіч від захаращень та 

молодої порослі. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної 

державної адміністрації Руднєва О.О. 

/прийнято одноголосно/ 

 

4. СЛУХАЛИ в порядку контролю: про хід виконання в районі Державної програми 

«Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року»  
  

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши та обговоривши хід виконання Державної програми «Репродуктивне 

здоров'я нації» на період до 2015року», колегія відзначає, що робота галузі охорони здоров'я 

району спрямована на покращення якості медичної допомоги, створення дієвої 

профілактичної системи, впровадження передових новітніх технологій в діяльності закладів 

району та поліпшенні матеріально-технічного забезпечення лікувально-профілактичних 

закладів. 

Враховуючи завдання програми в районі розроблені  заходи підготовки лікарів та 

молодших медичних спеціалістів, які забезпечують надання медичної допомоги жіночому і 

дитячому населенню. 

Проведена атестація на робочому місці лікарів акушерів-гінекологів та середнього 

медичного персоналу пологового відділення ЦРЛ на право застосування сучасних 

перинатальних технологій у пологовому відділені та жіночій консультації.  Цілодобово 

допомогу в пологовому відділенні, гінекологічному та жіночій консультації надають 8 

лікарів першої кваліфікаційної категорії, 1 лікар другої кваліфікаційної категорії та лікар 

неонатолог з вищою кваліфікаційною категорією. Проведені виїзні цикли ХМАПО для 

лікарів загальної практики сімейної медицини з актуальних питань проблем захворюваності 

дітей підліткового віку. Підготовлений в районі лікар гінеколог дитячого та підліткового 

віку. Щоквартально здійснюється навчання фахівців середньої ланки з питань 

репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (тренінговими навчаннями охоплено 36 

чоловік). 

На виконання завдання програми «створення умов безпечного материнства» в районі в 

пологовому відділенні впроваджені новітні перинатальні технології по догляду за 

новонародженою дитиною. Ці технології включають організацію роботи індивідуальних 

пологових залів яких в відділенні 2.  

         У 2011 році проведено 146 пологів, в т.ч. 110 пологів (75%) з партнерською 

підтримкою. Практично всім дітям було забезпечене спільне перебування з мамою з перших 

хвилин після народження.  

В жіночій консультації організована школа відповідального батьківства, де проводяться 

заняття з сімейними парами, санітарно-освітня робота.  

Відповідно до заходів Програми з обласного бюджету було отримано районом в 2008 

році: функціональне ліжко на суму 17,4 тис.грн., фототерапевтична система на суму 8,4 

тис.грн., набір сімейного лікаря на суму 3,5 тис.грн. Загальна сума 29,3тис.грн. В 2009 році  
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район отримав монітор нагляду за станом матері та дитини -20тис.грн, пристрій для 

обігріву новонароджених - 20тис.грн. У 2010 році по централізованій закупівлі за рахунок 

цільового фінансування район забезпечений системою ультразвукової діагностики - 538,2 

тис. грн.. 

      В корпусі пологового відділення в 2010 р. проведено поточний ремонт системи 

постачання кисню  на суму 39,5 тис. грн. У 2011 році відповідно до заходів програми 

поставки за рахунок Державного та обласного бюджетів на суму 9,7 тис грн.. 

Разом з тим стан здоров'я населення репродуктивного віку характеризується негативною 

тенденцією. Поширеність захворювань серед жіночого населення складає 2 тис. на кожну 

1000 жінок. На 15 %  збільшилась кількість жінок, які перебувають на диспансерному 

спостереженні з приводу хронічних захворювань. Залишаються високими показники 

поширеності хвороб серед дітей всіх вікових груп, особливо підліткового віку.  

З метою забезпечення вирішення проблемних питань галузі охорони здоров'я району 

колегія райдержадміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати головному лікарю КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» Шапран  А.Б.: 

1.1. Щорічно при формуванні бюджету надавати фінансовому управлінню 

райдержадміністрації пропозиції про потреби фінансування заходів щодо виконання 

Програми «Репродуктивне здоров'я нації». 

1.2. Забезпечити ефективне використання медичного обладнання . 

1.3. Активізувати роботу по залученню позабюджетних коштів з метою додаткового 

фінансування заходів Програми. 

1.4. Проводити роботу направлену на поліпшення матеріально-технічного стану 

пологового відділення  з метою створення належних умов для перебування матері та дитини.  

2. КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» (Шапран  А.Б.), районному центру соціальних  служб для 

сім'ї, дітей та молоді (Щербакова Ю.В.): 

2.1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань пропаганди 

здорового способу життя, планування сім’ї, зміцнення репродуктивного здоров'я населення, 

охорони материнства, а також профілактики онкологічних захворювань. 

2.2. Активізувати роботу мобільних, консультативних пунктів надання групової та 

індивідуальної допомоги молоді за напрямками: репродуктивне і сексуальне здоров'я та 

планування сім'ї, підготовка до сімейного життя. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації 

Кузьоменського О.Б. 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                        С.О. Ротач 

 

 
Вела протокол  

Андрющенко Л.  


