
    
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 8 

 

засідання колегії Нововодолазької районної державної адміністрації   
 

від  24 вересня 2012 року 

 

1. СЛУХАЛИ:  Про хід виконання Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по 
Нововодолазькому району на 2011-2014 рр. 

 
 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання про хід виконання Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по 

Нововодолазькому району на 2011-2014 роки, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що за весь час дії Програми підприємствами, установами 

та організаціями району на енергозберігаючі заходи витрачено 2550,3 тис. грн., 

в результаті загальна   економія паливно-енергетичних ресурсів склала 75,4 

тисяч тонн умовного палива (т.у.п.) на суму 893,57 тис. грн. Економія 

природного газу склала  2247,3 тис.м3, нафти 130 т., електроенергії 26,9 

млн.кВт, теплоенергії 1513 Гкал.    

В районі проводиться постійна роз’яснювальна  робота серед керівників 

організацій та установ щодо ефективного та економного використання 

енергоресурсів.  

Наявність лічильників обліку води та  газу по установах місцевого 

бюджету відповідає потребі.  

Енергоспоживання по району за 2011 рік складає 49,3 тис. т.у.п., що на 

31 тону умовного палива, або на 0,1% менше відповідного періоду минулого 

року, незважаючи на зростання  обсягів виробництва продукції промисловими 

підприємствами  на 29,5%.   

За 6 місяців 2012 року енергоспоживання в районі складає 28,3 тис. 

т.у.п., це на 528  тонн умовного палива, або на 1,9% більше відповідного 

періоду минулого року, хоча порівняно з минулим роком відбулося зростання  

обсягів виробництва продукції промисловими підприємствами на 22,6%.   

З метою подальшої роботи над підвищенням енергоефективності та 

зменшенням споживання енергоресурсів району, колегія районної державної 

адміністрації вирішила: 

1. Інформацію начальника управління економіки райдержадміністрації Цимбал 

Н.О. щодо виконання Програми підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоресурсів по Нововодолазькому району на 2011-2014 роки 

взяти до відома. 

2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації забезпечити безумовне виконання завдань Програми 
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підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів 

по Нововодолазькому району на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням сесії 

районної ради від 29.12.2010 року. 

3. Рекомендувати головам сільських (селищних) рад, керівникам підприємств, 

установ, організацій здійснити аналогічні заходи. 

 

/прийнято одноголосно/ 

 

2. СЛУХАЛИ в порядку контролю:   Про хід виконання Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності, постанови КМУ  від 25.05.2011  

«Про містобудівний кадастр». 
 

ВИРІШИЛИ:  

Заслухавши та обговоривши питання про створення Служби 

містобудівного кадастру колегія відмічає, що робота проведена відділом 

містобудування та архітектури в цілому відповідає  вимогам Земельного 

кодексу України, Законів України  «Про регулювання містобудівної 

діяльності»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи 

містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про інформацію», 

«Про Національну програму інформатизації», Постанови  Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2011 року  «Про містобудівний кадастр», ДБН Б.1-1-93 

«Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів».   

Відділом містобудування та архітектури розроблено Положення про 

містобудівний кадастр Нововодолазького району. Підготовлено проект рішення 

щодо створення Служби містобудівного кадастру на базі КП Архітектурно-

планувального бюро, та фінансове забезпечення за рахунок місцевого бюджету 

на його утримання. 

Проаналізувавши стан та організаційні основи містобудівної діяльності 

відділу містобудування та архітектури, для спрямування на забезпечення 

сталого розвитку території Нововодолазького району з урахуванням державних, 

громадських та приватних інтересів, колегія районної державної адміністрації 

вважає за необхідне: 

           1. Для впровадження містобудівної діяльності, проведення 

землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, 

використання інформаційних потреб державних органів, органів місцевого 

самоврядування, фізичних та юридичних осіб рекомендувати Нововодолазькій 

районній раді винести питання щодо створення Служби містобудівного 

кадастру на позачергову сесію. 



 

 
 

3 

 

              2. Начальнику відділу містобудування та архітектури 

райдержадміністрації   (Бондар С.Д.) взяти під особистий контроль 

впровадження в життя новацій дозвільної системи відділу містобудування та 

архітектури, реформ у сфері містобудування відповідно до прийняття рішення 

Нововодолазькою районною радою створення Служби містобудівного 

кадастру.  

       3. Рекомендувати сільським та селищним радам виділити відповідні 

кошти у місцевих бюджетах на 2013 рік, розробити, затвердити відповідні  

Положення та  створити  Службу містобудівного кадастру на місцевому рівні. 

 
/прийнято одноголосно/ 

 

 

3.СЛУХАЛИ в порядку інформації: Про хід виконання пріоритетних 

напрямків роботи райдержадміністрації. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про виконання пріоритетних напрямків роботи 

райдержадміністрації на 2012 рік прийняти до відома. Роботу 

райдержадміністрації по даному напрямку вважати задовільною. 
 

/прийнято одноголосно/ 

 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                      /підпис/                              С.О. Ротач 

 

 


