
    

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9 
 засідання колегії Нововодолазької районної державної адміністрації   

 

від 1 листопада 2012 року 
 

 

1.СЛУХАЛИ:  Про хід виконання Програми розвитку тваринницької 

галузі  по Нововодолазькому району на 2010-2015 роки та на період до 

2020 року  
 

ВИРІШИЛИ: 
Проаналізувавши стан справ у тваринництві слід відмітити, що протягом 9 

місяців 2012 року в сільськогосподарських підприємствах району забезпечено 

зростання чисельності поголів’я великої рогатої худоби, корів та свиней.  

Станом на 1 жовтня поточного року в сільськогосподарських 

підприємствах району нараховується 2682 голів ВРХ, що більше  до початку 

року на 6%. В загальній кількості ВРХ налічується 971 голова корів, що більше 

на 7 голів проти аналогічного періоду минулого року.  

В домогосподарствах населення чисельність тварин збільшилась в 

порівнянні з минулим роком, ВРХ на 258 голів і становить 3495 голів, в тому 

числі корів на 248 голів і становить 2296 голів, чисельність свиней  на 884 

голови і нараховується 5500 голів, поголів’я  птиці збільшилося  на 12708 голів 

і нараховується 131113 голів. 

Згідно  Програми  розвитку тваринництва до кінця року чисельність 

поголів’я по всіх категоріях господарств повинна скласти: ВРХ -5980 голів, в 

тому числі корів 3267. Показник буде  виконані, з урахуванням  утримання та 

збереження молодняку ВРХ населенням району. 

Згідно  Програми  розвитку тваринництва в сільськогосподарських 

підприємствах  чисельність поголів’я свиней  до кінця року повинна скласти - 

9630 голів, але цей показник неможливо виконати в зв’язку з відсутністю 

коштів які необхідні для завершення реконструкції свинокомплексів 

господарств району.  По господарствах населення чисельність поголів’я свиней 

на даний період виконано на 146%. Станом на 01 жовтня поточного року 

поголів’я свиней в  населення становить  5500 голів, при завданні 3760 до кінця 

поточного року . 

Виробництво валової продукції сільського господарства по всіх категоріях 

господарств за 9 місяців 2012 року в порівняльних цінах 2010 року склало 

226287,34 тис.грн. в тому числі рослинництво 158838,22 тис. грн,  

тваринництво 67449,12 тис. грн   
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Всього вироблено валової продукції тваринництва по по с/г 

підприємствах за 9 місяців 2012 року  на 32504,6 тис.грн , що на  2774,84 

тис.грн більше  проти аналогічного періоду минулого року.(29729,76 тис.грн - 

2011 рік).    

Станом на 1 жовтня 2012 року вироблено молока 3250 тонн (+ 909 тонн до 

минулого року), м’яса 703 тонн (+205 тонн  до  2011 р.), одержано яєць на одну 

курку-несучку 228 шт. (- 8 шт. до минулого року). 

Для потреб тваринництва в кормах на період зимівлі 2012-2013 роки 

потрібно заготовлено: сіна 1434 тонн ( 73%), силосу 14995 тонн (53%), сінажу 

890 тонн (111%),  соломи  2500 тонн, конц. кормів  18670 тонн. 

На виконання Програми розвитку тваринництва в господарствах району 

ведуться реконструкції та будівництво тваринницьких приміщень, а саме в ТОВ 

«Дельта» ведеться будівництво молочного комплексу проектною потужністю 

на 900 корів,  відсоток готовності об’єкту - 50 %, очікувана дата введення в дію 

молочного комплексу - 2015 рік;  реконструкція  приміщень свинокомплексу 

проектною потужністю 24 тис. свиней в рік, в ПП «АФ Світанок», відсоток 

готовності об’єкту – 60 %, очікувана дата введення в дію - 2014 рік;  ремонт та 

реконструкція приміщень для утримання свиней в ТОВ «Європіг». Закінчується  

ремонт птахокомплексу  з будівництвом нового забійного цеху для птиці в ПП 

ТОВ «Просяне» проектною потужністю 200 тис.голів, відсоток готовності 

об’єкту - 90 %, очікувана дата введення в дію - 2013 рік. 

На виконання програми «Державна підтримка галузі тваринництва»  станом 

на 01.10.2012 р. фізичним особам (селянам) нарахована дотація за липень, 

серпень та вересень 315 фіз. особам за  утримання  та збереження 599 голів ВРХ. 

Враховуючи вищезгадане та з метою забезпечення своєчасного та 

успішного виконання сільськогосподарськими підприємствами району 

«Програми розвитку тваринницької галузі в господарствах Нововодолазького 

району на 2010-2015 років та на період до 2020 року »   колегія вважає за 

необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств: 

1.1. З метою стабілізації і нарощування поголів’я  корів молочного та 

комбінованого напряму продуктивності до кінця 2012 року збільшити поголів’я 

ВРХ на 15 голів, в тому числі корів на 8 голів, за рахунок власного відтворення. 

1.2. Проводити подальшу роботу по залученню інвестицій, кредитних 

ресурсів для проведення реконструкції та будівництва сучасних тваринницьких 

комплексів, здатних забезпечити виробництво високоякісної 

конкурентоспроможної продукції.  

1.3. З метою забезпечення у повному обсязі населення територіальних 

громад сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки 
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надавати сприяти укладанню договорів контрактації сільськогосподарської 

продукції сільськогосподарськими виробниками з  сільськими головами.  

2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ляшенко 

А.Г.) спільно з районним управлінням ветеринарної медицини в 

Нововодолазькому районі  (Шевченко А.М.) встановити контроль за 

відтворенням маточного стада сільськогосподарських тварин, забезпечити 

використання в осіміненні та паруванні худоби тільки атестованих у 

встановленому порядку та допущених до відтворення плідників вищої 

(генетичної) якості, не допускати для парування плідників невідомого 

походження.  

3. Управлінню  агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ляшенко 

А.Г.) своєчасно доводити до сільськогосподарських товаровиробників 

«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розвитку тваринництва», розмірів бюджетної тваринницької дотації і введення 

в дію часткового їх відшкодування.      

4. Рекомендувати сільським та селищним головам сприяти  виділенню 

сільськогосподарським підприємствам земельних ділянок для будівництва 

тваринницьких ферм та відповідної інфраструктури, а також пасовищ і 

сінокосів. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника 

голови райдержадміністрації  Руднєва О.О. 
 

2.СЛУХАЛИ: Про розвиток фізичної культури і спорту в районі та 

відродження спортивної інфраструктури  
 

ВИРІШИЛИ:  
Розглянувши та обговоривши питання щодо розвитку фізичної культури та 

спорту та відродження спортивної інфраструктури колегія відмічає, що 

протягом 2012 року в районі збережена мережа спортивних організацій, а 

саме: Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької 

районної ради, 6 громадських сільських та селищних фізкультурно-

спортивних клубів (фізкультурно-спортивні клуби Нововодолазької селищної 

ради «Олімп», «Дебют» та «Юність», Ватутінський сільський фізкультурно-

спортивний клуб «Зірка», Сосонівський фізкультурно-спортивний клуб 

«Титан»), у яких налічується 332 чол. 

Основним осередком розвитку дитячого-юнацького спорту в районі є 

Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької 

районної ради, де у відділеннях гирьового спорту, футболу, легкої атлетики 

та дзюдо займається станом на 01.10.2012 року 881 вихованець віком від 6 

до 18 років (станом на 01.01.2012 року – 878 дітей). 

Протягом січня-вересня 2012 року в районі проведено 28 спортивно-

масових заходів, в яких взяли участь 1532 чол.  
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За підсумками виступів спортсменів району на обласному 

рівні було завойовано медалей: 18 золотих, 19  срібних та 16 бронзових; 

на всеукраїнських змаганнях -  3 золоті, 3  срібні та 6 бронзових; 

на чемпіонаті Європи серед ветеранів з гирьового спорту  - 2 золоті; 

на чемпіонаті Світу з гирьового спорту серед юнаків та дівчат - 1 срібна. 

Проводиться робота по покращенню матеріально-технічних умов 

спортивної бази навчальних закладів, а саме: у 2011 році побудовано ігровий 

майданчик зі штучним покриттям для гри у футбол;  спортивні зали навчальних 

закладів поповнюються необхідним спортивним інвентарем та обладнанням; 

проводяться ремонти спортивних залів;  покращено матеріальну базу ДЮСШ. 

До фізкультурно-оздоровчих послуг та занять спортом мешканців району 

діють 130 спортивних споруд: у тому числі 1 стадіон, 22 футбольних поля, 16 

спортивних залів, 16 майданчиків із тренажерним обладнанням, інших 57, із 

синтетичним покриттям 1, 17 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 

в тому числі 7 - з тренажерним обладнанням та 6 приміщень для фізкультурно-

оздоровчих занять. Проводиться робота щодо установлення вуличного 

тренажерного обладнання. 

З вересня 2012-2013 навчального року у всіх навчальних закладах 

відновлено проведення ранкової гімнастики до занять та організовано роботу 

спортивних гуртків (гуртковою роботою охоплено 520 учнів). 

Загальна кількість учнів, які займаються усіма видами фізкультурно-

оздоровчої роботи (в тому числі відвідують секції ДЮСШ) станом на 

01.10.2012 – 1237 учнів (41,4 %), у 2011-2012 н.р. -32 %.  

Починаючи з 2009 року у навчальних закладах введена система медико-

педагогічного контролю. 

Разом з тим, нереалізованим залишається питання щодо забезпечення у 

повному  обсязі згідно з нормами дошкільних закладів, загальноосвітніх 

навчальних закладів спортивними спорудами, інвентарем, устаткуванням, яке 

потребує необхідного фінансування.  

Проблемою залишається залучення дітей до спортивно-масової роботи, так 

як за висновками медичних працівників більшість із них мають певні 

відхилення у стані здоров’я і не можуть брати участь у тих чи інших 

спортивних змаганнях, не організовані заняття фізичної культури для дітей, які 

за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи. 

Нагальним залишається питанням  створення в селах району місць 

масового відпочинку населення, зміцнення та оновлення матеріально-технічної 

бази спортивних осередків територіальних громад.  

З метою покращення організаційно-практичної роботи щодо розвитку 

фізичної культури і спорту в районі та відродження спортивної інфраструктури 

колегія районної державної адміністрації вважає за доцільне: 

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

1.1. Вважати головними пріоритетами у розвитку фізичної культури і 

спорту в районі на 2013 та подальші роки: збереження та розвиток матеріально-

технічної бази навчальних закладів, колективів фізичної культури підприємств 

району; збереження кадрового складу в сфері фізичної культури і спорту; 
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удосконалення агітаційно- пропагандистської роботи серед 

населення району щодо популяризації здорового способу життя. 

1.2. Вжити заходів щодо максимального охоплення учнівської молоді усіма 

видами фізкультурно-оздорової роботи; збільшення кількості учасників 

районних та обласних спортивно-масових заходів; опрацювати питання 

залучення до занять фізичною культурою дітей п’ятирічного віку. 

1.3. Сприяти створенню в населених пунктах району фізкультурно-

оздоровчих та спортивних клубів. 

1.4. До 01.12.2012 року розробити Положення про районний футбольний 

турнір для різних вікових категорій. 

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

проекту районного бюджету передбачати кошти на здійснення заходів, 

враховуючи пріоритети з розвитку фізичної культури і спорту в районі. 

5. Рекомендувати сільським і селищним радам: 

5.1. Сприяти створенню громадських фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних клубів при сільських та селищних радах. 

5.2. Розробити заходи щодо розвитку фізичної культури і спорту на 2013-

2015 роки на відповідних територіях.  Матеріали  для узагальнення надади до 

відділу освіти, молоді та спорту до 01.12.2012 року.  

5.3. Забезпечити фінансування спортивно-масових заходів та участь 

спортсменів сільських та селищних рад в районних, обласних та всеукраїнських 

змаганнях. 

5.4. Забезпечити співфінансування у будівництві спортивних майданчиків, 

установки вуличних тренажерів. 

5.6.Розглянути питання утримання тренерів та інструкторів за рахунок 

місцевих бюджетів. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 
 

3.СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми розвитку профільного 

навчання в закладах освіти Нововодолазького району на 2011-2015 рр  
 

ВИРІШИЛИ: 
Розглянувши та обговоривши хід виконання районної Програми розвитку 

профільного навчання в закладах освіти Нововодолазького району на 2011-2015 

роки, колегія відмічає, що профільне навчання учнів організовано у 5 

навчальних закладах району: Нововодолазькому ліцеї, Нововодолазькій 

гімназії, Нововодолазькому НВК, Просянському НВК, Липкуватівському НВК.  

Створено Інформаційний банк даних щодо організації профільного 

навчання (ведеться з 2005-2006 навчального року), який допомагає 

прослідкувати динаміку обраних профілів навчання.  

Профілі навчання відповідають статутним вимогам. 

Робочі навчальні плани у закладах освіти з профільним навчанням 

затверджені в установленому порядку, варіативна складова відповідає профілю 

навчання (запроваджено вивчення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів 

згідно з обраним профілем навчання за програмами, рекомендованими 
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Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України). Програмами і 

підручниками заклади освіти забезпечені. 

Профілі навчання обираються з урахуванням побажань учнів та їх батьків, 

з урахуванням рекомендацій шкільних психологів, перспектив здобуття 

подальшої освіти. 

Річним планами навчальних закладів, шкільних психологів, відділу освіти, 

методичного кабінету передбачено здійснення профорієнтаційної роботи, 

налагоджено співпрацю з Районним центром зайнятості населення щодо 

здійснення профорієнтаційної роботи. 

Щорічно здійснюється моніторинг вступу учнів 11 класів до вищих 

навчальних закладів згідно з обраним профілем навчання. 

По району щорічно збільшується кількість учнів, які вступають до ВНЗ за 

спеціальністю згідно з обраним профілем навчання.  

Щороку проводиться моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 

профільних класів.  

Викладання навчальних предметів у профільних класах здійснюють 

учителі, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію, своєчасно 

проходять курсову перепідготовку, відвідують обласні семінари.  

Разом з тим за останні три роки спспостерігається зменшення кількісті 

шкіл, де запроваджено профільне навчання. Причиною цього є зменшення 

учнівського контингенту у сільських школах, відсутність паралелей, 

недостатність для поділу на групи кількісті учнів у класах районного центру.  

Аналіз участі профільних класів в олімпіадах свідчить, що педагогічні 

колективи недостатньо уваги приділяють підготовці учнів до олімпіад. 

Для забезпечення подальшого виконання районної програми та усунення 

недоліків колегія районної державної адміністрації вважає за доцільне: 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту взяти до 

відома. 

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

2.1. Постійно тримати на контролі хід виконання Програми розвитку 

профільного навчання в закладах освіти Нововодолазького району на 2011-

2015 рр; 

2.2. Збільшити кількість шкіл з профільним навчанням; 

2.3. Забезпечити підвищення рівня навчальних досягнень учнів 

профільних класів за результатами державної підсумкової атестації; 

2.4. Забезпечити якісну підготовку учнів профільних класів до олімпіад, 

конкурсів, турнірів; 

2.5. Забезпечити можливість вибору профілю навчання згідно з 

можливостями і побажаннями учнів на основі діагностування і всебічного 

вивчення здібностей учнів; 

2.6. Урізноманітнити форми роботи з батьками стосовно вибору профілю 

навчання; 

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

проекту районного бюджету передбачити кошти на здійснення захід Програми, 

виходячи з реальних можливостей бюджету. 
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4. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника 

голови райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 
 

4.СЛУХАЛИ: Про організацію роботи з контрольними документами та 

стан  виконавської дисципліни в управліннях, відділах, секторах та інших 

структурних підрозділах РДА за 9 місяців 2012 року  
 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши питання про стан виконавської дисципліни і 

заходи посилення відповідальності керівників управлінь і відділів районної 

державної адміністрації за своєчасне і безумовне виконання контрольних 

документів, колегія відмічає, що  

      Протягом 9 місяців 2012 року головою райдержадміністрації було взято на 

контроль 440 документів, знято з контролю, як виконані або такі, що втратили 

чинність 234 документів: 

 Станом на 1 жовтня 2012 року на контролі районної державної адміністрації 

залишилось 213 документів, а саме: 

-  52 розпоряджень голови облдержадміністрації; 

-  28 доручень голови облдержадміністрації; 

-  77 листів та інших документів облдержадміністрації; 

-  17 розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації; 

-  39 документів інших державних органів, які мають контрольні строки.  

Сектором контролю апарату районної державної адміністрації щокварталу 

аналізується інформація щодо стану виконавської дисципліни в управліннях, 

відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, 

здійснюється моніторинг виконання доручень голови обласної державної 

адміністрації.  

Проведена інвентаризація документів минулих років, які знаходяться на 

контролі. З урахуванням вимог часу визначені такі, що втратили актуальність, 

розглянуто доцільність їх подальшого перебування на контролі.  

З метою недопущення порушень термінів виконання документів, сектором 

контролю: 

- щомісячно проводиться аналіз стану виконавської дисципліни; 

-надаються щотижневі нагадування заступникам голови 

райдержадміністрації, начальникам управлінь, відділів та секторів 

райдержадміністрації щодо термінів виконання контрольних документів; 

-додатково здійснюється нагадування про терміни виконання документів у 

телефонному режимі. 

Для удосконалення організації контролю та покращення виконавської 

дисципліни на засіданнях колегій райдержадміністрації було заслухано 

виконання 6 районних програм та 7 розпоряджень голови облдержадміністрації. 

В лютому, квітні та липні 2012 року на засіданнях колегій райдержадміністрації 

були заслухані питання про стан виконавської дисципліни в управліннях, 

відділах, секторах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації у 

2011 році, за І квартал  та 6 місяців 2012 року.  
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       Сектором контролю постійно, згідно графіку перевірок стану 

виконання документів, які підлягають контролю в управліннях, відділах та 

інших структурних підрозділах райдержадміністрації, здійснювались перевірки 

стану виконавської дисципліни. За 9 місяців 2012 року проведено 7 перевірок 

(відділ освіти, сектор з питань внутрішньої політики, управління 

агропромислового розвитку, управління економіки, служба у справах дітей, 

фінансове управління, відділ з питань НС). За результатами перевірок 

складаються довідки з конкретними пропозиціями по удосконаленню роботи та 

по усуненню недоліків, якщо такі є. Зазначені довідки подаються голові 

райдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення. 

Разом з тим необхідно зазначити, що відділом Держкомзему у 

Нововодолазькому районі допущене невиконання доручення голови 

облдержадміністрації від 27.04.12 р. № 01-15/3266 за підсумками селекторної 

наради від 06.04.12 р. з питання «Про стан проведення нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів». Головою райдержадміністрації  проведено 

особисту розмову з заступником начальника відділу Держкомзему у 

Нововодолазькому районі.             

Актуальним залишається питання якісної підготовки відповідей на 

завдання, визначені в контрольних документах. Не всі керівники дотримуються 

порядку підготовки та виконання контрольних документів. Відповідно до 

пункту 6.1. Регламенту Нововодолазької районної державної адміністрації: 

«Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або 

виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи 

щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи 

резолюції першою, у випадках, коли документом або резолюцією не 

обумовлено інше. Така особа вважається головним виконавцем документа, їй 

надається право уточнення завдання чи резолюції, скликання співвиконавців, 

підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій про 

виконання документа, що подаються голові або заступникам голови 

райдержадміністрації. При підготовці відповідей на контрольні документи з 

резолюціями, в яких зазначено декілька виконавців, інформація надається 

головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати 

збір) не пізніше ніж 2 дні до терміну, вказаного в документі або визначеного в 

резолюції». На практиці ця норма виконавцями часто порушується.     

Проаналізувавши та обговоривши стан виконавської дисципліни та 

організації виконання завдань, визначених контрольними документами, колегія 

районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1.  Заступникам голови районної державної адміністрації: 

1.1.Посилити вимоги до керівників структурних підрозділів 

райдержадміністрації щодо підвищення рівня виконавської дисципліни, 

здійснення постійного контролю за дотриманням вимог Регламенту районної 

державної адміністрації та Інструкції з питань діловодства в районній 

державній адміністрації при підготовці проектів розпоряджень, доручень 

голови районної державної адміністрації. 
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1.2.Звернути увагу керівників структурних підрозділів районної 

державної адміністрації на їх персональну відповідальність за стан роботи з 

контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами і 

дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та 

райдержадміністрації, листів та інших документів структурних підрозділів, 

посадових осіб облдержадміністрації. 

2.  Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації: 

2.1.Взяти під особистий контроль своєчасність та якість виконання 

контрольних документів. 

2.2.Забезпечити виконання пункту 6.1. Регламенту Нововодолазької 

районної державної адміністрації щодо дотримання порядку підготовки та 

виконання контрольних документів. 

3. Рекомендувати заступнику начальника відділу Держкомзему у 

Нововодолазькому районі Харківської області Дарій Н.А.: 

3.1.Звернути увагу на недостатній рівень дисципліни по виконанню 

контрольних документів. 

3.2.Забезпечити недопущення порушень виконавської дисципліни 

4.Сектору контролю апарату райдержадміністрації (Кулик І.О.): 

4.1.Проводити протягом поточного року семінари-наради з керівниками та 

відповідальними працівниками управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів райдержадміністрації по вивченню документів, що регламентують 

ведення діловодства, порядок організації та здійснення контролю за 

виконанням контрольних документів. 

4.2.Вжити заходи щодо вдосконалення контролю та підвищення рівня 

виконавської дисципліни. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату 

районної державної адміністрації Товстика О.М. 
 

5.СЛУХАЛИ: Про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції на 

території району 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши інформацію про стан роботи щодо запобігання і протидії 

корупції на території району колегія відмічає, що в районі затверджено Заходи 

щодо протидії організованій злочинності та корупції, на виконання яких: 

-прийнято розпорядження від 29.03.11р. № 173 „Про заходи щодо усунення 

причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь та інших 

правопорушень пов’язаних з корупцією в райдержадміністрації”. 

-проводяться бесіди разом з керівним складом та посадовими особами, які 

працюють на дільницях з підвищеним ризиком корупційних правопорушень 

(Розпорядження голови від 29.03.11р. № 173 ); 

-аналізуються звернення громадян (щоквартально, до 20 числа останнього 

місяця кварталу), які надходять у райдержадміністрацію, з метою виявлення 
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корупційних проявів та інших правопорушень, пов’язаних з 

порушенням обмежень, встановлених чинним законодавством для державних 

службовців та органів місцевого самоврядування; 

-особлива увага приділяється особистим прийомам громадян (два рази на 

місяць),  виїзним  (два рази на місяць) на території селищних та сільських рад, а 

також роботі прямої «гарячої лінії», яка щомісячно проводиться головою 

райдержадміністрації. В ході проведення вищеназваних заходів першочергову 

увагу приділено профілактиці корупційних правопорушень та інших 

неправомірних діянь серед державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

-питань щодо виконання антикорупційного законодавства розглядаються на 

засіданнях колегії районної державної адміністрації та Ради протидії 

злочинності та корупції.      

Для дотримання  умов реалізації громадянами права на державну службу та 

забезпечення доброчесності на державній службі відбір кандидатів на державну 

службу здійснюється виключно на конкурсній основі. З кандидатами на 

державну службу, які пройшли конкурсний відбір та очікують результатів 

спеціальної перевірки проводяться бесіди про обмеження для державних 

службовців відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про 

місцеве самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції». 

       Для врегулювання засад етичної поведінки державних службовців 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації у 

звітному періоді розроблено Кодекс етичної поведінки державного службовця 

райдержадміністрації. 

       З метою висвітлення діяльності райдержадміністрації функціонує офіційний 

веб-сайт  Нововодолазької районної державної адміністрації, на якому міститься 

інформація, що необхідна для отримання адмінпослуг. 

В райдержадміністрації запроваджено Єдиний дозвільний центр з питань 

надання документів дозвільного характеру, що знаходить підтримку з боку 

мешканців району.  

        Фактів відмови фізичним або юридичним особам в інформації, надання 

якої передбачено законом, структурними підрозділами райдержадміністрації у 

звітний період не зафіксовано. 

        З метою вдосконалення державної служби, зокрема щодо конкурсного  

відбору кандидатів на зайняття посади, відповідно Розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 13.02.12р. № 15к «Про проведення спеціальної 

перевірки відомостей, щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних 

із використанням функцій держави»   на державну службу прийнято 2 особи та 

завершується оформлення ще 2-х кандидатів. Фактів невідповідності інформації 
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наданої кандидатами на зайняття посад (у декларуванні доходів, 

притягнення до кримінальної відповідальності, невідповідності документів про 

освіту або медичне обстеження тощо) не виявлено. 

        Відповідно до ст.12 зазначеного закону державними службовцями 

райдержадміністрації своєчасно надані декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2011р. Для своєчасного подання 

вказаних декларацій за 2012 р. планується проведення відповідного навчання 

державних службовців усіх рівнів із залученням фахівців Нововодолазької 

податкової інспекції. 

        Для формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних 

осіб та об’єднань громадян до інформації про діяльність органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування головою райдержадміністрації 

прийнято розпорядження від 23.05.12р. № 302 «Про заходи щодо забезпечення 

відкритості у діяльності Нововодолазької  райдержадміністрації». 

         В районній газеті «Вісті Водолажчини» започатковано спеціальну рубрику 

із залученням представників виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та представників громадських організацій. Такі інформаційні 

матеріали розміщено 17.05.11 р .”Повернути довіру населення.”, 25.06.11 р. 

„Серед нагальних питань – запобігання і протидія корупції.”, 18.10.11 р. 

Семінар з питань антикорупційного законодавства., 07.05.12 р. На порядку 

денному  -  взаємодія сільських рад з дільничними інспекторами міліції. 

За окремим планом проводяться семінари-навчання державних службовців 

райдержадміністрації та представників органів місцевого самоврядування, до 

роботи яких залучаються, працівники та фахівці правоохоронних органів 

району та працівників  Харківського регіонального інституту Національної 

академії  державного управління при Президенті України. В ході занять 

розглядаються питання антикорупційного законодавства, практичне виконання 

заходів щодо запобігання і протидії корупції, а також факти правопорушень 

чинного законодавства по Харківській області та окремими посадовими 

особами району. 

Разом з тим за звітний період три особи місцевого самовряджування 

притягнені до адміністративної відповідальності відповідно ст. 172 п.2 

«Кодексу України «Про адміністративні порушення. 

Враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації 

вважає за доцільне: 

1.Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 

1.1.Продовжити неухильне виконання «Плану Заходів з реалізації в 

Харківській обласній державній адміністрації та районних державних 

адміністраціях  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 

2011-2015 роки».  
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1.2.Завершити роботу щодо внесення змін до комплексної програми 

профілактики правопорушень у Нововодолазькому районі на 2011-2015 роки.                                                                             

1.3. Поліпшити рівень роз’яснювальної роботи щодо належного виконання 

антикорупційного законодавства структурними підрозділами 

райдержадміністрації.  

2. Завідувачу сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 

Шевченку О.І. розробити план занять з державними службовцями 

райдержадміністрації щодо виконання антикорупційного законодавства в 2012-

2013рр. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

районної державної адміністрації Руднєва О.О. 
 

6.СЛУХАЛИ: Про стан роботи профілактики алкоголізму, наркоманії, 

тютюнопаління, венеричних захворювань серед молоді (інформація 

додається» 
ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши стан роботи профілактики алкоголізму, 

наркоманії, тютюнопаління, венеричних захворювань серед молоді колегія 

відзначає, що робота галузі охорони здоров'я району спрямована на виконання 

основних пріоритетних напрямків щодо створення дієвої профілактичної 

системи, впровадження передових новітніх технологій в діяльності закладів. 

Відповідно до комплексного плану  з профілактики алкоголізму, 

токсикоманії, наркоманії серед неповнолітніх, обґрунтована взаємодія 

центральної районної лікарні, служби у справах дітей, служби у справах 

неповнолітніх, РВВС, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та  молоді.  

З 2012 року відповідно з наказом МОЗ України під час обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів  проводиться  опитування учнів шкіл, їхніх 

батьків на предмет виявлення  факторів ризику алкогольних та наркотичних 

проблем. Станом на 15.10.12 року опитуванням охоплено   95%. 

В структурі центральної районної лікарні функціонують наркологічний та 

дерматовенерологічні кабінети. 

Станом на 1.10.12 на диспансерному обліку у наркологічному кабінеті  

знаходиться  592 чол, з  алкогольною  та наркотичною залежністю, в тому 

числі особи в віці до 35 років - 221чол. (37%),  в тому числі 23 жінки. Дітей та 

підлітків на диспансерному  обліку  не перебуває.  На профілактичному  

обліку  знаходиться 202 чол. Дітей та підлітків на профілактичному обліку  не 

перебуває. 

З метою раннього виявлення і профілактики венеричних хвороб 

лікувально-профілактичними  закладами   проводяться  обов’язкові медичні 

огляди дітей та обов’язкові медичні огляди, працівників підприємств, установ 
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і організацій та осіб у яких  професійна чи інша діяльність 

пов’язана з обслуговуванням населення, або підвищеною небезпекою для 

оточуючих. 

За поточний період  серед неповнолітніх захворюваність на  венеричні 

хвороби  не реєструвалось.  

Згідно з затвердженими заходами проводилась навчальна робота з 

медичними працівниками району з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

вивченню нормативних документів, охоплено підготовкою 304 чоловік. 

Для заступників директорів шкіл з виховної роботи, класних керівників 

працюють постійно діючі семінари «Особливості організації  просвітницької 

та профілактичної роботи щодо формування основ здорового способу життя»; 

для практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів 

систематично проводяться семінари, круглі столи  тощо. 

Для педагогічних працівників, учнів та їх батьків районним методичним 

кабінетом підготовлено відеокасети «СНІД – шляхи зараження і 

профілактики».  

Обстеження населення  на ВІЛ-інфекцію здійснюється згідно з 

регламентуючими наказами за інформованою добровільною згодою, умови 

конфіденційності  додержуються. 

За 9 місяців 2012 р. всього по району обстежено 984  осіб, що складає 

2,8% від загальної кільткості населення. 

Розповсюдженість ВІЛ-інфекції  по  району склала  70,4 на 100 тис. 

населення, у порівнянні з аналогічним періодом 2011р. зросла у 1,25 рази. 

Розповсюдженість СНІД становить 14,2 на 100 тис. населення, у порівнянні з 

аналогічним періодом 2011 р. збільшилась у 2,5 рази. 

Захворюваність на ВІЛ-інфекцією (вперше виявлено) 9 місяців 2012 року 

по району склала 14,2 на 100 тис. населення, на СНІД - 5,6 на 100 тис. 

населення, на рівні  2011року. 

З початку року проведено 19 виїзних лекцій, 9 тематичних вечоів, 

випущено 9 санбюлетенів,  проведено 9  диспутів у школах району та учбових 

закладах, на яких  загострювались  питання  шкідливого впливу  на стан 

здоровя  підлітків вживаючих  алкогольні, наркотичні   речовини  та  

тютюнопаління,  висвітлювались  проблеми венеричних захворювань серед 

молоді. 

На базі поліклінічного відділення працює  навчально - базовий   центр по 

одержанню навиків профілактичної  та антиалкогольної роботи серед дітей і 

підлітків для  працівників  системи  освіти,  соціальних служб, співробітників 

РВ ГУМВС України в Харківській області та медичних працівників. За  

звітний період проведено  18 занять, на яких  пройшли  підготовку  285 чол. в 
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тому числі працівники освіти - 94чол. Наркологічною службою 

підготовлено  та проведено відео- і мультимедійні  лекції по питанню 

профілактики наркоманії, ВІЧ-інфекції та тютюнопаління. 

З метою попередження та профілактики алкоголізму, наркоманії, 

тютюнопаління, венеричних захворювань серед молоді колегія 

райдержадміністрації вважає за необхідне: 

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

1.1. Активізувати роботу консультативних пунктів для учнів та їх батьків 

з питань профілактики наркоманії, алкоголізму, венеричних захворювань 

серед неповнолітніх. 

1.2. Забезпечити проводення устрічей медичних працівників з учнями 

загальноосвітніх закладів району.  

2. Районному центру соціальних  служб для сім'ї, дітей та молоді 

(Щербакова Ю.В.), службі у справах дітей райдержадміністрації (Несміян 

В.В.), КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» (Шапран А.Б.): 

2.1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи з 

питань пропаганди здорового способу життя; 

2.2. Активізувати роботу мобільних, консультативних пунктів надання 

групової та індивідуальної допомоги молоді. 

 
 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                              С.О. Ротач 
 

 


