
 
УКРАЇНА 

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 

спільного засідання колегії  районної державної адміністрації та 

Координаційної ради з питань охорони здоров’я та медичного 

обслуговування населення району 

від 29 квітня 2013 року 

 

 

Про хід виконання районних заходів щодо виконання Державної 

цільової програми «Цукровий діабет у 2011-2013 роках» 

 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши питання колегія «Про хід виконання районних заходів щодо 

виконання Державної  програми «Цукровий діабет» у Нововодолазькому 

районі в 2010-2013 роках» районної державної адміністрації відмічає:   

У районі 930 чоловік хворих на цукровий діабет, із них 120 чоловіка 

інсулінозалежні(12,9 % від всіх хворих цукровим діабетом), в тому числі 5 

дітей до 14 років. Показник поширеності цукрового діабету серед населення 

району становить 2680 на 100 тис. населення ( в тому числі серед дорослого 

населення 3456).              

У структурі загальної захворюваності населення патологія ендокринних 

органів  займає шосте місце. При цьому кожна третя особа з ендокринним 

захворюванням страждає на цукровий діабет. 

На виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет», 

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26.03.2010р. 

№215 затверджені районні заходи щодо виконання Державної цільової 

програми «Цукровий діабет» у Нововодолазькому районі на 2010-2013 роки. 

Заходи  спрямовані на раннє виявлення хворих на діабет, профілактику і 

зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що приводять до 

інвалідності та смерті, підвищення рівня  та доступності медичної допомоги 

цій категорії хворих.  

Ендокринологічна  допомога надається в закладах первинної ланки 

охорони здоров'я та ендокринологічному кабінеті ЦРЛ. Ендокринологічний 

кабінет забезпечений  усіма необхідними навчальними посібниками для 

проведення навчання хворих цукровим діабетом в школі самоконтролю. 

Для раннього виявлення скритих та легких форм хвороби  в лікувально-

профілактичних закладах району функціонують глюкозурічні пункти, в яких 
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обстежено в 2012році 25502 чоловік, за поточний період 2013року - 

6585чоловік (23% від дорослого населення району). У 2012 році при 

профілактичних оглядах було виявлено 100  хворих на цукровий діабет, за 3 

місяці 2013 року 25 хворих.  

У районі створений комп’ютерний реєстр хворих  на цукровий діабет. 

Заявки на закупівлю різних видів інсуліну формуються згідно реєстру та 

індивідуально для кожного хворого. 

Всього у хворих на цукровий діабет 228 ускладнень, що становить  

24,5% від хворих на цукровий діабет, із них в структурі  ретинопатія – 120 

(52,6%), нефропатія – 44 (21,1%).  Ампутацій з приводу діабетичної гангрени в 

2013 році не було. На протязі останніх років ускладнень цукрового діабету, 

таких як коми не реєструвались .Не було випадків смертності по причині 

цукрового діабету.     

В лікувально-профілактичних закладах району впроваджені стандарти 

надання медичної допомоги, протоколи надання медичної допомоги мають усі 

заклади району. 

З метою обстеження хворих на рівні району на глюкозульований 

гемоглобін функціонує лабораторне обладнання «Біан». Впроваджено  

обстеження хворих на цукровий діабет на мікроальбумінурію. 

В межах виконання заходів обласної комплексної програми «Здоров’я 

Слобожанщини» на 2012 рік щодо забезпечення пацієнтів з районів 

Харківської області та міст обласного підпорядкування, що страждають на 

інсулінозалежний тип цукрового діабету та нецукровий діабет, препаратами 

інсуліну та десмопресину для жителів Нововодолазького району отримано 

препаратів інсуліну на загальну суму  412,5 тис. грн.. За кошти Державного 

бюджету України, для забезпечення дітей віком до 18 років та вагітних, 

хворих на цукровий діабет закуплені та отримані тест–смужки на суму 

9,3 тис. грн.            

У 2013році в березні місяці отримано препаратів інсуліну на 106,5   

тис.грн. Станом на 15.04.2013 всі хворі на цукровий діабет інсулінами 

забезпечені . 

Разом з тим: останніми роками збільшується кількість хворих дітей, у 

2012 році вийшло на інвалідність 2 особи, всього хворих, які мають 

інвалідність – 32 особи;  проблемними є питання  придбання глюкометрів для 

лікувально-профілактичних закладів – 8штук, 100% забезпечення хворих 

апаратами для визначення рівня цукру у крові, забезпечення хворих 

цукрознижуючими таблетованими препаратами; актуальними залишається 

покращення виявлення цукрового діабету (в т.ч. при диспансеризації 

населення),  його лікування і профілактика, в тому числі з метою запобігання 

розвиту ускладнень цього захворювання. 
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Для забезпечення вирішення проблемних питань колегія районної 

державної адміністрації вважає за необхідне: 

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

1.2. Продовжити оновлення реєстру хворих на цукровий діабет. 

1.3. Забезпечити подальше відпрацювання обсягів надання медичної 

допомоги відповідно до сучасних стандартів, відпрацювання координації та 

взаємодії закладів різних рівнів підпорядкування та медичних працівників усіх 

ланок. 

1.4. Відпрацювати питання щодо постійного  навчання самоконтролю 

хворих на цукровий діабет. 

1.5. Активізувати профілактичну роботу серед населення району з 

питань профілактики захворювань на  цукровий діабет. 

1.6. Забезпечити безперебійне функціонування медичного обладнання 

для діагностики та впровадження обстеження рівня глюкозильованого 

гемоглобіну у хворих на цукровий діабет.  

1.7. Укомплектувати глюкометром ендокринологічний кабінет 

центральної районної лікарні. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації О.Б.Кузьоменського. 

(прийнято одноголосно) 

 

2. Про виконання бюджету району за 2012 рік та завдання на 2013 рік  
 

ВИРІШИЛИ: 

До зведеного бюджету району з урахуванням субвенцій за 2012 рік 

надійшло доходів   128 359,5  тис. грн., при затвердженому плані  127 005,9 

тис. грн. або 101,1 %. Із них власних і закріплених доходів 31 599 тис. грн., що 

становить 105,6 % до затвердженого плану на  2012 рік. У порівнянні з 

аналогічним періодом попереднього року доходи бюджету району зросли на 7 

559,7 тис. грн. або 24,2 %. 

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі                   

45 621,7 тис. грн. або 100 % до затвердженого плану 2012 рік                 

(45621,7 тис. грн.). 

Видатки зведеного бюджету району за 2012 рік по загальному фонду – 

123 906,6 тис. грн. або 97,7 %, видатки спеціального фонду – 8 267,6  тис. грн. 

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року видатки загального 

фонду бюджету району зросли на 22 527,01 тис. грн. або 22,2 %. 

Кошти бюджету, у першу чергу, спрямовувалися на захищені статті 

видатків, а саме: виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання 

медикаментів і продуктів харчування, оплату комунальних послуг і 
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енергоносіїв, що використовувалися бюджетними установами району, 

соціальні виплати населенню та поточне утримання установ. 

За 2012 року на фінансування захищених статей було направлено                  

114 004,5 грн. або 93,7% від обсягу видатків загального фонду, проти 

аналогічного періоду попереднього року видатки  зросли на 21 615,5 тис.грн., 

або   23,4%. 

На виплату заробітної плати по району спрямовано – 62 735,1 тис. грн., 

що на 17,5% або 9348,7 тис. грн. більше аналогічного періоду попереднього 

року;  

На оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою району - 15087,1 

тис. грн., що на 74,8% або 6458,4 тис. грн. більше аналогічного періоду 

попереднього року; інші невідкладні витрати (харчування, медикаменти та 

трансферти населенню, трансферти органам державного управління інших 

рівнів) –  36 182,3 тис. грн., що на 19,1% або на 5808,4 тис. грн. більше 

аналогічного періоду попереднього року. 

Податковий борг до загального фонду бюджету району на 01.01.2013 

року складав – 1464,8 тис. грн. 

- по  недіючих підприємствах –  1116,5 тис. грн., що складає  76,2 % від 

загальної суми боргу; 

- по діючих підприємствах та фізичних особах – 348,3 тис. грн.,  що 

складає 23,8 % від загальної суми боргу. 

Враховуючи вищевикладене та з метою якісного виконання доходів 

місцевих бюджетів, забезпечення в повному обсязі фінансування видатків 

бюджету в 2013 році, колегія районної державної адміністрації вважає за 

необхідне: 

1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної 

адміністрації В.І. Нетецької взяти до відома. 

2.   Запропонувати Нововодолазькій міжрайонній державній податковій 

інспекції Харківської області ДПС активізувати роботу з платниками податків 

із викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету та з ліквідації 

заборгованості зі сплати податків та зборів, не допускати зростання 

податкового боргу до бюджету. 

3.  Управлінням, відділам райдержадміністрації, головам сільських та 

селищних рад: 

3.1.  Передбачити, на виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу 

України, в повному обсязі асигнування на виплату заробітної плати 

працівникам бюджетних установ та на оплату за спожиті бюджетними 

установами енергоносії. 
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3.2. Сільським та селищним головам посилити контроль за 

надходженням податків та зборів до місцевих бюджетів з метою виявлення 

неплатників. 

3.3. Не допускати виникнення простроченої заборгованості із заробітної 

плати та оплати за енергоносії в бюджетних установах, організаціях, а у разі 

виникнення тимчасових касових розривів отримувати позики на покриття 

тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами. 

3.4. Здійснювати видатки за незахищеними статтями з урахуванням 

можливостей бюджетів відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань 

та пріоритетності проведення видатків. 

3.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників 

бюджетних установ, за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними 

коштами обов’язкових виплат із заробітної плати і видатків на проведення 

розрахунків за комунальні послуги та енергоносії бюджетних установ. 

3.6. Вжити заходи щодо недопущення небюджетної кредиторської 

заборгованості та зростання простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 

4.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати проект 

розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного питання. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови районної державної адміністрації О.О.Руднєва. 

(прийнято одноголосно) 
 

3.Про хід підготовки до оздоровчої кампанії влітку 2013 року  
 

ВИРІШИЛИ:  
 

Відповідно до Закону України «Про  оздоровлення та відпочинок дітей», 

на виконання розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 21. 

04.2010 № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2010-

2015 роках», районної Програми «Оздоровлення  та відпочинок дітей» на 

2013-2017 роки, із метою створення сприятливих умов для забезпечення  

відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2013 року,  в районі сформовані 

планові показники оздоровлення та відпочинку дітей на 2013 рік. 

Оздоровленням дітей в районі займаються відділ освіти, служба у 

справах дітей, управління праці та соціального захисту населення, центральна 

районна лікарня, сільські та селищні ради. 

Відповідно до статистичних даних, станом на 1 січня 2012 року кількість 

дітей віком 7-17 років, які мешкають на території району становить 3552 

особи (на 1 січня 2011 року – 3699 осіб). 
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За прогнозованими показниками у 2013 році оздоровленням та 

відпочинком планується охопити 3413 дітей, що становить 96% від загальної 

кількості дітей (у 2012 році всіма формами оздоровлення та відпочинку було 

охоплено 3389 дітей, що становило 95,4 %). 

У 2013 році планується охопити оздоровленням та відпочинком 100-

відсотково дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього 

на обліку в службі у справах дітей перебуває 54 диини даної категорії (у 2012 

році – 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування були 

охоплені відпочинком та оздоровленням, що становило 100%). 100-відсотково 

планується охопити оздоровленням та відпочинком дітей соціально 

незахищених категорій.  
Планується оздоровити та охопити відпочинком за рахунок усіх джерел 

фінансування влітку 2013 року: 

Кількість дітей, які планується  

охопити послугами оздоровлення та 

відпочинку 

Всього 

дітей 

7-17 

років , які 

мешкають на 

території 

району (міста) 

з них планується 

забезпечити 

оздоровле

нням 

(не менше 

21 дня) 

відпо

чинком 

(не 

менше 14 

днів) 

Всього дітей, яких 

заплановано охопити оздоровленням 

та відпочинком району (міста) - 3413 

3552 337 3076 

 
За соціально незахищеними 

категоріями 

Всього 

дітей 

7-17 

років 

відповідної 

категорії, які 

мешкають на 

території 

району (міста) 

з них планується 

забезпечити 

оздоровлен

ням 

відпо

чинком 

Дітей — сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

54 24 30 

у т.ч. 

- прийомних сімей 

16 7 9 

Дітей-інвалідів 42 19 23 

Дітей, потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

35 8 27 

Дітей з багатодітних  сімей 325 15 310 

Дітей з малозабезпечених сімей 21 5 16 

Талановитих і творчо 

обдарованих дітей 

287 23 264 

у т.ч. 

- переможців міжнародних, 

всеукраїнських,обласних, міських, 

районних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад 

171 11 160 

- відмінників навчання 71  71 

- лідерів дитячих громадських 

організацій 

45  45 
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Дітей, батьки яких загинули від 

нещасних випадків на виробництві або 

під час виконання службових 

обов'язків 

1 1  

Дітей працівників 

агропромислового комплексу  та 

соціальної сфери села 

416 38 387 

Дітей диспансерної групи 878 204 674 
 

Оздоровлення дітей за кошти державного та обласного бюджетів буде 

здійснюватись в межах виділених квот для нашого району. 

Станом на 25.03.2013 санаторно-курортним лікуванням охоплено 26 

дітей, які перебувають на диспансерному обліку. 

Під час підготовки до літньої оздоровчої кампанії 2012 року відділом 

освіти було переглянуто планові показники щодо організації роботи дитячих 

закладів відпочинку з денним перебуванням. Так, було збільшено кількість 

таборів з денним перебуванням із запланованих 22 до 24 закладів відпочинку. 

Влітку 2012 року табори з денним перебуванням було вперше відкрито на базі 

кожного загальноосвітнього навчального закладу. Роботою закладів 

відпочинку було охоплено 2275 дітей, що на 125 дітей більше від запланованої 

кількості. На функціонування дитячих закладів відпочинку було використано 

184,6 тис. грн. У 2013 році  дитячі заклади відпочинку з денним перебуванням 

будуть працювати з 27 травня по 13 червня на базі 24 загальноосвітніх 

навчальних закладів району. Табори працюватимуть в одну зміну. Режим 

роботи – з 8 до 14 години.  Роботою таборів планується охопити  2285 дітей 

(харчування з розрахунку в день на одну дитину – 8 грн). Необхідні продукти 

харчування до дитячих закладів постачатимуть ФОП «Чичімов Є.О.», ФОП 

«Батурін О.Г.», СПД «Купалов М.Г.». Приватні підприємства «Дерев'янко 

М.О.» та «Агєєва Н.В.» забезпечуватимуть готовими обідами табори, що 

функціонуватимуть на базі Просянського НВК  

та Рокитненського НВК. Всього для забезпечення дітей гарячим харчуванням 

в дитячих закладах відпочинку з районного бюджету планується виділити 255 

тис. 920 грн. 

У 2012 році Головним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації для дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки було надано 33 путівки до позаміських закладів оздоровлення та 

відпочинку загальною вартістю 103,301 тис. грн.  У  МДЦ «Артек» та УДЦ 

«Молода гвардія» протягом квітня-серпня оздоровилось 14 дітей, з яких 2-

дитини-сироти а 4 – діти, позбавлені батьківського піклування. Відповідно до 

листа Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту від 07.12.2012 № 01-

34/354 «Про формування банків даних дітей, які мають право на оздоровлення 

у 2013 році», відділом освіти внесено до банку даних та планується 

оздоровити в МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія» у 2013 році 34 дитини 

пільгових категорій. З 22 квітня по 12 травня  в УДЦ «Молода гвардія» 

оздоровиться 4 дитини позбавлених батьківського піклування. 

Санаторно-курортним лікуванням у 2012 році було охоплено 124 

дитини, які перебували на диспансерному обліку, а в серпні  65 обдарованих 
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дітей відпочило на березі Чорного моря в м.Алупка. На закупівлю 

путівок у 2012 році було використано 143,9 тис. грн. з районного бюджету. 

244,16 тис. грн. коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності та 1966,070 тис. грн. батьківських коштів. 

  При формуванні районного бюджету на 2013 рік передбачені кошти на 

придбання путівок до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку у 

розмірі 80 тис. грн.  та 99,9 тис.грн. для відпочинку обдарованих та 

талановитих дітей у м. Алупка. Всього за рахунок коштів районного бюджету 

планується оздоровити 40 дітей пільгових категорій. 

Для оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році планується залучити 

1966,7 тис.грн.  позабюджетних коштів. 

З метою своєчасної та організаційного забезпечення повноцінного 

відпочинку, оздоровлення та лікування дітей, проведення необхідної 

підготовчої роботи щодо відкриття дитячих закладів відпочинку з денним 

перебуванням та забезпечення належних умов для їх функціонування, колегія 

районної державної адміністрації вважає за доцільне: 

1. Інформацію заступника голови районної державної адміністрації 

О.Б.Кузьоменського взяти до відома. 

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

2.1. Організувати роботу дитячих закладів відпочинку з денним 

перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів району. 

2.2. Забезпечити підвіз дітей до дитячих закладів відпочинку з денним 

перебуванням та у зворотному напрямку з 27 травня по 12 червня 2013 року. 

2.3. Для організації якісного та змістовного відпочинку дітей під час 

літньої оздоровчої кампанії 2013 року залучити спеціалістів позашкільних 

навчальних закладів району. 

2.4.Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації по даному питанню. 

3. Начальнику фінансового управління Нетецькій В.І., в межах 

затверджених асигнувань, своєчасно здійснювати фінансування оздоровчої 

кампанії. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації О.Б. Кузьоменського. 

(прийнято одноголосно) 

 

4.Про організацію роботи з контрольними документами та стан 

виконавської дисципліни в управліннях, відділах, секторах та інших 

структурних підрозділах райдержадміністрації за І квартал 2013 року  
 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши 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 заходи управлінь, відділів та інших структурних 
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підрозділів районної державної адміністрації щодо зміцнення 

виконавської дисципліни, в цілому відповідають вимогам Указу Президента 

України від 19 лютого 2002 року № 155/2002 «Про порядок організації та 

здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень 

Президента України» (із змінами).    

Сектором контролю проведено аналіз виконання актів і доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів 

виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови та заступників голови 

обласної державної адміністрації за І квартал 2013 року. На контроль беруться 

зареєстровані у загальному відділі документи, що містять конкретні завдання 

та терміни виконання.                   

Протягом І кварталу 2013 року головою райдержадміністрації було взято 

на контроль 165 документів, з них: 

За звітний період було знято з контролю, як виконані або такі, що 

втратили чинність 184 документів: 

За І квартал 2013 року порушення термінів виконання контрольних 

документів не допускалось. 

Станом на 1 квітня 2013 року на контролі районної державної 

адміністрації залишилось 170 документів, а саме: 

- 42 розпорядження голови облдержадміністрації; 

- 15 доручень голови облдержадміністрації; 

- 65 листів та інших документів облдержадміністрації; 

- 13 розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації; 

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

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 09.12.2010 р. № 689 «Про покращення рівня виконавської дисципліни в 

роботі з документами в Харківській обласній державній адміністрації» 

сектором контролю апарату районної державної адміністрації щокварталу 

аналізується інформація щодо стану виконавської дисципліни в управліннях, 

відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

Щоквартально проводиться моніторинг виконання доручень голови 

обласної державної адміністрації.  

Запроваджено практику здійснення перевірок реального стану 

виконання завдань на місцях. У лютому 2013 року перевірено стан виконання 

доручення голови облдержадміністрації від 03.08.2010 № 01-25/5119. 

Перевірка здійснювалася робочою групою, створеною за дорученням голови 

районної державної адміністрації. За результатом перевірки складені акти та 

підготовлена довідка на ім’я голови районної державної адміністрації.   
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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 районної 

державної адміністрації, начальникам управлінь, відділів та секторів щодо 

термінів виконання контрольних документів; 

- додатково здійснюється нагадування про терміни виконання 

документів у телефонному режимі. 

За звітний період, для удосконалення організації контролю та 

покращення виконавської дисципліни на засіданні колегії районної державної 

адміністрації було заслухано виконання 2 районних програм. В лютому 2013 

року на засіданні колегії райдержадміністрації було заслухане питання «Про 

стан виконавської дисципліни в управліннях, відділах, секторах та інших 

структурних підрозділах райдержадміністрації у 2012 році». За рішенням 

колегії головою райдержадміністрації було прийняте відповідне 

розпорядження.  

Сектором контролю, згідно графіку перевірок стану виконання 

документів, які підлягають контролю в управліннях, відділах та інших 

структурних підрозділах районної державної адміністрації, здійснюються 

перевірки стану виконавської дисципліни. За І квартал 2013 року проведено  

перевірку управління агропромислового розвитку. За результатами перевірки 

складено довідку з конкретними пропозиціями по удосконаленню роботи 

управління. 

Проаналізувавши стан виконавської дисципліни та організації 

виконання завдань, визначених контрольними документами, колегія районної 

державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Заступникам голови районної державної адміністрації: 

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: 
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2.1. Взяти під особистий контроль своєчасність та якість 

виконання контрольних документів. 

2.2. Забезпечувати виконання пункту 6.1. Регламенту Нововодолазької 

районної державної адміністрації щодо дотримання порядку підготовки та 

виконання контрольних документів. 

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації 

(Кулиук І.О.): 

3.1. Постійно вжити заходів щодо підвищення ефективності організації 

роботи з контрольними документами. 

3.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації по даному питанню. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату 

районної державної адміністрації О.М.ТовстикаЛИ: 

(прийнято одноголосно) 
 

 

 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                         С.О. Ротач 
 

 

Голова Координаційної ради з питань  

охорони здоров’я та медичного  

обслуговування населення району                                   О.Б.Кузьоменський 
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