
 
УКРАЇНА 

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 5 

виїзного спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та Координаційної ради з питань охорони здоров’я та медичного 

обслуговування населення району на базі Рокитненської сільської ради 

від 28 жовтня 2013 року 

 
1. СЛУХАЛИ:   

Про хід виконання Загальнодержавної цільової програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями до 2016 року. 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши хід виконання районних заходів щодо загальнодержавної 

цільової програми боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року та 

стан захворюваності населення району злоякісними новоутвореннями колегія 

районної державної адміністрації відмічає, що онкологічні захворювання 

залишаються однією із гострих проблем стану здоров'я населення району, яка 

призводить до високих показників інвалідності та смертності населення.  

На кінець 2013 року на диспансерному обліку в лікувально-

профілактичних закладах району перебувають 550 онкохворих, в тому числі 

дітей від 0 до 17 років 5 чоловік, показник на 100 тис. населення 1603,1 

сільських мешканців 62,2%. 

Вперше в районі зареєстровано 75 випадків злоякісних новоутворень, 

захворюваність на 100 тис. населення 218,6, серед вперше захворівших 57,3% 

сільських мешканців, 30,7% хворих – особи працездатного віку.  

У 2013 році питома вага хворих виявлених в занедбаній стадії складає 

9,3%, проти 4% в 2012р. На консультацію на третинний рівень було 

направлено 413 чол. диспансерних хворих з онкологічною патологією.  

Серед вперше визнаних інвалідами в працездатному віці – 19,7% 

становлять онкохворі. 

Смертність від онкозахворювань залишається досить високою. Показник 

на 100 тис. населення – 93,3 в загальній структурі смертність на другому місці 

(32 чол.) і становить 7,0%. Смертність в працездатному віці – 14,8% від усіх 

померлих в працездатному віці. 

З метою раннього виявлення онкопатології в поліклінічному відділені 

ЦРЛ працюють 2 оглядових кабінети: чоловічій та жіночій, в усіх лікувально-

профілактичних закладах району проводяться огляди жіночого населення на 

новоутворення молочної залози та рак шкіри матки.  

На базі обласної клінічної лікарні в мамологічному відділенні скрінінг-

тестом на захворювання молочної залози обстежено 104 жінки, в т.ч. 68 

медичних працівників. 

Разом з тим потребують вирішення питання: 
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-кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я сільської мережі  та 

лікарем-онкологом поліклінічне відділення ЦРЛ; 

-підготовка медичних кадрів з проблем організації якісних 

профілактичних оглядів щодо виявлення онкозахворювань на ранніх стадіях; 

-укріплення матеріально-технічної бази: придбання сучасного 

фіброгастроскопу та колоноскопу, залучення пересувного флюорографу для 

обстеження сільського населення; придбання мікроскопу для цитологічних 

обстежень; 

-медикаментозного симптоматичного забезпечення онкохворих на 

стаціонарному та амбулаторному лікуванні в районі. 

Враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації 

вважає за необхідне: 

1.Рекомендувати головним лікарям КЗОЗ «Нововодолазька центральна 

районна лікарня» (А.Б.Шапран) та КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Нововодолазького району» (Л.М.Мороз): 

1.1. Забезпечити подальше відпрацювання обсягів надання медичної 

допомоги відповідно до сучасних стандартів, відпрацювання координації та 

взаємодії закладів різних рівнів підпорядкування та медичних працівників усіх 

ділянок. 

1.2. Вжити заходів щодо укомплектування лікарями закладів охорони 

здоров'я сільської місцевості та лікарем-онкологом амбулаторно-

поліклінічного відділення центральної районної лікарні.  

1.3. Забезпечити підготовку медичних кадрів з проблем організації 

якісних профілактичних оглядів. 

1.4. Забезпечити безперебійне функціонування медичного обладнання 

для діагностики  онкологічної патології. 

1.5. Максимально сприяти проведенню обов'язкових цільових 

профілактичних медичних оглядів населення на виявлення онкологічних 

захворювань. 

1.6. Активізувати інформаційно-просвітницьку  роботу серед населення 

району з питань профілактики онкологічної захворюваності. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної державної адміністрації О.Б.Кузьоменського 
 

(прийнято одноголосно) 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 

району на 2013 рік за 9 місяців 2013 року  
ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 

Нововодолазького району на 2013 рік за 9 місяців 2013 року, колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що робота районної державної адміністрації 

протягом даного періоду зосереджувалась на реалізації стратегічних завдань 

щодо вирішення проблем в економіці, соціальній сфері та ряду інших. 

За підсумками січня-вересня 2013 року: 
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обсяг реалізованої промислової продукції збільшився на 237,2% (за 

підсумками січня-липня поточного року). Загальний обсяг виробництва валової 

продукції сільського господарства збільшився на 47%, по продукції 

тваринництва - на 32%, по продукції рослинництва – на 26%. Виробництво м’яса 

збільшилось на 76,1%, молока – на 18,7%. Кількість яєць зросла на 32%. 

Вирощування худоби та птиці збільшилось на 66,1%. Продуктивність корів 

зросла на 419 кг, або на 12,5%. Несучість курок-несучок зросла на 23,1%. 

Чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 6%, у т.ч. корів – на  

на 3%, свиней  -  в 2,8 раз.  Поголів`я овець та кіз збільшилось– в 2,8 раз.  

На  45% збільшились капітальні вкладення сільськогосподарських підприємств 

на технічне і технологічне переоснащення виробництва, укріплення своєї 

матеріально-технічної бази. 

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для 

купівлі сміттєвоза для Ватутінської сільської ради виділено коштів в сумі 349,5 

тис. грн. (сміттєвоз для вивезення ТПВ придбаний).  

Проведено поточні ремонти в 24-х навчальних закладах району (360,0 тис. 

грн. коштів сільських та селищних бюджетів). 

Здійснена заміна 34 вікон та 6 дверей на сучасні енергозберігаючі в 6-ти 

навчальних закладах району за кошти районного бюджету в сумі 170,0 тис. грн.  

Окрім цього, будуються внутрішні туалети в 5-ти загальноосвітніх 

закладах (Станичненська ЗОШ, Ватутінська ЗОШ, Караванський, Федорівський 

та Старовірівський НВК) за кошти бюджету району (256,0 тис. грн.); капітально 

відремонований Липкуватівський НВК (районний бюджет, 139,1 тис. грн.), 

виділено кошти обласного бюджету 86,7 тис. грн. на подальше будівництво 

туалетів ЗОШ. 

Прийнято в експлуатацію вуличний тренажерний майданчик площею 

129м
2
 (кошти державного бюджету). 

До кінця року з державного бюджету заплановано виділення субвенція на 

капітальний та поточний ремонти доріг по 8-ми вулицях 7-ми сільських рад на 

загальну суму 1 млн. 125,1 тис. грн.. 

На сьогодні освоєно за рахунок коштів державного бюджету (84,5 тис. 

грн.) на поточних ремонтах вулиці в смт Нова Водолага: Лермонтова, Фрунзе, 

Харківська, пл. Кооперативна, а також виділені кошти районного бюджету в 

сумі 100,0 тис. грн. на ремонт доріг по вулицях  смт Нова Водолага: Жукова, 

Гагаріна, Леніна. 

За кошти сільських та районного бюджетів встановлено вуличне 

освітлення, вузли обліку вуличного освітлення та виготовлено проектно-

кошторисну документацію на його подальше встановлення по 8-ми вулицях 6-

ти населених пунктах 5-ти сільських радах. 
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Проводиться капітальний ремонт покрівель багатоквартирних будинків 

№19 та №21 по вул. Гагаріна в смт Нова Водолага (кошти селищного та 

районного бюджетів в сумі 150, 0 тис. грн.). 

Прийнято в експлуатацію 6 індивідуальних житлових будинки загальною 

площею 696,2 м
2
. 

Від суб`єктів господарської діяльності району одержано доходів до 

бюджетів всіх рівнів на 101,5% більше. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла на 64,8 

грн. або на 15,8% (за січень-серпень). 

Офіційний рівень безробіття станом на 01.09.2013 року зменшився у 

порівнянні з минулим роком і складав 1,67% (відповідний період минулого 

року – 1,91%).  

Середньомісячний розмір пенсії  збільшився на 3,9%. 

Темп росту обігу роздрібної торгівлі до минулого року становить 106,7%. 

Разом з тим, існує ряд невирішених проблем, які стримують соціально-

економічний розвиток району. 

Зменшилось виробництво промислової продукції на 5%. 

Сільськогосподарськими підприємствами отримано кредитів на 5% менше 

минулорічного показника. 

Обсяги вантажних перевезень зменшились на 6,6%, вантажообіг – на 9,5%. 

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету) 

знизились на 3,1%. 

Зменшено фінансування галузі охорони здоров`я на 4,5%, 

Збільшився загальний борг по збору на обов'язкове пенсійне страхування 

на 62%. 

Нових робочих місць створено на 39% менше. 

Виникла заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі 243,9 тис. грн. 

Виходячи з вищевикладеного та з метою подолання негативних тенденцій, 

що спостерігаються в галузях економіки, колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне: 

1. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації (Ляшенко А.Г.): 

1.1. Забезпечити ефективне і в повному обсязі використання коштів 

державного бюджету, що надходять для фінансової підтримки підприємств 

агропромислового комплексу.  

1.2. Здійснити заходи для подальшого збільшення чисельності всіх видів 

сільськогосподарських тварин, підвищення рівня їх продуктивності та 

належного проведення зимівлі худоби. 

1.3. Посилити роботу щодо забезпечення раціонального використання 

земельних угідь, охорони і підвищення родючості ґрунтів, удосконалення 

структури посівних площ.  
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2. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району 

(Красовський М.В., Шахіяров О.О., Кладченко В.О, Шеремет Т.П.): 

2.1. Вжити рішучих заходів щодо забезпечення надання житлово-

комунальних послуг належної якості; належного обслуговування житлових 

будинків; повного розрахунку споживачів за отримані послуги, а 

підприємствами галузі – за спожиті енергоносії; посилення претензійно-

позовної роботи з неплатниками.  

2.2. Продовжити роботу щодо приведення діючих тарифів на житлово-

комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво 

цих послуг, при цьому не допускати необґрунтованого підвищення тарифів на 

житлово-комунальні послуги. 

2.3. Проводити роботу з розробки оптимізованих схем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення з урахуванням перспективного розвитку 

кожного населеного пункту. 

3. Рекомендувати Нововодолазькій об`єднаній державній податковій 

інспекції Головного управління Міндоходів Харківської області           

(Праскурін А.В.) 

3.1 Вжити жорсткі заходи по ліквідації недоїмки до всіх рівнів бюджетів. 

3.2 Забезпечити приріст наповнення районного бюджету надходженнями з 

податку на доходи фізичних осіб шляхом доведення рівня середньої заробітної 

плати на підприємствах до середнього показника відповідної галузі. 

3.3. Забезпечити виконання доведених показників додаткового ресурсу 

надходжень податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету. 

3.4. Здійснювати аналіз діяльності підприємств щодо обсягів реалізації 

товарів (послуг), разом з управлінням праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації (Мосенцев М.В.) на предмет забезпечення 

своєчасної виплати заробітної плати, показників середньомісячної заробітної 

плати, чисельності працюючих.  

3.5. Вжити заходів для погашення податкового боргу до місцевих 

бюджетів. 

3.6. Проводити роботу по пошуку резервів для збільшення надходжень по 

платі за землю. 

4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації         

(Нетецька В.І.): 

4.1. Переглянути показники видаткової частини бюджетів з метою 

обмеження непершочергових, капітальних та інших видатків, які можливо 

скоротити і спрямувати їх на заробітну плату та оплату енергоносіїв, а також 

забезпечити спрямування вільних залишків коштів місцевих бюджетів і 

перевиконання доходної частини, у першу чергу, на заробітну плату та 

енергоносії. 
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4.3. Не допускати зростання дебіторської та кредиторської заборгованості в 

місцевих бюджетах. 

4.4. Проаналізувати мережу бюджетних установ, штати та контингенти і 

внести пропозиції для їх оптимізації. 

6. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації  (Мосенцев М.В.): 

6.1. Забезпечити контроль за своєчасним дотриманням нових державних 

мінімальних гарантій в оплаті праці. 

6.2. Вимагати від керівників підприємств безумовного виконання вимог 

законодавства щодо оплати праці. 

6.3. Систематично вивчати стан оплати праці, причини, що стримують її 

зростання або зумовлюють падіння. 

6.4. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед роботодавців і 

населення щодо переваг легальної зайнятості, виконання трудового 

законодавства, забезпечення гарантій державного соціального захисту від 

безробіття. 

6.5. Вжити заходів щодо легалізації зайнятості населення, забезпечити 

разом з Нововодолазькою об`єднаною державною податковою інспекцією 

Головного управління Міндоходів Харківської області (Праскурін А.В.) 

проведення перевірок суб`єктів господарювання, які нараховують заробітну 

плату на рівні, або менше мінімальної та суттєво скоротили чисельність 

штатних працівників. 

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

7.1. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення необхідних обсягів 

фінансування за рахунок усіх джерел фінансування на проведення ремонтів 

будівель закладів освіти та ремонтів опалювальних систем, на подальшу 

комп'ютеризацію та інформатизацію закладів освіти. 

7.2. Забезпечити гарантований та безпечний підвіз учнів і вчителів до шкіл. 

8. Відділу молоді та спорту районної державної адміністрації          

(Курченко С.В.) 

8.1. Вжити необхідних заходів щодо розвитку дитячо-юнацького спорту, 

сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів району у змаганнях 

усіх рівнів. 

9. Рекомендувати головному лікарю КЗОЗ «Нововодолазька центральна 

районна лікарня» (Шапран А.Б.) продовжити роботу по залученню 

позабюджетних коштів для покращення матеріально-технічного стану закладів 

охорони здоров`я. 

10. Рекомендувати головному лікарю КЗОЗ «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Нововодолазького району» (Мороз Л.М.): 
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10.1. Продовжити роботу по залученню позабюджетних коштів для 

покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров`я, особливо 

тих, що розташовані в сільській місцевості (будівлі, медичне обладнання, 

автотранспорт, телефонний зв’язок).  

10.2. Забезпечити доукомплектування фізичними особами-лікарями 

сільських закладів охорони здоров`я. 

11. Службі у справах дітей районної державної адміністрації  (Несміян 

В.В.) продовжити роботу зі створення прийомних сімей, забезпечити умови 

щодо пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування громадянами України. 

12. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації  

(Лебеденко А.В.): 

12.1. Активізувати роботу щодо залучення коштів із різних джерел 

фінансування на ремонт закладів культури, перш за все, опалювальних систем. 

12.2. Сприяти поповненню фондів бібліотек району книгами та 

періодичними виданнями вітчизняного виробництва, придбання обладнання, 

музичної апаратури для закладів культури. 

13. Управлінню економіки районної державної адміністрації (Цимбал Н.О.) 

підготувати проект розпорядження по даному питанню. 

Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови районної 

державної адміністрації відповідно розподілу обов’язків. 
 

(прийнято одноголосно) 

 

3.СЛУХАЛИ:   

Про стан роботи щодо профілактики алкоголізму, наркоманії, 

тютюнопаління, венеричних та психічних захворювань в учнівському та 

молодіжному середовищі  

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши 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. Важливою складовою в цьому напрямку роботи є 

взаємодія центральної районної лікарні, служби у справах дітей,  РВ ГУМВС 

України в Харківській області, районного центру соціальної служби для 

сім’ї,  дітей та  молоді.  

З 2012 року відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

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 15.10.2013  опитуванням 

охоплено 88,9 % із запланованих на даний період.  
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В структурі центральної районної лікарні функціонують наркологічний 

та дерматовенерологічні кабінети. 

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 

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.  

Актуальною проблемою є профілактика захворювання на  ВІЛ 

інфекцію. 

Згідно з затвердженими заходами проводилась навчальна робота з 

медичними працівниками району з питань профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу, вивченню нормативних документів, охоплено підготовкою 

390 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 підготовлені та демонструються  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 2013 року всього по району обстежено 1400 чоловік, що 

склало 4% від  населення. 

За 9 місяців 2013 року проведено 23 виїзних лекції, 35 лікарських та 25 

бесід середніми медпрацівниками, 9 тематичних вечорів, випущено 11 

санбюлетнів, надруковано 2  статті, проведено 9  диспутів у навчальних 

закладах району, на яких піднімались питання шкідливого впливу на стан 

здоров’я  підлітків алкоголю, наркотичних речовини та тютюнопаління, 

профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом,  

висвітлювались  проблеми захворюваності на туберкульоз та  СНІД,   

формування здорового способу життя, морального та гігієнічного виховання 

підростаючого покоління та 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, 

медичних працівників. За  звітний період проведено  18 занять, на яких  

пройшли  підготовку  262 чол. 

Разом з тим за 9 місяців 2013 року розповсюдженість ВІЛ-інфекції по 

району склала  25 чол. – 72,9 на 100 тис. населення і залишається на рівні 

2012 року. Розповсюдженість СНІД   - 3 чол. – 8,7 на 100 тис. населення. 



 9 

Захворюваність (вперше виявлено) на ВІЛ-інфекцію по району склала 

8,7 на 100 тис. населення 

На диспансерному обліку у наркологічному кабінеті знаходиться 595 

чол. з алкогольною та наркотичною залежністю, в тому числі особи у віці до 

35 років - 225 чол. (37,8%).  На профілактичному  обліку  знаходиться 234 

чол. 

Зважаючи на вищевикладене, з метою профілактики та попередження 

венеричних захворювань, наркоманії та алкоголізму серед молоді, колегія 

районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати головним лікарям КЗОЗ «Нововодолазька 

центральна районна лікарня» (А.Б.Шапран), КЗОЗ «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Нововодолазького району» (Л.М.Мороз) активізувати 

роботу консультативних пунктів для учнів та їх батьків з питань 

профілактики наркоманії, алкоголізму, венеричних захворювань серед 

неповнолітніх. 

2. Службі у справах дітей райдержадміністрації (В.В. Несміян), 

районному центру соціальних  служб для сім'ї, дітей та молоді (Ю.В. 

Щербакова) спільно з КЗОЗ «Нововодолазька центральна районна лікарня» 

(А.Б.Шапран) та КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Нововодолазького району» (Л.М.Мороз):  

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. 

3. Контроль за рішенням покласти на заступника голови районної 

державної адміністрації О.Б.Кузьоменського. 

(прийнято одноголосно) 

 

4. СЛУХАЛИ  

Про хід виконання Програми «Питна вода Нововодолазького 

району» на 2007-2020 роки. 
ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання про хід виконання Програми «Питна вода 

Нововодолазького району на 2007-2020 роки», колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що робота районної державної адміністрації полягає в 

забезпеченні реалізації державної політики щодо забезпечення населення 

якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України 

«Про питну воду та питне водопостачання». 

Програма «Питна вода Нововодолазького району на 2007-2020 роки» 

розроблена на виконання Закону України «Про загальнодержавну програму 

«Питна вода України на 2006-2020 роки». 

Заходи зазначеної програми виконуються за рахунок державного, 

місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших джерел фінансування. 
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З моменту затвердження програми освоєно кошти в сумі                               

2 млн. 88,4 тис. грн., в тому числі з Державного бюджету 656,3 тис. грн., 

обласного – 425,1 тис. грн., з місцевого бюджету 198,6 тис. грн.,                          

районного – 387,9 тис. грн.,  коштів підприємств на суму 269,3 тис. грн., інших 

джерел – 151,2 тис. грн. 

Протягом 9 місяців  2013 року всього освоєно 279,9 тис. грн.: з районного 

бюджету – 112,0 тис. грн., місцевого – 73,8 тис. грн., власних коштів 

підприємств 89,9 тис. грн., інших джерел – 4,2 тис. грн. 

З метою поліпшення якості питної води та технічного переоснащення 

основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства упродовж                

2012-2013 років проведено наступні заходи: 

- капітальний ремонт системи водопостачання с. Ватутіне (296,0 тис. 

грн.); 

- капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора в смт Нова 

Водолага (83,6 тис. грн); 

- капітальний ремонт водонапірної башти в смт Нова Водолага              

(97,8 тис. грн.); 

- поточний ремонт водопроводу по вул. Ювілейна с. Знам’янка              

(10,0 тис. грн.) 

- поточний ремонт водопроводу по вул. Молодіжна с. Охоче (9,6 тис. 

грн.); 

- поточний ремонт мереж водовідведення в смт Бірки та с. Липкуватівка                

(20,0 тис. грн.); 

- поточний ремонт мереж водовідведення та заміна 4 насосів водонапірної 

башти в с. Рокитне (8,5 тис. грн.); 

- заміна насосу свердловини в с. Старовірівка (5,2 тис. грн.);  

- ремонт 63 колодязів загального користування по населеним пунктам 

району (79,5 тис. грн.). 

В межах підготовки об’єктів водопостачання та водовідведення до 

сталого функціонування в осінньо-зимовий період проведено ремонт 

водопровідних та каналізаційних мереж, підготовка водопровідних та 

каналізаційних насосних станцій, каналізаційних очисних споруд, водозаборів 

та свердловин. 

Так, в 2013 році Нововодолазьким водопровідно-каналізаційним 

підприємством проведено капітальний ремонт водонапірної башти в смт Нова 

Водолага по вул. Кооперативна за рахунок коштів районного та місцевого 

бюджетів. 

Крім того, підготовлено 3 водопровідних насосних станції, 5 

каналізаційних насосних станції, 7 артезіанських свердловин, очисні споруди.  

До кінця 2013 року передбачено за рахунок коштів обласного бюджету 

фінансування робіт  на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію очисних споруд у смт Нова Водолага в сумі 288,0 тис. грн. 
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Замовником робіт виступає Департамент житлово-комунального господарства 

та розвитку інфраструктури. 

На розробку проектно-кошторисної документації на будівництво системи 

водопостачання с. Ватутіне з впровадженням сучасних технологій видобутку, 

знезараження та підготовки питної води районним бюджетом виділено кошти 

в сумі 260,0 тис. грн. На сьогоднішній день Ватутінською сільською радою 

укладено договір з КП «Обласний інформаційно-технічний центр» на 

проведення вищезазначених робіт. 

Нововодолазьким водопровідно-каналізаційним підприємством постійно 

здійснюються заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій на водопровідно-

каналізаційних мережах, виконуються необхідні відновлювальні роботи та 

проводяться профілактичні дезінфекції. 

Для контролю забезпечення населення якісною питною водою 

Нововодолазьким міськрайонним управлінням Нововодолазького, 

Валківського, Коломацького районів, м. Люботина Харківської області 

Головного управління Держсанепідемслужби у Харківській області постійно 

проводять перевірки проб питної води.  

Пріоритетами розвитку у 2014-2015 роках залишається проведення 

реконструкції та заміни ветхих та аварійних ділянок водопровідних та 

каналізаційних мереж, очисних споруд, розширення  водопровідних мереж 

водовідведення, що дасть змогу знизити витоки води та викиди неочищених 

стічних вод у навколишнє середовище. Для реалізацій зазначених заходів 

планується залучення  коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел близько 6 

млн. грн. 

Виходячи з вищевикладеного та з метою реалізації державної політики 

щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості, 

колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати сільськими та селищними радами вжити заходів щодо: 

-охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання; 

-реконструкції діючих систем питного водопостачання та 

водовідведення, що знаходиться у несправному стані або постачають воду, які 

не відповідають нормативам якості питної води, відновлення непрацюючих 

систем водопостачання та водовідведення; 

- передбачати кошти на здійснення заходів цієї Програми. 

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації      

(Нетецька В.І.) спільно з управлінням економіки районної державної 

адміністрації (Цимбал Н.О.) щороку, під час формування проекту районного 

бюджету, передбачати кошти на здійснення заходів цієї Програми виходячи з 

можливостей   районного бюджету. 

3. Управлінню економіки районної державної адміністрації           

(Цимбал Н.О.) підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації по даному питанню. 
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови районної державної адміністрації О.О. Руднєва. 

(прийнято одноголосно) 

5. СЛУХАЛИ:  

Про організацію роботи з контрольними документами та стан 

виконавської дисципліни структурними підрозділами райдерж-

адміністрації за 9 місяців 2013 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 заходи структурних 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).    

Відповідно до Положення про сектор контролю апарату 

Нововодолазької районної державної адміністрації 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 9 місяців 2013 року.  

З початку року головою районної державної адміністрації було взято на 

контроль 428 документів, знято з контролю, як виконані або такі, що втратили 

чинність 398 документів: 

За 9 місяців 2013 року порушення термінів виконання контрольних 

документів не допускалось. 

Станом на 1 жовтня 2013 року на контролі районної державної 

адміністрації залишилось 213 документів, а саме: 

- 50 розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 

- 23 доручення голови обласної державної адміністрації; 

- 94 листа та інших документів обласної державної адміністрації; 

- 14 розпоряджень та доручень голови районної державної 

адміністрації; 

- 32 документи 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 структурних 

підрозділах районної державної адміністрації. 

Запроваджено практику здійснення перевірок реального стану 

виконання завдань на місцях. У лютому 2013 року перевірено стан виконання 
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доручення голови обласної державної адміністрації від 03.08.2010 № 01-

25/5119. У вересні 2013 року перевірено стан виконання доручення голови 

обласної державної адміністрації від 01.07.2013 № 01-16/5050. Перевірки 

здійснювалися робочими групами, створеними за дорученнями голови 

районної державної адміністрації. За результатом перевірок складені акти та 

підготовлені довідки на ім’я голови районної 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.  

Крім того, з метою недопущення порушень термінів виконання 

документів, сектором контролю: 

- щоквартально та щомісячно проводиться аналіз стану виконавської 

дисципліни в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах 

районної державної адміністрації; 

- готуються щотижневі нагадування заступникам голови районної 

державної адміністрації, начальникам управлінь, відділів та секторів районної 

державної адміністрації щодо термінів виконання контрольних документів; 

- щоквартально проводиться моніторинг виконання доручень голови 

обласної державної адміністрації; 

- 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 3 районних програм та 4 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації. В лютому, квітні та 

серпні 2013 року на засіданнях колегії районної державної адміністрації були 

заслухані питання роботи з контрольними документами та стану виконавської 

дисципліни. За рішенням колегії головою районної державної адміністрації 

були прийняті відповідні розпорядження.  

Сектором контролю постійно, 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 9 місяців 2013 року проведено 4 

перевірки (управління агропромислового розвитку, управління економіки, 

сектор з питань внутрішньої політики, управління праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації). За результатами 

перевірок складені довідки з конкретними пропозиціями по удосконаленню 

роботи. Зазначена робота сприяє підвищенню ефективності виконання 

поставлених завдань та підвищенню рівня виконавської дисципліни. 
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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 

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 обласної та районної державних адміністрацій, листів та 

інших документів структурних підрозділів, посадових осіб обласної державної 

адміністрації. 

2. Начальникам структурних підрозділів районної державної 

адміністрації взяти під особистий контроль своєчасність та якість виконання 

контрольних документів. 

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації         

(Кулик І.О.): 

-постійно вжити заходів щодо підвищення ефективності організації 

роботи з контрольними документами; 

-підготвати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації по даному питанню. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату 

районної державної адміністрації О.М. Товстика. 

(прийнято одноголосно). 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії, 

головуючий                                                                          С.О. Ротач 

 

 

 

Голова Координаційної ради з питань  

охорони здоров’я та медичного  

обслуговування населення району                                 О.Б. Кузьоменський 

 


