
 
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     28 квітня 2014 року  

 

 

1. СЛУХАЛИ:  Про хід виконання Загальнодержавної цільової соціальної 

програми  протидії захворювання на туберкульоз на 2012-2016 роки  

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши інформацію про хід виконання загальнодержавної програми 

протидії на туберкульоз колегія відмічає, що питання виконання комплексу 

протитуберкульозних заходів заслуховувалися на медичних нарадах в лікарні, 

проводилися заняття з медичними працівниками щодо підвищення знань з проблем 

туберкульозу, в районній газеті розміщувалися матеріали з питань профілактики 

туберкульозу, в районі діяв проект «Покращення діагностики та лікування 

туберкульозу серед груп високого ризику у сільській місцевості та у малих містах 

України» за підтримки громадської організації «Соціальні ініціативи з охорони 

здоров’я». Завдяки дії проекту покращилася матеріальна база протитуберкульозного 

кабінету (придбано контейнери для збору мокротиння, бактерицидну лампу, 

холодильник, шафу, комп’ютер). 

На базі туберкульозного кабінету функціонує кабінет контрольованого 

лікування для проведення лікування на амбулаторному етапі. Для амбулаторного 

лікування хворих туберкульозом використовувалися медикаменти із 

централізованих поставок МОЗ України. Всього використано медикаментів за 2013 

рік на  суму 21,6 тис.грн, що становило 900 грн на 1 хворого, за поточний період 

2014 року -7,62 тис.грн.    

Всього на диспансерному обліку перебуває у фтизіатричному кабінеті 219 осіб 

(0,64% населення), із них 48 інфікованих дітей (0,8% від дитячого населення). 

Хворих з активною формою туберкульозу 27 осіб. Із числа активних хворих на 

туберкульоз питома вага бактеріовиділювачів становить 66,7% (18 осіб).     

Рівень обстеження населення району методом флюорографії в 2013 році – 

показник на 1000 населення- 508,6 при обласному-654,2. За три місяці 2014 року 

обстежено –3629 осіб (12,7% від дорослого населення).  

У 2013 році захворіло на туберкульоз 14 осіб. Показник захворюваності на 100 

тис населення 40,7 (обласний – 42,3). При профілактичному огляді виявлено 3 

особи, питома вага 23,1% (обласний показник  – 52,7%).  

За 3 місяців 2014 року захворіло 6 осіб, 66,7% жителі сільської місцевості. 

Показник захворюваності на 100 тис. населення становить 17,6.  

З метою покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в районі, зниження 

показників захворюваності, соціальної підтримки хворих на туберкульоз, 
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формування у них усвідомлення необхідності лікування хвороби, 

швидкої соціальної адаптації, а також зменшення чисельності осіб, що переривають 

чи достроково припиняють лікування, колегія вважає за доцільне: 

1. Інформацію заступника голови районної державної адміністрації «Про хід 

виконання Загальнодержавної цільової програми протидії захворювання на 

туберкульоз на 2012-2016 роки»  взяти до відома. 

2. Рекомендувати: 

2.1. КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» (Шапран А.Б.), КЗОЗ «ЦПМСД 

Нововодолазького району»(Мороз Л.М.), Нововодолазькій районній лікарні 

державної ветеринарної медицини (Шевченко А.М.): 

- забезпечити належну координаційну роботу з питань боротьби з 

туберкульозом, особливу увагу звернути на плани спільної роботи; 

- забезпечити контроль за виконанням законодавчих актів, що  регламентують 

боротьбу із захворюванням на туберкульоз; 

- через засоби масової інформації вести пропаганду профілактики та раннього 

виявлення туберкульозу. 

2.2. КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» (Шапран А.Б.), КЗОЗ «ЦПМСД 

Нововодолазького району» (Мороз Л.М.) взяти на особливий контроль організацію 

проведення профілактичних флюорографічних оглядів на туберкульоз, вакцинації, 

ревакцинації, туберкулінодіагностики серед дітей та підлітків. 

2.3. КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» (Шапраш А.Б.), КЗОЗ «ЦПМСД 

Нововодолазького району»(Мороз Л.М.), відділу освіти районної державної 

адміністрації (Іващенко Л.М.), районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді (Щербакова Ю.В.) активізувати роботу щодо інформування різних верств 

населення, особливо молоді, щодо здорового способу життя, профілактики 

захворювання на туберкульоз. 

2.4. Сільським, селищним головам максимально сприяти проведенню 

обов’язкових профілактичних медичних оглядів населення. 

2.5. Районному центру зайнятості населення (Цимбал А.О.), управлінню праці 

та соціального захисту населення районної державної адміністрації (Мосенцев М.В.) 

забезпечити контроль за проведенням профілактичних оглядів осіб шукаючих 

роботу та осіб, які отримують соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї, 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 № 143 

«Про затвердження Порядку обов’язкового профілактичного огляду певних 

категорій населення на виявлення туберкульозу». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної 

державної адміністрації О.Б. Кузьоменського. 
 

(прийнято одноголосно) 

 

2. СЛУХАЛИ: Про стан справ з організації підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців в місцевих органах виконавчої влади  

ВИРІШИЛИ: 

З метою реалізації нового законодавства України про державну службу та на 

виконання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних 

реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна влада» в районній державній адміністрації було проведено ряд заходів.  
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З метою забезпечення виконання пункту 200.2 Національного плану дій на 2012 

рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 –                  2014 

роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженого Указом Президента України від 12 березня                 2012 року № 

187/2012, з урахуванням листа Національного агентства України з питань державної 

служби від 20 липня 2012 року № 126/94/22-12 та на виконання розпорядження 

голови Харківської обласної державної адміністрації від 23 серпня 2012 року № 517, 

відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 липня 

2012 року № 601 «Про здійснення заходів з питань розробки профілів професійної 

компетентності посад державної служби та визначення вимог до рівня професійної 

компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби у 

районній державній адміністрації» протягом серпня-вересня 2012 року забезпечено 

виконання заходів по розробленню профілів професійної компетентності посад 

державної служби в апараті та структурних підрозділах районної державної 

адміністрації. За результатами проведеної роботи було затверджено 94 профілі 

професійної компетентності посад державної служби. 

В межах реалізації положень Закону України «Про державну службу» від 17 

листопада 2011 року № 4050-VI, Указу Президента «Про Стратегію державної 

кадрової політики на 2012-2020 роки» від 01 лютого 2012 року                 № 45/2012, 

підпункту 1 пункту 1 додатку 2 Державної цільової програми розвитку державної 

служби на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 травня 2013 року № 350, в листопаді                2013 року був 

проведений аналіз розроблених профілів професійної компетентності посад 

державної служби районної державної адміністрації, їх взаємозв’язку з посадовими 

інструкціями та положеннями про структурні підрозділи. За результатами аналізу 

було погоджено та затверджено 7 профілів професійної компетентності. 

Для набуття знань та умінь, необхідних для ефективного виконання завдань і 

функцій держави, постійна увага приділяється навчанню державних службовців. В 

магістратурі Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

навчаються 2 державних службовці районної державної адміністрації, 5 державних 

службовців виявили бажання вступити до магістратури Харківського регіонального 

інституту державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України в 2014 році,                    1 державний службовець – до 

магістратури Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця. 

Одним із провідних видів навчання державних службовців, який супроводжує 

їх професійну діяльність і сприяє професіоналізації державної служби, є підвищення 

кваліфікації. Основними формами підвищення кваліфікації державних службовців є 

навчання за професійними програмами та на тематичних короткотермінових 

семінарах. Протягом 2013 року було направлено на підвищення кваліфікації 10 

державних службовців. 

З метою забезпечення реалізації завдань у сфері державної кадрової політики, 

визначених актами і дорученнями Президента України, колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне: 

1. Направити структурним підрозділам районної державної адміністрації 

довідку «Про стан справ з організації підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців в місцевих органах виконавчої влади» для вжиття заходів. 

2. Начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 
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2.1. Проаналізувати стан роботи з кадрами, організації навчання та 

підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог чинного 

законодавства про державну службу та за результатами проведеного аналізу вжити 

відповідних заходів. 

2.2. Здійснити заходи щодо підвищення рівня професійної компетентності 

державних службовців у 2014 році.  

2.3. Зосередити особливу увагу на питаннях добору кандидатів на навчання у 

2015 році до Харківського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України та 

Харківського національного економічного університету                        ім. С. Кузнеця. 

2.4. Питання про стан справ з організації підвищення рівня професійної 

компетентності державних службовців розглянути на апаратних нарадах.  

2.5. Про проведену роботу інформувати районну державну адміністрацію через 

відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації до 

20 травня 2014 року.  

3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної 

адміністрації (Л.В. Андрющенко Л.В.) узагальнити інформацію та забезпечити її 

розгляд на засіданні Ради по роботі з кадрами при районній державній адміністрації 

в IІ кварталі 2014 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату районної 

державної адміністрації О.М. Товстика. 
 

(прийнято одноголосно) 

 

3. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання бюджету району за 2013 рік та 

завдання на 2014 рік  

ВИРІШИЛИ: 

До зведеного бюджету району з урахуванням субвенцій за 2013 рік надійшло 

доходів 124 616,1 тис. грн., при затвердженому плані 132 388,2 тис. грн., або 94,1 %, 

до аналогічного періоду минулого року  надходження зменшились на 3 743,4 тис. 

грн., або 2,9 % (факт 2012 року – 128 359,5 тис. грн.).  

Власних і закріплених доходів за 2013 рік до загального фонду бюджету району 

надійшло 30 633,2 тис. грн., що становить 86,4 % до затвердженого плану (35 433,2 

тис.грн.). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження 

зменшились на  965,9 тис. грн. або 3,06 % (факт 2012 року – 31 599,1 тис.грн.). 

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі                   

41 782,6 тис. грн., або 100 % до затвердженого плану. 

Плановий показник, доведений МФУ на 2013 рік виконаний на 97% (МФУ – 

22 957,9 тис. грн., факт – 22 263,5 тис. грн.), недоотримані фінансові ресурси на 

загальну суму 694,4 тис.грн. 

Видатки зведеного бюджету району за 2013 рік по загальному фонду – 

126 095,2 тис. грн. або 93 %, видатки спеціального фонду – 6 995,3  тис. грн. У 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року видатки загального фонду 

бюджету району зросли на 4 414,0 тис. грн. або 3,6 %. 
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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 енергоносіїв, що 

використовувалися бюджетними установами району, соціальні виплати населенню 

та поточне утримання установ. 

За 2013 рік на фінансування захищених статей було направлено 80 512,3 грн. 

або 63,9% від обсягу видатків загального фонду, проти аналогічного періоду 

попереднього року видатки  зросли на 468,0 тис.грн., або 0,6%. 

На виплату заробітної плати по району спрямовано – 66 254,4 тис. грн., що на 

5,6% або 3519,3 тис. грн. більше аналогічного періоду попереднього року. 

На оплату спожитих енергоносіїв бюджетною сферою району – 11 842,9 тис. 

грн., що на 21,5% або 3244,3 тис. грн. менше аналогічного періоду попереднього 

року, так як в 2012 році була погашена кредиторська заборгованість за грудень 2011 

року; інші невідкладні витрати (харчування, медикаменти та трансферти населенню, 

трансферти органам державного управління інших рівнів) –  2 414,9 тис. грн., що на 

8,7% або на 192,9 тис. грн. більше аналогічного періоду попереднього року. 

 Враховуючи вищевикладене та з метою якісного виконання доходів місцевих 

бюджетів, забезпечення в повному обсязі фінансування видатків бюджету в 2014 

році, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Інформацію в.о. начальника фінансового управління районної державної 

адміністрації Л.М. Балюк взяти до відома. 

2. Запропонувати Нововодолазькій  об’єднаній державній податковій інспекції 

Головного управління Міндоходів у Харківськії області   (Праскурін А.В.) 

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 районної державної адміністрації, 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. 

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 проплати 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. 
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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 не бюджетної кредиторської 

заборгованості та зростання простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 

4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації        (Балюк Л.М.) 

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). 

 

4.СЛУХАЛИ:  Про хід підготовки до оздоровчої кампанії влітку 2014 року  

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши хід підготовки до оздоровчої кампанії 2014 року колегія 

відмічає, що організацією відпочинку та оздоровлення дітей в районі займаються: 

відділ молоді та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей, управління праці та 

соціального захисту населення, районний центр для  сім`ї, дітей та молоді, 

центральна районна лікарня, сільські та селищні ради. 

Відповідно до статистичних даних, станом на 1 січня 2014 року, кількість дітей 

віком 7-17 років, які мешкають на території району становить 3476 осіб (на 1 січня 

2013 року – 3476 осіб). 

За прогнозованими показниками у 2014 році оздоровленням та відпочинком 

планується охопити 3476 дітей, що становить 100 % від загальної кількості дітей 

(2013 році всіма формами оздоровлення та відпочинку було охоплено 100 % дітей). 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про забезпечення  організаційно  – 

правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» районні державні адміністрації забезпечують щорічне безоплатне 

оздоровлення  дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 

18 років.  

На даний час на обліку служби у справах дітей  перебуває 104 дитини даної 

категорії. З них 21 дитина – сироти та 83 дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Із них заплановано оздоровити протягом  2014 року 40 дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, 

піклуванням, проживають на території району  та 18 дітей, які виховуються у 

прийомних сім’ях, а саме: охопити  оздоровленням 27 дітей та 35 дітей – 

відпочинком. Із загальної кількості дітей 6 дітей перебувають у державних закладах 

на повному державному утриманні, 27 дітей проживає у прийомних сім’ях, дитячих 

будинках сімейного типу  на територіях області та 15 дітей перебуває під опікою, 

піклуванням на  територіях інших районів. Приїхали з інших територій та 
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проживають на території району 10 дітей. Всього проживає на території району 

66 дітей.  

На сьогодні оздоровлена 1 дитина у  санаторії «Лесной» м. Харків  та 3 дітей у 

ДП «УДЦ» «Молода гвардія».   

Також на обліку перебуває 29 дітей, які виховуються у сім’ях, що опинилися у 

складних життєвих обставинах. Із них заплановано оздоровити 13 дітей даної 

категорії   віком від 7 до 18 років. Із загальної кількості  - 3 дітей перебуває у центрі 

соціально – психологічної реабілітації для дітей м. Харкові та 1 дитина у ОБД № 2 

м. Харкова, 12  - дітей  дошкільного віку. 

Станом на 24.04.2014 року  оздоровлено 3 дитини, які опинилися  у складних 

життєвих обставинах у багатопрофільному санаторії м. Харкова (23%). 

Планується оздоровити та охопити відпочинком за рахунок усіх джерел  

фінансування влітку 2014 року: 
Всього дітей 

7-17 років , які 

мешкають на 

території району 

(міста) 

Із них планується 

забезпечити 
Всього дітей у віці  

17 років, які 

мешкають на 

території району 

(міста)  

Із них планується 

забезпечити 

Всього дітей 4-6 

років, які 

мешкають на 

території району 

(міста) 

Із них планується 

забезпечити 

о
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3476 393 3083 307 - 307 1099 710 389 

Оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій 

Соціально незахищені категорії Всього дітей 

7-17 років відповідної 

категорії, які мешкають на 

території району (міста) 

з них планується забезпечити 

оздоровленням відпочинком 

Дітей — сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

58 27 31 

у т.ч.  

- вихованців ДБСТ 

4 - 4 

- прийомних сімей 14 4 10 

- учнів ПТНЗ - - - 

- вихованців інтернатних установ (районних, 

приватних)  

- - - 

Дітей-інвалідів 46 - 39 

Дітей, потерпілих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

36 4 32 

Дітей з багатодітних  сімей 402 98 304 

у т.ч. 

- дітей із сімей з трійнями 

- - - 

- дітей із сімей, в яких виховується 10 і 

більше дітей 

- - - 

Дітей з малозабезпечених сімей 15 - 15 

Талановитих і творчо обдарованих дітей 461 83 378 

у т.ч. 

- переможців міжнародних, 

всеукраїнських,обласних, міських, районних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

79 8 71 
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спартакіад 

- відмінників навчання 254 56 198 

- лідерів дитячих громадських організацій 128 19 109 

Дітей, батьки яких загинули від нещасних 

випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов'язків 

1 1 - 

Бездоглядних та безпритульних дітей - - - 

Дітей працівників агропромислового 

комплексу  та соціальної сфери села 

416 12 404 

Дітей диспансерної групи 976 178 798 

Оздоровлення та відпочинок дітей інших категорій 
Із загальної кількості також заплановано 

охопити 

Всього дітей 

7-17 років відповідної 

категорії, які мешкають на 

території району (міста) 

з них планується забезпечити 

оздоровленням відпочинком 

Дітей із сімей матерів-героїнь - - - 

Дітей з сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

18 4 14 

Дітей з сімей, в яких один чи двоє батьків 
інваліди 

40 - 40 

Дітей матерів-одиначок 172 - 172 

У 2014 році  дитячі заклади відпочинку з денним перебуванням будуть 

працювати з 2  по 20 червня на базі 22 загальноосвітніх навчальних закладів району. 

Табори працюватимуть в одну зміну. Режим роботи – з 8 до 14 години.  Роботою 

таборів планується охопити  2262 дітей (харчування з розрахунку в день на одну 

дитину – 8 грн). Всього для забезпечення дітей гарячим харчуванням в дитячих 

закладах відпочинку з районного бюджету планується виділити 253 тис. 344 грн. 
Охоплення відпочинком дітей пільгового контингенту: 

Категорії дітей 
Кількість дітей категорії 

шкільного віку в районі  

План охоплення відпочинком  

дітей пільгових категорій  в районі 

через систему освіти 

діти-сироти та діти,  

позбавлені батьківського піклування 

58 31 

Діти-інваліди  46 27 

діти, потерпілі від наслідків  Чорнобильської 

катастрофи 

36 26 

Діти, батьки яких загинули від нещасних 

випадків на виробництві або під час 

виконання службових о бов’язків  

1 0 

діти з багатодітних та   малозабезпечених 

сімей 

417 319 

діти, які перебувають на диспансерному 

обліку 

976 409 

талановиті та обдаровані діти 461 354 

діти  працівників агропромислового 

комплексу та соціальної сфери села   

416 323 
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діти, які  виховуються у сім’ях , що 

опинились у складних  життєвих обставинах  

18 18 

Діти з групи ризику  17 17 

Під час оздоровчої кампанії велика увага приділятиметься організації 

безпечного відпочинку дітей. Всі заклади відпочинку будуть відкриті з дозволу 

міськрайонного управління санепідемслужби, Нововодолазького РВ ГУДСНС 

України в Харківській області та матимуть відповідні акти приймання дитячого 

закладу відпочинку. 

Оздоровлення дітей за кошти державного та обласного бюджетів буде 

здійснюватись в межах виділених квот для району. 

Для оздоровлення та відпочинку дітей у 2014 році планується залучити 1970,00 

тис. грн.  позабюджетних коштів. 

З метою своєчасної підготовки та організаційного забезпечення повноцінного 

відпочинку, оздоровлення та лікування дітей, проведення необхідної підготовчої 

роботи щодо відкриття оздоровчих закладів, забезпечення належних умов їх 

функціонування, колегія районної державної адміністрації  вирішила:  

1. Структурним підрозділам районної державної адміністрації: відділу молоді та 

спорту (Курченко С.В.), службиі у справах дітей (Несміян В.В.) забезпечити, у 

першу чергу, оздоровленням та відпочинком дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

2. КЗОЗ «Нововодолазька центральна районна лікарня» (Шапран А.Б.) 

забезпечити обстеження прийомних дітей та дітей із сімей опікунів (піклувальників) 

напередодні оздоровчого періоду з метою визначення профілю оздоровчого закладу 

та врахування рекомендацій лікарів напередодні та під час оздоровлення .  

3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації            (Несміян 

В.В.), Нововодолазькому РЦСССДМ (Щербакова Ю.В.) забезпечити проведення 

профілактичної роботи з дітьми у пришкільних таборах з денним перебуванням та 

ОДОТ «Золотий колос». 

4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації           (Балюк 

Л.М.), тримати на постійному та дієвому контролі фінансування оздоровчої 

кампанії. 

5. Нововодолазькому міськрайонному управлінню Держсанепідемслужби 

(Ластовка М.А.) при проведенні перевірок по підготовці роботи дитячих закладів 

відпочинку з денним перебуванням  особливу увагу звернути на забезпечення 

таборів доброякісною питною водою і продуктами харчування. З медичним 

персоналом та кухарями, які будуть обслуговувати табори відпочинку провести 

додаткові заняття з прийняттям заліків з санітарного мінімуму.  

6. Відділу освіти районної державної адміністрації (Іващенко Л.М.), для 

організації якісного та змістовного відпочинку дітей, при необхідності, додатково 

залучити спеціалістів з виховної роботи. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 
 

(прийнято одноголосно) 
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5. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи з контрольними документами та 

стан виконавської дисципліни структурними підрозділами районної державної 

адміністрації  за І квартал 2014 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).    

Питання підвищення рівня виконавської дисципліни, забезпечення повного та 

своєчасного виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голови та заступників 

голови обласної державної адміністрації, інших документів органів влади вищого 

рівня є одним із основних напрямів роботи Нововодолазької районної державної 

адміністрації.  

Протягом І кварталу 2014 року головою районної державної адміністрації було 

взято на контроль 176 документів. 

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

чинність 157 документів. 

В І кварталі 2014 року порушення термінів виконання контрольних документів 

не допускалось. 

Станом на 1 квітня 2014 року на контролі районної державної адміністрації 

залишилось 197 документів, а саме: 

- 39 розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 

- 17 доручень голови обласної державної адміністрації; 

- 99 листів та інших документів обласної державної адміністрації; 

- 10 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 у структурних підрозділах районної державної 

адміністрації та здійснюється аналіз 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.  

Дотримання термінів виконання контрольних документів є одним із 

найважливіших показників рівня виконавської дисципліни. Сектором контролю 
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апарату районної державної адміністрації застосовується широкий комплекс 

заходів, спрямований на недопущення порушень термінів виконання контрольних 

документів. Серед таких заходів: 

- 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 2 районних програм та 2 розпоряджень голови обласної 

державної адміністрації. В лютому 2014 року на засіданні колегії районної 

державної адміністрації було заслухане питання роботи з контрольними 

документами та стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної 

державної адміністрації за 2013 рік. За рішенням колегії головою районної 

державної адміністрації було прийняте відповідне розпорядження.  

Сектором контролю у І кварталі 2014 року було проведено перевірку відділу 

молоді та спорту районної державної адміністрації. За результатами перевірок 

складено довідку з конкретними пропозиціями по удосконаленню роботи відділу. 

Зазначена робота сприяє підвищенню ефективності виконання поставлених 

завдань та підвищенню рівня виконавської дисципліни. 

Проаналізувавши та обговоривши стан виконавської дисципліни та організації 

виконання завдань, визначених контрольними документами, колегія районної 

державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Першому заступнику голови районної державної адміністрації, 

заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату 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. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації 

постійно вживати заходів щодо забезпечення своєчасного виконання завдань, 

визначених в контрольних документах. 

3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації         

(Кулик І.О.) постійно вжити заходів щодо підвищення ефективності організації 
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роботи з контрольними документами та підготувати проект розпорядження по 

даному питанню. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату 

районної державної адміністрації О.М. Товстика. 
 

(прийнято одноголосно). 

 

Підсумки підвів Руднєв Олексій Онисимович перший заступник  голови 

районної державної адміністрації, голова колегії. 

 

 

 

Перший заступник голови районної  

державної адміністрації, голова колегії, 

головуючий                                                                                     О.О. Руднєв 

 

 

Голова координаційної ради з питань  

охорони здоров’я та медичного  

обслуговування населення району,  

член колегії                                                                        О.Б. Кузьоменський 
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