
 
УКРАЇНА 

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5 

спільного засідання колегії  районної державної адміністрації та 

Координаційної ради з питань охорони здоров’я та медичного 

обслуговування раселення району 

 

від 29 жовтня 2014 року  
 

1. СЛУХАЛИ:   

Про хід виконання Загальнодержавної цільової програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями  до  2016 року». 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши питання «Про хід виконання районних заходів щодо 

загальнодержавної цільової програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями до 2016р.» колегія районної державної адміністрації відмічає, 

що онкологічні захворювання залишаються однією із гострих проблем стану 

здоров'я населення району. Захворюваність на рак призводить до високих 

показників інвалідності та смертності населення.  

На диспансерному обліку в лікувально-профілактичних закладах району 

перебувають 600 онкохворих, в тому числі дітей від 0 до 17 років 5 осіб, 

показник на 100 тис. населення   1762,7, сільських мешканців 60%. 

Вперше в 2014 році в районі зареєстровано 85 випадків злоякісних 

новоутворень, захворюваність на 100 тис. населення 249,7, серед вперше 

захворівших 64,7% сільських мешканців, 38,8% хворих – особи працездатного 

віку. В структурі вперше виявлених захворювань на першому місці рак трахеї,  

бронхів та легенів – 11,8%, на другому місці – молочної залози – 10,6%, на 

третьому – рак  шкіри – 9,4%, 

У 2014 році питома вага хворих виявлених в занедбаній стадії складає 

8,2%, проти 9,3% аналогічний період за  в 2013 рік. 

В поточному році на консультацію на третинний рівень було направлено   

405 осіб диспансерних хворих з онкологічною патологією, 138 осіб 

направлено з підозрою на рак; діагноз підтвердився в 73 випадках (52,9%) 

отримали спеціалізоване лікування в обласних закладах 55%. В стаціонарному 

відділені ЦРЛ в 2014 році проліковано 50 онкологічних хворих, які 

отримували симптоматичну та знеболювальну терапію. 

Серед вперше визнаних інвалідами в працездатному віці – 13,5% 

становлять онкохворі . 

Смертність від онкозахворювань залишається досить високою. Показник 

на 100 тис. населення – 138,1 в загальній структурі смертність на другому 

місці  і становить 9,3%. Смертність в працездатному віці – 28,9 % від усіх 

померлих в працездатному віці. 



 2 

З метою раннього виявлення онкопатології в поліклінічному 

відділені ЦРЛ працюють 2 оглядових кабінети: чоловічій та жіночій. У 2014 

році оглянуто 8617 осіб. В усіх лікувально-профілактичних закладах району 

проводяться огляди жіночого населення на новоутворення молочної залози та 

рак шийки матки. В 2014 році цитологічно обстежено 7258 жінок, виявлено 5 

онкозахворюваннь. В чоловічому оглядовому кабінеті виявлено 3 випадки 

онкозахворювань. При фіброгастроскопічному обстеженні шлунково-

кишкового тракту не виявлено  випадків онкозахворювань, при 

флюорографічному обстеженні населення виявлено 5 хворих. 

Всього при профілактичних оглядах виявлено вперше 27 хворих 

злоякісними новоутвореннями (31,8% від усіх вперше зареєстрованих 

випадків захворювань). 

З метою раннього виявлення раку молочної залози в районі проводиться 

щомісячний моніторинг профоглядів жіночого населення. На базі обласної 

клінічної лікарні в мамологічному відділенні скрінінг-тестом на захворювання 

молочної залози обстежено 148 жінок , в т.ч. 69 медичних працівників.  

В межах виконання заходів щодо загальнодержавної цільової програми 

боротьби з онкозахворюваннями до 2016 року потребують вирішення питання: 

- кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я сільської мережі  та 

лікарем-онкологом поліклінічне відділення ЦРЛ; 

- підготовка медичних кадрів з проблем організації якісних 

профілактичних оглядів щодо раннього виявлення предраків та 

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 райдержадміністрації вважає за 

необхідне: 

комунальному закладу охорони здоров’я «Нововодолазька центральна 

районна лікарня» (А.Б.Шапран), комунальному закладу охорони здоров’я 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Нововодолазького району» 

(Л.М.Мороз) 

1. Забезпечити подальше відпрацювання обсягів надання медичної 

допомоги відповідно до сучасних стандартів, координації та взаємодії закладів 

різних рівнів підпорядкування та медичних працівників усіх ділянок. 

2. Вжити заходів щодо укомплектування лікарями закладів охорони 

здоров'я сільської місцевості та центральної районної лікарні, лікарем-

онкологом  амбулаторно-поліклінічне відділення ЦРЛ.  

3. Забезпечити безперебійне функціонування медичного обладнання для 

діагностики  онкологічної патології. 

4. Максимально сприяти проведенню обов'язкових цільових 

профілактичних медичних оглядів населення на виявлення предраків та 

онклогічних захворювань. 
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6. Активізувати інформаційно- просвітницьку  роботу серед 

населення району з питань профілактики онкологічної захворюваності. 

(прийнято одноголосно) 
 

2. СЛУХАЛИ:  

Про підготовку господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери 

району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період  2014-2015 

рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання щодо підготовки господарського комплексу та 

об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-

зимовий період 2014/2015 років, колегія відмічає: станом на 24.10.2014 року 

заплановані заходи з підготовки господарського комплексу та об’єктів 

соціальної сфери району виконані стовідсотково.  

На підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до 

опалювального сезону 2014/2015 років витрачено 3 млн. 359,596 тис. грн., з 

них: 903,1 тис. грн. кошти з державного бюджету, 248,4 тис. грн. з обласного 

бюджету, 696,564 тис. грн. кошти бюджетів  сільських та селищних рад,  

315,683 тис. грн. кошти районного бюджету, 1 млн. 035,849 тис. грн. - інші 

джерела, 160,0 тис. грн. власні кошти підприємств.  

Заходи з підготовки закладів житлово-комунального господарства району  

включали: 

- підготовку 60 багатоквартирних житлових будинків; 

- 15 централізованих котелень; 

- підготовку 3 водопровідно-насосних станцій 

- підготовку 5 каналізаційно-насосних станцій;  

- підготовку 1 очисних споруд 

- підготовку 7 артезіанських свердловин; 

- капітальний та поточний ремонт 91,005 тис.м
2
  доріг комунальної 

власності. 

У районі функціонує 15 централізованих котелень: 6 котелень обслуговує 

Нововодолазьке підприємство теплових мереж – директор Красовський 

Микола Васильович. Підприємство надає послуги 6 закладам освіти 

(Ватутінська, Охоченська ЗОШ, Новоселівський, Мелихівський, Сосонівський 

та Просянський НВК). 

9 котелень обслуговує ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі», 

підприємство обслуговує 52 споживачі, серед яких 8 закладів охорони 

здоров’я, 6 дитячих навчальних закладів, 7 закладів освіти.  

 Станом на 01.10.2014 мережі теплопостачання підготовлені 

стовідсотково. 

Нововодолазьким підприємством теплових мереж проведено ремонт 

ізоляції теплових мереж, повірку лічильників газу, коректорів, датчиків, 

випробування теплових мереж тиском, атестація операторів.  

ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» проведено поточний ремонт та 

підготовку теплового обладнання та мереж на 9 котельних (100%). 

Заготовлено  близько 2 тис. тонн палива.  
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В умовах скорочення споживання природного газу в 2014 році 

Нововодолазьким підприємством теплових мереж заплановано до початку 

нового опалювального періоду проведення реконструкції існуючих 

потужностей шляхом переводу котелень, які працюють на природному газі на 

альтернативні види палива. 

Нововодолазьким ПТМ виготовлено проектну документацію на 

переобладнання котелень, інвестором оплачено вартість 6 твердопаливних 

котлів в сумі 400,0 тис. грн., які на сьогоднішній день встановлені. 

Проблемним залишається питання оплати Нововодолазьким 

підприємством теплових мереж заборгованості за спожитий природний газ.  

Рівень розрахунків Нововодолазького ПТМ за спожитий природний газ в 

2014 році станом на 24.10.2014 становить 100%, заборгованість – 300,0 тис. 

грн. (борг за опалювальний сезон 2012/2013 років). 

        Рівень розрахунків споживачів району за надані у 2014 році послуги 

теплопостачання становить 100%. 

За оперативними даними сума заборгованості по оплаті наданих послуг 

станом на 24.10.2014 складає 269,5 тис. грн. (боржники –установи, які 

фінансуються з державного бюджету). 

Заборгованість по установах місцевого, обласного бюджетів за надані 

послуги відсутня. 

Заборгованість споживачів госпрозрахунку складає 21,5 тис. грн. (по 

рішенню суду). 

На сьогоднішній день Нововодолазьким підприємством теплових мереж 

здійснено розрахунок нових тарифів на послуги теплопостачання. Скориговані  

тарифи затверджені на позачерговій сесії районної ради від 03.10.2014 і 

складають 1208,74 грн за 1 Гкал з ПДВ.   

По водопровідно-каналізаційному господарству відремонтовано 0,1 км 

водопровідних мереж, підготовлено 3 водопровідних насосних станції, 5 

каналізаційних насосних станцій, 1 очисні споруди та 7 артезіанських 

свердловин. 

На підготовчі роботи витрачено 62,1 тис. грн. 

В житловому фонді комплексно підготовлено 60 житлових будинків, з 

них: 

- ОСББ «Колос» підготовлено 42 будинки, або 100%. 

- ОСББ «ДЕУ» - підготовлено 3 будинки, або 100% 

- ОСББ «Райдуга» - підготовлено 15 будинків, або 100%. 

Стовідсотково оформлено та підписано 60 паспортів готовності. 

Проведено: 

- ремонт покрівлі на 2 житлових будинках; 

- ремонт внутрішньобудинкової електричної мережі в 1 житловому 

будинку; 

- ремонт 1 системи холодного водопостачання; 

- ремонт 1 системи водовідведення;  

- заміну 4 дверей  у під’їзді житлового  будинку; 

- поточний ремонт під’їзду житлового будинку; 

- встановлення аварійного водопровідного крану – 1 одиниці. 
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На підготовчі роботи витрачено 699,464 тис. грн. 

В дорожньому господарстві підготовлено 5 од. спецтехніки, або 100% (2 

піскорозкидувачі, 1 екскаватор, 2 трактори Т-150).  

Заготовлено 0,5 тис. тонн протиожеледних матеріалів, або 100%. 

В 2014 році загальний обсяг субвенції з державного бюджету на 

будівництво, реконструкцію, ремонт і заміну доріг комунальної власності для 

Нововодолазького району становить 2 млн. 449,784 тис. грн. (з них обласний 

бюджет – 1 млн. 269,184 тис. грн.).  

Станом на 24.10.2014 року в район надійшло коштів в сумі                          

1 млн. 151,5 тис. грн., в тому числі з державного бюджету – 903,1 тис. грн., з 

них на капітальні ремонти – 608,7 тис. грн., поточні – 294,4 тис. грн., з 

обласного бюджету – 248,4 тис. грн., з них на капітальні – 248,4 тис. грн. 

Освоєно коштів з державного бюджету в сумі 151,3 тис. грн. 

(Нововодолазька селищна рада, Бірківська селищна рада, Сосонівська сільська 

рада).  

У квітні 2014 року сесією районної ради затверджено перерозподіл 

вільного залишку коштів виділеної у 2013 році субвенції з державного 

бюджету на проведення ремонтних робіт доріг комунальної власності на 

загальну суму 314,454 тис. грн. Станом на 24.10.2014 районним бюджетом на 

виконання капітального ремонту перераховано  кошти Службі автомобільних 

доріг у Харківській області в сумі 155,439 тис. грн. Сільським (селищним)  

радам перераховано на виконання поточного ремонту - 159,015 тис. грн., 

освоєно кошти з поточного ремонту доріг на суму 159,015 тис. грн. 

Крім того, по сільським та селищним радам проводяться поточні та 

дрібні ремонти доріг комунальної власності (освоєно 32,0 тис. грн.). 

 До роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років в 

Нововодолазькому районі підготовлено 33 установи охорони здоров'я       

(100% ). 

Виконано середній і дрібний ремонт 12 одиниць споруджень (100%). 

Технічно підготовлено 19 топкових (100%). 

Підготовлено 15 систем холодного водопостачання (100 %). 

Проведено заміну 112 п.м. системи зовнішнього холодного 

водопостачання (100%). 

Замінено 20 ламп розжарювання на енергоефективні в 10 закладах              

КЗОЗ «ЦПМСД Нововодолазького району».  

Заготовлено твердого топлива в обсязі 20 м
3
.  

Заготовлено посипкового матеріалу та реагентів 2,5 т. (100%). 

На підготовчі роботи використано 85,7 тис. грн. 

До роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 років підготовлено 34 

навчальних заклади, (100%). 

В опалюваний період централізовано опалюється 18 навчальних 

закладів, з них: 13 загальноосвітніх, 3 дошкільних та 2 позашкільних. 

Теплоносій до них подають ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» та 

Нововодолазьке підприємство теплових мереж. 

На балансі відділу освіти знаходиться 14 котелень, з них: 11 газових 

котелень, 1 електрична,  2 вугільних. 
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Станом на 24.10.2014 до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 

років технічно підготовлено 14 топкових (100%). 

Поточний ремонт в навчальних закладах проведено за позабюджетні 

кошти в сумі 613,849 тис. грн. 

Ремонтні  роботи в котельних (топкових), перевірка димових каналів, 

повірка теплових лічильників, ввід тепломереж в Старовірівській ЗОШ, 

замір опору ізоляції, хімічна промивка систем опалення, заміна 

електричного лічильника, а також закупівля вугілля проведено за рахунок 

бюджетних коштів на суму 229,343 тис. грн. 

В Нововодолазькому районі функціонує 61 заклад культури:  

28 - клубних закладів (функціонують 18), 31 - бібліотека, 2 - школи 

естетичного виховання. 

Опалювальних систем 43, з них 10 – централізоване теплопостачання,        

7 – індивідуальне газове, 1 – індивідуальне електричне, 25 – електричні 

обігрівачі. 

На сьогоднішній день підготовлено до роботи в зимовий період всі 

заклади культури. 

У 2014 році виконано ремонтні роботи у 5 закладах культури на суму 

22,0 тис. грн. за рахунок спонсорської допомоги. 

Придбано енергозберігаючі лампи денного світла для бібліотек району 

та Нововодолазького РБК на суму 0,64 тис. грн. 

Виходячи з вищевикладеного та з метою забезпечення безперебійного 

та безаварійного проходження опалювального періоду 2014/2015 років, 

колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати ОСББ «Колос» (Степаненко Л.П.), ОСББ «ДЕУ» 

(Шеремет Т.П.), ОСББ «Райдуга» (Кукса В.В.) Нововодолазькому 

підприємству теплових мереж (Красовський М.В.), ТОВ «Нововодолазькі 

теплові мережі» (Хов`яков Є.М.), Нововодолазькому водопровідно-

каналізаційному підприємству (Шахіяров О.О.), КЗОЗ «Нововодолазька 

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

медико-санітарної допомоги Нововодолазького району» (Мороз Л.М.), 

відділу освіти районної державної адміністрації (Іващенко Л.М.), відділу 

культури та туризму районної державної адміністрації (Лебеденко А.В.):  

1.1. Забезпечити вчасну та стовідсоткову оплату за житлово-

комунальні послуги та спожиті енергоносії. 

1.2. Забезпечити укладення та перегляд договорів на надання послуг 

між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг. 

1.3. Забезпечити роботу диспетчерських служб для вчасного 

реагування в разі виникнення аварійних ситуацій.  

2. Рекомендувати Нововодолазькому підприємству теплових мереж        

(М.В. Красовський), ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» (Хов’яков Є.М.) 

забезпечити вчасне підключення, а також безперебійну та безаварійну 

подачу теплоносія об’єктам соціальної сфери протягом опалювального 

періоду 2014/2015 років.  

3. Рекомендувати сільським та селищним головам вжити заходи щодо 

заготівлі в зимовий період необхідної кількості піску та залучення 
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додаткової спецтехніки сторонніх підприємств для розчистки снігу. 

4. Рекомендувати Нововодолазькому селищному голові О.С. Єсіну,         

в.о. Бірківського селищного голови Т.А. Шуліці, Ватутінському сільському 

голові Ф.А. Джусю, Караванському сільському голові І.І. Сургаю, 

Сосонівському сільському голові А.М. В`язовому, Староводолазькому 

сільському голові В.О. Гапченку, Старовірівському сільському голові         

М.В. Біндусу забезпечити стовідсоткове виконання робіт по капітальному та 

поточному ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів субвенції 

з державного та обласного бюджетів. 

5. Робочій групі по підготовці господарства району до роботи в 

осінньо-зимовий період здійснювати більш дієвий контроль в питаннях 

проходження опалювального сезону 2014/2015 років. 

6. Управлінню економіки районної державної адміністрації        

(Цимбал Н.О.) підготувати проект розпорядження по даному питанню.  

 (прийнято одноголосно) 
 

3. СЛУХАЛИ:  

Про стан виконання Комплексної програми профілактики 

правопорушень у Нововодолазькому районі на 2011-2015 роки. 

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши та обговоривши хід виконання заходів щодо реалізації 

Комплексної програми профілактики правопорушень у Нововодолазькому 

районі, колегія відмічає, що протягом 9 місяців 2014 року було обстежено 

умови проживання 35 сімей, які перебувають на обліку у службі та які 

опинились у складних життєвих обставинах, 25 сімей за повідомленнями 

закладів освіти, охорони здоров’я, районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, в яких виховується 57 дітей, 70 дітей, які перебувають 

під опікою, піклуванням, щоквартально 10 прийомних сімей, у яких 

виховуються 16 дітей та щоквартально ДБСТ, у якому виховуються 5 дітей. 

Поставлено на облік 15 дітей із 12 сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах. 

З метою здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей, які 

залишились без батьківського піклування, опікунами надаються щорічно звіти 

службі у справах дітей. 

З початку року проведено 3 засідання Координаційної ради у справах 

дітей, 3 семінари–наради з питання щодо організації роботи органів місцевого 

самоврядування щодо попередження правопорушень, злочинності серед 

неповнолітніх та профілактики негативних явищ. 

Створено банк даних (який постійно коригується) дітей, які виховуються в 

сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах та дітей, які 

систематично самовільно залишають місце постійного проживання.          

СКМСД Нововодолазького РВ ГУМВС України в Харківській області 

постійно ведеться робота в напрямку  попередження правопорушень 

пов’язаних з доведенням неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння та 

скоєння злочинів неповнолітніми. За 9 місяців складено 30 адміністративних 

матеріалів згідно КУпАП, а саме: 29 - адміністративних правопорушень 
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скоєно дорослими, 1- адміністративне правопорушення скоєно 

неповнолітніми. Підрозділом розкрито 14 злочинів згідно КК України, 

виконано 17 доручень слідчих Нововодолазького РВ, розглянуто 23 матеріали 

ЖЄО, проведено 7 рейдів спільно з службами райдержадміністрації по 

попередженню бродяжництва та вживання алкогольних напоїв 

неповнолітніми.  

Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області складено 15 

протоколів про притягнення до відповідальності батьків за невиконання 

батьківських обов’язків (неналежне виховання дітей). 

На нарадах при голові районної державної адміністрації заслухані звіти 

відповідальних працівників районного відділу міліції у сфері профілактики: 

-  особливо тяжких, тяжких злочинів, у тому числі проти життя і здоров’я 

громадян (Тишенко Р.О., Науменко О.А.); 

-  злочинності серед неповнолітніх, виявлення дорослих осіб, які втягують 

неповнолітніх у злочинну діяльність (Науменко О.А.); 

 - рецидивної злочинності та підвищення рівня соціальної адаптації осіб, 

які звільнилися з місць позбавлення волі (Кондренко О.І., Науменко О.А.); 

 - профілактики злочинів проти власності (Кондренко О.І., Науменко О.І.), 

 -  а також стан роботи у сфері виконання Закону України  «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (Кондренко 

О.І., Глуздій Л.П.). 

У навчальних закладах проведено: всеукраїнський урок  «Права людини», 

«Мої права та обов’язки» конкурси малюнків «Право у житті» серед учнів 1-8 

класів, гра-подорож «Права  у моєму житті» для учнів 1-4 класів, книжкові 

виставки літератури правового змісту Сторінками історії розвитку законів», 

Рейн-ринги «Зміни у законодавстві України», для учнів старших класів, 

практичні семінари на тему «Що робити, якщо порушуються Ваші права?», 

старшокласники Нововодолазької гімназії відвідали РВ ГУМВС 

Нововодолазького району. 

Одним із засобів формування правової культури учнів є діяльність 

кабінетів історії та правознавства, в яких оформлені куточки з правової 

тематики. Широкому правовому інформуванню учасників освітнього процесу 

сприяє робота веб-сайтів та бібліотек навчальних закладів, серед завдань яких 

– інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу, 

виховання інформаційної культури учнів. У бібліотеках постійно 

організовуються тематичні книжкові виставки «Моя країна – Україна», «Ти 

людина – значить маєш права», «Знаємо свої права, виконуємо свої 

обов’язки», «Про закон – знаннями справи», проводяться огляди правової  

літератури, новинок навчальної та методичної літератури. 

До навчальної програми освітньо-виховних закладів включені тематичні 

уроки права з залученням працівників правоохоронних органів, а також  

проведення навчання неповнолітніх навичкам самозахисту, протидії 

втягненню їх в злочинну або іншу антигромадську діяльність.  

Відділом освіти спільно з РВ ГУМВС України в Харківській області 

складено та затверджено графік проведення лекцій працівниками відділу 

кримінальної міліції у справах дітей у навчальних закладах району.  
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Поводиться робота з дітьми, які перебувають на внутрішкільному 

обліку (16 дітей)  та на обліку у СКМСД (3 дитини): періодично обстежуються 

матеріально-побутові умови проживання, складено індивідуальні плани 

роботи, закріплено громадських вихователів. Всіх дітей охоплено гуртковою 

роботою. 

Протягом вересня 2014 року у навчальних закладах проведено 

загальношкільні та класні батьківські збори, де  розглядались питання про 

захист прав дітей та застереження їх від скоєння правопорушень, а також про 

відповідальність батьків за виховання дітей. Адміністрації закладів нагадали  

батькам та дітям про рішення селищних та сільських рад стосовно обмеження 

перебування дітей у вечірній та нічний час у місцях масового відпочинку. 

В рамках первинної профілактики  сплановано тижні правових знань 

(жовтень, грудень) в ході яких буде організовано конкурси малюнків, брейн-

ринги, зустрічі з представниками органів державної влади, лекції, вікторини та 

ін. 

Для батьків проведено батьківські лекторії на теми: «Попередження 

правопорушень серед неповнолітніх», «Попередження тютюнопаління, 

вживання алкоголю та наркотиків серед неповнолітніх», організовано 

виставку відповідної літератури, організовано куточок «Правова освіта».    

Відділом освіти спільно із службою у справах дітей та ВКМСД щомісячно 

проводиться звірка обліку дітей, схильних до правопорушень, бродяжництва, 

жебракування, дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

та дітей пільгових категорій, про що складається відповідний акт.  

Частиною профілактичної роботи є пропаганда та залучення молоді до  

здорового способу життя, а саме функціонування спортивних секцій, дитячих, 

підліткових, молодіжних організацій та  клубів, які працюють на безкоштовній 

основі або надають безкоштовні послуги дітям пільгових категорій. В районі 

збережена мережа спортивних організацій, а саме: Нововодолазька дитячо-

юнацька спортивна школа Нововодолазької районної ради та 6 громадських 

сільських та селищних фізкультурно-спортивних клубів, у яких налічується 

390 чоловік ( 2013р. – 425 чол. ( 7 фізкультурно-спортивних клубів ). 

На виконання вимог Закону України «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку та державного кордону» на території району 

зареєстровано 4 громадських формувань з охорони громадського порядку, а 

саме на території Нововодолазької, Бірківської селищних рад та  Охоченської, 

Станичненської сільських рад, котрі налічують 76 членів..  

Разом з тим, за звітній період 2014 року на території Нововодолазького 

району неповнолітніми скоєно 6 злочинів в яких приймали участь 6 

неповнолітніх, 2 неповнолітні потерпіли від кримінальних правопорушень. 

Недостатньо організовано роботу  РВ ГУМВС у сфері виявлення та розкриття 

злочинів пов’язаних з профілактикою правопорушень проти власності, не в 

повній мірі виконуються основні завдання громадськими формуваннями.         

З  метою покращення стану справ  з профілактики  правопорушень на 

території району колегія районної державної адміністрації вважає за 

необхідне: 

1. РВ ГУМВС України в Харківській області (Бузовський А.І.): 
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1.1.  До 01 грудня 2014 року привести у відповідність до чинного 

законодавства організацію роботи з громадськими формуваннями з охорони 

громадського порядку на території району.                                                                

1.2. Із залученням громадських формувань з охорони громадського 

порядку посилити заходи профілактики злочинів проти власності. 

1.3. З метою виявлення та припинення порушень правил торгівлі 

спиртними  напоями, а також запобігання розповсюдження серед молоді 

наркотичних засобів та прекурсорів продовжити проведення рейдів по місцям 

відпочинку молоді спільно із службою у справах дітей районної державної 

адміністрації.  

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

2.1.  Продовжити  здійснення комплексу заходів правової освіти в 

загальноосвітніх закладах району. 

2.2. Залучати працівників правоохоронних органів до проведення занять з 

правового виховання дітей. 

2.3. При виготовленні наочної агітації (стенди, інформаційні листи, стінні 

газети) приділяти першочергову увагу питанням правоосвітньої та 

правороз’яснювальної роботи.       

3. Відділу у справах молоді  та спорту райдержадміністрації (Курченко 

С.В.), службі у справах дітей райдержадміністрації (Несміян В.В.), РВ ГУМВС 

України в Харківській області (Бузовський А.І.): 

3.1 Здійснювати своєчасне виявлення сімей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, їх облік і перевірку умов утримання та виховання в них 

неповнолітніх, надання  таким сім’ям адресної допомоги. 

3.2 Забезпечити зайнятість підлітків (особливо облікових категорій) в 

частині організації їх дозвілля і відпочинку.  

3.3 Систематично аналізувати  стан правопорядку  в молодіжному 

середовищі, за результатами якого здійснювати заходи щодо запобігання 

злочинності неповнолітніх. 

(прийнято одноголосно). 
 

4. СЛУХАЛИ:  

Про організацію роботи з контрольними документами та стан 

виконавської дисципліни структурними підрозділами 

райдержадміністрації. 

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 управлінь, відділів та інших 

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).    
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Протягом 9 місяців 2014 року головою районної державної 

адміністрації було взято на контроль 486 документів, з них: 

№ 

п/п 

Найменування документу За 9 

місяців 

2014 

року 

За 9 

місяців  

2013 

року 

+ 9 місяців 

2014 року до 9 

місяців 2013 

року 

1 Розпорядження голови ОДА 24 30 -6 

2 Доручення голови ОДА 38 31 7 

3 Листи та інші документи ОДА 326 264 62 

4 Розпорядження та доручення 

голови РДА 

14 16 -2 

5 Інших документів 84 87 -3 

 Всього: 486 428 58 

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

втратили чинність 411 документів по видам контрольних документів: 

№ 

пп 

Вид контрольного документу Виконано 

документ

ів на 

протязі  

року 

Кількість 

документів, 

виконаних з 

порушення

м 

термінів 

Кількість 

документів, 

не 

виконаних 

у 

визначений 

термін 

1 2 3 4 5 

1. Розпорядження голови 

облдерж-адміністрації 

26 0 0 

2. Доручення голови облдерж-

адміністрації 

30 0 0 

3. Листи та інші документи 

облдерж-адміністрації 

264 0 0 

4. Розпорядження та доручення 

голови  

райдержадміністрації 

19 0 0 

5 Інші документи 72 0 0 

 Всього: 411 0 0 

Протягом 9 місяців 2014 року порушення термінів виконання 

контрольних документів не допускалось. 

Станом на 1 жовтня 2014 року на контролі районної державної 

адміністрації залишилось 246 документів, а саме: 

- 46 розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 

- 27 доручень голови обласної державної адміністрації; 

- 131 лист та інших документів обласної державної адміністрації; 

- 12 розпоряджень та доручень голови районної державної 

адміністрації; 

- 30 документів інших державних органів, які мають контрольні строки.  
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З метою підтримки належного рівня виконавської дисципліни 

сектором контролю апарату районної державної адміністрації щокварталу 

аналізується інформація щодо стану виконавської дисципліни в структурних 

підрозділах районної державної адміністрації та здійснюється аналіз 

виконання доручень голови обласної державної адміністрації. 

Щокварталу проводиться інвентаризація документів минулих років, які 

знаходяться на контролі. З урахуванням вимог часу визначені такі, що 

втратили актуальність, розглянуто доцільність їх подальшого перебування на 

контролі.  

Сектором контролю апарату районної державної адміністрації 

застосовується широкий комплекс заходів, спрямований на недопущення 

порушень термінів виконання контрольних документів: 

- щоквартально та щомісячно проводиться аналіз стану виконавської 

дисципліни в 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 4 районних програм та 8 

розпоряджень голови обласної державної адміністрації, заслухані питання 

роботи з контрольними документами та стану виконавської дисципліни в 

структурних підрозділах районної державної адміністрації за 2013 рік, І 

квартал  та І півріччя 2014 року відповідно. За рішенням колегій головою 

районної державної адміністрації були прийняті розпорядження.  

Сектором контролю згідно графіку перевірок за 9 місяців 2014 року було 

проведено перевірку відділу молоді та спорту, відділу освіти, управління праці 

та соціального захисту населення та управління економіки районної державної 

адміністрації. За результатами перевірок складено довідки з конкретними 

пропозиціями по удосконаленню роботи управління та відділів. 

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. 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 
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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 вживати заходів щодо підвищення ефективності 

організації роботи з контрольними документами. 

/прийнято одноголосно/ 

 

Підсумки підвів Кузьоменський Олег Борисович, заступник  голови 

районної державної адміністрації, головуючий на засіданні колегії. 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної  

державної адміністрації,  

член колегії, головуючий                                                 О.Б. Кузьоменський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


