
 
УКРАЇНА 

НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання колегії  районної державної адміністрації  

 

від 29 грудня 2014 року  
 

 

1. СЛУХАЛИ:   

Про стан реалізації державної кадрової політики у районній державній 

адміністрації за 2014 рік  

ВИРІШИЛИ: 

Реалізація кадрової політики в районній державній адміністрації 

здійснюється у відповідності з вимогами Законів України «Про державну 

службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання і 

протидії корупції», інших нормативно-правових актів, що регулюють роботу 

державної служби. 

В апараті  та структурних підрозділах районної державної адміністрації 

здійснюється систематичний аналіз стану добору, розстановки та ефективного 

використання кадрів державних службовців та кадрового резерву для 

державної служби, забезпечується контроль за дотриманням вимог Законів 

України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії 

корупції» та інших нормативно-правових актів щодо прийняття на державну 

службу та її проходження. 

Згідно з статті 15 Закону України «Про державну службу» прийняття на 

державну службу в районну державну адміністрацію на посади державних 

службовців здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше 

встановлено законодавством. 

Станом на 29 грудня 2014 року посад за штатним розписом - 91, 

працюючих на посадах - 88 особа. Серед них 89,8 % (79 особи) становлять 

жінки, вищу освіту мають 100% (88 осі), в тому числі: повну вищу – 89,8%  

(79 осіб), неповну вищу - 8% (7 осіб), базову вищу – 2,2% (2 особи).  

У 2014 році на посади державних службовців в районну державну 

адміністрацію призначено 8 осіб, з них на конкурсній основі – 4, за 

результатами стажування – 1 особа, з кадрового резерву -  2 особи, за 

переведенням – 1 особа. При призначенні на посади державних службовців 

проведено стажування 3 осіб з метою вивчення професійних, ділових та 

моральних якостей. 

Чергові ранги державним службовцям присвоювалися відповідно до 

вимог Положення про ранги державних службовців, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 658 від 19 червня 1996 року. 

Затримки у присвоєнні рангів працівникам протягом 2013 року не було. 

На всіх працівників сформовані особові справи згідно з методичними 

рекомендаціями Головдержслужби України. 
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В апараті та структурних підрозділах районної державної 

адміністрації забезпечено організацію проведення спеціальної перевірки щодо 

переможців конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців 

відповідно до вимог Порядку організації проведення спеціальної перевірки 

відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із 

виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого 

Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012. За 

результатами спеціальної перевірки у 2014 році на посади державних 

службовців було призначено 4 особи. 

В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації 

постійно вживаються заходи по забезпеченню вимог діючого законодавства 

щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, 

володільцями та розпорядниками яких є районна державна адміністрація та її 

структурні підрозділи. 

З метою набуття знань та умінь, необхідних для ефективного виконання 

завдань і функцій держави, постійна увага приділяється навчанню державних 

службовців. Районною державною адміністрацією у 2014 році був 

направлений на навчання до Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 1 державний службовець, ще два навчаються на 

останньому курсі,  загалом в районній державній адміністрації працює 3 

магістри державної служби. 

       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 2014 року в 

районній державній адміністрації підвищили кваліфікацію 8 державних 

службовців.  

Разом з тим, високою залишається плинність кадрів на посадах 

державних службовців. Проблемою являється відсутність конкуренції при 

проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців. 

Відсутність претендентів призводить до практики проведення конкурів за 

участю одного кандидата. 

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 реалізації державної кадрової політики у районній державній 

адміністрації за 2014 рік» для вжиття відповідних заходів. 

2. Начальникам структурних підрозділів районної державної 

адміністрації: 

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. Приділяти увагу вирішенню питань з формування складу державних 

службовців та дотримання вимог чинного законодавства про державну 

службу. 
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2.3. Забезпечити: 

підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до потреб; 

ефективне застосування Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції»; 

створення атмосфери відкритості та інформованості громадськості про 

здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції. 

2.4. Розглянути питання про стан реалізації державної кадрової політики 

в структурних підрозділах районної державної адміністрації на апаратних 

нарадах.  

2.5. Про проведену роботу інформувати районну державну 

адміністрацію через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної 

державної адміністрації до 01 лютого 2015 року.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату 

райдержадміністрації Товстика О.М. 
 

2. СЛУХАЛИ:  

Про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції у районі за 2014 рік  

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши інформацію про стан роботи по запобіганню та виявленню 

корупції в районній державній адміністрації колегія відмічає, що в районній 

державній адміністрації затверджено План роботи районної державної 

адміністрації по запобіганню та виявленню корупції на 2014 рік, на виконання 

якого: 

- розпорядженням голови районної державної адміністрації від 05 вересня 

2014 року № 387 затверджено перелік посад державних службовців апарату 

районної державної адміністрації та керівників управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів РДА, які працюють у сферах, де існує високий ризик 

прояву корупційних діянь; 

        - прийнято розпорядження від 21 березня 2014 року № 134 «Про 

дотримання вимог антикорупційного законодавства в районній державній 

адміністрації  на 2014-2015 роки», згідно з яким начальникам управлінь, 

відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації 

запропоновано проводити системну цілеспрямовану роботу серед державних 

службовців щодо запобігання проявів корупції. Про виконання розпорядження 

вищезазначеним керівникам рекомендовано інформувати головного 

спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції  апарату районної 

державної адміністрації  щоквартально до 1-го числа наступного за кварталом 

місяця, а головному спеціалісту  узагальнювати інформацію та забезпечити її 

розгляд на  засіданні Ради протидії злочинності та корупції; 

- проводяться бесіди разом з керівним складом та посадовими особами, 

які працюють на дільницях з підвищеним ризиком корупційних 

правопорушень (Розпорядження голови від 29 березня 2011 року № 173 ); 

- аналізуються звернення громадян, які надходять у районну державну 

адміністрацію, з метою виявлення корупційних проявів та інших 

правопорушень, пов’язаних з порушенням обмежень, встановлених чинним 

законодавством для державних службовців та органів місцевого 

самоврядування; 

- особлива увага приділяється особистим прийомам громадян (два рази на 

місяць),  виїзним  (два рази на місяць) на території селищних та сільських рад, 
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а також роботі прямої «гарячої лінії», яка щомісячно проводиться головою 

районної державної адміністрації. В ході проведення вищеназваних заходів 

першочергову увагу приділено профілактиці корупційних правопорушень та 

інших неправомірних діянь серед державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

- питання щодо виконання антикорупційного законодавства 

розглядаються на засіданнях колегії районної державної адміністрації та Ради 

протидії злочинності та корупції.      

З кандидатами на державну службу, які пройшли конкурсний відбір та 

очікують результатів спеціальної перевірки проводяться бесіди про обмеження 

для державних службовців відповідно до Законів України «Про державну 

службу», «Про місцеве самоврядування», «Про засади запобігання і протидії 

корупції». 

З метою висвітлення діяльності райдержадміністрації функціонує 

офіційний веб-сайт  Нововодолазької районної державної адміністрації, на 

якому міститься інформація, що необхідна для отримання адмінпослуг. 

Відповідно до ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції»державними службовцями райдержадміністрації своєчасно надані 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

2014 рік. Для своєчасного подання вказаних декларацій за 2014 року 

проводилося навчання державних службовців усіх рівнів із залученням 

фахівців ОДПІ ГУМіндоходів у Харківській області. 

Для формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних 

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

влади та органів місцевого самоврядування головою райдержадміністрації 

прийнято розпорядження від 23 травня  2012року № 302 «Про заходи щодо 

забезпечення відкритості у діяльності Нововодолазької  

райдержадміністрації». 

З метою формування негативного ставлення громадян до проявів 

корупції та залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності на 

наради при голові районної державної адміністрації, як правило, запрошується 

представники місцевих ЗМІ, які висвітлюють тематику та найбільш актуальні 

питання в зазначеній сфері на сторінках селищної та районної газет, в ефірі 

Нововодолазької радіокомпанії. В районній газеті «Вісті Водолажчини» 

започатковано спеціальну рубрику із залученням представників виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування та представників громадських 

організацій. 

За окремим планом проводяться семінари-навчання державних 

службовців райдержадміністрації та представників органів місцевого 

самоврядування, до роботи яких залучаються, працівники та фахівці 

правоохоронних органів району та працівників Харківського регіонального 

інституту Національної академії  державного управління при Президенті 

України. В ході занять розглядаються питання антикорупційного 

законодавства, практичне виконання заходів щодо запобігання і протидії 

корупції, а також факти правопорушень чинного законодавства по Харківській 

області та окремими посадовими особами району. 

Разом з тим за звітній період районним судом винесено постанови про 

адміністративні правопорушення депутатів сільських рад району. Відносно 

Бисової Л.А., секретаря Мелихівської сільської ради, депутата Мелихівської 
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сільської ради за ч.1ст.172-7 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Почтар С.Л., депутата Ордівської сільської ради за 

ч.1ст.172-6 КУпАП. 

Враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації 

вважає за доцільне: 

1.Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації: 

1.1.Продовжити неухильне виконання «Плану Заходів з реалізації в 

Харківській обласній державній адміністрації та районних державних 

адміністраціях  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 

2011-2015 роки».  

1.2. Забезпечити належне виконання Плану роботи з питань організації 

запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації на 2014 

рік. 

1.3  Поліпшити рівень роз’яснювальноїроботищодо належного виконання 

антикорупційного законодавства структурними підрозділами районної 

державної адміністрації . 

2. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату районної державної адміністрації Матюшенко Т.О. розробити план 

занять з державними службовцями районної державної адміністрації щодо 

виконання антикорупційного законодавства в 2015 році 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови районної державної адміністрації Руднєва О.О. 
 

3. СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання Програми розвитку тваринницької галузі по 

Нововодолазькому району на 2010-2015 роки та період до 2020 року за 

2014 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши стан справ у тваринництві слід відмітити, що протягом 11 

місяців 2014 року в сільськогосподарських підприємствах району забезпечено 

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

Станом на 1 грудня в сільськогосподарських підприємствах району 

нараховується 2713 голів ВРХ, що більше  на 93 голови  до початку року або  на 

103%. В загальній кількості ВРХ налічується 1041 голова корів, що більше на 39 

голів проти 2013 року (1002 голови). В порівнянні з початком року  поголів'я 

корів збільшилося на 39 голів.  

В домогосподарствах населення чисельність тварин збільшилась в порівнянні 

з 2013 роком, а саме поголів’я ВРХ на 18 голів і становить 3544 голови, в тому 

числі корів на 2 голови і становить 2185 голів. Чисельність свиней  збільшилася 

на 700 голів і нараховується 5873 голови. Поголів'я  птиці зменшилось на 1739 

голів і нараховується 151200 голів.  

Показники виконання Програми розвитку тваринницької галузі по 

Нововодолазькому району на 2010-2015 роки та на період до 2020 року, 

затвердженої на ХХХVII сесії районної ради V скликання по поголів’ю 

складають:   

 Поголів’я згідно 

Програми 

розвитку 

11 міс 2014р +,- до Програми 

розвитку 

 

ВРХ 
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Всі категорії господарств 6625 6257 - 368 

с/г підприємства 3525 2713 -  812 

Господарства населення 3100 3544 + 444 

Корови 

Всі категорії господарств 3830 3226 - 604 

с/г підприємства 1780 1041 - 739 

Господарства населення 2050 2185 +135 

Свині 

Всі категорії господарств 21410 13906 -7504 

с/г підприємства 17560 8033 -9527 

Господарства населення 3850 5873 +2023 

Вівці 

Всі категорії господарств 810 1314 +504 

с/г підприємства 80 312 +232 

Господарства населення 730 1002 +272 

Птиця всих видів 

Всі категорії господарств 393500 623347 +229847 

с/г підприємства 300000 472147 +172147 

Господарства населення 93500 151200 +57700 

 

 Проаналізувавши хід виконання Програми слід відмітити, що у 2014 році не 

працювали Державні програми розвитку галузі тваринництва тому фізично 

виконання Програми неможливе. Але на сьогодні, в розвитку галузі 

тваринництва у порівнянні з 2013 роком є часткове зростання основних 

показників виробництва, так: 

виробництво валової продукції  сільського господарства по всіх категоріях 

господарств за 11 місяців 2014 року в порівняльних цінах 2010 року склало 

640803,31 тис.грн. в тому числі рослинництво 514931,94 тис. грн,  тваринництво 

125871,37 тис. грн; 

виробництво валової продукції тваринництва по  по с/г підприємствах за 11 

місяців 2014 року  на 70061,43 тис.грн , що на  10284,93  тис.грн більше  проти 

2013 року ( 59776,50 тис.грн -2013 рік);    

       станом на 1 грудня 2014 року вироблено молока 4224 тонни (-165 тонн до 

минулого року), середній надій молока на одну корову що була в наявності на 

початок року складає 4709 кг, що на 383  кг менше ніж у минулому році. 

Вироблено м’яса 3215 тонн, що на 1623 тонни більше ніж у 2013 р.  Одержано 

яєць на одну курку-несучку – 223 шт. (- 74 шт. до минулого року). 

       Невід’ємною складовою інтенсивного виробництва тваринництва  району  

являється  достатня кормова база,  яка забезпечить годівлю повноцінними 

кормами. Станом на 1 грудня 2014 року для потреб тваринництва в кормах  

заготовлено: 

- сіна –  2317 тонн   

- силосу – 15364 тонн 

- сінажу – 2049 тонн 

- соломи – 806 тонн, 

- конц. кормів – 2322 тонн. 

      На виконання Програми розвитку тваринництва в господарствах району 

ведуться реконструкції та будівництво тваринницьких приміщень, а саме в ТОВ 
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«Дельта» ведеться будівництво молочного комплексу проектною 

потужністю на 900 корів, кошторисною вартістю 8 млн. грн., відсоток готовності 

об’єкту - 60 %, очікувана дата введення в дію молочного комплексу - 2015 рік. 

      Проводиться реконструкція приміщень свинокомплексу проектною 

потужністю 24 тис. свиней в рік, в ПП «АФ Світанок», кошторисною вартістю 48 

млн.грн, відсоток готовності об’єкту – 72 %, очікувана дата введення в дію - 2014 

рік 

Виходячи з вищевикладеного та з метою забезпечення виконання показників 

Програми розвитку тваринницької галузі по Нововодолазькому району на 2010-

2015 роки та на період до 2020 року в 2015 році, колегія райдержадміністрації 

вважає за доцільне: 

1. Ляшенку А.Г., начальнику управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, разом з керівниками сільгосппідприємств активізувати 

роботу щодо 

- реалізації генетичного потенціалу продуктивності тварин на базі 

оптимізованих норм і систем їх годівлі, розробки рецептури комбікормів і методів 

підвищення ефективності використання поживних речовин; 

- освоєння ефективних енерго- і ресурсозберігаючих технологій виробництва 

та переробки продукції тваринництва; 

     - впровадження сучасної системи матеріально-технічного забезпечення 

тваринництва через механізм здешевлення за рахунок бюджетних коштів коротко- 

та довгострокових кредитів, розповсюдження практики фінансового лізингу 

системи економічних відносин між споживачами і постачальниками матеріально-

технічних ресурсів; 

      - удосконалення структури посівних площ кормових культур для повного  

забезпечення потреб тваринництва в кормах; 

   - максимального використання фінансової підтримки виробників тваринницької 

продукції з державного і обласного бюджетів. 

-  збереження та нарощування поголів’я ВРХ (в т.ч. корів),  

- уникнення безпідставного масового вирізання та продажу  поголів’я  дійної 

череди; 

- забезпечення приплоду телят не менше 85 % голів в розрахунку на 100 корів; 

- формування гурти телиць злучного періоду, забезпечивши належний рівень їх 

утримання та запліднення; 

- забезпечення сталого функціонування приміщень і обладнання 

тваринницьких ферм в зимовий період 2014- 2015 років. 

2. Управлінню агропромислового розвитку (Ляшенко А.Г.) підготувати проет 

розпорядження голови райдержадміністрації по даному питанню. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

райдержадміністрації Руднєва О.О. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Про хід виконання «Програми оздоровлення та відпочинку дітей в 2013-2017 

роках» за 2014 рік. 

ВИРІШИЛИ:  

Заслухавши інформацію про хід оздоровлення дітей за 2014 рік колегія 

відмічає, що відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», на виконання розпорядження голови обласної державної   адміністрації 

від 21.04.2010 № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2010-
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2015 роках», районної Програми «Оздоровлення  та відпочинок дітей» на 

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

відпочинку та оздоровлення дітей, в районі було сформовано планові показники 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2014 рік. 

Оздоровленням дітей в районі займалися відділ освіти, служба у справах 

дітей, управління праці та соціального захисту населення, центральна районна 

лікарня. 

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

дітей віком 7-17 років, які мешкають на території району становить 3463 осіб (на 

01.01.2013 – 3476). У 2014 році оздоровленням та відпочинком охоплено всіх 

дітей шкільного віку 

У 2014 році охоплено всіма видами оздоровлення та відпочинку 100 % 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А також охоплено 

всіма видами оздоровлення та відпочинку 100 % дітей інших соціально 

незахищених категорій. 

Станом на 20.12.2014 року санітарно – курортним лікуванням охоплено 38 

дітей, які перебувають на диспансерному обліку. 

В цьому році на базі 12 загальноосвітніх навчальних закладів було 

організовано роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням 

роботою яких охоплено 1090  дітей. Табори працюють в одну зміну. Режим 

роботи – з 8 до 14 години.  В закладах з денним перебуванням організовано 

гаряче харчування  з розрахунку 10 грн. в день на одну дитину (що на 2 грн 

більше, ніж у минулому році). Всього для забезпечення дітей гарячим 

харчуванням в дитячих закладах відпочинку з районного бюджету  витрачено 

152 тис. 600 грн. До режиму дня таборів було включено заходи щодо 

формування у дітей і підлітків навичок здорового способу життя, щоденно 

проводились загартовуючи процедури: ходіння босоніж, обливання ніг 

прохолодною водою. 

В таборах з денним перебуванням цілеспрямовано проводилась виховна 

робота. Виховні заходи кожного дня об єднувались за відповідними темами: 

День творчості, День музики, День рослин, День здоров я, День розваг, День 

квітів, День науки, День туриста, День довкілля тощо. Діти із задоволенням 

беруть участь у конкурсах, музичних заходах. 

Під час оздоровчої кампанії велика увага приділялася організації виховної 

роботи, змістовного та безпечного відпочинку дітей. Всі заклади відпочинку 

відкрилися з дозволу відповідних інстанцій. 

З метою організованого та якісного проведення відпочинку під час 

оздоровчої кампанії діти були попереджені про всі види травматизму, правил 

пожежної безпеки, тощо. 

Кошти що були заплановані на 2014 рік в районному бюджеті (198,3 тис. 

грн.) на придбання путівок до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку 

відділом молоді та спорту та відділом освіти районної державної адміністрації 

використано в повному обсязі.  

Враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації  

вирішила:  

 1. Інформацію начальника відділу молоді і спорту районної державної 

адміністрації Курченка С.В. про хід виконання «Програми  оздоровлення та 

відпочинку  дітей в 2013-2017 роках» за 2014 рік взяти до відома. 
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2. Начальникам структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, сільським та селищним головам: 

2.1. Проаналізувати та вжити конкретні заходи щодо повноти та якості 

виконання у 2015 році завдань, передбачених районною «Програмою  

оздоровлення та відпочинку  дітей в 2013-2017 роках», розпоряджень і доручень 

голів обласної та районної державних адміністрацій. 

2.2. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення стосовно 

оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. 

2.3. Вжити заходів щодо 100% охоплення оздоровленням та відпочинком 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2.4.  При формуванні районного, сільських та селищних бюджетів на 2015 

рік вишукати можливість у збільшенні фінансування на оздоровлення та 

відпочинок дітей. 

3. Відділу молоді і спорту районної державної адміністрації (Курченко 

С.В.) підготувати проект розпорядження по даному питанню.  

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Про стан виконання програми розвитку і реформування житлово-

комунального господарства Нововодолазького району на 2010-2014 роки. 

ВИРІШИЛИ:  

Розглянувши питання про стан виконання програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства Нововодолазького району на 

2010-2014 роки, колегія районної державної адміністрації відмічає, що робота 

районної державної адміністрації полягає в здійсненні державної політики з 

реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та 

надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення 

потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах 

відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.   

За час дії програми освоєно коштів на суму 40 млн. 300,18 тис. грн.: з 

державного бюджету – 13 млн. 924,83 тис. грн., обласного бюджету –                     

2 млн. 850,242 тис. грн., районного бюджету – 1 млн. 910,024 тис. грн., бюджетів 

сільських та селищних рад – 8 млн. 199,362 тис. грн., власних коштів 

підприємств – 10 млн. 632,4 тис. грн., інших джерел – 2 млн. 783,32 тис. грн. 

За 11 місяців 2014 року освоєно коштів на суму 5 млн. 290,043 тис. грн.: з 

державного бюджету – 1180,6 тис. грн., обласного бюджету – 903,6 тис. грн., 

районного бюджету – 407,582 тис. грн., бюджетів сільських та селищних рад – 1 

млн. 527,841 тис. грн., власних коштів підприємств – 144,3 тис. грн., інших 

джерел – 1 млн. 126,12 тис. грн. 

В рамках даної програми було виконано: 

- встановлення 6 твердопаливних котлів по Нововодолазькому підприємству 

теплових мереж – на суму 400 тис. грн. (кошти інвестора); 

- підготовка до зими газових котелень – 95 тис. грн. (кошти підприємств 

теплопостачання); 

- ремонт системи опалення Нововодолазького НВК, Комінтернівської ЗОШ 

І-ІІІ ст.,  Староводолазької ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 95,2 тис. Грн. за рахунок коштів 

спонсорів; 
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- проведення експертизи проекту «Реконструкція очисних споруд у смт 

Нова Водолага» за рахунок коштів обласного фонду ОНПС на суму                18,0 

тис. грн.; 

- покращення матеріального стану Нововодолазького водопровідно-

каналізаційного підприємства за рахунок коштів районного та місцевого 

бюджетів в сумі 60,0 тис. грн; 

- заміна насосів та двигунів по Нововодолазькому водопровідно-

каналізаційному підприємству за рахунок коштів бюджету Нововодолазької 

селищної ради в сумі 42,8 тис. грн.; 

- капітальний ремонт покрівлі 4 будинків ОСББ «Колос» за рахунок коштів 

бюджету Нововодолазької селищної ради в сумі 1082,305 тис. грн.; 

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання 3 

будинків ОСББ «Колос» за рахунок коштів бюджету Нововодолазької селищної 

ради в сумі 184,185 тис. грн.; 

- поточний ремонт закладів освіти району за рахунок коштів спонсорської 

допомоги на суму 518,6 тис. грн.; 

- поточний ремонт закладів охорони здоров`я району за рахунок коштів 

районного бюджету в сумі 15,0 тис. грн. 

- поточний ремонт закладів культури, бібліотек району – 32,6 тис. грн. за 

рахунок коштів спонсорської допомоги, місцевого бюджету; 

- погашення кредиторської заборгованості за виконання проектно-

вишукувальних робіт з розробки проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію звалища для захоронення твердих побутових відходів для 

перетворення його в полігон ТПВ за межами населеного пункту в                       с. 

Старовірівка в сумі 152,7 тис. грн. (кошти місцевого бюджету); 

- виготовлення дозвільної документації по ТПВ на полігон, що знаходиться 

біля смт Нова Водолага за рахунок власних коштів КП «Водолага Комунсервіс» 

в сумі 30,0 тис. грн. 

- встановлення та відновлення вуличного освітлення по 5 сільським радам – 

26,7 тис. грн. (бюджети сільських рад, спонсорська допомога); 

- капітальний ремонт 2 вулиць в смт Нова Водолага та с. Рокитне за рахунок 

коштів державного та обласного бюбджетів на суму 1497,294 тис. грн. 

- поточний вулиць та доріг населених пунктів району на суму 510,9 тис. грн. 

(державний, сільські, селищні бюджети та спонсорська допомога); 

- встановлення автопавільонів та ремонт зупинок по 5 сільським та 

селищним радам – 7,9 тис. грн. тис. грн. за рахунок коштів спонсорів. 

Централізоване теплопостачання району забезпечує Нововодолазьке 

підприємство теплових мереж та ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі», які 

працюють на альтернативних видах палива. 

Нововодолазьке ПТМ обслуговує 6 газових котелень. 

До початку опалювального періоду 2014/2015 років Нововодолазьким 

підприємством теплових мереж підготовлено існуючі потужності до роботи в 

зимовий період на суму 40,0 тис. грн. за рахунок власних коштів. 

В рамках скорочення споживання природного газу підприємством здійснено 

встановлення 6 додаткових твердопаливних котлів за рахунок коштів 

спонсорської допомоги в сумі 400,0 тис. грн., На даний час підприємство працює 

виключно на твердому паливі. 

ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» обслуговує 9 котелень, з них 4 

модульні. Котельні працюють на альтернативних видах палива. До роботи в 
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осінньо-зимовий період підприємством проведено поточний 

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

Заготовлено  близько 2 тис. тонн палива.  

У районі послугами водопостачання користуються смт Нова Водолага та 3 

сільські населенні пункти. Централізованим водопостачанням забезпечені 8,7 

тис.чол. Система централізованого водопостачання складається з мереж 

водопостачання протяжністю 26 км, 3 водопровідно-насосних станцій, 10 

артезіанських свердловин. Крім того, в районі існують 34 артезіанські 

свердловини та 43 водонапірні башти, які перебувають у комунальній, відомчій 

та приватній власності.  

Система водовідведення включає в себе 2 очисних споруди, 5 

каналізаційно-насосних станцій та 16,6 км мереж централізованого 

водовідведення.  

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

стовідсоткова підготовка: 

- 3 водопровідних насосних станцій; 

- 5 каналізаційних насосних станцій; 

- 10 артезіанських свердловин; 

- 1 очисні споруди. 

На виконані роботи було витрачено 122,1 тис. грн. коштів місцевого, 

районного бюджету та власних коштів підприємства. 

В 2014 році замовником ремонтних робіт (Департамент житлово-

комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної 

державної адміністрації) проведено експертизу проекту: "Реконструкція очисних 

споруд у смт Нова Водолага" за рахунок коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища обласного бюджету на суму 18,0 тис. 

грн. 

Загальна кількість багатоквартирного житлового фонду району налічує    60 

будинків загальною площею 78,4 тис.кв.м.  

До зимового періоду комплексно підготовлено 60 будинків ОСББ, або 

100%, з видачею паспортів готовності. 

До зимового періоду проведено: 

- 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. 

На підготовчі роботи витрачено 9,0 тис. грн. 

По ОСББ «Колос» за рахунок коштів бюджету Нововодолазької селищної 

ради проведено капітальний ремонт покрівлі на 3 житлових будинках в           смт 

Нова Водолага по вул. Крупська, 1а, вул. 40 років Перемоги, 81,                 вул. 

Леніна, 30 на загальну суму 694,097 тис. грн. та покрівлі будинку по                                 

вул. Дзержинського, 272 в с. Новоселівка на суму 388,208 тис. грн. 

Разом з тим, виконано капітальний ремонт внутрішньобудинкової 

електричної мережі в 3 житлових будинках по вул. Пушкіна, 43,44,45 в           смт 

Нова Водолага на суму 184,2 тис. грн. 

Забезпечення якісного надання житлово-комунальних послуг споживачам 

залежить, насамперед, від рівня оплати за надані послуги. 
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За підсумками січня-листопада 2014 року розрахунки споживачів 

району за послуги з водопостачання та водовідведення здійснювалися на рівні 

88,7%. Рівень розрахунків населення складає 83,6%, установ, які фінансуються з 

державного бюджету – 80,5%, місцевих бюджетів – 95,3%, інші споживачі – 

96,2%. 

Рівень розрахунків споживачів Нововодолазького ПТМ за надані у 2014 

році послуги теплопостачання становить 103,8%. 

Сума заборгованості по оплаті наданих послуг Нововодолазького 

підприємства теплових мереж станом на 01.12.2014 складає 627,8 тис. Грн. 

Рівень розрахунків споживачів ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» за 

надані з початку року послуги теплопостачання складає 106,5%. 

Сума заборгованості по оплаті послуг ТОВ «Нововодолазькі теплові 

мережі» станом на 01.12.2014 складає 1406,2 тис. грн. 

Рівень розрахунків Нововодолазького підприємства теплових мереж за 

спожитий природний газ в 2014 році станом на 01.12.2014 становить 100%, 

заборгованість – 300,0 тис. грн. (борг за опалювальний сезон 2012/2013 років). 

В 2014 році загальний обсяг субвенції з державного та обласного бюджету 

місцевому бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання 

вулиць та доріг комунальної власності для Нововодолазького району становить 

2449,784 тис. грн.  

Станом на 25.12.2014 року в район надійшло коштів в сумі                        

2069,758 тис. грн., або 84,5%, в тому числі на виконання капітального ремонту – 

1497,294 тис. грн., поточного – 572,464 тис. грн. Освоєно коштів на суму 1063,8 

тис. грн. 

У квітні 2014 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 25.12.2014 районним бюджетом перераховано  

кошти сільським (селищним)  радам на виконання капітального ремонту в сумі 

155,439 тис. грн., 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. Так, по Просянській сільській раді за 

рахунок коштів спонсорської допомоги в с. Просяне та с. Дерегівка проведено 

ремонт доріг з ґрунтовим покриттям на суму 30,0 тис. грн. По Ватутінській 

сільській раді за рахунок коштів спонсорської допомоги проведено грейдування 

доріг в с. Ватутіне на суму 2,0 тис. грн. Аналогічні роботи проводяться по 

Нововодолазькій селищній раді. 

В рамках реформування відносин власності на даний час в районі діє 3 

об`єднання співвласників багатоквартирних будинки, а саме: «Колос» та «ДЕУ» 

в Нововодолазькій селищній раді, «Райдуга» - в Бірківській селищній раді. 

Кількість будинків, які обслуговуються ОСББ складає 60 одиниць, загальною 

площею 78,4 тис. кв. м., з них:  

- ОСББ «Колос» – 42 будинки, площею 59,4 тис. кв. м., 

- ОСББ «Райдуга» – 15 будинків, площею 11,1 тис. кв. м.  

- ОСББ «ДЕУ» – 3 будинки, площею 7,9 тис. кв. м. 

Стан розвитку і реформування житлово-комунального господарства 

знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації. 
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Виходячи з вищевикладеного та з метою забезпечення виконання заходів 

Програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства 

Нововодолазького району на 2010-2014 роки, 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.): 

1.1. Забезпечити вчасну та стовідсоткову оплату за житлово-комунальні 

послуги та спожиті енергоносії. 

1.2. Постійно проводити роботу з населенням з питання оплати наданих 

житлово-комунальних послуг. 

1.3. Забезпечити реалізацію в 2015 році програмних заходів, 

запланованих за рахунок власних коштів підприємств. 

1.4. Регулярно інформувати громадськість  на сторінках районної газети 

«Вісті Водолажчини»  та по місцевому радіомовленню про стан оплати та 

заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги. 

2. Рекомендувати Нововодолазькому підприємству теплових мереж 

(Красовський М.В.) постійно розрахуватися за використаний у опалювальному 

періоді 2013-2014 років природний газ. 

3. Рекомендувати Нововодолазькому селищному голові Єсіну О.С., В.М., 

Рокитненському  сільському голові Сльоті О.В., Станичненському, сільському 

голові Домовцю В.М.,  Староводолазькому сільському голові Гапченку В.О.  

забезпечити стовідсоткове виконання робіт по капітальному та поточному 

ремонту доріг комунальної власності за рахунок коштів субвенції з державного 

та обласного бюджету. 

4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації             

(Балюк Л.М.) щороку, під час формування проекту районного бюджету, 

передбачати кошти на здійснення заходів цієї Програми, виходячи з 

можливостей   районного бюджету. 

5. Управлінню економіки райдержадміністрації (Цимбал Н.О.) 

підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови райдержадміністрації О.О. Руднєва. 

6. СЛУХАЛИ:  

Про стан виконання Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів по Нововодолазькому району на 

2011-2014 роки  

ВИРІШИЛИ:  

Проаналізувавши хід виконання Програми підвищення енергоефективності 

та зменшення споживання енергоресурсів по Нововодолазькому району на 2011-

2014 роки, колегія районної державної адміністрації відмічає, що робота 

районної державної адміністрації протягом даного періоду зосереджувалась на 

реалізації завдань щодо зменшення споживання енергоресурсів по 

Нововодолазькому району. 

За весь час дії Програми  підприємствами, установами та організаціями 

району на енергозберігаючі заходи витрачено 16 млн. 090,9 тис. грн., в 
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результаті загальна   економія паливно-енергетичних ресурсів склала 

908,18 тисяч тонн умовного палива (т.у.п.) на суму 6 млн. 372 тис. грн. Економія 

природного газу склала  9,3 млн.м3, нафти 136 т., електроенергії 3 млн.947,4 

тис.кВт, теплоенергії 48,6 тис. Гкал.    

Протягом 2013 року підприємствами, установами та організаціями району 

на енергозберігаючі заходи витрачено 10 млн.917,5 тис. грн., в результаті 

загальна   економія паливно-енергетичних ресурсів склала  381,2 тисяч тонн 

умовного палива на суму 3471,7 тис. грн. Економія природного газу склала 6,6 

млн.м3,  електроенергії 2099,6 тис.кВт, теплоенергії 117,3  Гкал, вугілля 15,5 т.    

Відповідно до організаційних заходів Нововодолазьким підприємством 

теплових мереж за власні кошти проведено заміну насосів з електродвигуном на 

менш енергоємні в котельних смт Нова Водолага вул.. Кооперативна, в с. 

Новоселівка  на 43,6 тис. грн., технічне переоснащення газового обладнання 

котельні в с.Охоче на 30,0 тис.грн., еколого-технологічні випробування та 

режимна наладка котла в котельних в смт Нова Водолага, вул..Пушкіна, с. 

Старовірівка, с.Липкуватівка на суму 26,0 тис.грн. Загальна   економія паливно-

енергетичних ресурсів склала  9,45 тис. тонн умовного палива (т.у.п.).   

КЗОЗ «Нововодолазька центральна районна лікарня» проведено утеплення 

вікон, дверей. Економія ПЕР склала 47,4 т.у.п.   

Нововодолазьким РЕМ виконано заходи з  заміни відгалужень ПЛ-0,4 кВ до 

413 домоволодінь на 340,4 тис. грн., в результаті економія ПЕР – 0,8 т.у.п.   

ПрАТ «Новоселівський ГЗК» на збагачувальній фабриці провело заміну 

потужностей електродвигуна , заміну приладів освітлення на 15 тис. грн., в 

результаті економія ПЕР склала 5,2 т.у.п.  

В Нововодолазькому районному будинку культури, дитячій школі мистецтв 

проведено заміну віконних блоків на суму 31,5 тис. грн.,  дитячу школу мистецтв 

переведено на  альтернативний вид палива, економія ПЕР склала 3,4 т.у.п. 

В адмінбудівлі ТОВ «Агролатінвест» проведено заміну ламп розжарювання 

на енергозберігаючі на суму 1,0 тис.грн., економія ПЕР склала 1,46  т.у.п., 

вартість зекономлених ПЕР склала 5,4 тис.грн. 

В приміщеннях ТОВ СП «Мелихівське» проведено заміну ламп 

розжарювання на енергозберігаючі, електрообігрівачів на опалення дровами,  

приміщення вісової  обладнане пластиковими вікнами. Вартість заходів склала 

7,0 тис.грн.,  економія ПЕР склала 2,6 тис. т.у.п. 

В гуртожитках Липкуватівського аграрного коледжу проведено 

встановлення модульної котельні, реконструкцію автономного опалення, заміну 

вікон і дверей, заміну ламп на енергозберігаючі на суму 1 млн.007,3 тис. грн., в 

результаті чого економія ПЕР склала 364,1 тис. т.у.п. або 415,8 тис. грн. 

Нововодолазьким ВКП в адміністративному приміщенні проведено 

утеплення стін, заміну вікон, ламп на енергозберігаючі на суму 11,1 тис. грн., 

економія ПЕР склала 0,9 т.у.п. 

Нововодолазькою дільницею Зміївської філії ПАТ «Харківгаз» проведено 

ремонт та наладку станцій катодного захисту, ремонт анодних зон, заміну 

освітлювальних приладів на енергозберігаючі на суму 25,7 тис.грн., економія 

ПЕР склала 0,5 т.у.п. 

ОСББ «Колос» проведено ремонт покрівлі житлових будинків з 

облаштуванням теплоізоляційного шару на суму 341,69 тис. грн. 

ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі»  проведено переведення 5 газових 

котелень на альтернативне паливо, а також установку 4 блочно-модульних 
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котелень, які працюють на альтернативному паливі на суму 8,5 

млн. грн.. Економія ПЕР склала 1,72 тис. т.у.п. 

ТОВ «МК Ріал» проведено реконструкцію системи газопостачання, 

побудовано підстанцію, встановлено додаткові ворота в приміщенні 

виробничого цеху на суму 253,0 тис. грн. Економія ПЕР склала 1,5 тис.т.у.п. 

Відділом освіти районної державної адміністрації ремонт покрівлі в 

Рокитненському СБК, Комінтернівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сосонівському НВК 

І-ІІ ступенів, а також заміну котла у Власівській ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 193,3 

тис. грн. Економія ПЕР склала 6,2 т.у.п. 

Ордівською сільською радою проведено заміну вікон та дверей на 

енергозберігаючі на суму 12,0 тис. грн.. Економія ПЕР склала 0,3 т.у.п. 

Станичненською сільською радою в приміщенні Станичненського ДНЗ було 

встановлено тепловий лічильник, 14 енергозберігаючих віконних блоків на суму 

31,6 тис. грн.. Економія ПЕР – 41 т.у.п. 

Ватутінською сільською радою в приміщенні Ватутінського ДНЗ проведено 

заміну вікон та дверей на енергозберігаючі на суму 24,1 тис. грн.. Економія ПЕР 

– 10 т.у.п. 

В 2014 році на енергозберігаючі заходи витрачено 848,2 тис. грн., в 

результаті загальна   економія паливно-енергетичних ресурсів склала 265,3 тисяч 

тонн умовного палива на суму 819,8 тис. грн. Економія природного газу склала 

283,7 тис.м3,  електроенергії  1079,2 тис.кВт, теплоенергії 47,7 тис.  Гкал.    

Нововодолазьким підприємством теплових мереж за власні кошти 

проведено заміну насосів з електродвигуном на менш енергоємні в котельних в 

с.Новоселівка,  с. Ватутіно  на  8,0 тис. грн., ремонт ізоляції теплових мереж в 

котельні в с.Просяне на 5,0 тис.грн. Крім того за залучені кошти установлено 

додатково 6 твердопаливних котлів на суму 400,0 грн.   Загальна   економія 

паливно-енергетичних ресурсів склала  262 тис. тонн умовного палива (т.у.п.).   

КЗОЗ «Нововодолазька центральна районна лікарня» проведено утеплення 

вікон, дверей. Економія ПЕР склала 128,7 т.у.п.   

Нововодолазьким РЕМ виконано заходи з  заміни відгалужень ПЛ-0,4 кВ до 

214 домоволодінь на 171,2 тис. грн., в результаті економія ПЕР – 0,4 т.у.п.   

ПрАТ «Новоселівський ГЗК» на збагачувальній фабриці провело заміну 

потужностей електродвигуна, заміну приладів освітлення на 16 тис. грн., в 

результаті економія ПЕР склала 5,2 т.у.п.  

В адмінбудівлі ПП  «Агро-Новоселівка 2009» проведено заміну ламп 

розжарювання на енергозберігаючі на суму 0,43 тис.грн., економія ПЕР склала 

0,3  т.у.п., вартість зекономлених ПЕР склала 0,3 тис.грн. 

В приміщеннях ТОВ СП «Мелихівське» проведено заміну ламп 

розжарювання на енергозберігаючі, електрообігрівачів на опалення дровами, 

утеплення стін та стелі, заміну вікон. Вартість заходів склала 14,0 тис.грн.,  

економія ПЕР склала 2,7 тис. т.у.п. 

В Липкуватівському аграрнму коледжі проведено реконструкцію системи 

опалення  на суму 201,0 тис. грн., в результаті чого економія ПЕР склала 437,8 

т.у.п. або 501 тис. грн. 

ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі»  заміну ізоляції надземних 

розподільчих теплових мереж котелень на суму 20,0 тис грн.. Економія ПЕР 

склала 6,2 т.у.п. 
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Виходячи з вищевикладеного та з метою подальшої роботи над 

підвищенням енергоефективності та зменшенням споживання енергоресурсів 

району, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Інформацію начальника управління економіки районної державної 

адміністрації Цимбал Н.О. щодо виконання Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по 

Нововодолазькому району на 2011-2014 роки взяти до відома. 

2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

районної державної адміністрації забезпечити проведення заходів щодо 

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по 

Нововодолазькому району. 

3.  Рекомендувати головам сільських (селищних) рад, керівникам 

підприємств, установ, організацій здійснити аналогічні заходи. 

4. Управлінню економіки районної держвної адміністрації (Цимбал 

Н.О.) підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації по даному питанню. 

5. Контроль за виконаннм рішення покласти на першого заступника 

голови райдержадміністрації Руднєва О.О. 

 

 

 

Перший заступник голови районної  

державної адміністрації,  

член колегії, головуючий                                               О.О. Руднєв 

 


