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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної  

державної адміністрації та господарського активу району  
 

                                                                                  від 31 жовтня 2011 року  

… 

1. Слухали: ГОЛОВАШ  В.М. про хід виконання міжгалузевої комплексної 

програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки (розділ ХІУ стан здоров’я 

населення на психічні розлади, алкоголізм та наркоманію. 

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши стан виконання міжгалузевої 

комплексної програм «Здоров'я нації» (розділ ХІУ стан здоров’я населення 

на психіатричні розлади, алкоголізм та наркоманію) колегія та господарський 

актив району відмічають, що відповідно до комплексного плану з 

профілактики алкоголізму, токсикоманії, наркоманії серед неповнолітніх, 

робота центральної районної лікарні здійснюється при тісній взаємодії із 

відділом освіти, службою у справах дітей райдержадміністрації, РЦССДМ. 

Проводяться навчання  з медичними працівниками району з питань раннього 

виявлення та направлення до наркокабінету осіб з ознаками зловживання 

алкоголю та осіб у стані тривалого запою, залучення їх до диспансеризації та 

раннього лікування з метою профілактики тяжкого ускладнення - 

алкогольний психоз. 

З метою лікування наркологічних захворювань при наркологічному 

кабінеті працює денний стаціонар(за 2006-2010роки проліковано 152 чол.). 

Для лікування впроваджена лазеротерапія. 

Службами району проводяться спільні оперативно-профілактичні заходи 

виявлення дітей та підлітків, які залишилися без батьківського піклування, 

або потрапили в складні життєві обставини. 

На базі поліклінічного відділення працює базовий навчальний центр для 

освоєння фахівцями системи освіти, охорони здоров’я, соціальними 

працівниками служб у справах дітей, працівниками правоохоронних органів 

навичок профілактичної антиалкогольної та антинаркотичної роботи серед 

дітей та молоді. За період дії програми в навчальному центрі пройшли 

навчання 1724 чол.  (в 2010 році в навчальному центрі пройшли навчання: 

співробітники РВ - 108 чол., медичні працівники-147 чол., працівники освіти 

- 119 чол). 

Постійно проводяться огляди дітей та підлітків в дитячих дошкільних 

установах, школах району з метою виявлення осіб з порушенням поведінки і 

відставанням у розумовому розвідку та з іншими порушеннями психіки, з 

наступним обстеженням їх лікарями-психіатрами і психологами третього 

рівня.  
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З метою антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди проведено  108 

виїзних лікарських лекцій, 46 тематичних вечорів, 36 диспутів, випущено 24 

санбюлетнів, надруковано 6 статей в пресі. З початку 2011 року проведено 19 

виїзних лекцій, 19 лікарських бесід, 9 тематичних вечорів, випущено 9 

санбюлетнів, проведено 9 диспутів у школах   району. 

Разом з тим,  через дестабілізацію життя населення і значну поширеність 

стресових ситуацій всього на обліку знаходиться 920 хворих на психічні 

розлади, із них 152 – це діти. Групу інвалідності мають  231 хворий, в тому 

числі 13 дітей.  

Хворих хронічним алкоголізмом всього на обліку – 580 чол., із них з 

діагнозом наркоманія 11 чол.   

Для забезпечення вирішення проблемних питань щодо психіатричних 

розладів, алкоголізму та наркоманію серед населення району колегія 

райдержадміністрації та господарський актив району вважає за необхідне: 

1. Центральній районній лікарні (Головаш В.М.), районному центру 

соціальних  служб для сім'ї, дітей та молоді (Щербакова Ю.В.), відділу  у 

справах дітей райдержадміністрації (Синенко Г.В.): 

1.1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи з 

питань пропаганди здорового способу життя; 

1.2. Забезпечити надання належної медико-психологічної допомоги 

дітям та підліткам з граничними психічними розладами;  

1.3. Активізувати роботу мобільних, консультативних пунктів надання 

групової та індивідуальної допомоги молоді. 

1.4. Інформацію про проведені рейди-перевірки не рідше одного разу на 

місяць  висвітлювати в  районній газеті.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 
 

 

2. Слухали:  РУДНЄВА О.О. про хід виконання Програми розвитку 

тваринницької галузі  по Нововодолазькому району на 2010-2015 роки та на 

період до 2020 року. 
 

Вирішили: 

Прийнявши до уваги інформацію щодо стану справ у тваринництві 

колегія та господарський актив району відмічає, що станом на 1 жовтня  

поточного року в сільськогосподарських підприємствах району 

нараховується 2682 голів ВРХ, що на 17% більше  до аналогічного періоду 

минулого року, в тому числі поголів’я корів налічує 964 голови, що більше  

до аналогічного періоду минулого року  на 54 голови або на 6%.   

В порівнянні з минулим роком збільшило поголів’я в домогосподарствах 

населення: ВРХ на 325 голів і становить 3237 голів, в тому числі корів на 89 
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голів і становить 2048 голів; свиней  - на 950 голів і нараховується 4616 голів; 

птиці - на 25872 голови і нараховується 118405 голів. 

Згідно  Програми  розвитку тваринництва до кінця року чисельність 

поголів’я по всіх категоріях господарств повинна скласти: ВРХ - 5710 голів, в 

тому числі корів 3025. По сільськогосподарських підприємствах чисельність 

повинна скласти : ВРХ - 2760 голів, в тому числі корів 1065 голів. В 

господарствах населення ВРХ - 2950 голів, в тому числі корів 1960 голів. 

Станом на 01 жовтня поголів’я свиней у населення становить  4616 голів, 

при завданні 3700 до кінця поточного року .Чисельність поголів’я по 

сільськогосподарських підприємствах зросла  на 310 голов в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року і становить 2433 голови. 

Згідно  Програми  розвитку тваринництва в сільськогосподарських 

підприємствах  чисельність поголів’я  свиней до кінця року повинна скласти 

- 6010 голів (показник неможливо виконати в зв’язку з відсутністю коштів, 

які необхідні для завершення реконструкції свинокомплексів господарств 

району).  

Темпи виробництва валової продукції тваринництва у порівняних цінах 

2005 року склали по району: 

-у 2010 році    на 3%  більше проти рівня 2009 року; 

-у січні - вересні  2011року на 10%  більше порівняно з аналогічним 

періодом минулого року. Всього вироблено валової продукції тваринництва 

по всіх категоріях  господарств за 9 місяців 2011року  на 37 млн. 30 тис.грн,  

що на  3 млн. 421тис. грн. більше проти аналогічного періоду минулого року. 

(2010 рік - 33млн. 609 тис.грн). 

Потягом 9 місяців 2011 року сільськогосподарськими підприємствами 

району забезпечено зростання обсягів виробництва молока на 19 %, яєць  на 

1 %, свинини (в живій вазі) на 168 % проти січня-вересня 2010 року. 

Господарства району порівняно з відповідним періодом минулого року 

збільшили виробництво молока на 367 тонн або на 19%, що становить 2339 

тонн, одержали 39 млн. 146 тис. шт. яєць  або на 220 тис. шт. більше 

аналогічного періоду минулого року. 

Всі тваринницькі господарства району закінчили поточний та 

капітальний ремонти тваринницьких приміщень. 

За рахунок власних коштів, залучення інвестицій та кредитних ресурсів 

здійснюється технічне оснащення тваринництва шляхом придбання сучасної 

високотехнологічної техніки для впровадження енергозберігаючих 

технологій виробництва.     

Головним джерелом фінансування програми є кошти Державного 

бюджету. Державна підтримка виробників тваринницької продукції, 

починаючи з 1 січня 2005 року здійснюється відповідно до ст.15 «Бюджетна 
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тваринницька дотація» від 24.06.2004 року №1877-ІУ Закону України «Про 

державну підтримку сільського господарства України». 

З метою подальшої реалізації першого етапу (2010-2015 рр.) Програми, 

підвищення ефективності виробництва, забезпечення конкуренто-

спроможності продукції тваринництва, збільшення обсягів виробництва  та 

рівня споживання м’ясних, молочних та інших продуктів на одного жителя 

району, створення додаткових робочих місць на підприємствах 

агропромислового комплексу та підвищення грошових доходів сільського 

населення, колегія та господарський актив району вважає за необхідне: 

1.Управлінню агропромислового розвитку (Ляшенко А.Г.): 

1.1. З метою стабілізації і нарощування поголів’я корів молочного та 

комбінованого напряму рекомендувати сільськогосподарським 

підприємствам до кінця 2011 року збільшити поголів’я ВРХ на 78 голів, в 

тому числі корів на 50 голів, за рахунок власного відтворення. 

1.2. Проводити подальшу роботу по залученню інвестицій, кредитних 

ресурсів для проведення реконструкції та будівництва сучасних 

тваринницьких комплексів, здатних забезпечити виробництво високоякісної 

конкурентоспроможної продукції.  

Сприяти виділенню сільськогосподарським підприємствам земельних 

ділянок для будівництва тваринницьких ферм та відповідної інфраструктури, 

а також пасовищ і сінокосів. 

1.3. На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства 

України та з метою забезпечення у повному обсязі населення територіальних 

громад сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки 

надавати рекомендації щодо укладання договорів контрактації 

сільськогосподарської продукції між сільськогосподарським  виробникам та  

сільськими головами.  

1.4. Продовжувати роботу по створенню мережі заготівельних пунктів по 

закупівлі в особистих господарствах населення молока, м’яса та іншої 

тваринницької продукції, сервісних пунктів ветеринарного забезпечення, 

надання послуг по штучному осіменінню маточного поголів’я худоби. 

1.5. Своєчасно доводити до сільськогосподарських товаровиробників 

«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розвитку тваринництва», розмірів бюджетної тваринницької дотації і 

введення їх в дію часткового відшкодування. 

2. Районному управлінню ветеринарної медицини в Нововодолазькому 

районі (Бондаренко П.М.), Нововодолазькій районній санітарно-

епідемілогічній станції (Попович О.А.) посилити державний контроль  та 

нагляд за роботою м’ясопереробних підприємств, визначення каналів 

надходження м’ясної сировини, із якого виробляється готова м’ясна 

продукція, виконання ними ветеринарно-санітарних вимог у процесі 
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виробництва, вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних 

документів, пов’язаних з якістю і сертифікацією готових продуктів. 

3.Районному управлінню агропромислового розвитку 

райдержадміністрації (Ляшенко А.Г.) спільно з районним управлінням 

ветеринарної медицини в Нововодолазькому районі (Бондаренко П.М.): 

3.1.Встановити контроль за відтворенням маточного стада 

сільськогосподарських тварин, забезпечити використання в осіміненні та 

паруванні худоби тільки атестованих у встановленому порядку та допущених 

до відтворення плідників вищої (генетичної) якості, не допускати для 

парування плідників невідомого походження. 

3.2. Встановити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання 

вимог ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови райдержадміністрації Руднєва О.О. 
 

3. Слухали: КУЛИК І.О. про стан виконавської дисципліни в управліннях, 

відділах, секторах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації за 

9 місяців 2011 року. 

Вирішили: 

1.Завідуючому сектору контролю Кулик І.О. підготувати листа 

начальнику Головного управління Держкомзему у Харківській області щодо 

вжиття відповідних заходів до відділу Держкомзему у Нововодолазькому 

районі в частині своєчасного виконання контрольних документів. 

2.Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації, сільським, селищним головам: 

-взяти під особистий контроль своєчасність та якість виконання 

контрольних документів. 

-систематично аналізувати стан роботи з контрольними документами, 

посиливши вимоги до підлеглих, що допустили порушення термінів. 
 

 

4. Слухали: МОРГУН Л.І. про пенсійну реформу в Україні   

Вирішили:  

Інформацію про проведення пенсійної реформи в Україні  взяти до відома. 
 

5. Слухали: БОЖЕДАЯ В.В. про забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів і об’єктів району. 
 

Вирішили: Заступнику начальника РВ ГУМНС України в Харківській 

області  Божедаю В.В. до 4.11.2011 року надати голові райдержадміністрації 

аналітичну інформацію та пропозиції щодо гідрантів та забезпеченості 

населених пунктів району водою на випадок пожежогасіння. 

 
 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                      підпис             С.О. Ротач 
 

 


