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НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 11 

виїзного спільного засідання колегії Нововодолазької районної  

державної адміністрації та господарського активу району  
 

від 28 листопада 2011 року 
 

1. Слухали: Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку 

району на 2011 рік за 9 місяців 2011 року.  

Вирішили: 

Розглянувши та обговоривши  хід виконання Програми економічного і 

соціального розвитку району за дев’ять місяців поточного року колегія відмічає, 

що промисловими підприємствами району за звітний період вироблено продукції 

в діючих цінах на загальну суму 164 млн. 861,1 тис.грн., що на 37 млн. 552,9 

тис.грн. або на 29,5%  більше показника  минулого  року.  

Обсяг реалізованої промислової продукції склав 149 млн. 855,9 тис. грн., обсяг 

реалізованої продукції на 1 особу складає 4263,2 грн.  

У сільському господарстві збільшився обсяг виробництва валової продукції  

на 59 % проти минулого року; в т.ч. по продукції тваринництва  - на  10%, по 

продукції рослинництва – більше, ніж в 2 рази. 

Сільськогосподарськими підприємствами придбано техніки 21 одиницю на 21 

млн. 792 тис.грн. (в 2010 році- 12 одиниць техніки на 1,6 млн грн.). 

Збільшилось поголів`я  корів на 5,9% та свиней – на 14,6%. 

 Продуктивність корів зросла на 4,3%, несучість курей-несучок -  на 2,6%. 

Обсяг вантажних перевезень збільшився на 4,3%, вантажообіг - на 3,8%. 

Всього по району капітальних вкладень освоєно більше  ніж в 2 рази проти 

минулого року. 

За звітній період введено в експлуатацію молодіжно-розважальний центр по 

вул. Кооперативна, магазин-бар по вул. Пушкіна, магазин по вул. Будьонного смт 

Нова Водолага, а також три житлові будинки загальною площею 450,5 м
2
. 

В рамках Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду» в ході реалізації мікропроектів залучено 647,0 тис. грн. інвестицій., в 

т.ч.: від країн Європейського Союзу -  338,9 тис. грн., з районного бюджету - 228,8  

тис. грн., кошти громад - 34,7 тис. грн., кошти сільських бюджетів – 31,6 тис. грн., 

кошти інших джерел – 13,5 тис. грн. 

За кошти сільських бюджетів та бюджету району  проведено вуличне 

освітлення в 4 сільських та селищних радах, відремонтовано покрівлю 

Мелихівського сільського Будинку культури. 



2 
 

За рахунок бюджетних коштів та благодійної допомоги проведено капітальні 

та поточні ремонти доріг 43-х вулиць 11-ти сільських та селищних рад на 

загальну суму 948,1 тис. грн. 

Власних і закріплених доходів до бюджету району надійшло  16 млн. 795,3 

тис.грн., що складає 110,6 % до уточненого плану затвердженого місцевими 

радами за звітній період та 127,5% доходів минулого року. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-

вересень  2011 року  становила 1856,6 грн., в порівнянні з відповідним періодом 

минулого року зросла на 283,4 грн. або на 18%.  

Середньомісячний розмір пенсії  -  1216 грн. 55 коп., в порівнянні з  

відповідним періодом минулого року збільшився на 228 грн. 42 коп. (23%). 

Заборгованість з виплати заробітної плати в порівнянні з минулим роком 

зменшилась на 169,3 тис. грн.  (на 90,8%). 

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

економічний розвиток району. 

Знизилось поголів`я  птиці  на 28,3%.  Обсяги реалізації молока зменшились на 

31,2%, худоби та птиці – на 8,8%, яєць – на 6,7%.  

Станом на 01.10.11 року недоїмка по збору до Пенсійного фонду склала 826,3  

тис.грн. (в порівнянні з початком року зменшилась на 139,3 тис. грн або на 

14,4%). 

 Обсяги пасажирських перевезень скоротились на 51,8%, обсяги 

пасажирообороту – на 52,7%. 

Офіційний рівень безробіття складає 2,52% (відповідний період минулого 

року – 2,10%).  

Виходячи з вищевикладеного та з метою подолання негативних тенденцій, що 

спостерігаються в галузях економіки, колегія районної державної адміністрації та 

господарський актив району вважає за необхідне: 

1. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації забезпечити безумовне виконання завдань Програми 

економічного і соціального розвитку Нововодолазького району на 2011 рік, 

затвердженої рішенням V сесії VІ скликання районної ради від 28 квітня 2011 

року. 

2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ляшенко 

А.Г.) забезпечити: 

2.1. Ефективне і в повному обсязі використання  коштів державного бюджету, 

що надходять для фінансової підтримки підприємств агропромислового 

комплексу. 

2.2. Подальше збільшення чисельності всіх видів сільськогосподарських 

тварин, підвищення рівня їх продуктивності та належного проведення зимівлі 

худоби. 
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3. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району 

(Красовський М.В., Шахіяров О.О., Кладченко В.О.): 

3.1. Вжити рішучих заходів щодо забезпечення надання житлово-комунальних 

послуг належної якості; належного обслуговування житлових будинків; повного 

розрахунку споживачів за отримані послуги, а підприємствами галузі – за спожиті 

енергоносії; посилення претензійно-позовної роботи з неплатниками.  

3.2.  Продовжити роботу щодо приведення діючих тарифів на житлово-

комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво 

цих послуг, при цьому не допускати необґрунтованого підвищення тарифів на 

житлово-комунальні послуги. 

3.3. Проводити роботу з розробки оптимізованих схем теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення з урахуванням перспективного розвитку 

кожного населеного пункту. 

4.Нововодолазькій  міжрайонній державній  податковій інспекції (Орєхова  

І.С.): 

4.1 Вжити жорсткі заходи по ліквідації недоїмки до всіх рівнів бюджету. 

4.2 Забезпечити приріст наповнення районного бюджету надходженнями з 

податку на доходи фізичних осіб шляхом доведення  рівня середньої заробітної 

плати на підприємствах до середнього показника відповідної галузі. 

4.3. Забезпечити виконання доведених показників додаткового ресурсу 

надходжень податку на доходи фізичних осіб до районного бюджету. 

4.4. Здійснювати аналіз діяльності підприємств щодо обсягів реалізації товарів 

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

райдержадміністрації здійснювати аналіз підприємств на предмет забезпечення 

своєчасної виплати заробітної плати, показників середньомісячної заробітної 

плати, чисельності працюючих.  

4.5. Вжити заходів для погашення податкового боргу до місцевих бюджетів. 

4.6. Проводити роботу по пошуку резервів для збільшення надходжень по 

платі за землю. 

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Нетецька В.І.): 

5.1. Переглянути показники видаткової частини бюджетів з метою обмеження 

непершочергових, капітальних та інших видатків, які можливо скоротити і 

спрямувати їх на заробітну плату та оплату енергоносіїв, а також забезпечити 

спрямування вільних залишків коштів місцевих бюджетів і перевиконання 

доходної частини, у першу чергу на заробітну плату та енергоносії. 

5.2. Проаналізувати мережу бюджетних установ, штати та контингенти і 

внести пропозиції для їх оптимізації. 

5.3. Рекомендувати обмежити заохочувальні виплати в органах місцевого  

самоврядування. 

5.4. Не допускати зростання дебіторської та кредиторської заборгованості в 

місцевих бюджетах району. 
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6. Рекомендувати Управлінню Пенсійного фонду України в Нововодолазькому 

районі (Воровік Л.В.) посилити контроль за здійсненням своєчасних і в повному 

обсязі поточних платежів і погашенням боргів до Пенсійного фонду. 

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 

(Бабченко Л.В.): 

7.1. Забезпечити контроль за своєчасним дотриманням нових державних 

мінімальних гарантій в оплаті праці. 

7.2.  Вимагати від керівників підприємств безумовного виконання вимог 

законодавства щодо оплати праці. 

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

зростання або зумовлюють падіння. 

7.4. Вжити заходів щодо легалізації зайнятості населення, забезпечити разом з 

Нововодолазькою міжрайонною державною податковою інспекцією проведення 

перевірок суб`єктів господарювання, які нараховують заробітну плату менше 

мінімальної та суттєво скоротили чисельність штатних працівників. 

8. Відділу освіти райдержадміністрації (Іващенко Л.М.): 

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

8.2. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення необхідних обсягів фінансування 

за рахунок усіх джерел фінансування на проведення ремонтів будівель закладів 

освіти та ремонтів опалювальних систем, на подальшу комп'ютеризацію та 

інформатизацію закладів освіти райдержадміністрації. 

9. Головному лікарю центральної районної лікарні (Шапран А.Б.):   

9.1.Продовжувати роботу щодо залучення позабюджетних коштів для 

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

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

автотранспорт, телефонний зв’язок).  

9.2. Забезпечити доукомплектування фізичними особами-лікарями сільських 

закладів охорони здоров`я. 

10. Відділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації 

(Божедай В.Д..) вжити  необхідних заходів щодо розвитку дитячо-юнацького 

спорту, сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів району у 

змаганнях усіх рівнів. 

11.  Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Лебеденко А.В.): 

11.1. Активізувати роботу щодо залучення коштів із різних джерел 

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

11.2. Сприяти поповненню фондів бібліотек району книгами та періодичними 

виданнями вітчизняного виробництва, придбання обладнання, музичної 

апаратури для закладів культури. 

 12. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Синенко Г.В.) 

активізувати  роботу зі  створення прийомних сімей, забезпечити умови щодо 
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пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування громадянами України. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників відповідно 

розподілу обов’язків 

/прийнято одноголосно/ 
 

2. Слухали:  Про хід виконання Програми  роботи з обдарованою молоддю в 

закладах освіти Нововодолазького району на 2011-2015 роки за 2011 рік.  

Вирішили: 

Розглянувши та обговоривши хід виконання районної Програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2011-2015 роки, колегія відмічає, що у навчальних 

закладах району розроблено  програми роботи,  якими передбачено виявлення 

обдарованих учнів, створення умов для їх розвитку, роботу з педагогічними 

кадрами з даного питання з обдарованими дітьми (Нововодолазький ліцей, 

Станичненська ЗОШ І-ІІІ ст., Нововодолазька ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Охоченська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Липкуватівська ЗОШ І-ІІІ ст., Караванська ЗОШ І-ІІІ ст., Комінтернівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Сосонівська ЗОШ І-ІІІ ст.); складено заходи (Мелихівський НВК, 

Парасковіївська ЗОШ І-ІІ ст., Староводолазька ЗОШ І-ІІІ ст., Рокитненська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст., Федорівська ЗОШ І-ІІ ст., Старовірівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.). 

У відділі освіти, навчальних закладах створено і постійно оновлюється 

інформаційний банк обдарованих дітей, який налічує 423 учні, створено банк 

учнів, які займаються у гуртках і секціях позашкільних навчальних закладів 

району. 

Педагогічними колективами шкіл розроблено рекомендації щодо системи 

пошуку обдарованих дітей, пам’ятки вчителям, класним керівникам щодо 

розвитку творчих здібностей (Нововодолазький ліцей, Нововодолазька гімназія, 

Нововодолазька ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Охоченська ЗОШ І-ІІІ ст., ІІІ Старовірівська 

ЗОШ І-ІІ ст., Сосонівська ЗОШ І-ІІІ ст., Станичненська ЗОШ І-ІІІ ст., 

Рокитненська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

Загальноосвітніми навчальними закладами створюються необхідні умови для 

розвитку інтересів і нахилів кожної дитини: працюють спецкурси,  наукові 

товариства, клуби. 

Щороку згідно з нормативними документами у районі проводяться шкільні і 

районні олімпіади з базових дисциплін, організовано участь районних команд в 

обласному етапі. Олімпіади проводяться  згідно з графіком на базі навчальних 

закладів райцентру. 

Учні навчальних закладів району беруть участь у Всеукраїнських конкурсах 

«Кенгуру», «Левеня», «Грінвіч», «Колосок», «Геліантус», «Соняшнік» та ін. 

Робота по залученню школярів до участі у конкурсах триває постійно. Зросла 

кількість учасників математичного конкурсу «Кенгуру», «Левеня», «Грінвіч». 
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Протягом вересня-жовтня 2011-2012 навчального року у районі пройшли 

турніри з економіки, географії, біології. Команди Нововодолазької гімназії взяли 

участь в обласних турнірах з правознавства і математики. 

Однією з ефективних форм роботи з обдарованими дітьми є створення умов 

для співпраці з позашкільними закладами. У 2011-2012 н.р. у БДЮТ працюють 49 

гуртків, в яких навчається 804 учнів, у ДЮСШ працює 53 гуртки, в яких 

навчається 878 учнів.  

Для забезпечення подальшого виконання районної програми, з метою 

створення умов для виявлення творчого потенціалу, розвитку інтелектуальних і 

творчих здібностей учнів, колегія районної державної адміністрації та 

господарський актив району вважає за доцільне: 

1. Інформацію начальника відділу освіти взяти до відома. 

2. Відділу освіти (Іващенко Л.М.): 

2.1. Постійно тримати на контролі хід виконання Програми роботи з 

обдарованою молоддю в закладах освіти Нововодолазького району на 2011-

2015рр.. 

2.3. Вжити заходів щодо максимального охоплення учнів позашкільною 

освітою. 

2.4.Спільно з БДЮТ (Слиш Л.О.) розробити та внести доповнення до 

Програми роботи з обдарованою молоддю в закладах освіти Нововодолазького 

району на 2011-2015рр. щодо заохочення учнів та педагогів, завдяки яким дитячі 

колективи та окремі діти займають призові місця за результатами участі в 

культурно-масових заходах. 

3. Фінансовому управлінню (Нетецька В.І.) щорічно під час складання 

проекту районного бюджету передбачати кошти на здійснення заходів Програми, 

виходячи з реальних можливостей бюджету. 

4. Сільським і селищним  головам  сприяти виконанню Програми роботи з 

обдарованою молоддю в закладах освіти Нововодолазького району на 2011-

2015рр.. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

/прийнято одноголосно/ 

3. Слухали:  Про виконання районної програми «Оздоровлення та відпочинок 

дітей на 2009-2012 року у 2011 році. 

Вирішили: 

Заслухавши та обговоривши хід виконання районної програми «Оздоровлення 

та відпочинок  дітей на 2009-2012 роки» у 2011 році, колегія відмічає що органи 

місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечували: 

-реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей; 

-виділення коштів місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 
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У 2011 році різними формами оздоровлення та відпочинку планувалося 

охопити 2674 дитини, що становить 70 % від загальної кількості дітей. Фактично 

охоплено 3236 дітей, що становить 87,4 % від загальної кількості дітей шкільного 

віку (3 699 дітей). 

100%  охоплено оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених піклування, яких в районі налічується 61 дитина (2010 рік  -  91,2%. 

З 30 травня по 17 червня 2011 року на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів району функціонувало 22 дитячих заклади відпочинку з денним 

перебуванням (охоплено 2 320 дітей, з яких 1 407– діти пільгових категорій).  

На функціонування закладів відпочинку з районного бюджету було виділено 

146 200 грн. та залучено 3 700 грн батьківських коштів. 

Через управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації у поточному 

році для дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки було 

надано 25 путівок до позаміських закладів оздоровлення та відпочинку. В МДЦ 

«Артек» оздоровлено 11 дітей, в УДЦ «Молода гвардія» - 2 дитини. 

Під диспансерним наглядом у районі перебуває 1 110 дітей Дітей-інвалідів 130 

чоловік.  Влітку 2011 року санаторно-курортне лікування отримало 156 дітей. 

З 26 липня по 9 серпня в дитячому оздоровчому таборі «Лисенок» м.Алупка 

було оздоровлено 70 талановитих та творчо обдарованих дітей (з районного 

бюджету виділено 139 300 грн). 

Враховуючи вищевикладене, колегія районної державної адміністрації та 

господарський актив району вирішив:  

1. Інформацію начальника відділу освіти Нововодолазької районної державної 

адміністрації Іващенко Л.М. про виконання районної програми «Оздоровлення та 

відпочинок  дітей на 2009-2012 роки» у 2011 році взяти до відома. 

2. Начальникам управлінь відділів та інших структурних підрозділів районної 

державної адміністрації, сільським та селищним головам: 

2.1. Проаналізувати та вжити конкретні заходи щодо повноти та якості 

виконання у 2012 році завдань, передбачених районною програмою «Оздоровлення 

та відпочинок  дітей на 2009-2012 роки», 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 2012 рік 

вишукати можливість у збільшенні фінансування на оздоровлення та відпочинок 

дітей. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

/прийнято одноголосно/. 
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4. Слухали в порядку контролю: Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 2 червня 2011 року № 324 «Про підсумки роботи 

вивчення умов утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які влаштовані до сімейних форм виховання».  

Вирішили: 

1.Службі у справах дітей райдержадміністрації ( Синенко Г. В.): 

1.1. Забезпечувати координацію  роботи всіх відділів, служб, установ та 

організацій, причетних до роботи з прийомними сім’ями та сім’ями опікунів, 

піклувальників, навчальних закладів району для забезпечення належного рівня 

утримання, виховання та розвитку дітей.  

1.2. Здійснити аналіз постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку служби і яким 

виповнилось 16 років.  

2.Відділу освіти райдержадміністрації (Іващенко  Л. М.) залучати дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування , до участі у гуртковій роботі, у 

проведенні позакласних заходів.   

3. Центральній районній лікарні (Шапран А. Б.): 

3.1. Проводити своєчасне обстеження та лікування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування ( 2 рази на рік).   

4.Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Щербакова 

Ю. В. ): 

4.1. Забезпечувати ефективний соціальний супровід прийомних сімей, сімей 

опікунів, піклувальників. 

4.2. Забезпечувати  виявлення потреб дітей, влаштованих до прийомних сімей, 

під опіку та піклування. 

5.Рекомендувати виконкомам сільських/селищних рад (головам опікунських 

та громадських рад) : 

5.1. Активізувати роботу громадських рад у справах дітей із прийомними 

сім’ями та сім’ями опікунів та піклувальників. 

5.2. Проводити роботу по збереженню житла та  захисту майнових прав дітей , 

які втратили сімейне оточення.  

5.3. До  30. грудня 2011 Провести інвентаризацію та облік житла, яке може 

бути використане, як соціальне (на виконання Закону України „Про житловий 

фонд соціального призначення” від 12.01.2006 року № 3334-ІУ). 
/прийнято одноголосно/ 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                  підпис              С.О. Ротач 

 

 

 


