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НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної  

державної адміністрації, господарського активу району,  

Координаційної ради з питань охорони здоров’я та медичної  

допомоги населенню району  

                                                                                  від 26 грудня 2011 року  

 

1. Слухали:  БАТРАКА Г.Б. про стан дитячої злочинності та правопорушень 

в районі у 2011 році та роботи щодо профілактики правопорушень та 

злочинності. 

Вирішили: 
Заслухавши та обговоривши стан дитячої злочинності та правопорушень 

в районі у 2011 році та роботи щодо профілактики правопорушень та  

злочинності, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 

відповідними службами району проводиться ефективна робота щодо 

профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх. 

Питання профілактики правопорушень та соціального захисту 

учнівського контингенту розглядаються на нарадах керівників 

загальноосвітніх закладів, колегіях відділу освіти, батьківських зборах, 

координаційної ради у справах дітей при райдержадміністрації. Певні 

результати дають нічні рейди по перевірці дотримання правил торгівлі та 

дотримання норм суспільної моралі у місцях масового відпочинку молоді, 

виявлення неповнолітніх, які вживають наркотичні, алкогольні, тютюнові 

вироби та схильні до правопорушень. 

Працівниками служби у справах дітей спільно з відділом освіти, 

РЦСССДМ у навчальних закладах району проводяться профілактичні бесіди, 

лекції, індивідуальні бесіди з дітьми схильними до правопорушень та тими, 

що перебувають на внутрішкільному обліку. 

Разом з тим на обліку у відділенні кримінальної міліції у справах дітей  

перебуває 33 неповнолітніх, неповнолітніми скоєно 7 злочинів, притягнуто 

до відповідальності 11 неповнолітніх, спостерігаються факти вживання 

неповнолітніми спиртних напоїв. 

Зважаючи на вищевикладене колегія районної державної адміністрації 

вважає за доцільне: 

1. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Синенко Г.В.): 
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1.1. Забезпечувати належну координаційну роботу з питань профілактики 

злочинності та правопорушень серед дітей, подолання дитячої 

бездоглядності та безпритульності. 

1.2. Спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити раннє 

виявлення сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, у яких 

виховуються діти, та проводити з ними профілактичну роботу. 
 

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

2.1. Контролювати проведення роботи з питань профілактики злочинності 

та правопорушень у навчальних закладах району. 

2.2. Забезпечувати зайнятість дітей облікових категорій у гуртках і секціях 

шкільних та позашкільних закладів.            
 

3. Районному центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді 

(Щербакова Ю. В. )  

3.1. Удосконалювати роботу волонтерських загонів, спрямовану на 

запобігання дитячої злочинності, правопорушень та формування здорового 

способу життя. 

3.2. Забезпечувати соціальний супровід неповнолітніх звільнених із 

закладів соціальної реабілітації, з місць позбавлення волі.  
 

4. Відділу кримінальної міліції у справах дітей (Тишенко Р. О.): 

1.1. Здійснювати оперативне та щомісячне інформування служби у 

справах  дітей та відділу освіти про дітей, які здійснили злочини та інші 

протиправні дії з метою проведення профілактичної роботи. 

4.2. Дотримуватися планів проведення профілактичних заходів за місцем 

навчання та проживання дітей. Підвищити ефективність профілактичної 

роботи.  

4.3. Сільським та селищним радам ефективніше залучатися до спільної 

роботи щодо попередження злочинності, правопорушень серед дітей 

працівників служб, органів, причетних до роботи з дітьми. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

 
2. Слухали:  КУЗЬОМЕНСЬКОГО О.Б. про хід виконання міжгалузевої 

комплексної  програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки (розділ 

скорочення поширення інфекційних хвороб). 

Вирішили: 
Заслухавши хід виконання міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я 

нації» на 2002-2011 роки (розділ скорочення поширеності інфекційних хвороб) 

колегія районної державної адміністрації відмічає, що у структурі 

захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби та разом з тим 

інфекційна захворюваність  становить – 13%. 
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Серед інфекційних хвороб важливою проблемою є захворюваність на 

соціально небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД.  

На диспансерному обліку в районі перебуває у фтизіатричному кабінеті 287 

особи, в тому числі хворі з активним перебігом туберкульозного процесу 72 

особи. Показник захворюваності на туберкульоз становить станом на 20.12.11р.– 

56,9 на 100 тис. населення. Серед хворих - 75% особи працездатного віку.  

Зросла захворюваність на деструктивний туберкульоз.  У 70%  хворих 

діагностувалося бактеріовиділення.  

Вікова структура захворюваності на туберкульоз в районі подібна до 

загальної по області.  60  % хворих віком  25 - 44 роки, 15% - віком 45-64 роки, 1 

підліток. На обліку є 2 особи, в яких поєднана патологія туберкульоз та СНІД. 

Показник смертності по причині туберкульоз на 1000 населення 16,8 (6 

випадків)  

Розповсюдженість ВІЛ-інфекції  у 2011 році по району склала 20 чол. (57,0 

на 100 тис. населення), у порівнянні з 2010 р. зросла у 1,2 рази (16 чол – 45,1 на 

100 тис. населення). Розповсюдженість СНІД склала 3 чол. (8,4 на 100 тис. 

населення), збільшилась у 3 рази в порівнянні з 2010р. 

В районі систематично контролюється виконання «Програми профілактики 

розповсюдження та лікування ВІЛ -інфікованих хворих на СНІД».  За 12 місяців 

2011 р. всього обстежено 1452  чоловік, що склало 4,1% від  всього населення. 

За 11 місяців поточного року  відмічається  незначний ріст захворюваності 

на гострі кишкові інфекції. Але в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, 

знизилась захворюваність на сальмонельоз та дизентерію. Показник хворих 

залишається на середньообласному рівні.  На протязі 2011р.  не реєструвались 

випадки захворюваності на вірусні гепатити. Показник захворюваності на 

повітряно-крапельних інфекції нижчий порівняно з обласним показником без 

урахування ГРВІ. На протязі останніх років в районі не реєструються випадки, 

дифтерії та епідемічного паротиту. 

В районі проводиться робота, направлена на оперативне реагування та 

запобігання розповсюдження захворюваності населення на грип та гострі 

респіраторні вірусні інфекції.  

За 11 місяців 2011 року зареєстровано 4005 випадків гострих респіраторних 

захворювань (2010 р-4009). В структурі захворюваності з числа всіх хворих на  

ГРІІ діти становлять 68,8% (2756 чол.). Випадки грипу не реєструвалися . 

На виконання закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» та з метою попередження випадків інфекційних захворювань 

проводиться планова вакцинопрофілактика дитячого та дорослого населення.  

Враховуючи стан інфекційної захворюваності населення району, з метою 

посилення боротьби з інфекційними хворобами, поліпшення епідемічної 
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ситуації, забезпечення вирішення проблемних питань колегія 

райдержадміністрації вважає за необхідне: 

     1. Головному лікарю району центральної районної лікарні Шапран А.Б..: 

     1.1. Забезпечити роботу рентгенологічного флюорографічного кабінету. 

1.2. Посилити санітарно-освітні заходи спрямовані на профілактику 

розповсюдження інфекційної захворюваності. 

1.3. Забезпечити контроль за охопленням населення району 

профілактичними щепленнями. 

2.  Запропонувати головному державному санітарному лікарю району 

 Поповичу О.А.: 

2.1. Забезпечити контроль за виконанням закладами, підприємствами і 

організаціями Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» . 

2.3. Забезпечити контроль за температурним режимом в закладах освіти в 

осінньо-зимовий період. 

3.Рекомендувати ЦРЛ (Шапран А.Б.), рай СЕС (Попович О.А.), районній 

лікарні державної ветеринарної медицини (Бондаренко П.М.): 

3.1. Забезпечити належну координаційну роботу з питань боротьби з 

туберкульозом, особливу увагу звертаючи на плани спільної роботи. 

3.2. Забезпечити контроль за виконанням законодавчих актів, що 

регламентують боротьбу із інфекційною захворюваністю.  

4. Районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

(Щербакова Ю.В.), відділу освіти райдержадміністрації (Іваненко Л.М.) 

забезпечити виконання розділу програми з інформаційно-просвітницької 

роботи. 

5. Рекомендувати керівникам засобів масової інформації району 

організувати постійні рубрики та передачі щодо профілактики інфекційних 

захворювань, особливо ВІЛ-інфекції та туберкульозу. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

 

3. Слухали: ЯБЛОНСЬКУ О.І. про стан фінансової дисципліни на 

підприємствах та установах району (розпорядження КМУ від 19.01.2011 

року № 148-р Питання зміцнення фінансово - бюджетної дисципліни)  

Вирішили: 

Розглянувши стан фінансово-бюджетної дисципліни на підприємствах, в 

установах та організаціях району, колегія райдержадміністрації відмічає, що 

основні зусилля районної державної адміністрації, її управлінь і відділів, 

місцевих органів виконавчої влади у поточному році спрямовувалися на 

забезпечення стабільної роботи економіки району, мобілізації доходів до всіх 
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рівнів бюджетів, виконання взятих на себе зобов’язань, насамперед 

соціального характеру – своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної 

плати, оплату за енергоносії, виплати допомоги сім’ям з дітьми. 

 Однак порушення фінансово-бюджетної дисципліни протягом 2011 

року встановлені на 19 підприємствах, установах і організаціях на загальну 

суму 5159 тис.грн.   

 Порівняно з аналогічним періодом минулого року в структурі 

виявлених порушень збільшилася питома вага фінансових порушень, що 

призвели до втрат з 23  до 32 відсотків. В абсолютному виразі сума 

установлених незаконних витрат  зросла у два рази (з 391тис.грн до 634 

тис.грн.), сума нецільових витрат зросла у чотири рази (з 9,5 тис.грн. до 35,2 

тис.грн.), сума недостач зросла у 2 рази (з 1,6 тис.грн. до 3,7 тис.грн.), сума 

недоотриманих фінансових ресурсів зросла у 1,8 рази (з 932 тис.грн. до 1693 

тис.грн.). 

 З метою реалізації державної політики у сфері виконання матеріальних 

та фінансових ресурсів, колегія районної державної адміністрації вирішила: 
 

1.Інформацію про стан фінансово-бюджетної дисципліни на 

підприємствах, в установах та організаціях району взяти до відома. 

2.Рекомендувати керівникам: 

2.1.Підприємств, організацій та установ, які є розпорядниками 

державного, комунального майна, вжити дієвих заходів щодо попередження 

та недопущення порушень фінансово-бюджетної дисципліни. 

2.2.Управлінню агропромислового комплексу Нововодолазької 

райдержадміністрації (Ляшенко А.Г.), Нововодолазького РВ ГУМВСУ в 

Харківській області (Батрак Г.Б.) до 1 лютого 2012 року вжити заходів щодо 

усунення виявлених ревізією порушень та відшкодування нанесених державі 

збитків та інформувати районну державну адміністрацію через Контрольно-

ревізійний відділ в Нововодолазькому районі до 1 березня 2012 року. 

3.Рекомендувати сільським та селищним головам: 

3.1 Посилити роботу з контролю за повнотою і своєчасністю отримання 

фінансових ресурсів з метою наповнення доходної частини місцевих 

бюджетів. 

3.2 Звернути особливу увагу на надходження податку з доходів фізичних 

осіб та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності. 

3.3 Посилити контроль за цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів. 

3.4 Вжити заходів з усунення виявлених фінансових порушень, 

відшкодування збитків, дисциплінарного впливу до порушників. 
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

голови райдержадміністрації Руднєва О.О.  

 

4. Слухали: РУДНЄВА О.О. про виконання пріоритетних напрямків роботи 

райдержадміністрації. 

Вирішили: 
Інформацію про виконання пріоритетних напрямків роботи 

райдержадміністрації на 2012 рік прийняти до відома. Роботу 

райдержадміністрації по даному напрямку вважати задовільною. 

 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                        С.О. Ротач 
 

 

Голова Координаційної ради з питань  

охорони здоров’я та медичної  

допомоги населенню району                                              О.Б.Кузьоменський 
 

 

 

 


