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Витяг з протоколу № 2 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної державної 

адміністрації, Координаційної ради у справах дітей, Координаційної ради 

з питань охорони здоров’я та медичної допомоги населенню району 

 

                                                                                  від 28 лютого 2011 року    

 

1. Слухали: Про стан виконання в 2010 році заходів з реалізації 

загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини». 

Доповідала: Синенко Галина Вікторівна, начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації. 

Вирішили: 

Заслухавши та обговоривши  хід виконання в 2010 році заходів з 

реалізації Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини»  колегія райдержадміністрації 

відмічає, що з метою формування здорового способу життя дітей в ЦРЛ 

придбано новий апарат ультразвукової діагностики, підготовлений акушер-

гінеколог для раннього виявлення вроджених вад у плодів, розпочалось 

поетапне  переобладнання та переоснащення пологового відділення ЦРЛ, 

впроваджуються сучасні технології в проведенні пологів і догляду за 

новонародженими. Проводиться певна робота з протидії ВІЛ\СНІДу, 

туберкульозу та наркоманії. 

Службою у справах дітей активізована робота з розвитку та підтримки 

сімейних форм виховання дітей. Проводиться роз’яснювальна робота з 

населенням щодо нових форм влаштування дітей (прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу). 

В 2010 році опубліковано 5 статей в районній газеті і 2 виступи на  

місцевому радіомовленні, розроблено та розповсюджено 2 види 

інформаційно-методичних матеріалів щодо створення ПС та ДБСТ. 

Проведено виступи перед головами сільських та селищних рад, перед 

громадськими інспекторами шкіл району. 

 В районі створено і функціонує 9 прийомних сімей, в яких виховується 

15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 

року до сімейних форм виховання влаштовано 20 дітей, з них під опіку, 

піклування – 11 дітей, усиновлено – 2 дітей громадянами України та  7 дітей 

іноземними громадянами.  

Служба у справах дітей здійснює контроль за умовами утримання, 

навчання, виховання дітей, які влаштовані під опіку, піклування шляхом 

відвідування сімей не рідше одного разу на рік. На даний час під опікою 

(піклуванням) перебуває 64 дитини. Станом на 22.02.2011 року на обліку 

служби у справах дітей перебуває 56 сімей, які знаходяться в складних 

життєвих обставинах, в них виховується 102 дітей. Протягом минулого року 

були проведені регулярні  обстеження родин, які перебувають на обліку.  
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Протягом 2010 року було виявлено та взято на облік служби у справах 

дітей 14 сімей, в яких виховується 20 дітей. За результатами обстежень з 

дітьми та батьками проводиться профілактична  робота. Питання щодо 

неналежного виконання батьками батьківських обов’язків та питання щодо 

доцільності позбавлення батьків батьківських прав розглядаються на 

засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.  

З метою соціального захисту дітей з початку 2010 року:  

- до прокуратури та суду направлено 5 клопотань та позовних заяв 

щодо позбавлення батьків батьківських прав. Прийнято судом 5 рішень  

щодо  батьків стосовно  7 дітей; 

- 6 дітей влаштовано до притулку; 

- 6 дітей влаштовано дитячого державного закладу; 

- 7 дітей влаштовано до закладів охорони здоров’я.   

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

закінчують професійно-технічні навчальні заклади, за поданням служби у 

справах дітей районним центром зайнятості заброньовано 5 робочих місць. 

Одним із напрямків соціального захисту дітей є захист житлових та 

майнових прав дітей. Службою направляються клопотання до сільських 

(селищних) рад про винесення рішення щодо збереження права 

користуватися житлом, у якому вони проживали до їх влаштування. Але 

прийняття таких рішень неможливе, у зв’язку з відсутністю житла у їхніх 

батьків. Гостро стоїть проблема відсутності соціального житла. Службою у 

справах дітей створено реєстр житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Із 104 дітей даної категорії мають житло або за 

ними закріплено право користування житлом тільки у 42 дітей. Згідно ст. 33 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» органи місцевого самоврядування повинні забезпечити у 

позачерговому порядку протягом місяця після завершення навчання дітей 

цієї категорії, впорядкованим соціальним житлом. Фонду соціального житла 

в районі немає, а також немає коштів на його створення.  

Виходячи з вищевикладеного та з метою подальшої реалізації заходів  

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини», колегія районної державної 

адміністрації та Координаційна рада вважає за доцільне: 

1.Інформацію начальника служби у справах дітей Синенко Г. В. взяти 

до відома. 

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

2.1. Забезпечити координацію  роботи відділів, служб, установ та 

організацій, причетних до роботи з дітьми, щодо реалізації державної 

політики з питань соціального захисту дітей. 

Термін: постійно                               

2.2. Забезпечити своєчасно і в повному обсязі виконання заходів 

районної    Програми  «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 2011-2016 роки»  

Термін: постійно 
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2.3. Забезпечити проведення профілактичної роботи, спрямованої на 

зменшення кількості дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.  

Термін: постійно 

2.4. Постійно оновлювати Реєстр житла, закріпленого за дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

                   Термін: постійно  

2.5. Забезпечити своєчасну постановку на квартирний облік дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку 

служби і яким виповнюється 16 років.   

                                  Термін: постійно 

2.6. Своєчасно виявляти сім’ї, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, в яких виховуються діти; обстежувати умови проживання дітей 

у таких сім’ях, надавати їм всебічну допомогу;  створювати умови для 

повернення дитини до біологічної родини.     

                          Термін: постійно 
 

3.Відділу освіти райдержадміністрації (Чаюк Л. М.): 

3.1. Забезпечувати охоплення дітей із сімей, які опинились у складних 

життєвих обставинах,  навчанням. 

                                            Термін: постійно 

3.2. Продовжувати проводити у загальноосвітніх навчальних, 

позашкільних закладах конкурси з метою виявлення творчо обдарованих 

дітей, всебічного розвитку здібностей дітей.  

                                                         Термін: постійно 
 

4.Центральній районній лікарні (Мороз Л. М.): 

4.1. Проводити своєчасне обстеження та лікування дітей, які 

вилучаються із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.  

      Термін: постійно 

4.2. Проводити у закладах охорони здоров’я профілактичні заходи з 

метою інформування батьків про способи запобігання виникненню 

дефіциту йоду у дітей. 

                                                                                            Термін: постійно 
 

5.Виконкомам сільських/селищних рад (головам опікунських та 

громадських рад) : 

5.1. Активізувати роботу громадських рад у справах дітей з   сім`ями, які 

опинились у складних життєвих обставинах.  

                         Термін: постійно 

5.2. Проводити обстеження сімей, що опинились в складних життєвих 

обставинах, та вживати заходи щодо  соціального захисту дітей із цих сімей  

                                                                                               Термін: постійно    

5.3. Проводити роботу по закріпленню житла та по захисту майнових 

прав дітей , які втратили сімейне оточення.   

                                   Термін: постійно                                        
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5.4. Продовжити роботу щодо раннього виявлення дітей, які 

виховуються в сім`ях, які опинились у складних життєвих обставинах.    

    Термін: постійно 

5.5. 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).    

         Термін: до 01.07 2011 р. 
 

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

6.1. Систематично проводити профілактичну роботу за місцем 

проживання та навчання дітей облікових категорій.   

                                       Термін: постійно 

6.2. Забезпечити належний контроль за змістом діяльності культурно-

розважальних закладів, ігрових залів, комп’ютерних салонів. 

                                                                                           Термін: постійно 
 

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

(Лебеденко А.В.) 

7.1. Забезпечити якісну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 

розвитку сімейних форм влаштування дітей, які втратили сімейне оточення. 

                                                                                               Термін: постійно 

7.2. Забезпечити ефективний соціальний супровід сімей, що опинились у 

складних життєвих обставинах, з метою запобігання вилученню дітей з 

біологічної родини.  

                                                                                               Термін: постійно 

 

2. Слухали: Про хід виконання Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2010-2014 роки. 

Доповідав: Божедай Володимир Васильович, заступник голови  

райдержадміністрації. 

Вирішили: 

Розглянувши хід виконання Програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства на 2010-2014 роки за 2010 рік, 

колегія райдержадміністрації відмічає, що програмою передбачені заходи 

щодо покращення матеріально-технічної бази  в усіх галузях житлово-

комунального господарства, в тому числі: житловому, водопровідно-

каналізаційному, теплоенергетиці, благоустрою та санітарній очистці. 

Джерелами фінансування програми є кошти підприємств, державного 

та місцевих бюджетів, кошти спонсорів.  

З моменту затвердження програми на виконання заходів освоєно 

коштів на суму 3 млн. 652 тис.грн., в тому числі з державного бюджету – 1 

млн. 116 тис.грн., з місцевих бюджетів – 2 млн. 62 тис.грн., власних коштів 

підприємств 399,0 тис.грн., інших джерел – 75,0 тис.грн. 

Стан розвитку і реформування житлово-комунального господарства 

знаходиться на постійному контролі у райдержадміністрації. 
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З метою подальшого виконання заходів Програми реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства Нововодолазького району на 

2010-2014 роки, колегія районної державної адміністрації вважає за 

необхідне: 

1. Рекомендувати керівникам Нововодолазького підприємства теплових 

мереж (Красовський М.В.), Нововодолазького водопровідно-

каналізаційного підприємства (Шахіяров О.О.), ОСББ „Колос”      

(Кладченко В.О.): 

1.1. Постійно проводити роботу з населенням з питання оплати наданих 

житлово-комунальних послуг. 

1.2.  Регулярно інформувати громадськість  на сторінках районної 

газети “Вісті Водолажчини”  та по місцевому радіомовленню про стан 

оплати та заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги. 

1.3. Забезпечити реалізацію в 2011 році програмних заходів, 

запланованих за рахунок власних коштів підприємств. 

2. Управлінню економіки райдержадміністрації (Вірич Л.П.) спільно з 

керівниками підприємств житлово-комунального господарства, сільськими 

та селищними головами щорічно проводити моніторинг стану виконання 

програми та вносити пропозиції по фінансуванню заходів програми за 

рахунок бюджетів різних рівнів. 

З. Фінансовому управлінню (Нетецька В.І.) щороку, під час 

формування проекту районного бюджету, передбачати кошти на здійснення 

заходів цієї Програми, виходячи з можливостей   районного бюджету. 

 

3.Слухали  в порядку контролю: Про хід виконання міжгалузевої 

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

боротьба з онкозахворюваннями) 

Доповідала: Мороз Людмила Миколаївна, головний лікар центральної 

районної лікарні. 

Вирішили: 

Заслухавши інформацію головного лікаря центральної районної лікарні 

«Про хід виконання міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 

2002-2011роки (розділ боротьба з онкозахворюваннями)» колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що захворюваність населення на рак 

залишається на досить високих цифрах, показники смертності та 

інвалідності населення говорять про надзвичайну гостру проблеми. 

На диспансерному обліку в лікувально-профілактичних закладах 

району перебувають 485 онкохворих, в тому числі дітей від 0-17 років 5 

чоловік, показник на 100 тис. населення – 1366,4; сільських мешканців 61%. 
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На «Д» обліку лікарів 4072 хворих з груп підвищеного ризику захворювань 

на злоякісні новоутворення. 

Вперше в районі зареєстровано 114 випадків онкохворих, 

захворюваність на 100 тис. населення – 321,2, серед вперше захворівших 

64,9% сільських мешканців, 33,3% хворих – особи працездатного віку. 

У структурі вперше виявлених захворювань на першому місці 

онкозахворювання шкіри – 11,4%, на другому місці –бронхів, трахеї, легень 

– 10,5%, на третьому місці – шлунку та молочної залози – 9,6%. 

У 2010 році питома вага хворих виявлених в занедбаній стадії складає 

по району – 10,5% (обласний показник14,7). 

За 2010 році на консультацію на третій  рівень  було направлено 242 

диспансерних хворих з онкологічною патологією, 156 осіб направлено з 

підозрою на рак, діагноз підтвердився в 114 випадках, 54% отримали 

спеціалізоване лікування в обласних закладах (2009р. – 40%). В 

стаціонарних відділеннях ЦРЛ в 2010 році проліковано 57 онкологічних 

хворих з метою отримання симптоматичної знеболюючої терапії 

Серед вперше визнаних інвалідами в працездатному віці – 20,1% 

становлять онкохворі. 

 Досить високою залишається смертність від онкозахворювань, 

показник на 100 тис. населення- 180,3, в загальній  структурі смертності –

смертність по причині онкологія  на ІІІ місці (63чол.) і становить 9,6%. 

Смертність в працездатному віці 18,2% від усіх померлих в працездатному 

віці. 

З метою раннього виявлення онкопатології в поліклінічному відділенні 

ЦРЛ працюють 2 оглядових кабінети: чоловічій та жіночий, здійснюється 

диспансерний нагляд за групами підвищеного ризику захворювання на 

злоякісні новоутворення; проводяться онкопрофілактичні огляди жіночого 

населення на рак молочної залози та рак шийки матки в усіх закладах 

охорони здоров’я району. В 2010 р. цитологічно обстежено 10,7 тис. жінок, 

виявлено 2 онкологічних захворювання та 19 предраків. В чоловічому 

оглядовому кабінеті виявлено 7 випадків онкозахворювань. При 

флюорографічному обстеженні населення та рентгенологічному виявлено 

14 хворих. 

В центральній районній лікарні функціонує кабінет 

фіброгастроскопічного обстеження шлунковокишечного тракту. Обстежено 

550 чоловік: виявлено 2 хворих на рак та 50 хворих на передпухлинні  

захворювання. 

Потребують вирішення питання: 

-кадрове забезпечення закладів охорони здоровя сільської мережі та 

підготовка кадрів з проблем організації якісних профілактичних оглядів; 
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-укріплення матеріально-технічної бази: придбання сучасного 

фіброгастроскопу та колоноскопу, залучення пересувного флюорографа для 

обстеження сільського населення; придбання мікроскопу для цитологічних 

обстежень; 

-медикаментозного симптоматичного забезпечення онкохворих на 

стаціонарному та амбулаторному лікуванні. 

Для забезпечення вирішення проблемних питань колегія 

райдержадміністрації вважає за необхідне: 

Головному лікарю центральної районної лікарні  Мороз Л.М.: 

1.Продовжити створення Реєстру хворих з онкологічною патологією. 

2.Забезпечити подальше відпрацювання обсягів надання медичної 

допомоги відповідно до сучасних стандартів, відпрацювання координації та 

взаємодії закладів різних рівнів підпорядкування та медичних працівників 

усіх ланок. 

3.Вжити заходів щодо укомплектування лікарями закладів охорони   

здоров’я  сільської  місцевості. 

4.Забезпечити безперебійне функціонування медичного обладнання для 

діагностики онкологічної патології. 

5.Максимально сприяти проведенню обов’язкових цільових  

профілактичних медичних оглядів населення на виявлення онкологічної 

захворюваності. 

6.Активізувати профілактичну роботу серед населення району з питань 

профілактики онкологічної захворюваності. 
 

 
 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії              /підпис/                      С.О. Ротач 

 

 

Голова Координаційної ради у справах  

дітей, Координаційної ради з питань  

охорони здоров’я та медичної допомоги  

населенню району                                  /підпис/          О.Б.Кузьоменський 

 

 
 

 
 


