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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної державної  

адміністрації та господарського активу району 

 

від 27 квітня 2011 року 
 

1. Слухали: Про стан роботи з кадрами, організацію навчання та 

підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог 

чинного законодавства про державну службу в управліннях, відділах 

та інших структурних підрозділах райдержадміністрації.                                            

Доповідає: Осіпов Сергій Вікторович, керівник апарату 

райдержадміністрації. 

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши стан роботи з кадрами, організацію 

навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання 

вимог чинного законодавства про державну службу в управліннях, відділах 

та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, колегія відмічає, що 

робота з кадрами є одним з важливих напрямів роботи  районної державної 

адміністрації і здійснюється у відповідності до вимог законів України   “Про 

державну службу”, “ Про місцеві державні адміністрації” та інших 

законодавчих і нормативних актів. 

В райдержадміністрації проводяться заходи, спрямовані на підвищення 

ефективності державної служби, роботи кадрових служб, зміцнення 

місцевого органу виконавчої влади кваліфікованими кадрами: своєчасно  

затверджується Комплексна програма роботи з кадрами, визначається 

щорічна потреба в кадрах, формуються замовлення на підготовку та 

підвищення кваліфікації державних службовців. 

Питання кадрової роботи та дотримання вимог чинного законодавства 

щодо проходження державної служби виносяться на розгляд колегій 

районної державної адміністрації. 

Особлива увага приділяється добору і розстановці кадрів. 

Станом на 1 квітня 2011 року в районній державній адміністрації на 

посадах працюють 90 осіб, із них мають вищу освіту 90 осіб (100%), у тому 

числі: повну вищу – 75 осіб (83,3 %), неповну вищу – 12 осіб (13,3 %), базову 

вищу – 3 особи (3,23%). Серед працюючих 1 магістр державного управління, 

10 магістрів державної служби, 1 особа навчається в магістратурі державної 

служби Харківського національного економічного університету.  

Молодь віком до 30 років складає 23 особи (25,6%). В районній 

державній адміністрації працює 72 жінки (80%). 

З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців та 

відповідальності за доручену справу у грудні 2010 року проведено атестацію 

державних службовців апарату, управлінь, відділів, та інших структурних 

підрозділів райдержадміністрації. 

Важлива роль відводиться формуванню кадрового резерву для 

державної служби. Пріоритетними якостями є  професійна підготовка 

працівників, які успішно виконують службові обов`язки, виявляють 

ініціативу, мають організаторські здібності та необхідний досвід роботи. 
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До кадрового резерву на посади державних службовців районної 

державної адміністрації зараховано 113 осіб, із них жінки складають 72,07 %, 

(80 осіб). До кадрового резерву зараховано 43 особи віком до 30 років 

(38,74%). Серед осіб, зарахованих до кадрового резерву, 1 магістр 

державного управління та 15 магістрів державної служби. 

Важливим напрямом кадрової роботи в районі є підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Головою районної державної адміністрації 10 січня 2011 року затверджено 

план-графік підвищення кваліфікації державних службовців районної 

державної адміністрації на 2011 рік. 

Районною державною адміністрацією значна увага приділяється 

питанню функціонування електронного обліку державних службовців. 

Станом на 1 квітня 2011 року система «Картка» запроваджена в усіх 

самостійних структурних підрозділах райдержадміністрації. 

З метою удосконалення роботи з добору і розстановки кадрів, 

поліпшення якісного складу державних службовців місцевого органу 

виконавчої влади, забезпечення організації їх навчання та підвищення 

кваліфікації, колегія райдержадміністрації вважає за необхідне: 

1. Направити  управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам 

райдержадміністрації довідку про стан роботи з кадрами, організацію 

навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання 

вимог чинного законодавства про державну службу в управліннях, відділах 

та інших структурних підрозділах райдержадміністрації. 

Термін: до 5 травня 2011 року 

2. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації: 

2.1. Проаналізувати стан роботи з кадрами, організацію навчання та 

підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог чинного 

законодавства про державну службу, за результатами аналізу вжити 

відповідних заходів. 

Термін: до 15 червня 2011 року 

2.2. Зосередити особливу увагу на питаннях роботи з кадровим 

резервом, підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та 

осіб, зарахованих до кадрового резерву.  

Термін: протягом 2011 року 

2.3. Забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації державних 

службовців відповідно до потреб. 

Термін: протягом 2011 року 

2.4. Направити інформацію про вжиті заходи до відділу організаційно-

кадрової роботи апарату районної державної адміністрації. 

Термін: до 20 червня 2011 року 

3. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

районної державної адміністрації розглянути на апаратних нарадах питання 

про стан роботи з кадрами, організацію навчання та підвищення кваліфікації 

державних службовців, дотримання вимог чинного законодавства про 

державну службу. 

Термін: до 1 червня 2011 року 
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4. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної 

адміністрації (Андрющенко Л.В.): 

4.1. Узагальнити інформації про вжиті заходи щодо покращення роботи 

з кадрами, організацію навчання та підвищення кваліфікації державних 

службовців, дотримання вимог чинного законодавства про державну службу, 

та розглянути на засіданні ради по роботі з кадрами при 

райдержадміністрації.  

Термін: III квартал 2011 року 

4.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

2. Слухали: Про розвиток мережі поштового зв’язку 

Нововодолазького району.  

Доповідає: Цимбал Наталія Олександрівна, начальник управління 

економіки райдержадміністрації.   

Вирішили: 

На сьогоднішній день  у Нововодолазькому районі розміщено та 

функціонує 24 сільських відділень поштового зв`язку, що значно перевищує 

діючі Нормативи розвитку та розміщення у містах та сільській місцевості 

об`єктів  поштового розвитку, що затверджені наказом Міністерства 

транспорту та зв`язку України від 28.10.2005 року №688 та зареєстрованими 

в Міністерстві юстиції України 16.11.2005 року №1381/11661 (зі змінами та 

доповненнями). 

З 24-х діючих відділень 16 відділень (71%) є нерентабельними 

(збитковими). 

Згідно з розрахунками Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

максимальна розрахункова кількість сільських відділень  поштового зв`язку в 

районі, з урахуванням всіх чинників, складає 15 відділень, тобто  станом на 

01.01.2011 року Харківська дирекція утримує понадрозрахункову кількість 

відділень  - 9 одиниць. 

Незважаючи на те, що  об`єкти  поштового зв`язку необхідно 

оптимізувати, це не означає, що якість обслуговування споживачів 

погіршиться.  

Навпаки, перелік послуг, що надаються, не скоротиться, їх можна буде 

отримати на дому, що є позитивним фактором у напрямку наближення 

поштових послуг до населення. 

Відділеннями району протягом 2010 року надали послуг поштового 

зв`язку  на суму 349,0 тис. грн., що на 6,8% нижче 2009 року. Має місце і 

постійне зниження обсягів спожитих послуг, зокрема: 

1. Кількість відправлених  простих листів за 2010 рік склала 82,2 

тис. од., що на  2,5 тис. од., або на 3,2% менше 2009 року. 

2. Кількість  посилок  - 585 од., що на 210 од., або на 26,4%  менше 

відповідного періоду минулого року. 

3. Поштових переказів – 17 тис. од., що на 353 од., або на 2,6% 

менше 2009 року. 

4. Періодичних друкованих видань, що передплачуються, - 1370,9 

тис. од., що на 130.1 тис. од., або на 8,7% менше. 
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На виконання Державної цільової економічної програми  розвитку 

поштового зв`язку на 2009-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.07.2009 року №672,  Програми розвитку поштового 

зв`язку Харківської області на 2009-2013 роки, було прийнято рішення  про 

укрупнення відділень поштового зв`язку : 

- Старовірівка – 1 шляхом передачі зони обслуговування стаціонарного 

відділення  поштового зв`язку Муравлінка; 

- Старовірівка - 4  - шляхом передачі зони обслуговування стаціонарного  

відділення поштового зв`язку Дячківка; 

- пересувного відділення поштового зв`язку №2 шляхом передачі зони 

обслуговування  стаціонарного відділення  поштового зв`язку  Знам`янка. 

Листоноші, що обслуговували ці  населені пункти, залишаються 

працювати як і раніше, і будуть здійснювати  доставку пенсій за 

встановленим графіком, а також доставляти періодику, приймати комунальні 

платежі та надавати інші послуги. 

В питаннях організації мережі об`єктів поштового зв`язку Центр 

поштового зв`язку №4, як відособлений виробничий підрозділ Харківської 

дирекції УДППЗ «Укрпошта» на протязі всього періоду роботи керується  

двома факторами: 

- забезпечення надання універсальних послуг поштового зв`язку на свій 

території за тарифами, що  регулюються державою; 

- досягнення позитивного фінансового результату від економічної 

діяльності та недопущення збитків державного підприємства «Укрпошта» 

всіма законними методами. 

На сьогоднішній день обслуговування користувачів здійснюється через: 

1. Операційні зали стаціонарних відділень поштового зв`язку; 

2. Пересувні відділення поштового зв`язку, що організовуються на 

спеціальному автомобілі для обслуговування користувачів; 

3. Доставні дільниці, територія яких закріплюється для обслуговування за 

одним листоношею. 

Розглянувши питання  функціонування мережі відділень поштового 

зв`язку, колегія районної державної адміністрації відмічає, що на території 

району робота ЦПЗ №4 Харківської дирекції Українського державного  

підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» протягом 2010 року була 

спрямована на забезпечення доступності послуг поштового зв`язку  із 

збереженням існуючого рівня якості та вважає за необхідне: 

1. Інформацію про стан  мережі поштового зв`язку  в районі та 

забезпечення доступності до послуг поштового зв`язку   встановленого рівня 

якості ЦПЗ№4 Харківської дирекції Українського державного  підприємства 

поштового зв`язку «Укрпошта» взяти до відома. 

2.  Сільським (селищним) головам: 

2.1. Сприяти роботі  ЦПЗ№4 Харківської дирекції Українського 

державного  підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» з оптимізації та 

розвитку мережі поштового  зв`язку  у сільській місцевості шляхом 

створення пересувних відділень поштового зв`язку  та укрупнення діючих 

стаціонарних відділень. 
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2.2. Сприяти у вирішення питання надання пільг з оплати оренди 

приміщень, в яких розташовані відділення поштового зв`язку, що належать 

до комунальної власності. 

2.3. Сприяти роботі з укладання договорів оренди приміщень і 

нежитлових будинків з їх власниками для розміщення в них відділень 

поштового зв`язку  з мінімально можливим визначенням орендних ставок. 

2.4. Сприяти стабільній доставці поштових відправлень та періодичних 

друкованих видань до віддалених сільських населених пунктів. 

2.5. Створити умови для безперебійного функціонування відділень 

поштового зв`язку   та роботи листонош на доставних дільницях. 

3. Слухали в порядку контролю: Про хід виконання міжгалузевої 

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

охорона здоров’я постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС). 

Доповідає: Мороз Людмила Миколаївна, головний лікар центральної 

районної лікарні. 

Вирішили: 

Заслухавши питання «Про хід виконання міжгалузевої комплексної 

програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр (охорона здоров’я постраждалих 

у наслідок катастрофи на ЧАЕС)»  колегія районної державної адміністрації 

відмічає   

Станом на 1.04.2011 року на обліку у закладах охорони здоров’я району 

перебуває 411 осіб, які постраждали внаслідок аварії на  ЧАЕС із них 335 

чоловік  дорослого населення, 76 дітей в віці до 17 років. На обліку 80чол. 

інвалідів  у  зв’язку з хворобами пов’язаними з наслідками аварії. 

За час спостереження з 1986 року померло 119особи.  

Збільшився показник поширеності хвороб з 3105 на 10 тис. населення 

(1987рік-  абсолютне число 77 випадків) до 42457 на 10 тис. населення в 2010 

році (абс.число 1745 випадків), ріст захворюваності в 13,6 рази.  

В тому числі показник поширеності хвороб серед дорослого населення 

становить 45104, серед дітей до 14 років 26939 на 10 тис. осіб даної категорії, 

серед підлітків 37778 на 10 тис. осіб даної категорії. 

У структурі хвороб серед дорослого населення постраждалих перше 

місце займають хвороби органів кровообігу – 21,8%, друге хвороби органів 

травлення – 16,8%, третє – органів дихання – 15,4%, хвороби нервової 

системи-10,4%, ендокринна патологія становить – 9%. Зменшився  відсоток 

здорових осіб серед дорослих постраждалих з 76% 1997р. до 12,2% в 2010 

році.  

В структурі поширеності хвороб серед дитячого населення переважають 

хвороби  органів дихання -31%, хвороби органів травлення – 16%, хвороби 

нервової системи -12%, ендокринна патологія становить – 8,5%. Відсоток 

здорових дітей серед даного контингенту -17,5% (за даними 1997 році - 

здорових дітей 54%). Всього дітей інвалідів 8 чоловік із них 1 дитина в якої 

хвороба пов7язана з наслідками аварії. 

Щорічно проводяться комплексні медичні огляди. За поточний період 

охоплено оглядами 81,9%  дорослого населення та 93,4 % дитячого 

населення. Крім того комплексні огляди дітей  проводилися  бригадою 
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лікарів ОДКЛ на базі центральноїрайонноїлікарні. За результатами оглядів 

проводиться оздоровлення . 

В 2010 році стаціонарне лікування отримало 41,4% дорослих, 32,2% 

дітей. 

Санаторно-курортне лікування отримало 1,8% дорослих даної категорії 

населення та  18 дітей (29%). 

Фінансування витрат на безоплатне забезпечення хворих медикаментами               

в амбулаторних умовах здійснюється за рахунок коштів фонду ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, за 2010 рік використано коштів в сумі 20 тис. грн., 

що становить на 1 постраждало 48,7 грн. за поточний період 2011 року 

витрати на амбулаторне лікування хворих  9 тис.грн  

Медикаментозне забезпечення здійснюється через аптеку №346. 

Виділяються кошти для зубопротезування. В 2010 році охоплено 

зубопротезуванням 4 чоловіки на суму 1700 грн. За І квартал 2011 року 

охоплено зубопротезуванням  5 чол. на суму 3050 грн. Виділені кошти на 

2011 рік використані. 

Деякі питання, які потребують вирішення щодо поліпшення стану 

здоров’я осіб, які постраждали внаслідок аварії на  ЧАЕС. 

Для поліпшення  медико-санітарної допомоги постраждалим внаслідок 

катастрофи на ЧАЕС  колегія вважає за доцільне: 

1. Взяти до відома інформацію «Про хід виконання міжгалузевої 

комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр (охорона здоров’я 

постраждалих у наслідок катастрофи на ЧАЕС)» 

2. Рекомендувати центральній районній лікарні (Мороз Л.М.), 

управлінню праці та соціального захисту населення (Бабченко Л.В.): 

2.1. Забезпечити належну координаційну роботу з питань медичного 

забезпечення громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС, особливу увагу 

звертаючи на плани спільної роботи. (Постійно). 

2.2. Забезпечити контроль за виконанням законодавчих актів, що 

регламентують надання медико-соціальної допомоги громадян, які 

постраждали внаслідок ЧАЕС. (Постійно). 

2.3. Забезпечити виконання щорічної програми заходів щодо організації 

медичного забезпечення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. (Щорічно). 

2.4. Забезпечити стовідсоткове оздоровлення підлеглих дітей в умовах 

санаторно-курортного лікування.(Щорічно). 

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

- забезпечити контроль за своєчасним та якісним рівнем диспансеризації 

постраждалого населення.(Постійно). 
 

 

 

Голова районної державної  

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

 

 

 


