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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної  

державної адміністрації, господарського активу району  

та Координаційної ради у справах дітей 
 

від 30 травня 2011 року 

 

1. Слухали: Про організацію та оздоровлення дітей влітку 2011 

року. 

Доповідає: Кузьоменський Олег Борисович, заступник голови 

райдержадміністрації 
 

Вирішили: 

Заслухавши та обговоривши інформацію про організацію та оздоровлення 

дітей влітку 2011 року, колегія та господарський актив району відмічає: 

         Відповідно до статистичних даних, станом на 1 січня 2010 року, кількість 

дітей віком від 7 до 17 років, які мешкають на території району становить 3 819 

осіб (станом на 1 січня 2009  – 3936 осіб). 

        За прогнозованими показниками у 2011 році різними формами 

оздоровлення та відпочинку планується охопити 2 674 дитини, що становить 70 

%  від загальної кількості дітей (у 2010 році – 61,5 %), а саме: 

- 100% оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, яких в районі налічується 62 дитини (у 2010 році – 91,2 %);  

- 1936 дітей, які належать до соціально незахищених категорій, що 

становитиме 81 %  від загальної кількості (у 2010 році – 60 %). 

З районного бюджету планується виділити кошти в сумі 162 тис. 610 грн. 

на утримання дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням на базі 22 

загальноосвітніх навчальних закладів (працюють з 30 травня по 17 червня 2011 

року). Роботою таборів буде охоплено 2 323 дитини з яких 1 190 – діти 

пільгових категорій. В закладах з денним перебуванням планується 

організувати гаряче харчування  з розрахунку 5 грн в день на одну дитину. 

З метою організованого та якісного проведення відпочинку дітей під час 

оздоровчої кампанії, відділом освіти проведено семінар для начальників 

дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням.  

З 2 по 10 червня 2011 року планується проведення конкурсу на кращу 

підготовку закладів освіти до відпочинку дітей. 

На санаторний режим роботи влітку 2011 року планується перевести 11 

дошкільних закладів, у яких виховується 534 дитини.  

З метою виховання у дітей любові до рідної землі, її природи, історії та 

культури, збагачення їх світогляду, подальшого розвитку активних форм 

туризму у навчальних закладах району, всебічного залучення учнівської молоді 
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до туристсько-краєзнавчої роботи, фізичного загартування учнів, заплановано 

провести 3 багатоденних  походи якими буде охоплено 55 учнів. 

Станом на 30 травня 2011 року в МДЦ «Артек» оздоровлено 3 дитини, 4 

дитини відпочиває зараз на ІV тематичній зміні (вартість путівки – 5 тис.грн),  

санаторно – курортним лікуванням – охоплено 50 чол. (в 2010 – 30 дітей). 

Оздоровлення дітей за кошти державного та обласного бюджетів буде 

здійснюватись в межах виділених квот для  району. 

     При формуванні районного бюджету на 2011 рік передбачені кошти на 

придбання путівок у заклади оздоровлення у розмірі 99,5 тис.грн., планується 

залучити 250 тис.грн.  позабюджетних коштів (у  2010 році  – 214,9 тис.грн.) 

За рахунок усіх джерел фінансування влітку 2011 року: Планується 

оздоровити 

 Всього 

дітей на 

території 

району 

(міста) 

7-17 

(відповідн

о до 

статистичн

их даних 

станом на 

01.01.10) 

Планується охопити 

оздоро

влення

м 

відпо

чинко

м 

Разом 

Загальний план 3 819 574 2 100 2 674 

у т.ч. планування оздоровлення дітей соціально незахищених категорій 

Дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (що мешкають на території) 

61 20 41 61 

з них: 

- вихованців ДБСТ 

    

- прийомних сімей 12 2 10 12 

- учнів ПТНЗ     

- вихованців інтернатних установ (районних, 

приватних, без урахування обласних), центрів 

соціально-психологічної реабілітації  

    

Дітей-інвалідів 62 24 25 49 

з них: 

-  інвалідів, які не здатні до самообслуговування 

    

Дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської 

катастрофи 

74 37 23 60 

Дітей з багатодітних  сімей 343 16 259 275 

з них: 

- дітей із сімей з трійнями 

    

- дітей із сімей, в яких виховується 10 і більше 

дітей 

    

Дітей з малозабезпечених сімей 14  14 14 

Талановитих і творчо обдарованих дітей 545 36 400 436 
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з них: 

- переможців міжнародних, всеукраїнських, 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіад 

9  8 8 

- переможців обласних олімпіад, конкурсів, 

фестивалів, змагань, спартакіад районного, 

міського та районного у м.Харкові рівнів;  

100  80 80 

- відмінників навчання 95 6 70 76 

- лідерів дитячих громадських організацій     

Дітей, що постраждали внаслідок стихійного лиха, 

техногенних аварій, катастроф 

    

Дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків 

на виробництві або під час виконання службових 

обов'язків 

1 1  1 

Бездоглядних та безпритульних дітей     

Дітей працівників агропромислового комплексу  та 

соціальної сфери села 

585 100 368 468 

Дітей, які перебувають на диспансерному обліку 719 100 472 572 

 

1.1. Із загальної кількості також планується оздоровити та охопити відпочинком 

 Всього 

дітей на 

території 

району 

(міста) 

7-17 років 

Планується охопити 

оздор

овлен

ням 

відпоч

инком 

Разом 

Дітей із сімей матерів-героїнь 1 1  1 

Дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

66  53 53 

Дітей з сімей, в яких один чи двоє батьків інваліди 62  50 50 

Дітей матерів-одиначок 154  123 123 

Під диспансерним наглядом у районі перебуває 1 110 дітей. З них: діти 

віком від 0 до 6 років - 62, діти шкільного віку – 1 048. Дітей-інвалідів 130 

чоловік.   

Оздоровлення дітей диспансерної групи у червні-серпні 2011 року 

передбачається: санаторно-курортним лікуванням – 40 дітей; стаціонарним 

лікуванням – 60 дітей; амбулаторним лікуванням з денним стаціонаром – 400 

дітей. 

Станом на 30.05.2011 отримали санаторно-курортне лікування  63 

дитини. 

З метою своєчасної підготовки та організаційного забезпечення 

повноцінного відпочинку, оздоровлення та лікування дітей, проведення 
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необхідної підготовчої роботи щодо відкриття оздоровчих закладів, 

забезпечення належних умов їх функціонування, колегія районної державної 

адміністрації  та господарський актив району вважають за необхідне:  

1. Начальнику фінансового управління Нетецькій В.І., тримати на 

постійному  та дієвому контролі фінансування оздоровчої кампанії. 

2. Головному лікарю райсанепідемстанції Поповичу О.А., при 

проведенні перевірок по підготовці роботи дитячих закладів відпочинку з 

денним перебуванням дітей, особливу увагу звертати на забезпечення таборів 

доброякісною питною водою і продуктами харчування.  

3. Начальнику відділу освіти Іващенко Л.М.: 

3.1.Для організації якісного та змістовного відпочинку дітей, при 

необхідності, додатково залучити спеціалістів з виховної роботи. 

3.2.Підготувати проект розпорядження про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей влітку 2011 року. 

(прийнято одноголосно) 
 

2. Слухали: .Про підсумки роботи з вивчення умов утримання та 

виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

які влаштовані до сімейних форм виховання. 

Доповідає: Синенко Галина Вікторівна, начальник служби у справах 

дітей райдержадміністрації. 

Вирішили: 

Заслухавши питання «Про підсумки роботи з вивчення умов утримання та 

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

влаштовані до сімейних форм виховання», колегія райдержадміністрації та 

господарський актив району відмічають: 

Станом на 30.05.2011 року на обліку служби у справах дітей перебуває 26 

дітей-сиріт та 75  дітей, позбавлених батьківського піклування, всього 101 

дитина. 

У сім’ях опікунів, піклувальників проживає 21 дитина-сирота, 45 дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

На території району створено 9 прийомних сімей, в яких виховується 15 

дітей у віці від 4 до 14 років. 

З початку п.р. було обстежено умови проживання та виховання 50 дітей, 

які перебувають під опікою та піклуванням та 15 дітей, які проживають у 

прийомних сім’ях. Житлово-побутові умови сімей добрі. Діти забезпечені 

одягом, взуттям відповідно до сезону, повноцінним харчуванням. Опікуни 

мають вплив на своїх підопічних. 

Разом з тим необхідно приділяти більше уваги координації роботи всіх 

відділів,  служб, установ, причетних до роботи з прийомними сім’ями. 

Активніше залучати дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, до участі в гуртках. Проводити своєчасне обстеження та 

лікування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації  та 

господарський актив району вважають за доцільне:  
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1.Інформацію про підсумки роботи з вивчення умов утримання та 

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

влаштовані до сімейних форм виховання взяти до відома. 
 

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

забезпечити: 

-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; 

-ефективний контроль за умовами утримання та виховання дітей, 

влаштованих до прийомних сімей, під опіку та піклування. 

-більше уваги процесу передачі дітей під опіку, піклування, особливо у 

випадках, коли у дитини є родичі. 

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

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

роботі. 

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

-роводити своєчасне обстеження та лікування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування ( 2 рази на рік)   

-забезпечити спостереження за станом здоров’я рідних дітей, які 

виховуються в прийомних сім’ях. 

5. Виконкомам сільських та селищних рад (головам опікунських та 

громадських рад) : 

-активізувати роботу громадських рад у справах дітей із прийомними 

сім’ями та сім’ями опікунів та піклувальників. 

-проводити роботу по збереженню житла та захисту майнових прав дітей , 

які втратили сімейне оточення.  

-до 0 1.07.2011 року 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). 

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

(Лебеденко А.В.): 

-забезпечити ефективний соціальний супровід прийомних сімей, сімей 

опікунів, піклувальників; 

-забезпечити  виявлення потреб дітей, влаштованих до прийомних сімей, 

під опіку та піклування. 

7. Підготувати проект розпорядження по даному питанню. 

 (прийнято одноголосно). 
 

3. Слухали в порядку контролю: Про стан виплати соціальних допомог, 

пенсій, аліментів дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування, які перебувають під  опікою, піклуванням, у прийомних 

сім’ях.  

Доповідає: Синенко Галина Вікторівна, начальник служби у справах 

дітей райдержадміністрації. 
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Вирішили: 

Заслухавши питання «Про стан  виплати соціальних допомог, пенсій, 

аліментів дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 

перебувають під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях», колегія 

райдержадміністрації та господарський актив району відмічає, що  станом на 

30.05.2011 року на обліку служби у справах дітей перебуває 26 дітей-сиріт та 

75  дітей, позбавлених батьківського піклування, всього 101 дитина. 

Службою у справах дітей контролюються виплати аліментів, пенсій, 

соціальних допомог, майже всі діти-сироти та діти,один з батьків яких 

помер, отримують пенсію за померлого годувальника. 100 відсотково (66 

дітей) виплачується допомога дітям, які знаходяться під опікою чи 

піклуванням.  

Разом з тим слід зауважити на недоліки в роботі, а саме: 2 дитини не 

отримують  допомоги, переважна більшість батьків аліментів не сплачують, 

на початок квітня виникла заборгованість з виплатами по прийомній сім’ї 

створеній з початку року. 

Враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації  та 

господарський актив району вирішили:  

1.Інформацію про стан виплати соціальних допомог, пенсій, аліментів 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 

перебувають під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях,  взяти до відома. 

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

2.1. Спільно з органами опіки та піклування провести роботу щодо 

надання консультацій опікунам та піклувальникам з питання виплат пенсій, 

соціальних допомог, аліментів на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування  у 2011 році.  

2.2. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на соціально-правовий 

захист дітей району згідно з діючим законодавством.    

2.3. Забезпечити контроль за виплатами пенсій, соціальних допомог, 

аліментів на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. 

2.4. Спільно з управлінням праці та соціального захисту населення 

проводити роботу щодо своєчасної виплати  державної соціальної допомоги 

на прийомних дітей та грошового забезпечення прийомним батькам.  

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 
 

(прийнято одноголосно) 
 

4. Слухалив порядку контролю: Про  хід виконання міжгалузевої  

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

цукровий діабет). 

Доповідає: Мороз Людмила Миколаївна, головний лікар центральної 

районної лікарні. 

Вирішили: 

Заслухавши інформацію головного лікаря центральної районної лікарні, 

колегія райдержадміністрації та господарський актив району відмічає, що на 
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виконання Національної програми „Цукровий діабет” в районі розроблені 

відповідні заходи на період 2010-2013 роки. 

Виконання районних заходів розглядається на медичних радах,  

засіданні Координаційної ради з питань охорони здоров"я  та медичної 

допомоги населенню району.  

У районі створений комп’ютерний реєстр хворих  на цукровий діабет. 

Всього обліковується 877 чоловік хворих на цукровий діабет,що становить  

2,5% від населення району із них 123 чоловіка інсулінозалежні (13,4 % від 

всіх хворих цукровим діабетом), в тому числі 3 дітей, 1 підліток. Показник 

поширеності цукрового діабету серед населення району становить 2470 на 

100 тис. населення (в тому числі серед дорослого населення 3150,7, показник 

по Україні 3111,3).  

     З метою раннього виявлення хворих цукровим діабетом, зниження 

рівня захворюваності на цукровий діабет та зменшення кількості ускладнень, 

що призводять до інвалідності та смертності в усіх лікувально-

профілактичних закладах району організовані глюкозурічні пункти, в яких 

обстежено в 2010 році 21312 осіб, за поточний період 2011 року - 

6640чоловік (22% від дорослого населення району). В 2010 році при 

профілактичних оглядах було виявлено 83   хворих на цукровий діабет, за 3 

місяці 2011 року 19 хворих. Показник вперше виявлених хворих за 2010 рік 

на цукровий діабет  становить серед дорослого населення 280,9 (показник по 

Україні  296,9).  

За 2010 рік отримано препаратів інсуліну на загальну суму  294,3 

тис.грн.(з районного бюджету 16.5 тис.грн).  Поставки інсулінів за термінами 

здійснювалися березень, серпень, вересень, листопад. В 2011році в березні 

місяці отримано препаратів інсуліну на 124,5тис.грн. Станом на 20.05.11 року 

всі хворі на цукровий діабет інсулінами забезпечені в повному обсязі до 

1.06.11р. 

Заявки на закупівлю різних видів інсуліну формуються згідно реєстру та 

індивідуально для кожного хворого. 

Пероральними цукрознижувальними препаратами за рахунок 

централізованих поставок хворі не забезпечуються.   

У хворих на цукровий діабет виявлено 272 ускладнення, що становить  

28,4% від хворих на цукровий діабет, із них в структурі  ретинопатія – 179 

(71,8%), нефропатія – 49 (19%).  Ампутацій з приводу діабетичної гангрени в 

2010 -2011роках не було. 

З метою запобігання втрати працездатності ,зниження гострих та 

хронічних ускладнень цукрового діабету хворі направляються в 

спеціалізовані заклади для діагностики та лікування. Всі вперше виявленні 
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хворі та хворі інсулінозалежні консультуються в ОКЛ та інституті 

ендокринології. 

Проліковано в стаціонарах обласних закладів 41 чоловік,  в стаціонарах 

району -  52 чоловік, лікувались хворі в денних стаціонарах та стаціонарах 

вдома – 80 чоловік. 

В лікувально-профілактичних закладах району впроваджені стандарти 

надання медичної допомоги, протоколи надання медичної допомоги мають 

усі заклади району.  

Разом з тим вийшли на інвалідність в 2010 році 9  чоловік, в 2011 році 6 

чоловік. Всього хворих, які мають інвалідність - 35 чол.; необхідно 

ефективніше використовувати лабораторне обладнання для діагностики  

цукрового діабету в сільських медичних закладах, приділити увагу  

профілактичній роботі та навчанню самоконтролю хворих. 

Для забезпечення вирішення проблемних питань колегія 

райдержадміністрації та господарський актив району вважає за необхідне: 

1.Головному лікарю району центральної районної лікарні Мороз Л.М.: 

1.1.Продовжити оновлення реєстру хворих на цукровий діабет. 

1.2.Забезпечити подальше відпрацювання обсягів надання медичної 

допомоги відповідно до сучасних стандартів, відпрацювання координації та 

взаємодії закладів різних рівнів підпорядкування та медичних працівників 

усіх ланок. 

1.3. Відпрацювати питання  постійного  навчання самоконтролю хворих 

на цукровий діабет. 

1.4. Активізувати роботу серед населення району з питань профілактики 

захворювань на  цукровий діабет 

1.5.Забезпечити безперебійне функціонування медичного обладнання 

для діагностики та впровадження обстеження рівня глюкозильованого 

гемоглобіну у хворих на цукровий діабет.  

1.6.Укомплектовати глюкометром ендокринологічний кабінет ЦРЛ. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

(прийнято одноголосно) 

 
 

Голова районної державної  

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

 


