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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної  

державної адміністрації та господарського активу району  
 

від 30 червня 2011 року 

 
 

1. Слухали: Про хід виконання районної програми «Молодь 

Нововодолажчини на 2009-2015 роки» за 2010 рік та І півріччя 2011 року. 

Доповідає: Іващенко Лілія Миколаївна, начальник відділу освіти 

райдержадміністрації.  

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши хід виконання районної програми 

„Молодь Нововодолажчини” на 2009-2015 роки, колегія районної державної 

адміністрації відмічає, що з метою формування у підростаючого покоління 

позитивної мотивації для інтелектуального самовдосконалення, соціальної 

активності, почуття патріотизму, ціннісного ставлення до культури, 

мистецтва, до людини, до праці, до природи в районі проводиться відповідна 

робота. 

Вихованці закладів району беруть участь в обласних, Всеукраїнських, 

Міжнародних заходах творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: 

пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, 

пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що 

організовуються у позакласний час. 

На виконання програми в загальноосвітніх навчальних закладах району 

проводиться: 

-пошукова робота щодо вивчення маловідомих сторінок Великої 

Вітчизняної війни; 

 екскурсії до спортивно-оздоровчих центрів; 

 культпоходи до театрів, цирку, кінотеатрів; 

 екскурсії до планетарію, музеїв;  

 оглядові екскурсії по містах Харкову, Полтаві, Києву; 

 екскурсії на підприємства; 

 районний етап конкурсу "Тато, мама, я – Українська сім’я"; 

 районні конкурси "Історія сіл Нововодолажчини", "Видатні люди 

Нововодолажчини"; 

 районні краєзнавчі походи; 

 мистецько-інформаційні заході щодо правової освіти молоді, 

профілактики ВІЛ-СНІДу, наркоманії, злочинності. 

Учнівська молодь бере участь: 

 в акції «Молодь обирає здоровий спосіб життя»;  

 в акціях "Милосердя", "Почуйте всі";  

 в акції "Екологічні проблеми Нововодолажчини"; 
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 у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-спортивній грі "Сокіл", 

("Джура"),  

 у Всеукраїнській грі-випробуванні «Котигорошко»; 

 у Всеукраїнських, обласних спортивних змаганнях з різних видів 

спорту. 

На заняттях Школи лідерів учителі-радники та практичні психологи 

розвивають творчу активність, формують вміння аналізувати, вирішувати 

конфлікти, ефективно спілкуватися з однолітками (працюють один раз на 

місяць при БДЮТ та у ЗНЗ). 

Для координації діяльності учнівських організацій ЗНЗ району, 

виховання учнів-лідерів створена районна рада старшокласників «МОДЕМ». 

Разом з тим, для поліпшення роботи щодо формування у підростаючого 

покоління соціальної активності виникає потреба у більш тісній взаємодії 

батьків, вчителів, громадськості та створення відповідних умов для 

формування активної життєвої позиції учнів в умовах навчального закладу. 

Залишається проблема матеріального забезпечення, не фінансується 

стаття витрат на участь молоді у заходах будь-якого рівня. Для цього 

використовуються тільки батьківські кошти. Відсутні гуртки військово-

патріотичного спрямування. 

Виходячи із зазначеного вище, колегія районної державної адміністрації 

вирішила: 

1. Інформацію про хід виконання районної програми „Молодь 

Нововодолажчини” Нововодолазького району на 2009-2015 роки взяти до 

відома. 

2.Начальнику відділу освіти райдержадміністрації Іващенко Л.М.: 

2.1.Сприяти створенню гуртків військово-патріотичного спрямування. 

2.2.Продовжити роботу щодо збільшення мережі позашкільних закладів у 

сільській місцевості. 

2.3.Створювати умови щодо організації навчання лідерів районної ради 

старшокласників «МОДЕМ». 

2.4.Сприяти проведенню зльотів лідерів районної ради старшокласників 

«МОДЕМ». 

3. Начальнику фінансового управління Нетецькій В.І. щорічно під час 

формування районного бюджету передбачати кошти на здійснення заходів 

програми, виходячи з реальних можливостей бюджету. 
 

 (прийнято одноголосно). 
 

2. Слухали:  Про стан виконавської дисципліни в управліннях, відділах, 

секторах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації за І 

півріччя 2011 року. 

Доповідає: Кулик Ірина Олександрівна, завідуюча сектором контролю 

апарату райдержадміністрації. 
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Вирішили: 

       Заслухавши та обговоривши питання про стан виконавської дисципліни в 

управліннях, відділах, секторах та інших структурних підрозділах 

райдержадміністрації, колегія відмічає, що заходи райдержадміністрації 

щодо зміцнення виконавської дисципліни, в цілому відповідають вимогам 

Указу Президента України від 19 лютого 2002 року № 155/2002 “ Про 

порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, 

розпоряджень і доручень Президента України ” (із змінами). 

       Відповідно до Положення про сектор контролю апарату Нововодолазької 

районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 04 травня 2011 року № 245, сектором контролю 

проведено аналіз виконання актів і доручень Президента України, Кабінету 

Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, 

розпоряджень і доручень голови та заступників голови обласної державної 

адміністрації за І півріччя 2011 року.       

         Протягом І півріччя 2011 року головою райдержадміністрації було взято 

на контроль 386 документів, з них: 

№ п/п Найменування документу І півріччя 

2010 року 

І півріччя 

2011 року 

+ 2011 до 2010 

1 Розпорядження голови ОДА 19 30 11 

2 Доручення голови і заступників 

голови ОДА 

30 43 13 

3 Листи та інші документи ОДА 168 142 -26 

4 Розпорядження голови РДА 13 1 -12 

5 Доручення голови і заступників 

голови РДА 

9 27 18 

6 Інших документів 137 143 6 

 Всього: 376 386 10 

     За звітний період було знято з контролю, як виконані або такі, що 

втратили чинність 158 документів: 

а) по видам контрольних документів: 

№ 

п/п 

Вид контрольного 

документу 

Виконано 

документів на 

протязі  року 

Кількість 

документів, 

виконаних з 

порушенням 

Кількість 

документів, не 

виконаних 

у визначений 
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термінів термін 

1 2 3 4 5 

1. Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

 

7 

 

0 

 

1 

2. Доручення голови та 

заступників голови 

облдержадміністрації 

12 0 0 

3. Листи та інші документи 

облдержадміністрації 

 

61 

 

0 

 

0 

4. Розпорядження голови 

райдержадміністрації 

2 0 0 

5. Доручення голови та 

заступників голови  

райдержадміністрації 

 

13 

 

0 

 

0 

6. Інші документи 63 0 0 

 Всього: 158 0 1 

б) виконання контрольних документів управліннями і відділами 

райдержадміністрації та іншими підрозділами,  яким було надані документи 

на виконання у  І півріччі 2011 року: 

№ 

п/п 

 

 

Виконавці 

Виконано документів та окремих 

завдань, передбачених ними 

Не виконано 

у визначений 

термін 
всього своєчасно З 

порушенням 

контрольног

о терміну 

1 2 3 4 5 6 

1 Управління праці та соц. 

захисту населення 

101 101 - - 

2 Фінансове управління 68 68 - - 

3 Управління економіки 366 366 - - 

4 Управління агропромислового 

розвитку 

30 30  

- 

 

- 
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5 Загальний відділ 27 27 - - 

6 Відділ орг.-кадрової роботи 95 95 - - 

7 Відділ Держкомзему у 

Нововодолазькому районі 

37 36 - 1 

8 Відділ фінансово-

господарського забезпечення 

2 2 - - 

9 Сектор контролю 25 25 - - 

10 Відділ з питань НС  55 55 - - 

11 Відділ архітектури 20 20 - - 

12 Відділ освіти 36 36 - - 

13 Відділ культури та туризму 10 10 - - 

14 Відділ  фіз. культ. та спорту 8 8 - - 

15 Відділ Державного Реєстру 

виборців 

2 2 - - 

16 Відділ у справах сім’ї та молоді 17 17   

17 Юридичний відділ 24 24 - - 

19 Сектор взаємодії з 

правоохоронними органами, 

оборонної, мобілізаційної та 

режимно-секретної роботи 

27 27  

- 

 

- 

20 Служба у справах дітей 16 16 - - 

21 Адміністратор 19 19 - - 

22 Державний реєстратор 3 3 - - 

23 Нововодолазька ЦРЛ 9 9 - - 

24 Нововодолазька районна СЕС 3 3 - - 

25 Держслужба ветмедицини 5 5 - - 

 Всього: 1005 1004 - 1 

    Станом на 30 червня 2011 року на контролі районної державної 

адміністрації  213 документів, а саме: 

- 49 розпоряджень голови облдержадміністрації; 

- 41 доручення голови і заступників голови облдержадміністрації; 

- 66 листів та інших документів облдержадміністрації; 
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- 36 документів інших державних органів, які мають контрольні строки.               

     З метою недопущення порушень термінів виконання документів, сектором 

контролю: 

- щомісячно проводиться аналіз стану виконавської дисципліни; 

-надаються щотижневі нагадування заступникам голови 

райдержадміністрації, начальникам управлінь, відділів та секторів 

райдержадміністрації щодо термінів виконання контрольних документів; 

-додатково здійснюється нагадування про терміни виконання документів 

у телефонному режимі . 

        Для удосконалення організації контролю та покращення виконавської 

дисципліни в І півріччі 2011 року на засіданнях колегій райдержадміністрації 

було заслухано виконання 4 районних програм та 6 розпоряджень голови 

облдержадміністрації. 

        З метою надання методичної та практичної допомоги управлінням, 

відділам і структурним підрозділам райдержадміністрації сектором контролю 

заплановано на ІІ півріччя 2011 року проведення семінару про поліпшення 

роботи з контрольними документами. 

Разом з тим у І півріччі 2011 року було допущене невиконання 1 

контрольного документа. На виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 02.02.11 р. № 641, за систематичне порушення 

виконавської дисципліни, підготоване подання до Головного управління 

Держкомзему у Харківській області щодо відповідності займаній посаді в.о. 

начальника відділу Держкомзему у Нововодолазькому районі Дарій Н.А.  

       Головою райдержадміністрації особисто виносяться попередження та 

проводяться особисті розмови з порушниками.  

        Проаналізувавши та обговоривши стан виконавської дисципліни та 

організації виконання завдань, визначених контрольними документами, 

колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Заступникам голови районної державної адміністрації: 

1.1. Посилити вимоги до керівників структурних підрозділів 

райдержадміністрації щодо підвищення рівня виконавської дисципліни, 

здійснення постійного контролю за дотриманням вимог Регламенту районної 

державної адміністрації та Інструкції з питань діловодства в районній 

державній адміністрації при підготовці проектів розпоряджень, доручень 

голови районної державної адміністрації. 

2.1. Звернути увагу керівників структурних підрозділів районної 

державної адміністрації на їх персональну відповідальність за стан роботи з 

контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами і 

дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та 

райдержадміністрації, листів та інших документів структурних підрозділів, 

посадових осіб облдержадміністрації. 
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2. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації: 

2.1. При підготовці проектів розпоряджень і доручень голови 

райдержадміністрації неухильно дотримуватися вимог Регламенту районної 

державної адміністрації та Інструкції з питань діловодства в районній 

державній адміністрації, інших регламентуючих документів, зокрема, в 

частині порядку внесення та розгляду проектів розпоряджень і доручень 

голови районної державної адміністрації, виконання основних правил роботи 

з документами. 

2.2. Взяти під особистий контроль своєчасність та якість виконання 

контрольних документів. 

2.3. Систематично аналізувати стан роботи з контрольними 

документами, посиливши вимоги до підлеглих, що допустили порушення 

термінів або низьку якість виконання поставлених завдань. 

3. В.о. начальника відділу Держкомзему у Нововодолазькому районі: 

3.1. Звернути увагу на недостатній рівень дисципліни по виконанню 

контрольних документів. 

3.2. Забезпечити недопущення порушень виконавської дисципліни з 

метою запобігання застосуванню заходів дисциплінарного впливу. 

4. Сектору контролю апарату райдержадміністрації: 

4.1. Провести протягом другого півріччя поточного року семінари-

наради з керівниками та відповідальними працівниками управлінь, відділів та 

інших структурних підрозділів райдержадміністрації по вивченню 

документів, що регламентують ведення діловодства, порядок організації та 

здійснення контролю за виконанням контрольних документів. 

4.2. Вжити заходи щодо вдосконалення контролю та підвищення 

рівня виконавської дисципліни. 

4.3.  Підготувати проект розпорядження про стан виконавської 

дисципліни в управліннях, відділах, секторах та інших структурних 

підрозділах райдержадміністрації 
 

(прийнято одноголосно). 
 

3. Слухали: Про стан справ у галузі тваринництва в 

сільськогосподарських підприємствах і  господарствах населення 

району.  

Доповідає: Руднєв Олексій Онисимович, перший заступник голови 

райдержадміністрації. 

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши стан справ у тваринництві, колегія 

відмічає, що протягом перших 5 місяців 2011 року в сільськогосподарських 

підприємствах району забезпечено зростання чисельності поголів’я корів на 

4 % проти аналогічного періоду минулого року, свиней на 140 %, 

виробництво молока на 30 %, яєць на 15 %. 
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В господарствах району ведуться реконструкції та будівництво 

тваринницьких приміщень, а саме в ТОВ «Дельта» ведеться будівництво для 

утримання корів з подальшою установкою сучасного молочного обладнання 

на 450 голів, реконструкція  приміщень для утримання свиней загальним 

поголів»ям 24 тис в ПП «АФ Світанок» , будівництво нового забійного цеху 

для птиці в ТОВ ПП «Просяне» та реконструкція приміщень для утримання 

свиней в ТОВ «Європіг». Всі  тваринницькі господарства району  на даний 

час проводять поточні та капітальні ремонти  тваринницьких приміщень  для  

забезпечення  гідної зимівлі худоби в осінньо-зимовий період 2011-2012 

років.  

Продуктивність молочного стада в господарствах району склалось 

наступним чином: надій  на 1 фуражну корову по середньому поголів’ю 

складає 1628 кг, що на 16 % більше ніж в минулому році. Кращих показників 

досягли такі господарства як: ТОВ «Дельта», збільшено надій на 844 кг або 

на 76 %; СТОВ «Рассвет» на 485 кг або на 44 %,  

На одну курку несучку одержано 125 шт. яєць, або на 2 % більше 

показника минулого року.  

Середньодобові прирости великої рогатої худоби по району склали 410 

гр, або на 12 % більше ніж в минулому році, свиней 276 гр, або на 36 % 

більше проти минулого року.     

У молочному скотарстві  збільшився валовий надій на 1 фуражну 

корову по середньому поголів»ю на 228 кг або на 16 % більше ніж в 

минулому році. Валовий надій за 5 місяців  склав 1267 тн, що на 295 тн 

більше проти аналогічного періоду минулого року. Кращих показників 

досягли такі господарства як: ТОВ «Дельта», збільшено надій на 844 кг або 

на 76 %; СТОВ «Рассвет» на 485 кг або на 44 %. 
 

Разом з тим в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

спостерігається спад поголів’я ВРХ: Липкуватівський аграрний коледж - 79 

голови, ПП «АФ Світанок» - 73 голови, СТОВ «Рассвет» - 66 (з початк року 

господарства збільшили чисельність поголів’я ВРХ на 233 голови,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

дійна череда до початку року збільшилася на 12 голів, або на 1 %). 

         Допустили спад  виробництва м’яса  господарства: ТОВ «Дельта» на 21 

тн менше проти аналогічного періоду минулого року, СПрАТ «Охоче»- на 26 

тн, ТОВ ПП «Просяне» - на 105 тн. Взагалі дане підприємство припинило 

вирощування м’яса бройлерів, в зв»язку з реконструкцією та будівництвом 

забійного цеху. 

Проблемою залишається організація підготовки первісток до 

розтелення та роздою. В більшості господарств цією роботою практично 

ніхто не займається. В результаті чого продуктивність первісток дуже низька. 
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 Так з початку року в основне стадо введено тільки 103 голови 

первісток, що менше на 98 голів чим в минулому році і становить 11 голів на 

100 корів. Зменшення допустили  «Липкуавтівський аграрний коледж» – 25 

голов, СТОВ «Рассвет» - 56 голов. 

         Недостатньою є робота ветеринарної медицини: забезпечення стійкого 

благополуччя та охорона території від інфекційних хвороб тварин, 

організація профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи, визначення  

якості харчових продуктів і сировини тваринного походження. 

Враховуючи вищезгадане та з метою забезпечення своєчасного та 

успішного виконання сільськогосподарськими підприємствами району 

«Програми стабілізації та розвитку тваринництва в господарствах району на 

період 2010-2015 років «  колегія вважає за необхідне: 

          1.Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації 

(Ляшенко А.Г.): 

         1.1. Сприяти стабілізації і нарощування поголів’я  корів молочного 

напряму продуктивності, рекомендувати сільськогосподарським 

підприємствам до кінця 2011 року збільшити поголів’я ВРХ на 250 голів, в 

тому числі корів на 114 голів, за рахунок закупівлі телиць в особистих 

господарствах населення згідно доручення Прем’єр- міністра України  М.Я. 

Азарова від 31.01.11 року № 3852/1/1-11. 

          1.2. Проводити роботу по залученню інвестицій, кредитних ресурсів 

для проведення реконструкції та будівництва сучасних тваринницьких 

комплексів, здатних забезпечити виробництво високоякісної 

конкурентоспроможної продукції.  

         1.3.Сприяти виділенню сільськогосподарським підприємствам 

земельних ділянок для будівництва тваринницьких ферм та відповідної 

інфраструктури, а також пасовищ і сінокосів. 

          1.4.На виконання листа Міністерства аграрної політики та 

продовольства України та з метою забезпечення у повному обсязі населення 

територіальних громад сільськогосподарською продукцією та продуктами її 

переробки надавати рекомендації щодо укладання договорів контрактації 

сільськогосподарської продукції сільськогосподарським  виробникам з  

сільськими головами.  

           1.5. Продовжувати роботу по створенню мережі заготівельних пунктів 

по закупівлі в особистих господарствах населення молока, м’яса та іншої 

тваринницької продукції, сервісних пунктів ветеринарного забезпечення, 

надання послуг по штучному осіменінню маточного поголів’я худоби. 
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          1.6. Своєчасно доводити до сільськогосподарських товаровиробників 

«Порядк використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розвитку тваринництва», розмірів бюджетної тваринницької дотації і 

введення їх в дію часткового відшкодування. 

          2. Районному управлінню ветеринарної медицини в Нововодолазькому 

районі (Бондаренко П.М.), Нововодолазькій районній санітарно-

епідемілогічній станції (Попович О.А.) посилити державний контроль  та 

нагляд за роботою м’ясопереробних підприємств, визначення каналів 

надходження м’ясної сировини, із якого виробляється готова м’ясна 

продукція, виконання ними ветеринарно-санітарних вимог у процесі 

виробництва, вимог стандартів, технічних умов та інших нормативних 

документів, пов’язаних з якістю і сертифікацією готових продуктів. 

           3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації 

(Ляшенко А.Г.) спільно з районним управлінням ветеринарної медицини в 

Нововодолазькому районі (Бондаренко П.М.) встановити контроль: 

          3.1.За відтворенням маточного стада сільськогосподарських тварин, 

використання в осіміненні та паруванні худоби тільки атестованих у 

встановленому порядку та допущених до відтворення плідників вищої 

(генетичної) якості, не допускати для парування плідників невідомого 

походження. 

            3.2. За дотриманням суб’єктами господарювання вимог ідентифікації і 

реєстрації сільськогосподарських тварин . 

4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації 

(Ляшенко А.Г.) підготувати проект розпорядження по даному питанню. 

(прийнято одноголосно) 
 

4. Слухали в порядку інформації:  Про  хід виконання пріоритетних 

напрямків. 

Інформує: Кузьоменський Олег Борисович, заступник голови 

райдержадміністрації.  

Вирішили: 

Інформацію про хід виконання пріоритетних напрямків роботи 

райдержадміністрації на 2011 рік взяти до відома. 

(прийнято одноголосно). 
 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                            С.О. Ротач 

 


