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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної  

державної адміністрації та господарського активу району  

від 25 липня 2011 року 
 

1. Слухали: Про додержання вимог антикорупційного законодавства у 

райдержадміністрації за І півріччя 2011 року. 

Доповідає: Шевченко Олександр Іванович, завідуючий сектору взаємодії  

з правоохоронними органами, мобілізаційної та режимно-секретної роботи 

апарату райдержадміністрації.  

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши хід виконання вимог Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення», указів Президента України та постанов Кабінету 

Міністрів із вказаного питання колегія райдержадміністрації та 

господарський актив району відмічає: 

Районною державною адміністрацією згідно чинного законодавства 

запроваджена дієва система заходів, спрямованих на профілактику 

корупційних проявів серед державних службовців районної державної 

адміністрації.  

Протягом півріччя керівництво районної державної адміністрації та 

державні службовці всіх рівнів керувалися вимогами Законів України «Про 

державну службу» (1993), «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» (2001), указами Президента України, постановами 

Кабінету Міністрів України, а також Кримінальним кодексом Україна та 

Кодексом України «Про адміністративні порушення». 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 

відповідно до покладених на нього завдань сприяє виконанню 

управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами 

райдержадміністрації зазначених законодавчих актів, розпоряджень голів 

обласної та районної державної адміністрації з питань додержання вимог 

антикорупційного законодавства, в також організовує забезпечення 

діяльності Ради протидії злочинності і корупції при райдержадміністрації. 

З метою подальшого забезпечення дотримання вимог 

антикорупційного законодавства в управліннях, відділах та інших 

структурних підрозділах колегія райдержадміністрації колегія 

райдержадміністрації та господарський актив району вважають за 

необхідне:  

1. Довідку «Про стан виконання антикорупційного законодавства в 

районній державній адміністрації» направити управлінням, відділам та 

іншим структурним підрозділам райдержадміністрації для вжиття 

відповідних заходів. 



2 
 

2. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів райдержадміністрації: 

2.1. Проводити серед державних службовців системну, 

цілеспрямовану, роз’яснювальну роботу про запобігання проявам корупції. 

2.2. При проведенні навчань щодо вивчення нового 

антикорупційного законодавства залучати керівників правоохоронних 

органів району та фахівців Харківського регіонального інституту 

державного управління при Президентові України. 

2.3. Проводити неухильний контроль щодо дотримання державними 

службовцями обмежень, встановлених чинним законодавством.  

3. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи підготувати проект 

розпорядження голови райдержадміністрації по даному питанню. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Руднєва О.О. 

 (прийнято одноголосно). 

2. Слухали: Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я за І 

півріччя 2011 року.  

Доповідає: Мороз Людмила Миколаївна, головний лікар центральної 

районної лікарні.  

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши підсумки діяльності галузі охорони 

здоров’я за 1 півріччя 2011року, колегія райдержадміністрації та 

господарський актив району відзначає, що робота закладів району була 

спрямована на реалізацію завдань, які передбачають підвищення доступності 

медичної допомоги для кожного мешканця району,збереження досягнутого 

потенціалу медичного обслуговування 

З 1 січня 2011 року фінансування всіх закладів охорони здоров’я  

проводиться з районного бюджету. Всі приміщення закладів охорони 

здоров’я первинної медико-санітарної ланки передано/прийнято в оренду 

Нововодолазькій ЦРЛ.    

У Нововодолазькому районі  35 закладів охорони здоров'я  із них 34 

заклади функціонують в сільській місцевості, які є структурними 

підрозділами ЦРЛ. 

Фінансування галузі охорона здоров’я Нововодолазького району за І 

півріччя 2011 року становить 8818,7 тис. грн. (на 1 мешканця 248,5грн), що 

на 176,4 тис. грн. або на 2,04% більше в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. Крім того кошти спеціального фонду бюджету становлять 

789,2 тис. грн. в тому числі: 160,4  тис. грн. – власні надходження, 628,8 тис. 

грн. – поставки за рахунок Державного та обласного бюджетів в тому числі 

препаратів інсуліну на загальну суму  220,1 тис. грн. 
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Середня заробітна плата одного працюючого становить 1584,90 грн., за 

аналогічний період минулого року – 1476,17 грн.  

Вартість 1 ліжко-дня  на медикаменти – 3,28 грн. проти 2,73 грн. за 2010 

рік (середньообласний показник – 13,90 грн). 

Вартість 1 ліжко/дня  по харчуванню – 4,80 грн. проти 3,77 грн. за 

аналогічний період минулого року (середньообласний показник – 8,63 грн).  

Вартість 1 амбулаторно-поліклінічного відвідування – 0,62 грн. проти 

0,37 грн. за аналогічний період минулого року (середньообласний показник – 

0,69 грн). 

Вартість 1 виклику швидкої допомоги – 4,04 грн. проти 2,73 грн. за 

минулий рік (середньообласний показник – 2,87 грн) 

Для лікування туберкульозу, цукрового діабету та розсіяного склерозу 

використано 215,0 тис. грн. коштів Державного бюджету.  

З метою забезпечення пільгового контингенту окремими видами 

медичної допомоги в районі створені реєстри хворих: 

- хворих, які потребують зубопротезування на пільгових умовах – 322 

ветерана війни та 1087 осіб  діти війни ; 

- хворих по забезпеченню слухопротезуванням реєстр на 2011р.-101чол.; 

- хворих, які потребують оперативного лікування катаракти - 60чол.; 

- пільгові контингенти по забезпеченню  ендопротезами -21чол. 

- реєстр хворих на цукровий діабет  - 897чол.. 

Відповідно до програми „Здоров'я Слобожанщини” в 2011році 

забезпечені слуховими апаратами 46 інвалідів та ветеранів Великої 

Вітчизняної війни.  

За рахунок бюджетних коштів придбано обладнання на 110,6 тис. грн. 

(4 електрокардіографа – 58,8 тис. грн, аналізатор біохімічний 

фотометричний  – 30,9 тис. грн,  центрифуга лабораторна медична – 6,1 тис. 

грн, 2 бінокулярних мікроскопа - 10,0 тис. грн, компресор для стоматології 

– 4,8 тис. грн.). 

За поточний період 2011 року у відділенні швидкої допомоги 

встановлена система навігаційного моніторингу,  контролю та зв’язку служби 

швидкої медичної допомоги. 

В поточному році всі ФАПи забезпечені сумками з набором 

медінструментів.  На 11 фельдшерсько-акушерських пунктах встановлені та 

використовуюся дистанційна  системи «Телекард»  

Здійснюється виготовлення проектно-кошторисної документації  у 

зв’язку з запланованим будівництвом сільської лікарської амбулаторії в с. 

Ватутіно  

В закладах охорони здоров'я проводиться робота по ремонту приміщень, 

систем опалення. 
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Разом з тим залишається ряд проблемних питань, що потребують 

вирішення. 

Дані інвентаризації свідчать про незадовільне забезпечення медичним 

обладнанням як ЦРЛ так і закладів сільської мережі. Є проблеми з 

діагностичним обладнанням по ЦРЛ, недостатня кількість холодильників. 

Бюджетні можливості не задовольняють сьогодні повною мірою 

забезпечити безоплатно лікарськими засобами пільгової категорії населення, 

Сьогодні в районі пільгового контингенту 9 тис. чоловік до яких входять: 

інваліди війни, інваліди загального захворювання, діти до 3 років, діти  з 

багатодітних сімей, хворі на бронхіальну астму, епілепсію, психічні, 

неврологічні захворювання та інші.  

Вартість лікування в розрахунку на 1 чоловіка пільгового контингенту 

(виключно діти хворі на фенілкетонурію) 8,5 грн., (без дітей хворих на 

фенілкетонурію) вартість лікування 1грн. 

На протязі 2011 року район вкрай недостатньо  забезпечений вакцинами 

для проведення імунопрофілактики серед дітей та дорослого населення. 

В зв’язку з відсутністю державних надходжень туберкуліна для 

проведення туберкулінодіагностики серед дітей, використано кошти 

районного бюджету в сумі 24,4тис.грн.   

Проблемою залишається забезпечення сільських амбулаторій лікарями, 

які б постійно проживали в населених пунктах, де знаходяться амбулаторії.   

На 76,9 % забезпечені сільські заклади охорони здоров’я санітарним 

автотранспортом . Не забезпечені автотранспортом 3 амбулаторії сімейного 

лікаря, які були відкриті на базі амбулаторій (Староводолазька, 

Липкуватівська, Мелихівська). Немає можливості провести ЕКГ обстеження 

в  Рокитненській АЗПСМ, Староводолазькій АЗПСМ- відсутнє обладнання.  

Завдання, які сьогодні стоять перед галуззю охорони здоров'я постійно 

ускладнюються через погіршення демографічної ситуації. 

Зберігається тенденція до збільшення показників захворюваності 

населення за такими основними видами хвороб: системи кровообігу, нервової 

системи, ендокринної системи. Поширеність захворювань серед населення 

району перевищує республіканські показники.  

Для забезпечення вирішення проблемних питань галузі охорони здоров'я 

району колегія райдержадміністрації та господарський актив району 

вважають за необхідне: 

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

1.1.Забезпечити контроль за використанням державних коштів, які 

виділяються під державні  програми. 

1.2.Активізувати роботу по залученню позабюджетних коштів. 
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1.3.Вжити заходів щодо укомплектування лікарями закладів охорони 

здоров’я  сільської  місцевості. 

1.4.Забезпечити належний рівень диспансеризації хворих включених до 

реєстрів відповідно до програми „Здоров'я Слобожанщини”. 

1.5.Забезпечити контроль за проведенням  поточних ремонтів приміщень 

закладів  охорони здоров'я  та підготовку їх до роботи в осінньо- зимовий 

період 2011-2012 рр. 

1.6.Вирішити питання про забезпечення холодильниками закладів 

первинної ланки охорони здоров’я. 

1.7.Забезпечити контроль за проведенням будівельних робіт лікарської 

амбулаторії с. Ватутіно. 

1.8.Забезпечити проведення оптимізації мережі. 

2.Запропонувати головному державному санітарному лікарю  району 

Поповичу О.А.: 

2.1.Посилити контроль за дотриманням термінів проходження   

флюорографічного обстеження населенням району та працівниками окремих 

професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних 

хвороб; 

2.2. Активно застосовувати адміністративні санкції до роботодавців, які 

не контролюють обов’язковий профілактичний огляд працюючих осіб, 

передбачений чинним законодавством. 

3. Рекомендувати: 

3.1.Сільським, селищним головам максимально сприяти проведенню 

обов’язкових профілактичних  медичних оглядів населення на туберкульоз; 

3.2.Староводолазькому сільському голові Гапченко В.О. звернутися до 

районної ради щодо виділення коштів на проведення капітального ремонту 

лікарської амбулаторії с. Стара Водолага. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

(прийнято одноголосно). 

3. Слухали:  Про формування мережі дошкільних,  загальноосвітніх та 

позашкільних  навчальних закладів на  2011/2012 навчальний рік. 

Доповідає:Іващенко Лілія Миколаївна,начальник відділу освіти 

райдержадміністрації. 

Вирішили: 

Приймаючи до уваги інформацію начальника відділу освіти щодо 

формування мережі дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних  

навчальних закладів на  2011/2012 навчальний рік колегія 

райдержадміністрації та господарський актив району відмічають, що у 

2011/2012 навчальному році у районі до мережі закладів освіти району 
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будуть входити 10 дошкільних закладів, 2 позашкільних заклади, 26 

загальноосвітніх навчальних закладів, в складі яких будуть функціонувати 

1 ліцей, 1 гімназія, 3 навчально-виховних комплексів – Бірківський 

навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради 

Харківської області, Мелихівський навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) 

Нововодолазької районної ради Харківської області, Литовчанський 

навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад) Нововодолазької районної ради 

Харківської області, 1 вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів. Планується 

реорганізація Дячківської ЗОШ І-ІІ ступенів у філію ІІІ Старовірівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів. 

З метою забезпечення стабільного функціонування дошкільної, загальної 

та позашкільної освіти, максимального задоволення освітніх  культурних 

потреб дітей і учнів колегія районної державної адміністрації та 

господарський актив району вважають за необхідне: 

1. Інформацію начальника відділу освіти взяти до відома. 

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

2.1.До початку навчального року вирішити питання щодо виключення з 

Єдиного державного реєстру Княжанської ЗОШ І ступеня, Ордівської ЗОШ І-

ІІ ступенів, Рябушанської ЗОШ І-ІІступенів. 

2.2. Забезпечити  особистий дієвий контроль виконання до 20 серпня 

2011 року  заходів з підготовки навчальних закладів району до роботи в 

осінньо-зимовий період 2011-2012 року. 

2.3.Вжити заходів до 31.12.2011 року максимального охоплення дітей 

п’ятирічного віку дошкільною освітою відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

2.4.До 1.09.2011 року підготувати проект розпорядження про 

затвердження мережі навчальних закладів району на 2011/2012 навчальний 

рік. 

3.Сільським, селищним головам сприяти оптимізації мережі 

загальноосвітніх закладів у відповідності до місцевих умов і запитів 

територіальних громад. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації Кузьоменського О.Б. 

(прийнято одноголосно). 

 

Голова районної державної  

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

 

 


