
1 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9 

спільного засідання колегії Нововодолазької районної  

державної адміністрації та господарського активу району  

 

від 26 вересня 2011 року 

 

1. Слухали: Про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2011-

2012 рр об’єктів соціальної сфери сільських, селищних рад. 

Доповідає: Цимбал Наталія Олександрівна, начальник управління економіки  
 

Вирішили: 

Розглянувши питання «Про стан підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2011-2012 рр. об’єктів соціальної сфери сільських та 

селищних рад», колегія районної державної адміністрації та актив району 

відмічає. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 26 квітня 2011 року в Нововодолазькому районі, райдержадміністрацією 

та підрозділами управлінь облдержадміністрації вживаються заходи з 

підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до 

сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2011-2012 років. 

Станом на 01.09.2011 року заплановані заходи по об’єктам соціальної 

сфери району  виконані стовідсотково. 

Лікувально-профілактичні заклади 

До початку нового опалювального періоду підготовлено 35 закладів 

охорони здоров’я (ЦРЛ, 12 сільських лікарських закладів, 22 фельдшерсько-

акушерські пункти). 

Подача тепла здійснюється 30 котельнями, а саме:                                           

- централізована подача тепла (Нововодолазьке ПТМ) -  4 заклади;                     

- газове індивідуальне опалення - 21 заклад;                                                                

- пічне – 7 закладів;                                                                                                         

- електричне  - 3 заклади. 

В рамках підготовки виконані наступні ремонтно-профілактичні роботи: 

-  повірка сигналізаторів загазованості; 

-  поточний ремонт котелень в с. Ватутіно та с. Охоче; 

-  ремонт 60 погонних метрів внутрішньої системи холодного та гарячого 

водопостачання для ліквідації виробничих витрат; 

-  утеплення негорючими матеріалами 50 п. м. зовнішніх тепломереж, мереж 

водопостачання та водовідведення; 

-  перевірка надійності герметизації вводів, роботу кранів та гідрантів; 

-  повірка 15 сигналізаторів загазованості. 

На підготовчі роботи використано 41,3 тис.грн. коштів загального та 

спеціального фондів бюджету. 

Заготівля запасів вугілля буде здійснена відповідно плану в обсязі 15 т  у 

вересні 2011 року. 

Заклади освіти 

Функціонування освітньої галузі в районі забезпечують 40 навчальних 

закладів, з них 27 загальноосвітніх, 11 дошкільних та 2 позашкільних. 
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Централізованим опаленням забезпечені 14 загальноосвітніх закладів, 4 

дошкільних, 2 позашкільних.  Природним газом опалюється 12 

загальноосвітніх закладів,  5 дошкільних, твердим паливом – 1 

загальноосвітній заклад та 2 дошкільних, електроопаленням – 1 

загальноосвітній заклад. 

Станом на 01.09.2011 року всі заклади підготовлені стовідсотково. 

В рамках підготовки проведено: 

- поточні ремонти приміщень закладів; 

- заготівлю 14 тонн вугілля; 

- заміну 330 ламп розжарювання на енергоефективні; 

- роботи по замірах опору захисного заземлення. 

На підготовчі роботи витрачено 446,5 тис.грн. з районного бюджету, 

75,0 тис.грн. загального та спеціального фондів бюджету. 

Проблемним питанням залишається заміна віконних блоків по 19 

закладам освіти на загальну суму 915,0 тис.грн., капітального ремонту 

покрівель – 6 закладів на суму 815,0 тис. грн., модернізації системи опалення 

– 1 навчальний заклад на суму 100,0 тис. грн.    

Райдержадміністрацією  надано  галузевим управлінням Харківської 

обласної державної адміністрації  відповідні пропозиції на впровадження 

енергозберігаючих заходів у 2011 році за рахунок коштів міжнародної 

фінансової допомоги.   

Заклади культури 

В Нововодолазькому районі  функціонує 61 заклад культури: 28 -  

клубів, 31 – бібліотека, 2 – школи естетичного виховання. 

 Станом на 01.09.2011 року на ремонтні роботи по закладам культури 

використано 78,9 тис.грн. коштів районного бюджету, 55,5 коштів бюджету 

розвитку та 30,0 тис.грн коштів спонсорів.  

Проведено: 

-  капітальний  ремонт у Колосянській сільській бібліотеці (освоєно 30,0 

тис. грн. позабюджетних коштів),  

- поточний ремонт у приміщенні Нововодолазького районного будинку 

культури (освоєно 17,5 тис. грн.., з них: 14,7 тис грн. кошти районного  

бюджету та 2,8 тис. грн. - позабюджетні кошти) 

- заміну вікон в Просянському БК на суму 4,4 тис.грн.(районний бюджет),  

- поточний ремонт в Рокитненському БК на суму 59,0 тис.грн. (районний 

бюджет),  

- повірку лічильників в сільських будинках культури на суму 0,8 

тис.грн.(районний бюджет) 

- поточний ремонт в Мелихівському та Ватутінському будинках культури на 

загальну суму 55,5 тис.грн.(відповідно 50 та 5,5 тис.грн. коштів бюджету 

розвитку). 

В розрізі сільських та селищних рад підготовка до осінньо-зимового 

періоду 2011-2012 років має такий вигляд. 

Нововодолазькою селищною радою: 

В рамках підготовки об’єктів соціальної сфери здійснено: 
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- ремонт приміщення та утеплення розширювального баку системи опалення 

в Новоселівській амбулаторії; 

- ремонт електричного освітлення, заміну електророзеток  Новоселівського 

сільського клубу. Заплановано провести заміну насосу на систему опалення; 

- реконструкцію системи опалення та заміну віконних блоків в приміщенні 

Нововодолазької селищної  ради;  

- поточний ремонт у приміщенні Нововодолазького районного будинку 

культури; 

- заміну 2 дверних блоків та ремонт покрівлі даху харчоблоку в ДНЗ 

«Малятко»; 

- заміну 2 дверних блоків та замовлення проекту на газифікацію харчоблоку в 

ДНЗ «Барвінок». 

Бірківською селищною радою: 

- проведено поточний ремонт покрівлі Липкуватівського ДНЗ «Берізка»; 

- відремонтовано та здійснено повірку теплового лічильника 

Липкуватівського ДНЗ «Берізка»; 

- виготовлено проект та проведено заміну газового обладнання та 

встановлено сигналізатор загазованості в адмінбудівлі селищної ради; 

- переобладнано системи опалення будівлі бувшого ДНЗ «Малятко» та 

переведено в дане приміщення на зимовий період Бірківську бібліотеку. 

Ватутінською сільською радою: 

По Ватутінському ДНЗ:  

- проведено поточний ремонт котельні, яка опалюється твердим паливом; 

- завезено тверде паливо у кількості 8 тонн.  

По Ватутінському будинку культури замовлено проектно-кошторисна 

документація на опалення природним газом. 

По Вільхуватському сільському клубу здійснено переобладнання 

системи опалення та придбано новий котел, який функціонує на твердому 

паливі. 

Знам`янською сільською радою: 

В рамках підготовки до зими здійснено поточний ремонт Знам`янського 

сільського клубу. 

Караванською сільською радою: 

Здійснено поточний ремонт Червонополянського ФАПу та Караванської 

амбулаторії. В зв’язку із відсутністю коштів на оплату енергоносіїв, 

обігрівання сільського будинку культури планується електроприладами. 

Мелихівською сільською радою: 

По  Мелихівському та Парасковіївському сільських будинках культури 

відремонтовано приміщення, здійснено повірку лічильників. 

По Мелихівській амбулаторії замовлено проектно-технічну 

документацію на заміну приладів опалення. 

Одринською сільською радою: 

В рамках підготовчих заходів здійснено поточний ремонт фойє сільської 

ради. Встановлено модернізований опалювальний прилад. 

Ордівською сільською радою: 

Здійснено повірку газового лічильника дитячого садка. Потчно 

відремонтовано приміщення сільської ради. 
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Охоченською сільською радою: 

В приміщенні сільської ради розпочато роботи по утепленню стін та 

реконструкції системи оплення. 

Просянською сільською радою:  

Проведено капітальний ремонт Просянської сільської бібліотеки №1 та 

№2.  Замінено віконні та дверні блоки. 

В Просянському будинку культури відремонтовано актову залу, 

замінено віконні та дверні блоки. 

В приміщенні сільської ради замінено віконні блоки у кількості 5 шт. 

В Дергівському сільському клубі проведено дрібний косметичний 

ремонт. 

Рокитненською сільскою радою: 

За рахунок коштів ПРООН відремонтовано приміщення Рокитненського 

сільського клубу, замінено віконні блоки. 

Рокитненським професійно-аграрним коледжем за власні кошти 

відремонтовано приміщення, здійснено промивку системи опалення. 

Сосонівською сільською радою: 

Здійснено утеплення та поточний ремонт приміщення сільської ради, 

Сосонівського сільського клубу, Сосонівського ФАПу. 

Станичненською сільською радою: 

Проведено поточний ремонт Станичненської сільської ради. Здійснено 

промивку системи опалення Комінтернівської дільничної лікарні. 

Староводолазькою сільською радою: 

Здійснено поточний ремонт Староводолазької бібліотеки.    

Старовірівською сільською радою:  

В приміщенні сільської ради встановлено пластикові вікна, проведено 

ремонт, придбано газове обладнання. Розробляється проект автономного 

газового обладнання. 

По Старовірівському сільському будинку культури виконано ремонт 

цокольної частини фасаду, локальний ремонт мякої покрівлі. 

По Краснознам`янському сільському будинку культури замінені  вхідні 

двері. 

В Муравлінському клубі та Старовірівському дитячому садку здійснено 

поточний ремонт. 

З метою покращення стану підготовки сільськими та селищними 

радами району об’єктів соціальної сфери до осінньо-зимового періоду 2011-

2012 рр.,  колегія районної державної адміністрації та актив району вважає за 

доцільне: 

1. Рекомендувати головам сільських та селищних рад району: 

1.1.Забезпечити закінчення проведення запланованих робіт по підготовці 

об`єктів до осінньо-зимового періоду 2011-2012 рр. відповідно до 

затверджених графіків. 

1.2. Забезпечити безаварійне проходження опалювального періоду 2011-2012 

років по об’єктам соціальної сфери; 

1.3.  Посилити контроль за своєчасною сплатою споживачів, які  

фінансуються з місцевого бюджету за спожиті енергоносії. 
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1.4.  Здійснити інвентаризацію існуючих закладів культури, та зняти з 

реєстрації заклади, які не функціонують довгий час та відновлення роботи, 

яких є недоцільним. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника  голови 

райдержадміністрації О.О.Руднєва. 

        (прийнято одноголосно). 

2. Слухали: Про хід виконання Державної програми «Репродуктивне 

здоров’я нації» на період  до 2015 року.  

Доповідає: Мороз Людмила Миколаївна, головний лікар центральної районної 

лікарні. 

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши стан виконання програми «Про хід 

виконання Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 

2015 року», колегія та актив району відзначає, що робота галузі охорони 

здоров'я району спрямована на виконання основних пріоритетних напрямків 

щодо реалізації програми у поліпшенні  репродуктивного здоров'я населення 

шляхом покращення якості медичної допомоги, створення дієвої 

профілактичної системи, впровадження передових новітніх технологій в 

діяльності закладів району та поліпшенні матеріально-технічного забезпечення 

лікувально-профілактичних закладів. 

Враховуючи завдання програми в районі розроблені  заходи підготовки 

лікарів та молодших медичних спеціалістів, які забезпечують надання 

медичної допомоги жіночому і дитячому населенню. 

Була проведена атестація на робочому місці лікарів акушерів-гінекологів 

та середнього медичного персоналу пологового відділення ЦРЛ на право 

застосування сучасних перинатальних технологій у пологовому відділені та 

жіночій консультації.  Цілодобово допомогу в пологовому відділенні, 

гінекологічному та жіночій консультації надають 8 лікарів першої 

кваліфікаційної категорії, 1 лікар другої кваліфікаційної категорії та лікар 

неонатолог з вищою кваліфікаційною категорією. Проведені виїзні цикли 

ХМАПО для лікарів загальної практики сімейної медицини з актуальних 

питань проблем захворюваності дітей підліткового віку. Підготовлений в 

районі лікар гінеколог дитячого та  підліткового віку. Здійснюється 

щоквартально навчання фахівців середньої ланки з питань репродуктивного 

здоров’я та планування сім’ї. Охоплено тренінговими навчаннями 39 чоловік. 

На виконання завдання програми - створення умов безпечного 

материнства: в районі в пологовому відділенні впроваджені новітні 

перинатальні технології по догляду за новонародженою дитиною. Ці 

технології включають організацію роботи індивідуальних пологових залів 

яких в відділенні 2.  

     Проведено в 2010 році 191 пологів (100 % ), 136 пологів з партнерською 

підтримкою (71%), в 2011 році -94, із них з партнерською підтримкою 

проведено 61 пологів(65%). Практично всім дітям було забезпечене спільне 

перебування з мамою з перших хвилин після народження. Число  нормальних 

пологів 70%.  Зменшилась захворюваність новонароджених дітей. Всі 
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новонароджені діти перебували на грудному вигодовуванні з першої години 

життя.     

В жіночій консультації організована школа відповідального батьківства, 

де проводяться заняття з сімейними парами для цього в 2008 році придбаний 

за кошти районного бюджету телевізор з ДWД, є  відповідні програмами для 

проведення занять.  

Проводиться санітарно-освітня робота. Разом з тим  в районі стан 

здоров'я населення  репродуктивного віку характеризується негативною 

тенденцією. Поширеність захворювань серед жіночого населення складає 2 

тис. на кожну 1000 жінок. На 16 %  збільшилась кількість жінок, які 

перебувають на диспансерному спостереженні з приводу хронічних 

захворювань. Залишаються високими показники поширеності хвороб серед 

дітей всіх вікових груп, особливо підліткового віку.  

Відповідно до заходів Програми в районі проведено поточний ремонт 

акушерсько-гінекологічного відділення з  частковою заміною вікон, проведено 

ремонт дитячого відділення.  

     З обласного бюджету було отримано районом в 2008 році: функціональне 

ліжко на суму 17,4 тис.грн., фототерапевтична система на суму 8,4 тис.грн., 

набір сімейного лікаря на суму 3,5 тис.грн. Загальна сума 29,3 тис.грн. В 2009 

році  район отримав манітор нагляду за станом матері та дитини -20 тис.грн, 

пристрій для обігріву новонароджених – 20 тис.грн. В 2010 році по 

централізованій закупівлі за рахунок цільового фінансування район 

забезпечений системою ультразвукової діагностики  –(538,2 тис. грн.). 

       В корпусі пологового відділення проведено поточний ремонт системи 

постачання кисню  на суму 39,5 тис. грн. 

       Для забезпечення вирішення проблемних питань галузі охорони здоров'я 

району колегія райдержадміністрації та актив району вважає за необхідне: 

1. Головному лікарю району: 

  1.1. Надавати пропозиції щодо потреби фінансування заходів щодо виконання 

Програми «Репродуктивне здоров'я нації». 

1.2. Забезпечити ефективне використання обладнання . 

1.3. Активізувати роботу по залученню позабюджетних коштів з метою 

додаткового фінансування заходів Програми. 

 1.4. Проводити роботу направлену на поліпшення матеріально-технічного 

стану пологового відділення  з метою створення належних умов для 

перебування матері та дитини.  

2. ЦРЛ, районному центру соціальних  служб для сім'ї, дітей та молоді, відділу  

у справах сім'ї та молоді райдержадміністрації: 

2.1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань 

пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї, зміцнення 

репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства, а також 

профілактики онкологічних захворювань. 

2.2. Активізувати роботу мобільних, консультативних пунктів надання 

групової та індивідуальної допомоги молоді за напрямками: репродуктивне і 

сексуальне здоров’я та планування сім’ї, підготовка до сімейного життя. 

 (прийнято одноголосно). 



7 
 

3. Слухали: Про стан роботи профілактики алкоголізму, наркоманії, 

тютюнопаління, венеричних захворювань в учнівському та  молодіжному 

середовищі. 
Доповідає: Іващенко Лілія Миколаївна, начальник відділу освіти 

райдержадміністрації . 

Вирішили: 

Проаналізувавши та обговоривши питання про проведену роботу з 

профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, венеричних 

захворювань в учнівському та молодіжному середовищі, колегія районної 

державної адміністрації та актив району відмічає, що з метою профілактики 

соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя у 

молодіжному середовищі відділ освіти проводить цілеспрямовану роботу 

щодо підвищення рівня інформованості дітей і молоді про небезпеки вживання 

алкоголю, наркотиків, профілактики венеричних захворювань, формування 

мотивацій до здорового  способу життя і безпечної поведінки. 

У загальноосвітніх навчальних закладах району визначена 

інформаційно-просвітницька робота з дітьми та молоддю, спланована виховна 

робота в контексті статевого виховання, профілактики ВІЛ/СНІДу, вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів відповідно до 

рівня психофізичного розвитку учнів на різних етапах навчання. 

У всіх навчальних закладах  до річних планів роботи ( розділ «Виховна 

робота») включені питання щодо профілактики  шкідливих звичок, 

формування основ здорового способу життя; є обов’язковим тематичний цикл 

бесід та лекцій « Я обираю здоровий спосіб життя». Викладається курс 

«Основи здоров’я ». До програми цього курсу включені такі теми як: 

«Формування корисних звичок», «Вплив на здоров'я тютюнового диму», 

«Вплив алкоголю на здоров'я людини», «Вплив наркотичних і токсичних 

речовин на здоров'я підлітків», «Підлітки і ВІЛ-інфікування. Як запобігти 

інфікування ВІЛ». 

Щорічно в загальноосвітніх закладах району проводиться тиждень 

профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищах із 

залученням лікарів центральної районної лікарні, працівників кримінальної 

міліції та служби у справах дітей. В рамках цього тижня проводяться лекції на 

теми «Профілактика тютюнопаління, алкоголізму серед підлітків», «Бережи 

здоров’я з молоду», «Наркотики: їх різновиди, причини та наслідки 

вживання». 

Для забезпечення підвищення рівня інформованості дітей та молоді 

щодо вживання алкогольних та наркотичних засобів, загрози ВІЛ-

інфекції/СНІДу в загальноосвітніх закладах району проводяться Дні здоров’я, 

виставки спеціальної літератури, випуск санітарних бюлетенів відповідної 

тематики, конкурси малюнків «Я за здоровий спосіб життя». 

Для учнів та їх батьків у кожному навчальному закладі оформлені 

консультативні куточки з адресами, телефонами, режимом роботи установ та 

організацій, що надають кваліфіковану професійну допомогу та послуги. 

В навчальних закладах створено клуби старшокласників, де питання 

здорового способу життя розглядається в контексті співвідношення «Здоров’я 

– здоровий спосіб життя – культура здоров’я». 
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 Практичними психологами навчальних закладів проводиться 

анкетування учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з метою 

виявлення схильності до шкідливих звичок. 

 З метою розвитку активної життєвої позиції щодо дотримання здорового 

способу життя, виховання серед підлітків лідерів просвітницької роботи у 

Нововодолазькій гімназії, Нововодолазькому ліцеї, Нововодолазькій ЗОШ І-ІІІ 

ст.№ 2 впроваджується програма „Рівний - рівному", затверджена 

Міністерством освіти і науки України та обласна комплексна програма 

„Діалог", основними напрямками якої є профілактика та попередження 

розповсюдження тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин та 

інших негативних явиш у підлітковому середовищі. Ці проекти спрямовані на 

підвищення знань, умінь, навичок здорового способу життя підлітків з метою 

попередження небезпечної поведінки. Провідною ланкою є навчання підлітків, 

яке реалізується за принципом ступеневої передачі знань і передбачає 

підготовку педагогами-тренерами підлітків-лідерів, ведення підлітками-

лідерами просвітницької роботи серед однолітків. 

У сучасній системі національної освіти метод «рівний-рівному» 

застосовується у діяльності учнівського самоврядування, в розвитку руху 

учнівського лідерства. 

У Нововодолазькому ліцеї, Нововодолазькій гімназії, Нововодолазькій 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Старовірівській ЗОШ І-ІІІ ст., ІІ Старовірівській ЗОШ І-ІІІ 

ст., Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ст., Просянській ЗОШ І-ІІІ ст. впроваджується 

програма "Школа проти СНІДу".  

У 18 закладах освіти району створені волонтерські загони (176 учнів), які 

проводять просвітницьку та роз'яснювальну роботу серед підлітків. Учні 

Нововодолазької гімназії, Нововодолазького ліцею, Нововодолазької ЗОШ І-Ш 

ст. №2, Новоселівської ЗОШ І—III ст., Старовірівської ЗОШ І-Ш ст., 

Ватутінської ЗОШ І-Ш ст., Липкуватівської ЗОШ І-Ш ст. проводять з учнями 

тренінгові заняття, лекції, бесіди, «круглі столи», мета яких - роз'яснювальна 

робота серед підлітків щодо формування навичок здорового способу життя, що 

передбачає профілактику тютюнопаління та вживання наркотичних і 

алкогольних речовин, збереження репродуктивного здоров’я. 

Волонтерські загони розповсюджують інформаційно-довідкову літературу, 

беруть активну участь у молодіжних місячниках і акціях: 

«Тверезість, профілактика алкоголізму»  

«Життя без паління»  

«Антинаркотики»  

Учнями Нововодолазького ліцею розроблена комплексна програма з 

використанням слайдів «Профілактика СНІДу та наркоманії». 

Дійсну допомогу надають педагогічні працівники батькам, через систему 

занять педагогічного всеобучу. Для батьків у навчальних закладах проводяться 

інформаційно-просвітницькі заходи з питань запобігання наркоманії та 

захворювання на СНІД, а саме: різні лекції, бесіди, диспути. 

У навчальних закладах покращилася система ранньої індивідуальної 

роботи, використання існуючого наукового та медичного потенціалу. 

Розширюється практика застосування в навчальних закладах різних 

методів роботи з профілактики венеричних захворювань та забезпечення 
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вивчення у середніх загальноосвітніх навчальних закладах питань, пов’язаних 

з підготовкою молоді до шлюбу та відповідального  батьківства, збереження 

репродуктивного здоров’я, дотримання ґендерної  рівності. 

Відділом освіти здійснюється профілактична робота через засоби масової 

інформації, а також розповсюджуються буклети, пам'ятки з метою формування 

у свідомості дітей та молоді негативного ставлення до вживання наркотичних, 

психотропних речовин. Для педагогічних працівників, учнів та їх батьків 

методичним кабінетом відділу освіти підготовлено відеокасети «СНІД –шляхи 

зараження і профілактики. Правила безпечної поведінки» та буклети 

«Обережно – СНІД»  

Питання профілактики захворюваності дітей та молоді, виховання 

здорового способу життя регулярно розглядаються на нарадах керівників та 

засіданнях науково-методичних об’єднань. 

Для заступників  директорів шкіл з навчально-виховної роботи, класних 

керівників відділом освіти організовано роботу постійно діючих семінарів 

«Особливості організації просвітницької та профілактичної роботи щодо 

формування основ здорового способу життя»; для класних керівників, та 

практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів проводяться 

«круглі столи», тематичні наради тощо. 

У 2011/2012 навчальному році відділом освіти спільно із центральною 

районною лікарнею розроблено графік проведення лекцій на антинаркотичну, 

антиалкогольну та антитютюнову тематику в навчальних закладах та плани 

профілактичних заходів з метою збереження репродуктивного і статевого 

здоров’я молоді. 

У районі розроблена програма розвитку мережі Шкіл сприяння  здоров’ю, 

головна мета якої є консолідація зусиль і взаємоузгодженість дій 

загальноосвітніх навчальних закладів, відділу освіти з медичними установами, 

громадськими  організаціями, широким батьківським загалом у здійсненні 

систематичної роботи щодо всебічного висвітлення переваг здорового способу 

життя, роз’яснення чинного законодавства  та практики його застосування 

тощо. 

З метою забезпечення систематичного виховного впливу на свідомість 

учнівської молоді, тісної взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів з 

правоохоронними органами, медичними працівниками, громадськістю, колегія 

райдержадміністрації та актив району вважає за необхідне: 

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

1.1. Постійно проводити просвітницько-профілактичної роботу з протидії 

поширенню пияцтва, алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління та венеричних 

захворювань серед неповнолітніх, впроваджувати новітні технології 

просвітницької роботи та розробити критерії проведення моніторингу і оцінки  

профілактичних заходів навчальних закладів. Створити банк даних щодо 

впровадження в закладах освіти просвітницьких програм, проектів. 

1.2. Забезпечити щоквартальну звірку з відділом кримінальної міліції у 

справах дітей та центральною районною лікарнею щодо перебування на обліку 

неповнолітніх, схильних до вживання алкогольних напоїв, наркотичних 

засобів, психотропних речовин та їх аналогів. 

2. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Синенко Г.В.) 
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2.1. Проводити профілактичні заходи з виявлення дітей та підлітків, які 

залишилися без батьківського піклування, або проживають в  сім’ях , які 

опинилися в складних життєвих обставинах з метою визначення умов їх 

утримання та виховання. 

2.2. Організовувати зустрічі з батьками підлітків з питань профілактики 

асоціальних явищ у родині, проводити індивідуальні бесіди з метою 

формування у них світогляду, спрямованого на здоровий спосіб життя, 

профілактику наркоманії, алкоголізму та ВІЛ-інфекції. 

3. Головному лікарю центральної районної лікарні (Мороз Л.М.): 

3.1. З метою попередження наркоманії, алкоголізму, венеричних 

захворювань серед неповнолітніх проводити зустрічі учнів загальноосвітніх 

шкіл району з медичними працівниками. Розробити графіки проведення 

зустрічей. 

3.2. Активізувати роботу консультативних пунктів для учнів та їх батьків з 

питань профілактики наркоманії, алкоголізму, венеричних захворювань серед 

неповнолітніх. 

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

4.1. З метою попередження соціально небезпечних явищ серед молоді 

постійно проводити зустрічі працівників кримінальної міліції з учнями та їх 

батьками. 

4.2. Забезпечити систематичний контроль за позашкільною діяльністю 

учнів та місцем їх відпочинку з метою попередження вживання та продажу 

наркотичних і психотропних речовин серед учнівської молоді.  

5. Заступнику голови райдержадміністрації (Кузьоменський О.Б.) 

- активізувати роботу відповідних служб щодо проведення профілактичних 

рейдів з метою перевірки дотримання правил торгівлі та дотримання норм 

суспільної моралі у місцях масового відпочинку молоді. 

(прийнято одноголосно). 

4. Слухали: Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в 

Нововодолазькому районі та шляхи усунення фінансових порушень.  

Доповідає: Яблонська Олена Іванівна, начальник контрольно-ревізійного 

відділу  у Нововодолазькому районі. 

Вирішили: Приймаючи до уваги інформацію начальника контрольно-

ревізійним відділом в Нововодолазькому районі колегія та актив району 

відмічають, що протягом 9 місяців 2011 року проведено 13 контрольних 

заходів, в ході яких перевірено 13 підприємств, установ і організацій, у тому 

числі: 6 бюджетних установ, 2 комунальних підприємства, 4 сільські та 1 

селищну раду. 

Обсяг охоплених ревізіями фінансових і матеріальних ресурсів склав 

202780,0 тис.гривень. 

Порушення фінансово-бюджетної дисципліни встановлені на 13 

підприємствах, установах і організаціях на загальну суму 4261,0тис.грн. з яких 

втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 1190,0 тис.грн., фінансових 

порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 

3071,0 тис.гривень.  
Не дивлячись на те, що в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року 

кількість ревізій зменшилась на 3 ревізії сума втрат фінансових порушень у 



11 
 

порівнянні з аналогічним періодом 2010 року зросла на 149,0 тис.грн. або на 

114 відсотки. 

На підставі п.2 ст. 16 закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» та для забезпечення належного рівня фінансово-бюджетної 

дисципліни в районі, колегія райдержадміністрації та актив району вважає за 

необхідне: 

І. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації, сільським, селищним головам, керівникам підприємств 

та організацій району рекомендувати: 

   1.1. Посилити внутрішній контроль  за станом фінансово – бюджетної 

дисципліни в підпорядкованих установах та організаціях, постійно 

опрацьовувати та використовувати в роботі зміни до законодавства; 

1.2. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог 

Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні‖; 

1.3. Дотримуватись вимог діючого законодавства при нарахуванні та 

виплаті заробітної плати. Проводити індексацію заробітної плати відповідно 

до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1078 від 17.07.2003 ―Про 

затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення‖. 

1.4. Створити належні умови щодо забезпечення збереження державного 

та комунального майна. Переглянути  договори про повну матеріальну 

відповідальність щодо відповідності їх діючому законодавству; 

1.5. Надання в оренду державного та комунального майна, державних 

земель здійснювати на конкурсних засадах з дотриманням вимог діючого 

законодавства. 

1.6. З метою недопущення фактів завищення обсягів та вартості 

виконаних робіт здійснювати систематичний контроль за ходом виконання 

робіт по проведенню поточних і капітальних ремонтів . 

1.7.Про виконання даного рішення інформувати райдержадміністрацію 

через фінансове управління райдержадміністрації до 1 жовтня 2011 року. 

2. Керівнику апарату райдержадміністрації виносити  на розгляд  на 

оперативних нарадах питання щодо заслуховування  керівників об‖єктів 

контролю  про вжиті ними заходи з усунення порушень фінансової дисципліни 

за результатами проведених ревізій та упередження їх в майбутньому. 

3. Контроль за  виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

Голова районної державної  

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

 

 


