УКРАЇНА
НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № 2
спільного засідання колегії районної державної адміністрації
Координаційною радою з питань охорони здоров’я та медичного
обслуговування населення району
від 25 квітня 2016 року

Місце проведення:
мала зала засідань
засідання розпочалося о 10.00 год.
засідання закінчилося о 11.45 год.

Взяли участь у засіданні:
РУДНЄВ
Олексій Онисимович

- перший заступник голови районної
державної адміністрації, головуючий

Присутні члени колегії районної державної адміністрації:
РОТАЧ С.О., БАЛЮК Л.М., БУЗОВСЬКИЙ А.І., ЄСІН О.С.,
КУЗЬОМЕНСЬКИЙ О.Б., КУПРЄЄВ М.І., ЛЯШЕНКО А.Г, ПРАСКУРІН А.В.,
СТУПАК В.І.
Відсутні члени колегії районної державної адміністрації:
КАЛАНТАЙ
Іван Федопрович

- лікарняний

ЯБЛОНСЬКА
Олена Іванівна

- відрядження

ПРАСКУРІН А.В.

– нарада м. Харків

Присутні на засіданні колегії районної державної адміністрації:
керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації,
сільські, селищні голови, керівники організацій, установ району (список
додається).
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Порядок денний:
У порядку контролю:
Спільне засідання з Координаційною радою з питань охорони здоров’я та
медичного обслуговування населення району:
1. Про хід виконання районних заходів щодо виконання Державної цільової
програми «Цукровий діабет» у Нововодолазькому районі
Доповідає:
КУЗЬОМЕНСЬКИЙ
Олег Борисович

- заступник голови районної державної
адміністрації, член колегії

2. Про організацію медичного забезпечення та
демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей.

реабілітації

Доповідає:
КУЗЬОМЕНСЬКИЙ
Олег Борисович

- заступник голови районної державної
адміністрації, член колегії

Планові питання:
3. Про підсумки проведення опалювального періоду 2015-2016 років та
заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу та об’єктів
соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2016-2017 років.
Доповідає:
ЦИМБАЛ
Наталія Олександрівна

- начальник управління економіки районної
державної адміністрації

4. Про хід проведення комплексу весняно-польових
сільськогосподарських підприємствах району.
Доповідає:
ЛЯШЕНКО
Анатолій Григорович

робіт

у

- начальник управління економіки районної
державної адміністрації

Протокольний розгляд:
5. Про стан роботи з контрольними документами в Нововодолазькій
районній державній адміністрації за 1 квартал 2016 року.
Доповідає:
ШЕПЕЛЄВА
Ольга Анатоліївна

- завідувач сектору контролю апарату
районної державної адміністрації
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6. Про підсумки роботи з кадрами, забезпечення дотримання
законодавства про державну службу в місцевих органах виконавчої влади
у 2015 році.
Доповідає:
ТОВСТИК
Олександр Миколайович

- керівник апарату районної державної
адміністрації
прийнято одноголосно

1. СЛУХАЛИ:
КУЗЬОМЕНСЬКОГО О.Б., про хід виконання районних заходів щодо
виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет» у
Нововодолазькому районі (інформація додається).
Рішення прийнято без обговорення.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши хід виконання районних заходів
щодо виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет» у
Нововодолазькому районі колегія відзначає , що в районі медична допомога
хворим на цукровий діабет надається в закладах первинної ланки охорони
здоров'я району, ендокринологічному кабінеті амбулаторно-поліклінічного та
стаціонарних відділеннях КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ».
На протязі 2015р.в районі зареєстровано 1109 хворих на цукровий
діабет. Показник поширеності цукрового діабету серед населення району
3292,76 на 100 тис. населення (обласний показник-3180,40). Показник
поширеності цукрового діабету серед дорослого населення 3969,6, при
обласному показнику-3781,70. Вперше в 2015р. виявлено 103 хворих на
цукровий діабет. Захворюваність мешканців району на цукровий діабет 305,82 на 100 тис. населення (обласний показник-273,55), показник
захворюваності серед дорослого населення -368,69 при обласному
показнику-318,51.
Для раннього виявлення хворих на цукровий діабет в усіх лікувальнопрофілактичних закладах району організовані глюкозурічні пункти, в яких
було обстежено в 2015 році 18322 чоловіка (100% від плану та 65,8% від
дорослого населення). Всього було виявлено при профілактичних оглядах –
103 хворих на цукровий діабет.За І квартал 2016року профілактично
обстежено 5002 чоловік, що становить 106,3% від плану. Вперше було
виявлено при профілактичних оглядах – 15 хворих на цукровий діабет.
В районі створений комп'ютерний реєстр хворих на цукровий діабет
серед дорослого населення, який оновлюється щомісячно. Станом на
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01.04.2016р. до реєстру включено 1055 хворих на цукровий діабет (3,2 % від
населення району). Вперше в 2016році взято на диспансерний облік 15
хворих на цукровий діабет. Захворюваність на цукровий діабет 45,07 на 100
тис. населення, показник захворюваності серед дорослого населення 53,84.
З метою запобігання втрати працездатності, зниження гострих та
хронічних ускладнень цукрового діабету хворі направляються в
спеціалізовані заклади для діагностики та лікування. Всі вперше виявленні
хворі та хворі інсулінозалежні консультуються в ОКЛ та інституті
ендокринології.
Проліковано в 2015р. в стаціонарах обласних закладів –48 чоловік, в
стаціонарних відділеннях ЦРЛ –32 чоловік, лікувались хворі в денних
стаціонарах та стаціонарах вдома первинної та вторинної ланки – 50 чоловік.
За І квартал 2016 року в стаціонарах обласних закладів лікувалось –11
чоловік, в стаціонарних відділеннях ЦРЛ – 10 чоловік, в денних стаціонарах
та стаціонарах вдома – 12 чоловік.
З метою раннього виявлення ускладнень цукрового діабету в районі
проводяться комплексні огляди хворих спеціалістами, як в поліклініці, так і
при виїздах на сільські дільниці. Всього зареєстровано 201 хворий з
ускладненнями, 18,9% від зареєстрованих хворих на цукровий діабет, із них в
структурі ураження очей – у 126 хворих (62,7%), нефропатії – у 44 хворих
(21,9%), множинні ускладнення – у 91 хворого (45,3%). Всього хворих, які
мають інвалідность 42 чоловіка,в т.ч. 31 дорослий та 11 дітей. Вихід на
інвалідність вперше за поточний період- 1 дорослий працездатного віку
(показник на 10тис. працездатного населення-0,5) .
В лікувально-профілактичних закладах району впроваджені стандарти
надання медичної допомоги, протоколи надання медичної допомоги мають
усі заклади району.
На виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я
Слобожанщини» щодо забезпечення мешканців Харківської області, що
страждають на інсулінозалежний тип цукрового діабету та нецукровий діабет
препаратами інсуліну та десмопресину за 2015 рік для жителів
Нововодолазького району отримано препаратів інсуліну на загальну суму
550,1 тис. грн. На виконання Державної цільової програми «Цукровий
діабет» було отримано тест-смужки до індивідуальних глюкометрів для дітей
віком до 18 років та вагітних, хворих на цукровий діабет на загальну суму
14,3 тис. грн.
Всього в районі на 15.04.2016 року 136 чоловік хворих на цукровий
діабет інсулінозалежний (12,8% від всіх хворих на цукровий діабет), в тому
числі 11 дітей до 17 років.Інсулінозалежні хворі забезпечені апаратами для
визначення рівня цукру в крові.
Заявки на закупівлю різних видів інсуліну формуються згідно реєстру
та індивідуально для кожного хворого.
За поточний період 2016року згідно з наказом Департаменту охорони
здоров'я ХОДА №217 від 01.04.15р. «Про розподіл препаратів інсуліну,
закуплених на виконання заходів комплексної обласної програми «Здоров’я
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Слобожанщини» хворі району, що страждають на інсулінозалежний тип
цукрового діабету та нецукровий діабет отримали ліків на суму
126,8 тис.грн., а також за кошти місцевого бюджету- на суму 69775,94грн. та
отримано благодійно на суму 2603,61грн. Виписано рецептів на суму
544,566 тис.грн.
На виконання наказу МОЗ України від 23.12.2015р.№890 «Про
затвеодження
Положення
про
реєстр
пацієнтів,що
потребують
інсулінотерапії» в лютому 2016 року ендокринологічний кабінет
забезпечений компьютером. Рівень цукру крові хворих на інсулінозалежний
тип цукрового діабету та забезпечення їх препаратами інсуліну реєструються
на сервері в МОЗ України.
З метою покращення роботи по виконанню районних заходів щодо
виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет» у
Нововодолазькому районі:
1. Взяти до відома інформацію «Про хід виконання районних заходів щодо
виконання Державної цільової програми «Цукровий діабет» у
Нововодолазькому районі».
2. Рекомендувати головним лікарям КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ», КЗОЗ
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Нововодолазького району»:
2.1.Забезпечити покращення раннього виявлення випадків цукрового діабету
шляхом більш широкого охоплення населення профілактичними оглядами з
обстеженням в глюкозурічних пунктах в усіх закладах охорони здоров'я
району.
Постійно.
2.2. Розширювати санітарно освітню роботу серед населення району по
профілактиці цукрового діабету використовуючи всі доступні форми.
Постійно.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
райдержадміністрації О.Б. Кузьоменського.
2. СЛУХАЛИ:
КУЗЬОМЕНСЬКОГО О.Б., про організацію медичного забезпечення та
реабілітації демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей.
(інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши стан організації медичного
забезпечення та реабілітації демобілізованих військовослужбовців та членів
їх сімей в закладах охорони здоров'я району, колегія відзначає , що в районі в
2016 році продовжується робота щодо виконання Указу Президента України
від 18.03.2015р. №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту
учасників антитерористичної операції» та наказу департаменту охорони
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здоров’я
Харківської
обласної державної
адміністрації
від
26.03.15року № 194 «Про медичне забезпечення
демобілізованих
військовослужбовців».
В закладах охорони здоров'я району виданий спільний наказ КЗОЗ
«Нововодолазька ЦРЛ» та КЗОЗ « Центр ПМСД Нововодолазького району»
про організацію та проведення медичних оглядів
демобілізованим
учасникам АТО та членам їх сімей.Ведеться реєстр осіб демобілізованих з
зони АТО,при виявленні захворюваь визначаються для них обсяги
амбулаторного, стаціонарного, санаторно-курортного лікування, проведення
медичних реабілітаційних заходів, психологічної реабілітації та забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації.
Станом на 01 квітня 2016р. до реєстру внесені 76 осіб демобілізованих
з зони АТО( в тому числі 2 по хворобі).
В 2016 році оглянуто 38 осіб, що складає 50%. Після проведених
медичних оглядів серед учасників АТО вперше виявлено 5 випадків
захворювань, що складає 13% від оглянутих. На диспансерному обліку
перебуває 11осіб, що складає 29% від оглянутих. Кошти на амбулаторне
лікування хворих із числа демобілізованих із зони АТО та членів їх сімей не
передбачені. Стаціонарного лікування потребувало 2 особи – 5,2%, отримали
2 особи – 100%. По КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ» на лікування
демобілізованих із зони АТО використано 655 грн.
Зубного протезування потребувало 12 осіб , що складає 31,6% від
оглянутих. Кошти на зубне протезування у І кварталі в місцевому бюджеті
не передбачено. При огляді демобілізованих лікарі надають рекомендації
щодо дотримання режиму в побуті,
направяють на консультації до
спеціалістів третинного рівня,контролюють виконання рекомендацій.
З початку проведення АТО по Нововодолазькому району серед
демобілізованих випадки первинї інвалідності не зареєстровані. По лінії ЛКК
за засобами реабілітації учасники АТО до лікувально-профілактичних
закладів району не звертались.
В районі до реєстру членів сімей демобілізованих занесено 86 осіб.
Оглянуто 52 особи або 60% від зареєстрованих. Знаходиться на
диспансерному обліку 32 особи або 60% від оглянутих.
В 2016 році лікар-психіатр пройшов тематичне удосконалення по
психоемоційній реабілітації осіб, які стали інвалідами під час проходження
військової служби та інших осіб, які постраждали під час виконання
обов’язків військової служби в Україні.
На базі психіатричного кабінету поліклінічного відділення КЗОЗ
«Нововодолазька ЦРЛ» створено кабінет медико-психіатричної реабілітації
для діагностики ,лікування та профілактики психічних ,невротичних та
сомато-неврологічних розладів, надання невідкладної допомоги в разі
гострого розладу психічного здоров’я,якщо хворий не потребує екстреної
вторинної (спеціалізованої) або третинної(високоспеціалізованої) медичної
допомоги.
КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ»
в питаннях лікування, огляду та
реабілітації демобілізованих із зони АТО та членів їх сімей співпрацює з
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КЗОЗ
«Центр
ПМСД
у Нововодолазькому районі»,Заклади
охорони здоровя району співпрацюють з органами місцевого
самоврядування, з РДА та соціальними службами.
Розпорядженням Нововодолазької РДА № 207 від 05.04.2016 створена
міжвідомча робоча група для вирішення питань щодо реабілітації учасників
АТО та членів їх сімей.
11 квітня 2016 року відбулося засідання міжвідомчої робочої групи для
вирішення питань щодо реабілітації учасників АТО та членів їх сімей.
Для поліпшення медичного обслуговування та реабілітації
демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей в закладах охорони
здоров'я району колегія вважає за доцільне наступні заходи:
1. Взяти до відома інформацію про організацію медичного забезпечення та
реабілітації демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей.
2. Рекомендувати головним лікарям КЗОЗ «Нововодолазька ЦРЛ», КЗОЗ
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Нововодолазького району»,
міжвідомчій робочій групі для вирішення питань щодо реабілітації учасників
АТО та членів їх сімей.
2.1. Забезпечити належну координаційну роботу з питань організації
медичного забезпечення та реабілітації демобілізованих військовослужбовців
та членів їх сімей в Нововодолазькому районі;
Постійно.
2.2. Забезпечити,при потребі, направлення на лікування та реабілітацію
демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей в заклади третинного
рівня.
Постійно.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
райдержадміністрації О.Б. Кузьоменського.
(прийнято одноголосно)
3. СЛУХАЛИ:
ЦИМБАЛ Н.О., про підсумки проведення опалювального періоду 20152016 років та заходи щодо підготовки об’єктів господарського комплексу та
об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий
період 2016-2017 років (інформація додається).
ВИСТУПИЛИ:
ФІЛІМОНЕНКО Д.С.

-

РОТАЧ С.О.

-

начальник районного відділу Головного
управління ДСНС України в Харківській
області,
рекомендував керівникам підприємств, установ та організацій поновити
пожежні щити, перевірити справність вимикачів, перевірити строки дії
вогнегасників.
голова районної ради, член колегії
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наголосила
на
персональній відповідальності керівників установ
за ситуації, які виникають в межах установи, в тому числі і
пожежонебезпечних.
ВИРІШИЛИ:
Розглянувши питання «Про підсумки проведення опалювального
періоду 2015/2016 років та заходи щодо підготовки об’єктів господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньозимовий період 2016/2017 років, колегія районної державної адміністрації
відмічає:
Підготовка району до сталого функціонування в осінньо-зимовий період
2015/2016 років проводилась відповідно до розпорядження голови
Харківської обласної державної адміністрації від 15 квітня 2015 року № 160
та розпорядження голови Нововодолазької районної державної адміністрації
від 15 травня 2015 року № 141.
Нововодолазькою районною державною адміністрацією, її підрозділами,
підлеглими підприємствами, установами, організаціями проводилась робота з
організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери
району до стабільного функціонування в осінньо-зимовий період
2015/2016 років. На період підготовки (травень-вересень 2015) був створений
районний штаб по підготовці, яким здійснювався контроль за проведенням
підготовчих заходів.
На підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до
опалювального сезону 2015/2016 років витрачено близько 6 млн. 735,92 тис.
грн., з них: 4 млн. 001,22 тис. грн. кошти бюджетів сільських та селищних
рад, 56,7 тис. грн. кошти районного бюджету, 1 млн. 782,1 тис. грн. - інші
джерела, 895,9 тис. грн. власні кошти підприємств.
Заходи з підготовки закладів житлово-комунального господарства
району включали:
підготовку 60 багатоквартирних житлових будинків;
15 централізованих котелень;
підготовку 19 топкових закладів охорони здоров`я;
підготовку 18 топкових закладів освіти
підготовку 3 водопровідно-насосних станцій
підготовку 5 каналізаційно-насосних станцій;
підготовку 1 очисних споруд;
підготовку 7 артезіанських свердловин;
Опалювальний період було розпочато на виконання розпорядження
Харківської обласної державної адміністрації від 07.10.2015 № 480 та
розпорядження голови Нововодолазької районної державної адміністрації від
07.10.2015 №309.
Якісне виконання запланованих заходів по підготовці об’єктів району до
осінньо-зимового періоду сприяло вчасному початку опалювального періоду
та дало можливість провести його безперебійно.
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Температурний режим закладів соціальної сфери знаходився на
необхідному рівні. На підприємствах постійно працювали аварійнодиспетчерські служби.
У районі функціонували 15 централізованих котелень:
- 6 котелень Нововодолазького підприємства теплових мереж.
Підприємство надавало послуги 6 закладам освіти (Ватутінська ЗОШ,
Охоченська ЗОШ, Новоселівський НВК, Мелихівський НВК, Сосонівський
НВК та Просянський НВК).
- 9 котелень ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі». Підприємство
обслуговувало 52 споживачі, серед яких 8 закладів охорони здоров’я, 6
дошкільних навчальних закладів, 7 закладів освіти.
По закладам соціальної сфери:
З 33 закладів охорони здоров’я 3 опалювалось централізовано, 21 заклад
- природним газом, 3 - електричним опаленням, 6 - пічним опаленням.
З 45 навчальних закладів 22 опалювалось централізовано, 17 природним газом, 1 - електричним опаленням, 5 - пічним опаленням.
Опалювальний період в районі закінчений відповідно до розпорядження
голови Харківської обласної державної адміністрації від 05 квітня 2016 року
№ 110 та розпорядження голови районної державної адміністрації від
05 квітня 2016 року № 203.
Для забезпечення сталого проходження опалювального періоду та
якісної підготовки до нового опалювального періоду необхідне вчасне
проведення розрахунків за спожиті енергоносії та теплову енергію.
Станом на 11.04.2016 рівень розрахунків Нововодолазького ПТМ за
спожитий природний газ в 2016 році становить 100%, заборгованість –
174,6 тис. грн. (борг за опалювальний сезон 2012/2013 років).
Рівень розрахунків споживачів Нововодолазького ПТМ за надані у 2016
році послуги теплопостачання становить 86,4 % Сума заборгованості по
оплаті наданих послуг Нововодолазького ПТМ станом на 11.04.2016 складає
340,4тис. грн.
Заборгованість установ, які фінансуються з державного бюджету
складає 37,8 тис. грн. Боржник – Управління праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації.
Заборгованість установ районного бюджету – складала 302,6 тис. грн.
Боржник - відділ освіти районної державної адміністрації.
Рівень розрахунків споживачів ТОВ «Нововодолазьке НТМ» за надані
послуги теплопостачання станом на 11.04.2016 складав 89,8%.. Нараховано
за спожиті послуги 5291,0 тис. грн., сплачено – 4748,9 тис. грн.
Сума заборгованості по оплаті послуг ТОВ «Нововодолазьке НТМ»
станом на 11.04.2016 складала 800,0 тис. грн., в т.ч.:
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- установ, які фінансуються з державного бюджету – 512,3 тис.
грн. Найбільші боржники: УПСЗН – 245,3 тис. грн., райвійськкомат–91,0 тис.
грн.
- установ, що фінансуються з районного бюджету – 63,1 тис. грн. (КЗОЗ
«ЦПМСД»).
- заборгованість
установ
місцевого
бюджету
79,3
тис.
грн.(Старовірівська, Станичненська с.р.).
- по іншим споживачам заборгованість складає 145,2 тис. грн.
З метою стовідсоткової підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та соціальної сфери району до сталого функціонування в
осінньо-зимовий період 2016/2017 років спільно з керівниками установ та
підприємств розроблено плани заходів по підготовці до зими.
До початку опалювального періоду 2016/2017 років заплановано
здійснити:
- підготовку 15 централізованих котелень;
- підготовку 3,64 км теплових мереж у двотрубному вимірі;
- підготовку 26 км водопровідних мереж;
- підготовку 16,6 км каналізаційних мереж;
- підготовку 3 водопровідно-насосних станції;
- підготовку 5 каналізаційно-насосних станції;
- підготовку 1 очисних споруд;
- підготовку 7 артезіанських свердловин;
- заміну 0,1 км водопровідних мереж;
- підготовку 60 багатоквартирних житлових будинки з видачею
паспортів готовності;
- капітальний ремонт покрівель 2 багатоквартирних будинків;
- підготовку 45 навчальних закладів;
- підготовку 33 закладів охорони здоров’я;
- підготовку 61 закладу культури.
По Нововодолазькому підприємству теплових мереж планується
підготовити 6 котелень та 0,2 км теплових мереж. Протягом травня-серпня
2016 року на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання
заплановано використати 2,0 тис. грн.
ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» до сталої роботи в осінньозимовий період 2016/2017 років планується підготувати 9 котелень та 3,44 км
теплових мереж, на виконання підготовчих та ремонтних робіт
теплопостачання заплановано 150,0 тис.грн.
Нововодолазьким водопровідно-каналізаційним підприємством до
початку опалювального періоду заплановано здійснити:
- підготовку 3 водопровідних насосних станцій;
- 5 каналізаційних насосних станцій;
- 1 каналізаційно очисну споруду;
- 7 свердловин.
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На виконання підготовчих та ремонтних робіт водопостачання
заплановано використати 55,0 тис.грн.
В житловому фонді заплановано комплексно підготувати 60
багатоквартирних будинків з видачею паспортів готовності.
Планується капітально відремонтувати покрівлі на 2 багатоквартирних
будинках за рахунок коштів бюджету Нововодолазької селищної ради в сумі
732,00 тис. грн., в т.ч.:
- вул. 40 років Перемоги, 48 - ОСББ «ДЕУ» - на суму 367,0 тис. грн.
- вул. 40 років Перемоги, 48 б - ОСББ «ДЕУ» - на суму 365,0 тис. грн.
По закладам освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 років
заплановано підготувати 22 загальноосвітні навчальні заклади, 10
дошкільних навчальних заклади.
По КЗОЗ «Нововодолазька центральна районна лікарня» до роботи в
осінньо-зимовий період 2016/2017 років заплановано підготувати 33 заклади
охорони здоров'я .
По закладам культури до роботи в осінньо-зимовий період
заплановано підготувати 61 заклад та 43 опалювальні системи, з них 10 –
централізованих, 7 – індивідуальних газових, 1 – індивідуальне електричне,
25 – електричних обігрівачів.
Якісне виконання запланованих заходів по підготовці об’єктів району до
осінньо-зимового
періоду
сприятиме
вчасному
початку
нового
опалювального періоду та дасть можливість провести його безперебійно.
Виходячи з вищевикладеного та з метою забезпечення вчасної та якісної
підготовки об’єктів господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери
до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років,
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Рекомендувати керівникам ОСББ «Колос» (Степаненко Л.П.), ОСББ
«ДЕУ» (Шеремет Т.П.), ОСББ «Райдуга», Нововодолазького підприємства
теплових мереж (Красовський М.В.), ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі»
(Столяров
Є.М.),
Нововодолазького
водопровідно-каналізаційне
підприємства (Шахіяров О.О.), КЗОЗ «Нововодолазька центральна районна
лікарня» (Ярошенко Н.В.), КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Нововодолазького району» (Мороз Л.М.), відділу освіти районної
державної адміністрації (Іващенко Л.М.), відділу культури і туризму
районної державної адміністрації (Волотка О.В.) забезпечити:
стовідсоткове проведення запланованих робіт по підготовці об`єктів
житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років відповідно до
затверджених графіків;
вчасну та стовідсоткову оплату за житлово-комунальні послуги та
спожиті енергоносії;
укладення договорів з постачальниками енергоносіїв;
придбання твердого палива;
укладення та перегляд договорів на надання послуг між споживачами та
виконавцями житлово-комунальних послуг;
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роботу диспетчерських служб для вчасного
виникнення аварійних ситуацій.

реагування

в

разі

2. Рекомендувати директору Нововодолазького підприємства теплових
мереж М.В. Красовському в термін до 01 серпня
поточного року
стовідсотково розрахуватися за використаний у опалювальному періоді
2012/2013 років природний газ.
3. Рекомендувати сільським та селищним радам району спільно з
керівниками дорожніх організацій району забезпечити:
підготовку до роботи в зимових умовах виробничих баз, снігоочисної
техніки;
заготівлю протиожеледних та паливно-мастильних матеріалів;
проведення ремонтних робіт та утримання доріг комунальної власності
району;
розроблення схем розчистки вулиць та доріг від снігу та укладення
договорів проведення снігоприбиральних робіт.
4. Створити районний штаб з організації підготовки господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньозимовий період 2016/2017 років (Цимбал Н.О.)
(прийнято одноголосно).
4. СЛУХАЛИ:
ЛЯШЕНКА А.Г., про хід проведення комплексу весняно-польових робіт у
сільськогосподарських підприємствах району (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши хід проведення комплексу веснянопольових робіт у 2016 році, колегія відмічає, що у 2016 році обсяги веснянопольових робіт в господарствах району становлять 45250 га.
Озимі зернові культури під урожай 2016 року посіяні на площі
19253га, з них на зерно –19183 га, в т.ч. озимої пшениці 19064 га, жита 80
га, озимого ячменю 39га.Згідно наданих актів площі загибелі озимих
культур, а саме озимої пшениці становлять - 4958 га. Забезпечення
мінеральними добривами на весняно-літній період складає 3657 тонн
(104,6%), наявність насіння для посіву ярових культур 1449 тонн (100,4%
від потреби), із них надійшло на перевірку і перевірено 399 тонн насіння.
Кондиційність насіння складає 374 тн, або 93,7%. від перевіреного насіння.
Відремонтовано 267 тракторів (100% від загальної кількості), які будуть
залучені для проведення весняно-польових робіт, повністю готові до роботи
плуги, сівалки, культиватори, борони.
Враховуючи вищезгадане та з метою забезпечення своєчасного та
успішного виконання господарствами району весняно-польових у 2016 році
колегія вважає за необхідне:
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1.Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств:
1.1. Закупити мінеральні добрива в повній річній потребі.
1.2 Проводити висів тільки перевіреним та кондиційним насінням
сільськогосподарських культур .
1.3. Провести підживлення озимих культур та багаторічних трав
азотними добривами на всій посівній площі .
1.4. Провести оптимізацію структури посівних площ під урожай 2017
року.
1.5. Збільшити обсяги виробництва зерна та кормів.
1.6. Закінчити ремонт збиральної сільгосптехніки.
2. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації
відпрацювати з кожним господарством питання щодо оптимізації структури
посівних площ зернових та кормових культур.
2.1 Попередити керівників сільськогосподарських підприємств щодо
недопущення порушення постанови КМУ від 11.02.10 № 164 «Про
затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах
в різних природно-сільськогосподарських регіонах».
/прийнято одноголосно/
5. СЛУХАЛИ:
ШЕПЕЛЄВУ О.А., про стан роботи з контрольними документами в
Нововодолазькій районній державній адміністрації за 1 квартал 2016 року
(інформація додається).
Рішення прийнято без обговорення.
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши та обговоривши питання про стан виконавської дисципліни
і заходи посилення відповідальності керівників управлінь і відділів районної
державної адміністрації за своєчасне і безумовне виконання контрольних
документів, колегія відмічає, що заходи управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо зміцнення
виконавської дисципліни, 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).
Питання підвищення рівня виконавської дисципліни, забезпечення
повного та своєчасного виконання актів і доручень Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень і
доручень голови та заступників голови обласної державної адміністрації,
інших документів органів влади вищого рівня є одним із основних напрямів
роботи Нововодолазької районної державної адміністрації.
Протягом І кварталу 2016 року головою районної державної
адміністрації було взято на контроль 117 документів, з них:
№
Найменування документу
За І
За І
+І
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п/п

квартал
2016 р.

квартал
2015 р.

квартал
2016 р. до
І
кварталу
2015 р.
-1
-2
7
-2

Розпорядження голови ОДА
5
6
Доручення голови ОДА
8
10
Листи та інші документи ОДА
89
82
Розпорядження та доручення
4
6
голови РДА
5
Інших документів
11
11
Всього:
117
115
2
В тому числі знято з контролю, як виконані або такі, що втратили
чинність 199 документів.
Протягом І кварталу 2016 року порушення термінів виконання
контрольних документів не допускалось.
Станом на 1 квітня 2016 року на контролі районної державної
адміністрації залишилось 215 документів, а саме:
- 27 розпорядження голови обласної державної адміністрації;
- 10 доручень голови обласної державної адміністрації;
- 102 листів та інших документів обласної державної адміністрації;
- 4 розпоряджень та доручень голови районної державної
адміністрації;
- 13 документи інших державних органів, які мають контрольні
строки.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 09.12.2010 № 689 «Про покращення рівня виконавської дисципліни в
роботі з документами в Харківській обласній державній адміністрації»
сектором контролю апарату районної державної адміністрації щокварталу
аналізується інформація щодо стану виконавської дисципліни в структурних
підрозділах районної державної адміністрації та здійснюється аналіз
виконання доручень голови обласної державної адміністрації.
Щокварталу проводиться інвентаризація документів минулих років, які
знаходяться на контролі. З урахуванням вимог часу визначені такі, що
втратили актуальність, розглянуто доцільність їх подальшого перебування на
контролі.
Дотримання термінів виконання контрольних документів є одним із
найважливіших показників рівня виконавської дисципліни.
Сектором
контролю апарату районної державної адміністрації здійснюються заходи,
спрямовані на недопущення порушень термінів виконання контрольних
документів:
- щоквартально та щомісячно проводиться аналіз стану виконавської
дисципліни в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах
районної державної адміністрації;
- готуються щотижневі нагадування заступникам голови районної
державної адміністрації, начальникам управлінь, відділів та секторів
1
2
3
4
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районної державної адміністрації щодо
термінів
виконання
контрольних документів;
- щоквартально проводиться моніторинг виконання доручень голови
обласної державної адміністрації;
- додатково здійснюється нагадування про терміни виконання
документів у телефонному режимі.
За звітний період, для удосконалення організації контролю та
покращення виконавської дисципліни на засіданні колегії районної
державної адміністрації були заслухані питання роботи з контрольними
документами та стану виконавської дисципліни в структурних підрозділах
районної державної адміністрації за 2015 рік. За рішенням колегій головою
районної державної адміністрації були прийняті розпорядження.
Проаналізувавши та обговоривши стан виконавської дисципліни та
організації виконання завдань, визначених контрольними документами,
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Заступнику голови районної державної адміністрації 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
обласної та районної державних адміністрацій, листів та інших документів
структурних підрозділів, посадових осіб обласної державної адміністрації.
2. Керівникам
структурних
підрозділів
районної
державної
адміністрації постійно вживати заходів щодо забезпечення своєчасного
виконання завдань, визначених в контрольних документах.
3. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації
(Шепелєва О.А.) постійно вживати заходів щодо підвищення ефективності
організації роботи з контрольними документами.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації О.М. Товстика.
/прийнято одноголосно/
6. СЛУХАЛИ:
ТОВСТИКА О.М., про підсумки роботи з кадрами, забезпечення
дотримання законодавства про державну службу в місцевих органах
виконавчої влади у 2015 році (інформація додається).
Рішення прийнято без обговорення.
ВИРІШИЛИ:
Організація роботи з кадрами в районній державній адміністрації
здійснюється у відповідності до вимог Законів України «Про державну
службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції»
та інших законодавчих і нормативних актів.
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Протягом року забезпечувалося виконання
актів
і
доручень
Президента України, Кабінету Міністрів України, законодавчих та
нормативно-правових актів з питань реалізації державної кадрової політики;
підготовка та надання в установленому порядку та визначені строки до
сектору контролю апарату районної державної адміністрації інформації, яка
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є
публічною; обробка відомостей про особу відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних».
Згідно з статті 15 Закону України «Про державну службу» прийняття на
державну службу в районну державну адміністрацію на посади державних
службовців здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше
встановлено законодавством.
У 2015 році на посади державних службовців в районну державну
адміністрацію було призначено 13 осіб, з них на конкурсній основі – 10, за
результатами стажування – 1 особа, з кадрового резерву - 2 особи. При
призначенні на посади державних службовців проведено стажування 7 осіб з
метою вивчення професійних, ділових та моральних якостей.
За січень-квітень 2016 року на посади державних службовців районної
державної адміністрації призначено 7 осіб (5 - на конкурсній основі; 2 –
за результатами стажування; 1- за переведенням з інших органів виконавчої
влади), проведено стажування 5 осіб.
Чергові ранги державним службовцям присвоювалися відповідно до
вимог Положення про ранги державних службовців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України № 658 від 19 червня 1996 року.
Затримки у присвоєнні рангів працівникам протягом 2015 року та січняквітня 2016 року не було.
На всіх працівників сформовані особові справи згідно з методичними
рекомендаціями Головдержслужби України.
В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації
забезпечено організацію проведення спеціальної перевірки щодо переможців
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців відповідно до
вимог Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом
Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012. За результатами
спеціальної перевірки у 2015 році на посади державних службовців було
призначено
10 осіб.
В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації
постійно вживаються заходи по забезпеченню вимог діючого законодавства
щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних,
володільцями та розпорядниками яких є районна державна адміністрація та її
структурні підрозділи.
З метою набуття знань та умінь, необхідних для ефективного
виконання завдань і функцій держави, в Нововодолазькій районній державній
адміністрації постійна увага приділяється навчанню державних службовців.
Станом на квітень 2016 року 2 державні службовці є студентами
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Харківського регіонального інституту державного
управління
при
Президентові України, 1 державний службовець виявив бажання вступити до
нього в 2016 році.
Одним із провідних видів навчання державних службовців, який
супроводжує їх професійну діяльність і сприяє професіоналізації державної
служби, є підвищення кваліфікації. Основними формами підвищення
кваліфікації державних службовців є навчання за професійними програмами
та на тематичних короткотермінових семінарах. У 2015 році кваліфікацію
підвищили 27 державних службовців, взято участь у семінарах 5 державними
службовцями. За період січень-квітень 2016 року кваліфікацію підвищили 2
державні службовці взято участь у семінарі – 1 державний службовець.
Бажаючих взяти участь у конкурсі «Кращий державний службовець» в
2015 році не було.
Протягом 2015 року постійно проводилася робота з працівниками,
зарахованими до кадрового резерву, шляхом складання та виконання
особистих планів, періодичного навчання та підвищення кваліфікації у
відповідних навчальних закладах, участі у роботі семінарів, нарад,
конференцій з проблем та питань діяльності державних органів і структурних
підрозділів.
З метою забезпечення реалізації завдань у сфері державної кадрової
політики, визначених актами і дорученнями Президента України, колегія
районної державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Направити структурним підрозділам районної державної
адміністрації довідку «Про стан роботи з кадрами, організацію розвитку
персоналу в районній державній адміністрації» для вжиття відповідних
заходів.
2. Начальникам структурних підрозділів районної державної
адміністрації:
2.1. Проаналізувати стан роботи з кадрами, організації навчання та
підвищення кваліфікації державних службовців, дотримання вимог чинного
законодавства про державну службу та за результатами проведеного аналізу
вжити відповідних заходів.
2.2. Здійснити заходи щодо підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців у 2016 році.
2.3. Зосередити особливу увагу на питаннях добору кандидатів на
навчання у 2017 році до Харківського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України та Харківського національного економічного університету ім. С.
Кузнеця.
2.4. Розглянути питання про роботи з кадрами, організацію розвитку
персоналу в районній державній адміністрації на апаратних нарадах.
2.5. Про проведену роботу інформувати районну державну
адміністрацію через відділ організаційно-кадрової роботи апарату районної
державної адміністрації до 25 травня 2016 року.
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3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника
апарату районної державної адміністрації О.М. Товстика.
/прийнято одноголосно/
Підсумки підвів Руднєв Олесій Онисимович, перший заступник
голови районної державної адміністрації, головуючий на засіданні
колегії.

Перший заступник голови районної
державної адміністрації,
член колегії, головуючий

О.О. Руднєв

Голова Координаційної ради з питань
охорони здоров’я та медичного
обслуговування населення району,
член колегії

О.Б. Кузьоменський

