УКРАЇНА
НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 4
засідання колегії районної державної адміністрації спільно з
Координаційною радою з питань охорони здоров’я та медичного
обслуговування населення району
від 02 вересня 2016 року

Місце проведення: мала зала засідань
засідання розпочалося о 10.00 год.
засідання закінчилося о 11.20 год.

Взяли участь у засіданні:
КОРОЛЮК
Євген Олександрович

- голова районної державної
адміністрації, головуючий

Присутні члени колегії районної державної адміністрації:
РОТАЧ С.О., БУЗОВСЬКИЙ А.І., БАЛЮК Л.М., ЖИВОТЧЕНКО Л.В.,
ЄСІН О.С., ЛЯШЕНКО А.Г, ЧАЮК Л.М., СТУПАК В.І.
Відсутні члени колегії районної державної адміністрації:
КУПРЄЄВ
Микола Іванович - відрядження
Присутні на засіданні колегії районної державної адміністрації:
керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації,
сільські, селищні голови, керівники організацій, установ району (список
додається).
Порядок денний:
Планові питання:
1. Про стан дотримання законодавства в Нововодолазькому районі,
регламентуючого захист прав і законних інтересів дітей.
Доповідає:
НЕСМІЯН
Валентина Вікторівна

- начальник служби у справах дітей районної
державної адміністрації
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2. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку
Нововодолазького району на 2016 рік за 6 місяців 2016 року.
Доповідає:
ЦИМБАЛ
Наталія Олександрівна

- начальник управління економіки районної
державної адміністрації

3. Про підсумки збирання ранніх зернових і зернобобових культур у
сільгосппідприємствах району.
Доповідає:
ЛЯШЕНКО
Анатолій Григорович

- начальник управління агропромислового
розвитку районної державної адміністрації

В порядку контролю:
Спільне засідання з Координаційною радою з питань охорони здоров’я та
медичного обслуговування населення району:
4. Про хід виконання Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2017 року
Доповідає:
ЯКОВЕНКО
Олег Михайлович

- головний лікар КЗОЗ «Нововодолазька
центральна районна лікарня»
прийнято одноголосно

1. СЛУХАЛИ:
Несміян В.В., про стан дотримання законодавства в Нововодолазькому
районі, регламентуючого захист прав і законних інтересів дітей.
Рішення прийнято без обговорення.
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши інформацію
про стан дотримання законодавства в
Нововодолазькому районі, регламентуючого захист прав i законних інтересів
дітей, колегія відмічає:
На обліку служби у справах дітей станом на 22.08.2016 року перебуває
127 дітей, з них: 102 – діти - сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, 25 – діти, які проживають у сім’ях, що опинились у складних
життєвих обставинах, 1 дитина сирота
переміщена із тимчасово
окупованих територій та територій проведення антитерористичної операції.
До сімейних форм виховання влаштовано 93,1 % від загальної кількості дітей
зазначеної категорії.
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ВП,
Службою у справах дітей спільно з Нововодолазьким
Нововодолазьким РЦСССДМ, відділом освіти, закладами охорони здоров’я,
органами місцевого самоврядування постійно ведеться робота по своєчасному
виявленню дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у разі
виявлення фактів щодо:
- проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють,
ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, а саме: коли
вони без поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток
дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема не
забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини,
що негативно впливає або може вплинути на її фізичний розвиток, не
створюють умов для отримання нею освіти;
- скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного
насильства над дитиною, жорстоке поводження з нею або загроза його
вчинення;
- залучення дитини до найгірших форм дитячої праці;
- систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного
проживання.
У разі надходження будь – якої інформації спільно з вищезазначеними
суб’єктами з соціальної роботи перевіряється дана інформація, проводяться
профілактичні бесіди з батьками, дітьми, вживаються відповідні заходи.
Під час проведення обстеження умов проживання дітей в сім’ях, з метою
забезпечення розвитку та навчання дітей, працівниками служби проводиться
індивідуальна робота у формі бесід з батьками щодо належного виконання
батьківських обов’язків. За звітний період з батьками проведено 116 бесід
щодо належного виконання батьківських обов’язків,
ведення здорового
способу життя та 38 бесід з дітьми. У разі ухилення батьків від виконання
своїх батьківських обов’язків, вони попереджаються про свою
відповідальність. На комісії з питань захисту прав дитини розглядаються
питання щодо недбалого ставлення батьків до виховання дітей, неналежного
виконання батьками своїх обов’язків. Протягом поточного року
було
винесено на розгляд комісії з питань захисту прав дитини 8 питань щодо
неналежного виконання батьківських обов’язків та попереджено про
відповідальність за ухилення від виконання батьківських обов’язків по
вихованню дітей.
У разі, коли профілактична робота з батьками не дає позитивних
результатів, то порушується питання про доцільність позбавлення батьків
батьківських прав.
Координація роботи структурних підрозділів з питань додержання вимог
чинного законодавства щодо захисту прав та законних інтересів дітей
перебуває на контролі служби у справах дітей. Контроль відбувається шляхом
розгляду питань на семінарах – нарадах для голів сільських, селищних рад,
комісії з питань захисту прав дітей, засіданнях районної Координаційної ради
у справах дітей, колегіях районної державної адміністрації.
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З метою подальшого покращення роботи по забезпеченню умов по
дотриманню законодавства, регламентуючого захист прав та законних
інтересів дітей та вирішення існуючих проблемних питань колегія районної
державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Службі у справах дітей районної державної адміністрації (Несміян
В.В.), Нововодолазькому районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді (Щербакова Ю.В.), Нововодолазькому ВП Первомайського ВП
ГУНП в Харківській області (Бузовський А.І.):
1.1 Підвищувати ефективність роботи всіх органів виконавчої влади,
причетних до роботи з дітьми, щодо захисту прав та законних інтересів дітей.
1.2. Вживати заходи щодо своєчасного виявлення дітей, які проживають
у сім'ях, що перебувають в складних життєвих обставинах, забезпечувати
здійснення їх соціального супроводу.
1.3 Активізувати роботу по спільному відвідуванню сімей, які
опинилися у складних життєвих обставинах з метою інспектування та
проведення обстеження соціально-побутових умов проживання.
2. Виконавчим комітетам селищних та сільських рад:
2.1 Систематично вживати заходи щодо виявлення дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, дітей, що залишилися без батьківського
піклування та інформувати службу у справах дітей районної державної
адміністрації у визначені законодавством терміни.
2.2 Виносити на засідання виконкомів питання про стан утримання та
виховання дітей в сім’ях опікунів, піклувальників та сім’ях, які опинилися у
складних життєвих обставинах, за необхідності порушувати питання щодо
позбавлення батьків батьківських прав.
2.3 У разі загрози життю та здоров’ю дитини, вживати заходів щодо
вилучення її із сімейного оточення та вирішення питання подальшого
влаштування.
3. Службі у справах дітей районної
державної
адміністрації
(Несміян В.В.):
3.1 Продовжувати роботу по влаштуванню дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання.
3.2 Забезпечити контроль за своєчасним визначенням правового статусу
дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
3.3 При вирішенні питань влаштування дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, віддавати перевагу сімейним формам
виховання, враховуючи індивідуальні потреби кожної дитини.

2. СЛУХАЛИ: Цимбал Н.О., про хід виконання Програми економічного і
соціального розвитку Нововодолазького району на 2016 рік за 6 місяців
2016 року (інформація додається).
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ВИСТУПИЛИ:
ЧАЮК Л.М., яка зупинилася на питаннях фінансування освітньої галузі.
ЦИМБАЛ А.О., інформувала про роботу центру зайнятості, акцентувала
увагу на зростанні показника офіційного рівня безробіття та запропонувала
до уваги присутніх види послуг та допомог, які надаються центром
зайнятості.
ЖИВОТЧЕНКО Л,В., звернула увагу на стан виплати соціальних допомог
відповідних категорій населення району.
ВИРІШИЛИ:
Розглянувши питання ходу виконання Програми економічного і
соціального розвитку Нововодолазького району на 2016 рік за 6 місяців 2016
року, колегія районної державної адміністрації відмічає, що робота районної
державної адміністрації протягом даного періоду зосереджувалась на
подальшому проведенні в районі економічних реформ, вирішенні існуючих
проблемних питань та підвищенні життєвого рівня населення.
За підсумками січня-червня 2016 року:
Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства
збільшився на 22,2%
Зросло виробництво м`яса на 83,8%, молока – 5,9%.
Чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 4,2% (у т.ч. корів –
на 17,2%), кількість свиней - на 16,4%, овець – на 8,7%.
Сільськогосподарськими підприємствами придбано на 10% більше
техніки.
Експорт промислової продукції збільшився на 25%, імпорт товарів
прмислових підприємств - на 76%.
Відбулося збільшенння перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на 15%, пасажирообігу - на 3%, вантажообігу – на 18,2%.
Окрім цього, зросли доходи від послуг поштового зв`язку на 9%, в т.ч.:
доходи від послуг населенню на 41%.
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла у 7,1 рази більше.
Прийняті в експлуатацію будівництво очисних споруд стічних вод ТОВ
«Птахофабрика «Просяне» продуктивністю 350 м3 /добу в с. Просяне по пров.
Макаренка, 7а загальною кошторисною вартістю 3 447,4 тис. грн. та
реконструйоване приміщення м`ясопереробного комплексу, другої черги
будівництва – будівництво цеху по виробництву м`ясних виробів ТОВ «МК
РІАЛ» (вул. Воскресінська, 233, с. Новоселівка).
Темп росту обігу роздрібної торгівлі до минулого року - 108,4%.
Дорожніми організаціями району виконано робіт на на 37% більше.
Поточно відремонтовано 4 125,9 кв.м. доріг по 22-ох вулицях 11-ти
населених пунктах 5-ти сільських та селищних рад (Нововодолазька,
Караванська, Старовірівська, Сосонівська, Станичненська).
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Встановлено дитячі майданчики, а також проведено облаштування
раніше встановлених майданчиків в кількості 10 одиниць в Нововодолазькій
селищній раді та сільських радах: Ордівській, Сосонівській, Станичненській.
За рахунок коштів місцевих та районного бюджетів на загальну суму
899,8 тис. грн. встановлено та утримувалось вуличне освітлення по 42
вулицях 18-ти населених пунктах 8-ми сільських рад.
В Караванському Будинку культури замінено 41 вікно та 2 дверей на нові
енергозберігаючі на суму 179,1 тис. грн. (кошти районного бюджету).
З районного бюджету виділено 50,0 тис. грн. на ремонт водонапірної
башти в с. Рокитне.
За кошти районного бюджету (26,6 тис. грн.) замінено двері в
реанімаційному відділенні Центральної районної лікарні.
Одинадцять сільських та селищних рад перемогли в обласному конкурсі
міні-проектів «Разом в майбутнє», в результаті чого до кінця року з обласного
бюджету буде виділено 1,3 млн. грн., з районного бюджету – 305,0 тис. грн., з
бюджетів сільських та селищних рад – 877,3 тис. грн., залучено коштів
мешканців громад – 130,0 тис. грн.
На ці кошти буде поліпшена матеріально-технічна база закладів охорони
здоров`я, освіти та культури, встановлено дитячі ігрові майданчики,
проведено вуличне освітлення.
Суб`єкти господарювання збільшили доходи до бюджетів всіх рівнів на
17% порівняно з минулим роком.
Надходження власних і закріплених доходів до бюджету району зросло
на 29% порівняно з уточненим планом.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного
працівника збільшилась на 27,3%, середньомісячний розмір пенсії - на 10%.
Фінансування галузі охорони здоров`я збільшилось на 1%, галузі
фізичної культури та спорту – на 8%, галузі культури та туризму – на
14,3%,галузі освіти – на 20%.
Офіційний рівень безробіття зменшився та складав 1,78%.
Разом з тим, існує ряд невирішених проблем, які стримують соціальноекономічний розвиток району.
В промисловому комплексі зменшилась реалізація промислової
продукції на 4,8%.
Скоротилось поголів`я птиці на 6,3%, кількість яєць зменшилась
на 2,7%.
Продовжує скорочуватись населення району (-139 осіб).
Виходячи з вищевикладеного та з метою подолання негативних
тенденцій, що спостерігаються в галузях економіки, колегія районної
державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Управлінню агропромислового розвитку районної державної
адміністрації (Ляшенко А.Г.):
1.1. Здійснити заходи для збільшення чисельності всіх видів
сільськогосподарських тварин, підвищення рівня їх продуктивності.

7

1.2. Організувати проведення на належному
агротехнічному
рівні
підготовку до вирощування врожаю 2017 року в усіх категоріях господарств
та забезпечити посів озимих культур на зерно і зелений корм.
1.3. Вжити заходів щодо додержання норм законодавства суб`єктами
господарювання стосовно своєчасного та повного проведення розрахунків з
власниками майнових паїв та земельних ділянок (паїв) у 2016 році.
1.4. Посилити роботу щодо забезпечення раціонального використання
земельних угідь, охорони і підвищення родючості грунтів, удосконалення
структури посівних площ.
2.
Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств
району (Красовський М.В., Столяров Е.О., Шахіяров О.О., Степаненко Л.П.,
Харченко О.В., Шеремет Т.П.):
2.1. Вжити рішучих заходів щодо забезпечення надання житловокомунальних послуг належної якості; належного обслуговування житлових
будинків; повного розрахунку споживачів за отримані послуги, а
підприємствами галузі – за спожиті енергоносії; посилення претензійнопозовної роботи з неплатниками.
2.2. Проводити
роботу
з
розробки
оптимізованих
схем
теплопостачання, водопостачання та водовідведення з урахуванням
перспективного розвитку кожного населеного пункту.
2.3. Проводити роботу з поліпшення фінансово-економічного стану
підприємств, їх платоспроможності через забезпечення підвищення рівня
розрахунків споживачів за отримані послуги, при цьому не допускати
необґрунтованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.
3. Рекомендувати Нововодолазькому відділенню Південної об’єднаної
державної податкової інспекції Головного управління ДФС Харківської
області (Копрнієнко З.Б.):
3.1. Вжити дієвих заходів по ліквідації податкового боргу до бюджетів
всіх рівнів.
3.2. Здійснювати спільно з управлінням праці та соціального захисту
населення районної державної адміністрації (Животченко Л.В.), відділом
економіки районної державної адміністрації (Цимбал Н.О.) аналіз діяльності
підприємств щодо обсягів реалізації товарів (послуг), на предмет забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати, показників середньомісячної заробітної
плати, чисельності працюючих.
3.3. Проводити роботу по пошуку резервів для збільшення надходжень
по платі за землю.
4.Фінансовому
управлінню
районної
державної
адміністрації
(Балюк Л.М.):
4.1. Переглянути показники видаткової частини бюджетів з метою
обмеження непершочергових, капітальних та інших видатків, які можливо
скоротити, забезпечити спрямування вільних залишків коштів місцевих
бюджетів і перевиконання доходної частини, у першу чергу, на заробітну
плату та енергоносії.
4.2. Не допускати зростання дебіторської та кредиторської
заборгованості в місцевих бюджетах.
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5.
Управлінню
праці
та соціального
захисту
населення
районної державної адміністрації (Животченко Л.В.):
5.1. Забезпечити контроль за своєчасним дотриманням державних
мінімальних гарантій в оплаті праці.
5.2. Вимагати від керівників підприємств безумовного виконання вимог
законодавства щодо оплати праці.
5.3. Систематично вивчати стан оплати праці, причини, що стримують
її зростання або зумовлюють падіння.
5.4.
Проводити
інформаційно-роз’яснювальну
роботу
серед
роботодавців і населення щодо переваг легальної зайнятості, виконання
трудового законодавства, забезпечення гарантій державного соціального
захисту від безробіття.
5.5. Вжити заходів щодо легалізації зайнятості населення, забезпечити
разом з Нововодолазьким відділенням Південної об’єднаної державної
податкової інспекції Головного управління ДФС Харківської області
(Корнієнко З.Б.) проведення перевірок суб’єктів господарювання, які
нараховують заробітну плату на рівні, або менше мінімальної.
5.6. Активізувати роботу щодо ліквідації боргів з виплати заробітної
плати та недопущення їх виникнення.
6. Відділу освіти районної державної адміністрації (Іващенко Л.М.):
6.1. Вжити дієвих заходів щодо забезпечення необхідних обсягів
фінансування за рахунок усіх джерел фінансування на проведення ремонтів
будівель закладів освіти та ремонтів опалювальних систем, на подальшу
комп’ютеризацію та інформатизацію закладів освіти районної державної
адміністрації.
6.2. Забезпечити гарантований та безпечний підвіз учнів і вчителів до
шкіл.
7. Відділу молоді та спорту районної державної адміністрації
(Курченко С.В.):
7.1. Вжити всіх необхідних заходів щодо розвитку дитячо-юнацького
спорту, сприяти належній підготовці та участі команд спортсменів району у
змаганнях усіх рівнів.
7.2. Вжити заходів щодо збільшення кількості дітей, охоплених
організованими формами відпочинку та оздоровлення.
8. Головному лікарю комунального закладу охорони здоров’я
«Нововодолазька центральна районна лікарня» (Яковенко О.М.) та головному
лікарю комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медикосанітарної допомоги Нововодолазького району» (Мороз Л.М.):
8.1. Забезпечити контроль за порядком організації медичної допомоги,
особливо військовослужбовцям та вимушеним переселенцям із зони
проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.
8.2. Взяти під особистий контроль запас лікарських засобів, виробів
медичного призначення та препаратів крові у підпорядкованих закладах.
8.3. Продовжити роботу по залученню позабюджетних коштів для
покращення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я.
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9. Службі у справах дітей районної державної адміністрації
(Несміян В.В.) активізувати
роботу зі
створення прийомних сімей,
забезпечити умови щодо пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування громадянами України.
10. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації
(Волотка О.В.):
10.1. Активізувати роботу щодо залучення коштів з різних джерел
фінансування на ремонт закладів культури, перш за все, опалювальних систем.
10.2. Сприяти поповненню фондів бібліотек району книгами та
періодичними виданнями вітчизняного виробництва, придбання обладнання,
музичної апаратури для закладів культури.
/прийнято одноголосно/
3. СЛУХАЛИ: ЛЯШЕНКА А.Г., про підсумки збирання ранніх зернових і
зернобобових культур у сільгосппідприємствах району (інформація
додається).
Який зупинився на роботі кращих господарств району щодо збирання ранніх
зернових, заготовки власного насіння озимих культур, підготовки грунту під
посів озимих культур.
Підготовлено грунту під посів озимих культур на площі 9135 га (53,6%).
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши хід збирання ранніх зернових та зернобобових
культур, колегія відмічає: обсяги зерна ранніх зернових та зернобобових
культур, які обмолочені з площі 22269,5 га, становлять 93873 тонн, середня
урожайність по району склала 46,0 ц/га.
Прогнозовані площі посіву озимих зернових культур під урожай 2017
року в районі становлять 17032 га, із них по сільськогосподарських
підприємствах 15932 га: в тому числі пшениці - 15812 га, жита-80га, ячменю
- 40 га.
Господарствами району засипано насіння озимих культур 3211 тонн, що
становить 91,7% від потреби 3501 тонн.
Підготовлено ґрунту під посів озимих культур на площі 9135 га (53,6%).
Під урожай 2017 року виорано на зяб 5151 га, що становить 24,4 % від
запланованих 21041 га, злущено стерні ранніх зернових та зернобобових
культур на площі 20105 га (98,5%). Засипано насіння ярих культур 185 тонн
(16 %).
Враховуючи вищезгадане та з метою забезпечення своєчасного та
успішного виконання господарствами району завдання із підготовки до посіву
озимих культур восени 2016 року колегія вважає за необхідне:
1. Управлінню агропромислового розвитку районної державної
адміністрації (Ляшенко А.Г.):
1.1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств:
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- закінчити підготовку ґрунту під посів озимих культур в найкоротший
термін.
- провести засипку насіння озимих культур в повному обсязі в
найкоротший термін.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління
агропромислового розвитку районної державної адміністрації
А.Г.Ляшенко.
/прийнято одноголосно/
4. СЛУХАЛИ: ЯКОВЕНКА О.М., про хід виконання Загальнодержавної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2017 року
(інформація додається).
Головний лікар доповів, що станом на 01.01.2016 року на диспансерному
обліку в лікувально-профілактичних закладах району перебувало 579
онкохворих, в тому числі дітей від 0 до 17 років 8 чоловік, показник на 100тис.
населення 1719,1 ,сільських мешканців 59,8%.За підсумками 2015 року
захворюваність на злоякісні новоутворення на 100 тис. населення становить
394,66 і є найвищою в Харківській області та перевищує показник по районам
області на 23,4% та обласний показник на 24,5%.
На диспансерному обліку у лікарів району 5836 хворих з груп
підвищеного ризику захворювань на злоякісні новоутворення.
Вперше на 01.08.2016 року в районі зареєстровано 95 випадків злоякісних
новоутворень, захворюваність на 100тис. населення 285,4, серед вперше
захворівших 52,6 % сільських мешканців, 33,7 %
хворих – особи
працездатного віку.
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши інформацію «Про хід виконання Загальнодержавної програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2017року в
Нововодолазькому районі »колегія районної державної адміністрації відмічає.
Онкологічні захворювання залишаються однією із гострих проблем.
Захворюваність населення на онкозахворювання залишається на досить
високих цифрах і приводить до високих показників інвалідності та смертності
населення.
Станом на 01.01.2016 року на диспансерному обліку в лікувальнопрофілактичних закладах району перебувало 579 онкохворих, в тому числі
дітей від 0 до 17 років 8 чоловік, показник на 100тис. населення 1719,1
,сільських мешканців 59,8%.За підсумками 2015 року захворюваність на
злоякісні новоутворення на 100 тис. населення становить 394,66 і є найвищою в
Харківській області та перевищує показник по районам області на 23,4% та
обласний показник на 24,5%.
На диспансерному обліку у лікарів району 5836 хворих з груп
підвищеного ризику захворювань на злоякісні новоутворення.

11

Вперше на 01.08.2016 року в районі зареєстровано 95 випадків
злоякісних новоутворень, захворюваність на 100тис. населення 285,4, серед
вперше захворівших 52,6 % сільських мешканців, 33,7 % хворих – особи
працездатного віку. В структурі вперше виявлених захворювань на першому
місці рак молочної залози – 14,7%, на другому місці рак шлунку – 11,6%, на
третьому – рак легенів і бронхів та прямої кишки – 10,5%. В 2016 році
питома вага хворих виявлених в занедбаній стадії складає 5,3 %, проти 2,9 %
за такий же період 2015р.
Серед вперше визнаних інвалідами в працездатному віці – 20,7%
становлять онкохворі.
Смертність від онкозахворювань залишається досить високою. Показник
на 100тис. населення – 108,2. В загальній структурі смертності смертність від
онкозахворювань на другому місці (36 чол.) і становить 9,0 %. Смертність в
працездатному віці – 26,4% від усіх померлих в працездатному віці.
В 2016 році на консультацію на третинний рівень було направлено
212чол. диспансерних хворих з онкологічною патологією, 153 особи
направлено з підозрою на злоякісні новоутворення; діагноз підтвердився в 95
випадках (62,1%) отримали спеціалізоване лікування в обласних закладах
89%. В стаціонарному відділені ЦРЛ в 2016 році проліковано 30 онкологічних
хворих, які отримували симптоматичну та знеболювальну терапію.
З метою раннього виявлення онкопатології в поліклінічному відділені
ЦРЛ працюють 2 оглядових кабінети: чоловічій та жіночій. В 2016 році
оглянуто 8431 чоловік , виявлено 8 випадків онкозахворювань(8,4% від усіх
вперше зареєстрованих випадків захворювань та 27,6 % від усіх вперше
зареєстрованих випадків захворювань при профоглядах ).
В 2016 році цитологічно обстежено 5329 жінок, виявлено
передпухлинних захворювань –5.
При фіброгастроскопічному обстеженні шлунково- кишкового тракту
виявлено 4 випадки онкозахворюваньта 12 випадків предракової патології, при
флюорографічному обстеженні населення виявлено 2 онкохворих.
Всього при профілактичних оглядах виявлено вперше 29 хворих
злоякісними новоутвореннями (30,5% від усіх вперше зареєстрованих
випадків захворювань).
Для лікування онкохворих (паліативна допомога) по КЗОЗ «Центр
первинної медико-санітарної допомоги Нововодолазького району» із
місцевого бюджету використано 7304 гривень, що становить 41,7% від
запланованих коштів.
В районі працює протиракова комісія. Проведено 3 засідання, де
розглядались занедбані випадки.
З метою покращення роботи по виконанню заходів Загальнодержавної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2017року у
Нововодолазькому районі:
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1. Взяти до відома інформацію «Про хід виконання Загальнодержавної
програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2017року в
Нововодолазькому районі».
2. Рекомендувати головним лікарям КЗОЗ «Нововодолазька центральна
районна лікарня», КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги
Нововодолазького району»:
2.1. Проводити роботу по кадровому забезпеченню закладів охорони здоров’я
сільської мережі.
Постійно.
2.2. Проводити роботу по підготовці медичних кадрів з проблем організації
якісних профілактичних оглядів щодо раннього виявлення передракових
станів та онкозахворювань на ранніх стадіях.
Постійно.
2.3. Забезпечити покращення раннього виявлення випадків передпухлинних
захворювань і злоякісних новоутворень шляхом більш широкого охоплення
населення профілактичними оглядами в усіх закладах охорони здоров'я
району.
Постійно.
2.4. Залучати пересувний флюорограф інших лікувально-профілактичних
закладів області для обстеження сільського населення району.
Постійно.
2.5. Клопотати перед Нововодолазькою районною радою про виділення
коштів на придбання сучасного фіброгастроскопу та колоноскопу,
дерматоскопу.
2.6. Клопотати перед Нововодолазькою районною радою про виділення
коштів на покращення медикаментозного забезпечення онкохворих при
стаціонарному та амбулаторному лікуванні.
2.7. Розширювати санітарно-освітню роботу серед населення району по
профілактиці передпухлинних захворювань і онкологічної патології
використовуючи всі доступні форми.
Постійно.
3.0. Головам сільських та селищних рад:
Максимально сприяти проведенню
медичних оглядів населення.

обов’язкових

профілактичних
Постійно.
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4.0. Соціальним службам району (Територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Нововодолазької РДА,
Управління праці та соціального захисту населення Нововодолазької РДА,
Служба у справах дітей Нововодолазької РДА, Нововодолазький районний
центр зайнятості, Нововодолазький відділ обслуговування громадян
Харківського об'єднаного управління Пенсійногого фонду України в
Харківській області, Нововодолазький районний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді):
Рекомендувати направляти осіб, які до них зветаються за соціальними та
іншими послугами та перебувають у них на обліку, до лікувальнопрофілактичних закладів району для проходження медичних оглядів.
Постійно.
5.0. Начальнику Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу
ГУ Національної поліції в Харківській області:
Забезпечувати виконання законодавства щодо повної заборони куріння у
громадських місцях.
Постійно.

/прийнято одноголосно/
Підсумки підвів Королюк Євген Олександрович, голова районної
державної адміністрації, головуючий на засіданні колегії.

Голова районної
державної адміністрації,
член колегії, головуючий

Вела протокол
Пелехата 4 21 04

Є.О. Королюк

