УКРАЇНА
НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 6
засідання колегії районної державної адміністрації
від 28 грудня 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., СМІРНОВ О.С., 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:
КОРНІЄНКО
Зоя Борисівна - відрядження
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:
Планове питання:
1. Про хід виконання Програми розвитку тваринницької галузі по
Нововодолазькому району на 2010-2015 роки та на період до 2020 року
за 2016 рік.
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Доповідає:
ЛЯШЕНКО
Анатолій Григорович

- начальник управління агропромислового
розвитку районної державної адміністрації.

В порядку контролю:
2. Про стан виконання Комплексної програми профілактики
правопорушень у Нововодолазькому районі на 2016-2017 роки
за 2016 рік.
Доповідає:
ЗАВАДА
Ольга Вікторівна

- завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної та режимносекретної роботи апарату районної державної
адміністрації.

3. Про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції на території
району за 2016 рік.
Доповідає:
ЧИЖИКОВА
Наталія Сергіївна

- головний спеціаліст з питань запобігання та
протидії
корупції
районної
державної
адміністрації

4. РІЗНЕ
прийнято одноголосно
1. СЛУХАЛИ:
Ляшенка А.Г., про хід виконання Програми розвитку тваринницької галузі по
Нововодолазькому району на 2010-2015 роки та на період до 2020 року за 2016
рік (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
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Проаналізувавши стан справ у тваринництві слід відмітити, що в
районі за останній період звітного року здійснені певні заходи щодо
стабілізації та покращення стану справ у тваринництві.
Так, збільшення обсягів виробництва продукції тваринницької галузі по
сільськогосподарських підприємствах району протягом 11 місяців 2016 року,
відбулося за рахунок зростання чисельності поголів’я корів, що на 104%
більше, проти аналогічного періоду минулого року, свиней на 108 % проти
січня - листопада 2015 року.
В сільськогосподарських підприємствах Нововодолазького району
нараховується 2555 голів ВРХ, що більше рівня минулого року на 18 голів, в
тому числі корів 1110 голів, що на 47 голів більше ніж в минулому році,
чисельність поголів’я свиней збільшилось на 823 голови, або на 108 % і
становить 10936 голів , птиці нараховується 497,61 тис. голів.
За 11 місяців 2016 року порівняно з відповідним періодом минулого року
виробництво молока збільшилося на 238 тн, або на 106 % і становить 3852 тн,
одержано яєць 58841,2 тис. шт. або на 102 % більше проти минулого року,
вироблено м»яса 5936 тонн, що більше на 175% проти аналогічного періоду
минулого року.
Сільськогосподарськими підприємствами району за січень-листопад 2016
року реалізовано на забій 5506 тонн худоби та птиці в живій вазі, що на 2319
тонн більше проти аналогічного періоду минулого року.
Продуктивність молочного стада в господарствах району на 1 фуражну
корову по середньому поголів’ю складає 4196 кг, що на 101 % більше ніж в
минулому році.
На одну курку несучку одержано 294 шт. яєць, або на 107 % більше
показника минулого року.
Середньодобові прирости великої рогатої худоби по району склали 498 гр,
або на 101 % більше ніж в минулому році, свиней 562 гр, або на 103 % більше
проти минулого року.
Виробництво
валової
продукції
галузі
тваринництва
по
сільськогосподарських підприємствах району за 11 місяців 2016 року в
порівняльних цінах 2010 року склало 97308,54 тис.грн., що на 134% більше до
аналогічного періоду минулого року.
Невід’ємною складовою інтенсивного виробництва тваринництва району
являється достатня кормова база, яка забезпечить годівлю повноцінними
кормами.
Станом на 1 грудня 2016 року для потреб тваринництва в кормах
заготовлено:
- сіна – 2106 тонн;
- силосу – 12894 тонн;
- сінажу – 3500 тонн;
- соломи – 939 тонн;
конц. кормів – 1682 тон.
На виконання Програми розвитку тваринництва в господарствах району
ведуться реконструкції та будівництво тваринницьких приміщень, а сааме, в
ТОВ «Дельта» ведеться будівництво молочного комплексу проектною
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потужністю на 1000 голів корів, кошторисною вартістю 8 млн. грн.,
відсоток
готовності об’єкту - 70 %,
Проводиться реконструкція приміщень свинокомплексу проектною
потужністю 24 тис. свиней в рік, в ПП «АФ Світанок», кошторисною вартістю
48 млн.грн, відсоток готовності об’єкту – 75 %.
Всі тваринницькі господарства району на даний час закінчили поточний
та капітальний ремонти тваринницьких приміщень для забезпечення гідної
зимівлі худоби в зимовий період 2016-2017 років.
З метою забезпечення своєчасного та успішного виконання
сільськогосподарськими підприємствами району «Програми розвитку
тваринницької галузі по Нововодолазькому району на 2010-2015 роки та на
період до 2020 року за 2016 рік» та враховуючи рішення колегії районної
державної адміністрації від 23 грудня 2016 року:
1.Управлінню агропромислового розвитку:
1.1. Рекомендувати сільськогосподарським підприємствам району у 2017
році збільшити поголів’я ВРХ, в тому числі корів.
1.2. Проводити роботу по залученню інвестицій, кредитних ресурсів для
проведення реконструкції та будівництва сучасних тваринницьких
комплексів,
здатних
забезпечити
виробництво
високоякісної
конкурентоспроможної
продукції.
Сприяти
виділенню
сільськогосподарським підприємствам земельних ділянок для будівництва
тваринницьких ферм та відповідної інфраструктури, а також пасовищ і
сінокосів.
1.3.Своєчасно доводити до сільськогосподарських товаровиробників
«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
розвитку тваринництва», розмірів бюджетної тваринницької дотації і введення
їх в дію часткового відшкодування.
/прийнято одноголосно/

2. СЛУХАЛИ: Заваду О.В., про стан виконання Комплексної програми
профілактики правопорушень у Нововодолазькому районі на 2016-2017 роки
за 2016 рік (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши хід виконання заходів щодо реалізації
Комплексної програми профілактики правопорушень у Нововодолазькому
районі, колегія відмічає, що протягом 11 місяців 2016 року питання аналізу
стану правопорядку в молодіжному середовищі розглядається на засіданнях
Координаційної ради у справах дітей.
У всіх загальноосвітніх школах району проводяться «тижні правових
знань», в рамках яких проводяться тематичні лінійки, уроки, конкурси,
вікторини на правові теми, зустрічі з представниками правоохоронних органів,
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управлінням
юстиції.
Заходи, спрямовані
на
профілактику
злочинності у дитячому середовищі та підвищення правової освіти, включено
до планів роботи навчальних закладів.
Проведені заходи щодо виявлення неповнолітніх, які перебувають у
розшуку, схильних до бродяжництва, жебрацтва та правопорушень, а також
виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у протиправну
діяльність.
З метою виявлення дітей, які бродяжать, жебракують службою у справах
дітей РДА спільно з відділом освіти та разом із зацікавленими службами
проводяться спільні профілактичні рейди. Протягом 11 місяців 2016 року
проведено 12 нічних рейдів у місцях масового відпочинку молоді та 36 денних
рейдів з метою запобігання безпритульності, бездоглядності, профілактики
правопорушень та злочинності. Під час обстеження умов проживання дітей із
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та проведення
профілактичних рейдів особлива увага приділяється виявленню дорослих осіб,
які втягують неповнолітніх у протиправну діяльність. Протягом звітного
періоду таких осіб не було виявлено.
Проведені заходи щодо функціонування існуючих спортивних секцій,
дитячих, підліткових, молодіжних організацій та клубів, які працюють на
безкоштовній основі або надають безкоштовні послуги дітям пільгових
категорій, залучивши для розвитку мережі доступних за цінами закладів
змістовного дозвілля та здібностей дитячі дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади, особливо у сільській місцевості. В загальноосвітніх
навчальних закладах продовжують роботу ради профілактики правопорушень,
засідання яких відбуваються згідно з планом.
Частиною профілактичної роботи є пропаганда та залучення молоді до
здорового способу життя.
Для подальшого покращення стану справ з профілактики правопорушень
на території району колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:
1. Нововодолазькому ВП Первомайського ВП ГУНП України в
Харківській області (Бузовський А.І.) спільно із службою у справах дітей
районної державної адміністрації (Несміян В.В.) продовжити проведення
рейдів у місцях масового відпочинку молоді.
2. Відділу освіти районної державної адміністрації (Ріпка М.П.)
2.1. Продовжити здійснення комплексу заходів правової освіти в
загальноосвітніх закладах району.
2.2. Залучати працівників правоохоронних органів до проведення занять з
правового виховання дітей.
2.3. При виготовленні наочної агітації (стенди, інформаційні листи, стінні
газети) приділяти першочергову увагу питанням правоосвітньої та
правороз’яснювальної роботи.
3. Відділу у справах молоді
та спорту райдержадміністрації
(Курченко С.В.), службі у справах дітей райдержадміністрації (Несміян В.В.),
Нововодолазькому ВП Первомайського ВП ГУНП України в Харківській
області (Бузовський А.І.):
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3.1
Здійснювати
своєчасне виявлення сімей, які перебувають в
складних життєвих обставинах, їх облік, перевірку умов утримання та
виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям адресної допомоги.
3.2 Забезпечити зайнятість підлітків (особливо облікових категорій) в
частині організації їх дозвілля і відпочинку.
3.3 Систематично аналізувати стан правопорядку в молодіжному
середовищі, за результатами якого здійснювати заходи щодо запобігання
злочинності неповнолітніх.
(прийнято одноголосно)
2. СЛУХАЛИ: Чижикову Н.С., про стан роботи щодо запобігання і протидії
корупції на території району за 2016 рік (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
Заслухавши інформацію про стан роботи по запобіганню корупції в
районній державній адміністрації колегія відмічає, що в районній державній
адміністрації запроваджена дієва система заходів спрямованих на
профілактику корупційних проявів.
- прийнято розпорядження від 01 квітня 2016 року № 189 «Про
дотримання вимог антикорупційного законодавства в районній державній
адміністрації на 2016-2017 роки», згідно з яким в районної державної
адміністрації проводиться системна цілеспрямована робота серед державних
службовців щодо запобігання проявів корупції..
- проводяться бесіди разом з керівним складом та посадовими особами,
які працюють на дільницях з підвищеним ризиком корупційних
правопорушень;
- аналізуються звернення громадян, які надходять у районну державну
адміністрацію, з метою виявлення корупційних проявів та інших
правопорушень, пов’язаних з порушенням обмежень, встановлених чинним
законодавством для державних службовців та органів місцевого
самоврядування;
- особлива увага приділяється особистим прийомам громадян (два рази на
місяць), виїзним (два рази на місяць) на території селищних та сільських рад,
а також роботі прямої «гарячої лінії», яка щомісячно проводиться головою
районної державної адміністрації. В ході проведення вищеназваних заходів
першочергову увагу приділено профілактиці корупційних правопорушень та
інших неправомірних діянь серед державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування;
питання
щодо
виконання
антикорупційного
законодавства
розглядаються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.
З кандидатами на державну службу, проводяться бесіди про обмеження
для державних службовців відповідно до Законів України «Про державну
службу», «Про місцеве самоврядування», «Про запобігання корупції».
Також проводилась спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендували
на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.
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З метою висвітлення діяльності райдержадміністрації
функціонує
офіційний веб-сайт Нововодолазької районної державної адміністрації, на
якому міститься інформація, що необхідна для отримання адмінпослуг.
Державними службовцями райдержадміністрації своєчасно надані
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2015 рік. Для своєчасного подання вказаних декларацій за 2015 року
проводилося навчання державних службовців усіх рівнів із залученням
фахівців Нововодолазького відділення Південної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській
області.
30 вересня 2016 року були отримані електронні цифрові підписи для
заповнення електронних декларацій за 2015 рік службовими особи, які
займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
До 01 листопада 2016 року були подані електронні декларації за 2015 рік
державними службовцями Нововодолазької районної державної адміністрації
категорій «А» та «Б» до національного агентства з питань запобігання
корупції.
До 26 грудня 2016 року електронні цифрові підписи для заповнення
електронних декларацій отримали всі державні службовці категорій «Б» та
«В».
Для формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних
осіб та об’єднань громадян до інформації про діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування головою райдержадміністрації
прийнято розпорядження від 23 травня 2012 року № 302 «Про заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності Нововодолазької районної державної
адміністрації».
За окремим планом проводяться семінари-навчання державних
службовців райдержадміністрації та представників органів місцевого
самоврядування, до роботи яких залучаються, працівники та фахівці
правоохоронних органів району та працівників Харківського регіонального
інституту Національної академії державного управління при Президенті
України. В ході занять розглядаються питання антикорупційного
законодавства, практичне виконання заходів щодо запобігання корупції, а
також факти правопорушень чинного законодавства по Харківській області та
окремими посадовими особами району.
Враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації
вважає за доцільне:
1.Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
1.1. Забезпечити належне виконання Плану роботи з питань організації
запобігання та виявлення корупції в районній державній адміністрації на 2017
рік.
1.2.
Поліпшити рівень роз’яснювальної роботи щодо належного
виконання антикорупційного законодавства структурними підрозділами
районної державної адміністрації .
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2. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції
апарату районної державної адміністрації Чижиковій Н.С. розробити план
занять з державними службовцями районної державної адміністрації щодо
виконання антикорупційного законодавства в 2017 році.
/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

