
 
 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02 

 засідання колегії райдержадміністрації  

 від 28 березня 2018 року 

 

 

1.  Про роботу філії «Красноградське ДЕП» ВАТ ДАК «Автомобільні  

дороги України». 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію начальника філії «Красноградське 

ДЕП»  про роботу філії «Красноградське ДЕП» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України», колегія райдержадміністрації вважає за необхідне: 

 

1. Інформацію начальника філії «Красноградське ДЕП» ВАТ ДАК 

«Автомобільні дороги України» Боровського О.В. взяти до відома.  

 

2. Рекомендувати філії «Красноградське ДЕП» ВАТ ДАК «Автомобільні 

дороги України» (Боровський О.В.): 

2.1. Вживати дієвих заходів щодо забезпечення безпечного та 

безперебійного руху автотранспорту на автомобільних дорогах району незалежно 

від пори року та погодних умов 

Протягом 2018 року  

 

2.2. Розробити на зимовий період плани захисту доріг від снігових заметів 

та ожеледиці 

До 01 вересня 2018 року  

 

2.3. Вжити заходів щодо заготівлі піску та солі для обробки автодоріг у 

зимовий період 

До 15 жовтня 2018 року  

 

2.4. Заключити договори з сільськогосподарськими підприємствами щодо 

виділення техніки для розчищення автошляхів від снігу 

До 01 вересня 2018 року  

 

2.5. Створити запас паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення 

сталої роботи підприємства в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

 

2.6. Проводитись роботи по ліквідації аварійної ямковості на автомобільних 

дорогах 

Протягом 2018 року 

  

2.7. Спільно з відділом освіти райдержадміністрації (Турова А.І.) тримати 

на постійному контролі рух автобусів по шкільним маршрутам 

Протягом 2018 року  
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3. Рекомендувати керівникам підприємств та організацій забезпечити 

підготовку техніки для роботи в зимовий період 

До 01 листопада 2018 року  

 

4. Рекомендувати сільським головам сприяти укладанню договорів з 

підприємствами щодо виділення техніки. 

До 01 вересня 2018 року 

  

 5. Рекомендувати філії «Красноградське ДЕП» ВАТ ДАК «Автомобільні 

дороги України» (Боровський О.В.) спільно з Красноградським відділом поліції 

ГУНП України в Харківській області (Стрілець О.В.) під час снігопадів та 

ожеледиці організувати безперебійний  та безпечний пропуск автотранспорту на 

автодорогах  

Протягом зимового періоду 2018-2019 року  

 

6. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації (Чигринець Д.Є.) спільно з Красноградською 

філією «Красноградське ДЕП» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» 

(Боровський О.В.) підготувати проект розпорядження з означеного питання. 

До 04 квітня 2018 року  

 

(прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02 

засідання колегії райдержадміністрації 

 від 28 березня 2018 року 

 

 

2. Про стан виконання Урядової програми «Доступні ліки». 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головних лікарів закладів охорони 

здоров’я про стан виконання Урядової програми «Доступні ліки», відповідно до 

Урядової програми «Доступні ліки», з метою забезпечення населення 

необхідними медичними препаратами колегія райдержадміністрації вважає за 

необхідне: 

 

1. Комунальному закладу охорони здоров’я «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Красноградського району» (Васенко Г.В.), Красноградській 

центральній районній лікарні (Колодяжний О.В.): 

1) постійно проводити аналітичну роботу щодо стану реалізації Урядової 

програми «Доступні ліки» 

протягом 2018 року  

2) вживати заходів щодо розширення мережі аптечних закладів, що беруть участь 

в Урядовій програмі «Доступні ліки»  

протягом 2018 року  

3) забезпечити своєчасність розрахунків з аптечними закладами в рамках 

виконання Урядової програми «Доступні ліки» 

 

4) забезпечити широке інформування населення щодо участі в Урядовій програмі 

«Доступні ліки» 

 

5) провести заходи щодо забезпечення дітей з серцево-судинними 

захворюваннями, бронхіальною астмою необхідними лікарськими засобами в 

рамках Урядової програми «Доступні ліки» 

 

6) раціонально використовувати кошти субвенції на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань в  рамках Урядової 

програми «Доступні ліки» 

 

 2. Відділу організаційної роботи, масових комунікацій та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації (Чистікова Л.М.) 

спільно із Красноградською ЦРЛ (Колодяжний О.В.), комунальним закладом 
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охорони здоров’я «Центр медико- санітарної допомоги Красноградського 

району» (Васенко Г.В.) підготувати проект розпорядження з означеного питання. 

до 04.04.2018 

 

 (прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  
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 КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02 

засідання колегії райдержадміністрації  

 від 28 березня 2018 року 
 

 

3. Про  стан виконання виконавчим комітетом Зорянської сільської 

ради делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Зорянського сільського голови про  

стан виконання виконавчим комітетом Зорянської сільської ради делегованих 

повноважень органів виконавчої влади, відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення якості здійснення 

делегованих повноважень колегія райдержадміністрації вважає за необхідне: 

 

1. Рекомендувати Зорянській сільській раді (Кузьменко О.І.): 

1.1. Здійснювати відповідно до чинного законодавства контроль за 

дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах 

і в організаціях незалежно від форм власності. 

1.2. Вживати заходів щодо організації роботи по запобіганню 

бездоглядності неповнолітніх. 

1.3. Вживати заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових 

умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців, а також 

військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили 

годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують 

обслуговування вдома, і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, 

дітей, що залишилися без піклування батьків. 

1.4. Сприяти організації призову громадян на військову службу за призовом 

осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) 

службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах 

України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів. 

1.5. Організовувати заходи щодо військово-патріотичного виховання 

населення. 

 1.6. Сприяти проведенню ремонту автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення, де курсує шкільний автобус. 

 1.7. Дбати про благоустрій населених пунктів сільської ради, залучати до 

цього громаду. 

Протягом 2018 року 
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 3. Відділу організаційної роботи, масових комунікацій та інформаційно-

комп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації (Чистікова Л.М.) 

спільно із Зорянською сільською радою (Кузьменко О.І.) підготувати проект 

розпорядження з означеного питання. 

До 04 квітня 2018 року 

 (прийнято одноголосно) 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                                                                 Є.А. Третяков  

 

 
Чистікова Л.М.  

 

 


