КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04
засідання колегії райдержадміністрації від 28 квітня 2017 року

1. Про стан готовності
агроформувань району до проведення
комплексу весняно-польових робіт.
Заслухавши та обговоривши інформацію про стан готовності
агроформувань району до проведення комплексу весняно-польових робіт,
відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про насіння
і садивний матеріал», «Про захист рослин», з метою забезпечення населення
району високоякісною сільськогосподарською продукцією:
1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств:
1) привести структуру посівних площ сільськогосподарських культур у
відповідність до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 року
№ 164, оптимізувавши в ній питому вагу соняшника
до 01.06.2017
2) витримати прогнозовані площі посіву ярих зернових культур
до 01.06.2017
3) збільшити площі посіву круп'яних культур
до 01.06.2017
4) пересів слабких та зріджених посівів озимих проводити зерновими культурами,
в тому числі кукурудзою
до 01.06.2017
5) приділити увагу догляду за насінницькими посівами озимих культур
до 01.06.2017
6) комплекс весняно-польових робіт провести на високому агротехнічному рівні і
в оптимальні строки
до 22.05.2017
2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної
адміністрації (Берднік А.Г.):
1) відпрацювати з керівниками та спеціалістами сільськогосподарських
підприємств структуру посівних площ, довівши її до оптимального
співвідношення культур
до 03.05.2017
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3) встановити моніторинг стану посівів сільськогосподарських
особливу увагу приділивши насінницьким посівам

культур,
до 01.06.2017

4) сприяти роботі з відведення насінницьких
культур

посівів

сільськогосподарських
до 01.07.2017

5) підготувати проект розпорядження з означеного питання
до 05.05.2017
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков
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КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 04
засідання колегії райдержадміністрації від 28 квітня 2017 року
2. Про підсумки проведення опалювального сезону 2016-2017 років та
заходи щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної
сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки проведення
опалювального сезону 2016-2017 років та заходи щодо підготовки господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньозимовий період 2017-2018 років, відповідно до Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» та Регламенту районної державної адміністрації,
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від
17.04.2012 № 171, з метою усунення недоліків попереднього опалювального
періоду та забезпечення своєчасної підготовки господарського комплексу та
об’єктів соціальної сфери до роботи у наступному опалювальному періоді 20172018 років, колегія райдержадміністрації вважає за необхідне:
1. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації (Чигринець Д.Є.) разом з керівниками
підприємств та організацій району ретельно проаналізувати результати роботи по
кожному підприємству та організації, вжити необхідних заходів щодо
забезпечення виконання завдань, визначених на поточний рік, з урахуванням
недоліків минулого осінньо-зимового періоду
до 1 жовтня 2017 року
2. Рекомендувати підприємствам, організаціям та установам незалежно від
форм власності, виконавчим органам міської та сільських рад вжити заходів щодо
енергозбереження
протягом року
3.
Рекомендувати
керівникам
підприємств
житлово-комунального
господарства району:
1) вжити дієвих заходів щодо підвищення рівня розрахунків населення та
інших споживачів за надані послуги та ліквідації заборгованості споживачів за
минулі роки
протягом року
2) поліпшити роботу щодо підвищення рівня претензійно-позивної роботи зі
злісними неплатниками за спожиті житлово-комунальні послуги, проведення
роз’яснювальної роботи з реструктуризації боргів
протягом року
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3)
забезпечити
погашення заборгованості за спожиті енергоносії,
забезпечити своєчасне проведення поточних платежів
до початку опалювального сезону
4) вжити заходів щодо недопущення заборгованості із заробітної плати на
підприємствах житлово-комунального господарства
протягом року
5) розробити та затвердити оптимізовані схеми водопостачання та
водовідведення населених пунктів району з урахуванням перспективного
розвитку
протягом року
5. Рекомендувати Красноградському підприємству теплових мереж
забезпечити погашення заборгованості за природний газ, спожитий в
опалювальному періоді 2016-2017 років перед НАК «Нафтогаз України» та ПАТ
«Харківгаз»
до 1 жовтня 2017 року
6.
Рекомендувати
керівникам
підприємств
житлово-комунального
господарства, установ та організацій, незалежно від форм власності:
1) забезпечити своєчасне укладення договорів з газопостачальними
організаціями на закупівлю газу для відомчих котелень, які здійснюють
теплозабезпечення населення
до 1 жовтня 2017 року
2) видати накази щодо організації та проведення ремонтних робіт для сталого
функціонування підприємств в осінньо-зимовий період 2017-2018 років
до 15 травня 2016 року
7. Рекомендувати керівникам житлових ремонтно-експлуатаційних
підприємств з метою недопущення аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових
системах тепло-, водопостачання та водовідведення вжити заходи щодо
своєчасної підготовки систем до роботи в зимових умовах, проведення
гідравлічного випробування та забезпечити належну теплоізоляцію тепломереж,
розташованих в підвальних приміщень житлових будинків
до 1 жовтня 2017 року
8. Відділу освіти райдержадміністрації (Турова А.І.), сектору культури і
туризму райдержадміністрації (Сіліна Н.В.), Красноградській центральній
районній лікарні (Колодяжний О.В.) вжити заходів щодо вчасного проведення
ремонтних робіт приміщень закладів соціальної сфери, забезпечити їх паливом
до 1 жовтня 2017 року
9. Рекомендувати філії «Красноградське дорожнє експлуатаційне
підприємство» ДП «Харківоблавтодор» ВАТ "ДАК «Автомобільні дороги
України» (Боровський О.В.), Красноградському комбінату комунальних
підприємств (Ткаченко С.В.):
1) для забезпечення безперебійного руху транспорту під час снігопадів,
снігових заметів і ожеледиці забезпечити своєчасну підготовку спеціалізованої
техніки та створити необхідний запас протиожеледних матеріалів;
до 1 вересня 2017 року
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2) провести роботу щодо укладання договорів на залучення машин і
механізмів від сторонніх організацій у разі виникнення надзвичайних ситуацій в
зимовий період 2017-2018 років.
до 15 серпня 2016 року
10. Рекомендувати сільським головам вживати дієвих заходів щодо
своєчасної очистки від снігу сільських доріг та забезпечення під’їзду до об’єктів
соціальної сфери.
протягом зимового періоду
11. Рекомендувати Красноградському міському голові Максиму В.І. взяти під
особистий контроль проведення своєчасної очистки від снігу на закріплених
територіях відповідними підприємствами, установами, організаціями на території
міста.
протягом зимового періоду
12. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства районної державної адміністрації (Чигринець Д.Є.) у тижневий
термін підготувати проект розпорядження з зазначеного питання.
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков
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3. Про реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання
дітей та молоді у навчальних закладах Красноградського району.
Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки проведення
опалювального сезону 2016-2017 років та заходи щодо підготовки господарського
комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньозимовий період 2017-2018 років, відповідно до законів України «Про місцеві
державні адміністрації», "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641, Основних орієнтирів
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
31.10.2011 №1243, Регламенту, затвердженого розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 01.07.2016 №264, колегія районної державної
адміністрації вважає за необхідне:
1. Рекомендувати керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів району:
1) активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського та
батьківського самоврядування щодо формування у дітей духовності, моральної
культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві
протягом 2017 року
2) дотримуватися у навчально-виховній діяльності єдиного мовного режиму
Постійно
2. Рекомендувати директору Красноградської телерадіокомпанії «Центр»
Копитьку А.А., директору ТОВ «Медіапростір «Вісті Красноградщини»
Касьяновій С.В. сприяти висвітленню в засобах масової інформації матеріалів
національно-патріотичного спрямування, популяризації здобутків культурної і
духовної спадщини Красноградщини
протягом 2017 року
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3.

Відділу

освіти

районної державної адміністрації (Турова А.І.):

1) сприяти залученню учнів до участі у соціальних проектах, молодіжних та
громадських організаціях та об’єднаннях
протягом 2017 року
2) підготувати проект розпорядження з означеного питання
До 05.05.2017
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков
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4. Про організацію оздоровлення і відпочинку дітей та підготовку до
проведення у районі оздоровчої кампанії 2017 року.
Заслухавши та обговоривши інформацію про організацію оздоровлення і
відпочинку дітей та підготовку до проведення у районі оздоровчої кампанії 2017
року, відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуючись Регламентом районної державної
адміністрації, затвердженим розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 01.07.2016 №264, колегія районної державної адміністрації
вважає за необхідне:
1. Затвердити склад комісії з прийому в експлуатацію дитячих пришкільних
таборів з денним перебуванням.
2. Відділу освіти райдержадміністрації (Турова А.І.):
1) розробити графік і забезпечити здачу таборів комісії з прийому в експлуатацію
таборів відпочинку та отримання актів їх прийому;
до 26.05.2017
2) здійснити реєстрацію та забезпечити звітність таборів у районному відділі
статистики (за підсумками роботи);
до 01.09.2017
3) провести роботу з батьками (опікунами) дітей пільгових категорій, які мають
бажання оздоровити своїх дітей в оздоровчих таборах за межами району, щодо
підготовки повного пакету документів, необхідних для перебування їх в
оздоровчих закладах;
4) забезпечити проходження бакобстежень працівниками, що працюватимуть в
пришкільних таборах (в т.ч. працівниками харчоблоку) та гігієнічного навчання
працівниками харчоблоків;
до 26.05.2017
5) спільно з адміністрацією Красноградського коледжу комунального закладу
«Харківська гуманітарна педагогічна академія» Харківської обласної ради
залучити студентів коледжу до проходження педагогічної практики та роботи в
пришкільних таборах;
до 26.05.2017
6) спільно з сектором молоді та спорту районної державної адміністрації (Веклич
О.С.) провести нараду з директорами пришкільних таборів щодо функціонування
закладів відпочинку, безпечного перебування в них дітей, організаційно-
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методичної та виховної роботи в пришкільних
змістовного дозвілля дітей, що залучені до відпочинку;

таборах,

організації

до 12.05.2017
7) забезпечити своєчасне подання директорами пришкільних таборів заявок на
проведення в пришкільних таборах виховних та розважальних заходів сектором
молоді та спорту, сектором культури і туризму, службою у справах дітей районної
державної адміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї дітей та
молоді;
до 26.05.2017
8) забезпечити створення безпечних умов перебування, виховання та харчування
дітей в пришкільних таборах відпочинку;
до 26.05.2017
9) забезпечити своєчасне проведення профілактично-оздоровчих заходів на
джерелах децентралізованого водозабезпечення (шкільних штатних колодязях) та
у всіх пришкільних таборах;
до 26.05.2017
10) забезпечити своєчасне проведення дезінфекційних, дератизаційних та
дезінсекційних робіт в дитячих закладах відпочинку.
до 26.05.2017
3. Сектору молоді та спорту районної державної адміністрації
(Веклич О.С.):
1) забезпечити координацію роботи всіх відповідальних структурних підрозділів
щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей протягом оздоровчої кампанії
2017 року;
2) скласти списки дітей, бажаючих оздоровлюватися в оздоровчих закладах за
межами району;
3) забезпечити оздоровлення дітей в таборах, що функціонують за межами району
за кошти районного бюджету;
протягом 01.06.2017 – 30.08.2017
4) спільно з відділом освіти районної державної адміністрації, службою у справах
дітей райдержадміністрації, сектором культури і туризму райдержадміністрації,
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надати пропозиції
щодо проведення районним та сільськими Будинками культури, районною та
сільськими бібліотеками, Краєзнавчим музеєм, Молодіжним центром, СК
«Олімп» заходів щодо організації дозвілля дітей, що відпочиватимуть у
пришкільних таборах протягом оздоровчого періоду 2017 року;
до 15.05.2017
5) звернутися з листами до керівників підприємств, що працюють на території
району, щодо оздоровлення дітей працівників очолюваних ними підприємств за
кошти підприємства;
до 29.05.2017
6) провести роботу щодо залучення студентів Красноградського педагогічного
коледжу «Харківська гуманітарна педагогічна академія» Харківської обласної
ради до роботи вожатими в дитячих оздоровчих закладах за межами району;
до 29.05.2017

10

7) розробити та надати директорам вищих навчальних закладів міста та
Професійного ліцею форму щодо планування та подання звітної інформації
стосовно оздоровлення учнів та студентів, що навчаються на їх базі, за кошти
батьків.
до 29.05.2017
4. Службі у справах дітей районної державної адміністрації (Кухлій О.Л.):
1) вжити всіх заходів щодо збереження життя дітей під час літніх канікул:
розробити графік проведення лекцій та бесід у пришкільних таборах, рейдів по
виявленню фактів бездоглядності серед неповнолітніх та в сім'ї району, які
опинилися у складних життєвих умовах, з метою соціальної реабілітації дітей,
що проживають в них. Проводити бесіди, роз'яснювальну роботу з батьками
щодо залучення до відпочинку та оздоровлення дітей;
2) вжити заходів щодо забезпечення 100% оздоровлення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з визначеним юридичним статусом в
пришкільних таборах відпочинку району та за межами району;
3) вжити заходів щодо оздоровлення та максимального охоплення відпочинком
дітей девіантної поведінки та дітей з кризових сімей, що знаходяться на обліку у
службі у справах дітей райдержадміністрації і секторі ювенальної превенції
Красноградського відділу поліції Головного Управління Національної поліції
України в Харківській області
протягом 29.05.2017-31.08.2017
5. Сектору культури і туризму райдержадміністрації (Сіліна Н.В.),
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(Коломойцева Ю.В.):
1) забезпечити проведення розважально-виховних заходів для дітей із
пришкільних таборів згідно з поданими пропозиціями.
протягом 29.05.2017-16.06.2017
6. Рекомендувати Красноградському відділу поліції ГУ Національної поліції
України в Харківській області (Мєлєшев С.Б.):
1) закріпити за пришкільними таборами відповідальних працівників поліції;
до 26.05.2017
2) провести роботу щодо забезпечення дотримання правопорядку на їх території.
протягом 29.05.2017-19.06.2017
7. Рекомендувати Центральній районній лікарні (Колодяжний О.В.):
1) спільно з відділом освіти райдержадміністрації забезпечити закріплення
медичних працівників за таборами відпочинку протягом терміну перебування в
них дітей;
2) забезпечити дітей диспансерної групи лікувальними послугами в умовах
стаціонару;
протягом 29.05.2017-30.08.2017
3) спільно з відділом освіти райдержадміністрації провести інформаційнороз’яснювальну роботу з батьками дітей, що перебувають на «Д» обліку, щодо
проведення для дітей зазначеної категорії комплексу вправ, оздоровчих заходів та
занять лікувально-фізкультурного комплексу із залученням медичних
працівників;
протягом 2017 року
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4) розробити комплекс вправ для занять дітей диспансерної групи в «групах
здоров’я» в період оздоровчої кампанії;
до 26.05.2017
5) забезпечити максимальне охоплення дітей диспансерної групи оздоровленням
за рахунок коштів обласного та державного бюджетів шляхом забезпечення їх
путівками,
що
надаються
Департаментом
охорони
здоров’я
облдержадміністрації.
протягом червня-серпня 2017
8. Рекомендувати директорам вищих навчальних закладів району та
Професійного ліцею:
1) подати попередній план оздоровлення студентів та учнів підпорядкованих
закладів протягом оздоровчого періоду 2017 року за кошти батьків;
до 12.05.2017
2) подати до сектору молоді та спорту райдержадміністрації уточнену інформацію
щодо фактичного оздоровлення за кошти батьків учнів та студентів за підсумками
оздоровчої кампанії 2017 року.
до 08.09.2017
9. Сектору цивільного захисту райдержадміністрації (Ткачук О.І.):
1) забезпечити відкриття місця для купання дітей на території міського пляжу,
встановлення рятувального посту та забезпечення чергування відповідальних
працівників.
до 29.05.2017
10. Красноградському районному відділу Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (Мудрий К.Я.)
надати пропозиції щодо сприяння у вирішенні питання покращання стану справ
стосовно дотримання заходів з протипожежного стану приміщень в яких будуть
функціонувати пришкільні табори відпочинку, обстеження територій на
вибухонебезпечні предмети, тощо.
до 26.05.2017
11. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації (Веклич О.С.), відділу
освіти райдержадміністрації (Турова А.І.), службі у справах дітей
райдержадміністрації
(Кухлій
О.Л.),
сектору
культури
і
туризму
райдержадміністрації (Сіліна Н.В.), районному центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (Коломойцева Ю.В.):
1) подати плани заходів, що будуть проводитися вищеназваними структурними
підрозділами на базі пришкільних таборів району.
до 26.05.2017
12. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій району:
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1) провести роботу щодо оздоровлення дітей працюючих осіб за рахунок
коштів підприємства та на дольових засадах з батьками;
до 01.06.2017
13. Сектору молоді та спорту райдержадміністрації (Веклич О.С.)
підготувати проект розпорядження з означеного питання.
До 05.05.2017
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков

