
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02 

 

спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та зборів адміністративно-господарського активу району 

від 28 лютого 2017 року 

 

1. Про підсумки економічного і соціально розвитку Чугуївського 

району за 2016 рік 

 

Розглянувши та обговоривши інформацію про підсумки економічного і 

соціального розвитку Чугуївського району за 2016 рік, колегія районної 

державної адміністрації та збори адміністративно господарського активу району 

відмічають, що робота керівництва та структурних підрозділів районної 

державної адміністрації була спрямована на здійснення комплексу заходів з 

вирішення проблем в економіці, соціальній сфері та інших галузях 

господарського комплексу. 

За 2016 рік в економіці та соціальній сфері району досягнуті позитивні 

результати. 

За останніми даними обласної статистики (січень – листопад 2016 року) 

підприємствами Чугуївського району реалізовано промислової продукції на 

суму 1,78 млрд. грн та складає 1,6% від загального обсягу реалізації. Обсяг 

реалізованої промислової продукції на одну особу населення Чугуївського 

району становив 38,39 тис. грн. 

З метою наповнення споживчого ринку якісними продовольчими 

товарами місцевих виробників, забезпечення стабільної цінової ситуації на 

споживчому ринку району, протягом 2016 року у вихідні та передсвяткові дні 

здійснювалась ярмаркова торгівля.  

Доходи загального фонду бюджету району (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) станом на 01.01.2017 виконано на 120,7% до 

затвердженого з урахуванням змін плану, надходження складають             

82063,7 тис. грн при уточненому плані 67992,6 тис. грн (перевиконання   

14071,1 тис. грн). 

Затверджений з урахуванням змін план по основному 

бюджетоутворюючому податку (податку на доходи фізичних осіб) виконаний на 

114,4%   (+5684,9 тис. грн), по платі за землю – на 126,1% (+ 3048,4 тис. грн), по 

єдиному податку – на 131,6% (+3946,5 тис. грн). 

Трансферти з державного бюджету надійшли в повному обсязі, освітня 

субвенція – 47759,8 тис. грн, медична субвенція – 57157,1 тис. грн, базова 

дотація – 3792,6 тис. грн, стабілізаційна дотація – 3109,3 тис. грн. 

Доходи загального фонду за поточний рік проти минулого року                     

(в співставних умовах) збільшились на 44,9%, або на 25440,0 тис. грн, за 

рахунок збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб на 45,9%, або 
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на 14216,4 тис. грн, плати за землю – в 1,6 рази, або 5689,8 тис. грн, єдиного 

податку з сільгоспвиробників – в 1,8 рази, або на 4390,1 тис. грн, єдиного 

податку з підприємців – на 52,1%, або на 2237,1 тис. грн, акцизного податку –   

в 2,3 рази, на суму 1662,2 тис. грн, податку на майно відмінне від земельної 

ділянки – у 1,6 рази, або на 239,1 тис. грн. 

За 12 місяців 2016 року валове виробництво продукції рослинництва        

у порівняних цінах 2010 року склало 364,9 млн. грн або 124,3% відповідно до 

показника минулого року. 

В галузі тваринництва по сільгосппідприємствам району станом на 

01.01.2017 поголів’я великої рогатої худоби склало 8082 голови, що більше 

показника минулого року на 1410 голів, в тому числі корів – 2957 голів, що на 

922 голови більше показника минулого року. 

У Чугуївському районі за звітний рік введено в експлуатацію                     

22 індивідуальних житлових будинки загальною площею 2918 кв.м.  

Схема планування території Чугуївського району розроблена на 100%. 

У районі створено 152 робочих місця. З них: юридичними особами –     

39, фізичними особами – 103, за договорами трудового найму працює – 10 чол. 

За 2016 рік путівки на санаторно-курортне лікування отримали                

11 інвалідів війни, 30 інвалідів загального захворювання та 5 учасників бойових 

дій, 2 учасника війни, 2 дружини померлих учасників війни, 2 учасника АТО, 

190 інвалідів отримали 344 направлення для забезпечення протезними 

виробами та технічними засобами реабілітації. 

З метою якісної організації харчування дітей навчальних закладів району 

придбана електрична плита для Кочетоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Придбані 

генератори для навчальних закладів району. Всі учні 1-4-х класів та учні 

пільгових категорій були охоплені безкоштовним гарячим харчуванням, на що із 

районного бюджету та бюджетів сільських/селищних рад було виділено 1 991,4 

тис. грн.  

На засіданні сесії районної ради прийнято програми: «Програма розвитку 

фізичної культури та спорту, формування здорового способу життя та 

національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2021 роки», «Організація 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки».  

Проведено 21 засідання комісії з питань захисту прав дитини районної 

державної адміністрації, на яких розглянуто різні питання відносно дітей.  

За ініціативою районної державної адміністрації в 2016 році було 

проведено два засідання «круглого столу» з Чугуївським міським головою для 

вирішення спільного фінансування проблемних питань сфери охорони здоров'я 

району. За результатами діалогу рішенням Чугуївської міської ради було 

виділено на сферу охорони здоров'я 625,0 тис. грн. Ці кошти направлені на 

закупівлю дієтичного харчування хворим на фенілкетонурію, закупівлю 

туберкуліну, паливо-мастильних матеріалів для транспортування хворих на 

процедуру гемодіалізу в м. Харків, відшкодування вартості пільгових рецептів, 

на закупівлю виробів медичного призначення для інвалідів. 

Додатково з районного бюджету в 2016 році  профінансовано лікувальні 

заклади району більше ніж на 5,0 млн. грн. Ці кошти направлені на оплату 
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енергоносіїв, медикаментів, закупівлю вакцини для проведення щеплень проти 

грипу, оплату послуг, паливно-мастильних матеріалів, заробітну плату та інші 

поточні видатки. Профінансовано видатки на проведення капітального ремонту 

приміщення для зберігання наркотичних засобів. 

Прийнято участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку 

територіальних громад «Разом в майбутнє», що дало змогу реалізувати проекти 

на 939,37 тис. грн. Проекти були реалізовані у: Чкаловській, Малинівській, 

Есхарівській, Введенській селищних та Іванівській сільській радах, а також 

було придбано лижі для Комунального закладу «Дитячо-юнацької спортивної 

школи Чугуївської районної ради Харківської області».  

Але, поряд з позитивними показниками, в районі є ряд проблем і 

невирішених питань, над якими постійно ведеться робота. 

У районі спостерігалось зниження обсягів виробництва на підприємствах: 

ТОВ «Слобожанський продкомбінат» – на 14%, ДП «Новопокровський КХП» – 

на 36%, ТОВ «Зооветеринарний центр» – на 5%, ПрАТ «Новопокровський 

ЗЗБК» – на 33%, ПрАТ «ТММ-Енергобуд» – 49%, ТОВ «Бікорм» – 9%. 

Виробництво м’яса худоби та птиці (у живій вазі) склало – 18928,6 т., що 

на 4991,4 т. менше відповідного показника минулого року свиней –               

81935 тис. голів, що на 36,661 тис. голів менше відповідно до показника 

минулого року, птиці – 103,7 тис. голів, що на 31,0 тис голів менше до 

показника минулого року. 

За період  2016 року було вироблено яєць 13,5 млн. шт., що менше на 

2279,7 тис. шт., або становить 85,6 % від показника минулого року.  

У порівнянні з початком 2016 року (05.01.2016) на  підприємствах торгівлі 

району відзначається зростання цін: на крупу гречану (+18,4%), сметану 

жирністю 20% (+62,7%), масло вершкове (+7,8%), ковбасу варену 1 гатунку 

(+15,1%), молоко жирністю 2,5% (в поліетиленових пакетах) (+8,1%), борошно 

пшеничне    (+6,9%), сіль (+9,0%). 

Ціни на хлібобулочні вироби збільшились: хліб із борошна пшеничного    

І ґатунку на – 10%, хліб «Український» – на 4%, батон із борошна вищого 

ґатунку – на 9%.  

Спостерігалось збільшення ціни на нафтопродукти: дизпаливо (+ 28%), 

бензин АІ - 92 (+ 21%), бензин марки АІ-95 Преміум (+ 12%). 

Відповідно до інформації, отриманої від підприємств, що надають 

послуги з водопостачання та водовідведення, загальний борг станом на 

27.12.2016 склав 1444,8 тис. грн, з них населення – 990,6 тис. грн, а інші 

споживачі – 118,3 тис. грн. 

Відповідно до інформації, отриманої від підприємств, що надають 

послуги з теплопостачання, станом на 27.12.2016 заборгованість складає     

11956,26 тис. грн, з них заборгованість населення – 6014,41 тис. грн.  

Також існує ряд невирішених питань у соціальній сфері: 

не в повній мірі укомплектовані сімейними лікарями сільські заклади 

охорони здоров’я; 

існує необхідність забезпечення закладів освіти району              

навчально-методичним та технічним обладнанням; 
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матеріально-технічна база закладів культури району залишається 

незадовільною. 

Враховуючи вищевикладене, з метою закріплення та розвитку позитивних 

тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової стабілізації в 

усіх галузях господарства району, підвищення життєвого рівня населення та 

вирішення існуючих проблемних питань колегія районної державної 

адміністрації та збори адміністративно господарського активу району вважають 

за необхідне:  

1. Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату, керівникам 

структурних підрозділів районної державної адміністрації взяти під особистий 

контроль стан виконання пріоритетних напрямів діяльності районної державної 

адміністрації на 2017 рік. 

2. Управлінню агропромислового розвитку районної державної 

адміністрації спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств всіх 

форм власності: 

2.1. Продовжити роботу з реалізації намічених на 2017 рік пріоритетних 

завдань розвитку агропромислового комплексу району, здатних забезпечити 

ефективне ведення сільськогосподарського виробництва.  

2.2. Зберегти у 2017 році позитивну динаміку щодо нарощування 

поголів’я, продуктивності всіх видів худоби та валового виробництва продукції 

тваринництва. 

3. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації: 

3.1. Продовжити роботу щодо недопущення заборгованості із виплати 

заробітної плати на економічно-активних підприємствах району.  

3.2. Вжити необхідних заходів із забезпечення виконання вимог чинного 

законодавства щодо своєчасного впровадження нових розмірів мінімальної 

заробітної плати. Встановити контроль за цими виплатами.  

3.3. Забезпечити дієвий контроль за додержанням на підприємствах, в 

установах та організаціях району законодавства про працю та зобов'язань 

колективних договорів в частині оплати праці. 

4. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації активізувати роботу щодо 

повних розрахунків населення за раніше отримані житлово-комунальні послуги 

та посилити контроль за своєчасною сплатою поточних платежів. 

5. Відділу освіти районної державної адміністрації: 

5.1. Продовжити роботу щодо створення належних умов для всебічного та 

повноцінного розвитку дітей, забезпечення надання якісних послуг дошкільної 

та загальної освіти.  

5.2. Вживати додаткові заходи щодо забезпечення необхідних обсягів 

фінансування за рахунок усіх джерел фінансування на проведення поточних та 

капітальних ремонтів закладів освіти, подальшої комп'ютеризації та 

інформатизації освітніх закладів.  

6. Відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної 

адміністрації:  
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6.1. Проводити аналіз обсягів промислового виробництва району в розрізі 

промислових підприємств. 

6.2. Забезпечити проведення постійного моніторингу цін і процесів 

ціноутворення. 

6.3. Продовжити роботу щодо проведення постійного моніторингу 

наявних і перспективних інвестиційних проектів та створення умов для 

залучення інвестицій в розвиток району. 

6.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 

 
Альошина 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02 

 

спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та зборів адміністративно-господарського активу району 

від 28 лютого 2017 року 

 

2. Про підсумки роботи з персоналом, забезпечення дотримання 

законодавства про державну службу у Чугуївській районній державній 

адміністрації у 2016 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи з 

персоналом, забезпечення дотримання законодавства про державну службу у 

Чугуївській районній державній адміністрації у 2016 році, колегія районної 

державної адміністрації та збори адміністративно-господарського активу 

району відмічають, що районною державною адміністрацією проводяться 

комплексні заходи, спрямовані на раціональний добір та розстановку кадрів, 

професійний та кар’єрний розвиток персоналу, забезпечення прозорості при 

призначенні на посади, вдосконалення роботи з кадрами. 

Загальні засади кадрової політики районної державної адміністрації 

здійснюються у відповідності до вимог Законів України «Про державну 

службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні адміністрації» та 

інших законодавчих і нормативних актів, які передбачають підвищення 

ефективності та посилення ролі державної служби. 

Проведена масштабна робота щодо впровадження нового Закону України 

«Про державну службу» у районній державній адміністрації. 

Структура районної державної адміністрації складається з апарату                     

(6 відділів) та 16 самостійних структурних підрозділів (3 управління, 9 відділів, 

3 сектори, 1 служба), яка приведена у відповідність до законодавчих та 

нормативно-правових актів. Штатна чисельність працівників районної 

державної адміністрації – 132 одиниці, з них 28 – апарату.  

Станом на 01 січня 2017 року фактично працювало 107 осіб (104 

державних службовці та 3 працівника, які виконують функції з 

обслуговування). 

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є 

конкурсний відбір із проведенням іспитів. З цією метою в апараті, трьох 

самостійних управліннях та відділі освіти районної державної адміністрації 

утворено конкурсні комісії. У 2016 році було проведено 62 засідання 

конкурсних комісій. За результатами засідань складено протоколи. За 

рекомендаціями конкурсних комісій визначено 30 переможців, з яких у дев’яти 

відбулося просування по службі. Щодо всіх новопризначених державних 

службовців проведено перевірку на виконання вимог Закону України «Про 
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очищення влади». 

Загалом у 2016 році на посади районної державної адміністрації було 

призначено 29 осіб (28 державних службовців і 1 працівник, який виконує 

функції з обслуговування), звільнено з посад 34 особи. 

У 13 державних службовців відбулося просування по державній службі на 

вищі посади, з них 3 – за результатами стажування, 1 – як така, що перебувала у 

кадровому резерві на посаду, 9 – за результатами конкурсу.  

За новим законодавством про державну службу присвоєно ранги 125 

державним службовцям, чергові ранги – 8, встановлено надбавку за вислугу 

років – 86, підвищено – 35. 

Особлива увага приділяється добору і розстановці кадрів. З цією метою 

щоквартально аналізується якісний склад кадрового потенціалу, який показує, 

що з 104 державних службовців, які фактично працюють, повну вищу освіту 

мають 92,3%, базову вищу – 7,7%, з них економічну – 51%, гуманітарну – 

19,2%, технічну – 20,2%, сільськогосподарську – 5,7% і юридичну – 3,8%. Із 107 

працівників: жінок – 89, чоловіків – 18. 

Підвищення кваліфікації державних службовців є одним із основних 

напрямів роботи з персоналом у районній державній адміністрації. Упродовж 

2016 року у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України              

(далі – Академія) підвищили кваліфікацію 54 особи, з них: 2 особи – за 

професійною програмою (минулого року – 1); 1 – за програмою постійно 

діючого семінару за темою «Іноземна мова у державному управлінні та 

місцевому самоврядуванні»; 51 – за програмами тематичних короткострокових 

семінарів. Функціональне навчання у сфері цивільного захисту при Навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської 

області пройшла 1 особа, минулого року – 5. 

Як підвищення кваліфікації зараховується участь у щорічному 

Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець», в якому у                 

2016 році взяли участь 4 керівники та 4 спеціалісти. Переможцями І туру стали: 

в номінації «Кращий керівник» – Савінова О.О., начальник архівного відділу 

районної державної адміністрації, а в номінації «Кращий спеціаліст» – 

Кіянська Л.М., головний спеціаліст організаційного відділу апарату районної 

державної адміністрації. 

Ще одним з видів навчання, набуття практичного досвіду, перевірки 

професійного рівня і ділових якостей працівників є їхнє стажування на посадах 

державних службовців. У І півріччі минулого року таке стажування успішно 

пройшли 10 осіб, з них 4 – з інших органів державної влади. 

Широко використовується система підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування шляхом самоосвіти. 

Щомісячно в районній державній адміністрації проводяться навчання 

працівників  і семінари-наради з сільськими, селищними головами та 

секретарями місцевих рад. У 2016 році на цих комунікативних заходах вже 

розглянуто понад 100 різноманітних питань. 

Слухачами Академії на здобуття вищої освіти за спеціальністю «Публічне 
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управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування» є 7 працівників районної державної адміністрації (5 – за 

заочною формою навчання, 2 – за денною). На кінець минулого року в районній 

державній адміністрації працювало 5 магістрів державного управління та 10 

магістрів державної служби. 

Районною державною адміністрацією забезпечується не лише планування 

службової кар’єри, а й аналіз ефективності роботи персоналу. Ця робота тісно 

пов’язується з проведенням щорічної оцінки виконання державними 

службовцями покладених на них обов’язків і завдань та їх атестації. У січні-

лютому 2016 року щорічній оцінці підлягало 75 державних службовці, не 

підлягало – 52. За результатами щорічної оцінки, проведеної безпосередніми 

керівниками та керівниками вищого рівня, високу оцінку одержали 18 осіб, 

добру – 55, задовільну – жодна особа. У зв’язку із звільненням 2 працівники 

районної державної адміністрації, зазначені у списку, щорічну оцінку не 

проходили. 

У роботі з персоналом застосовуються заходи заохочення і стягнення. У 

2016 році 20 працівників отримали винагороди різного рівня: 1 – обласного,  19 

– районного. Слід зазначити, що керівництво районної державної адміністрації 

принципово реагує на факти несумлінного відношення працівників до 

виконання службових обов’язків, порушення ними вимог чинного 

законодавства, виконавської та службової дисципліни. Відповідно до статті 69 

Закону України «Про державну службу» в апараті та трьох самостійних 

управліннях районної державної адміністрації утворено дисциплінарні комісії з 

розгляду дисциплінарних справ. Упродовж 2016 року державні службовці до 

дисциплінарної відповідальності не притягалися. 

Упродовж 2016 року прийнято 568 розпоряджень голови районної 

державної адміністрації з кадрових питань, з них з особового складу – 354, про 

відпустки – 170, про відрядження – 44. Крім того, відділом управління 

персоналом апарату районної державної адміністрації протягом року 

підготовлено близько 15 проектів розпоряджень голови районної державної 

адміністрації з основної діяльності. 

Координувалася діяльність структурних підрозділів районної державної 

адміністрації та виконкомів сільських, селищних рад щодо роботи з 

персоналом, надавалася методична і практична допомога посадовим особам, які 

визначені відповідальними за цей напрям діяльності. Вивчено роботу 11 

структурних підрозділів районної державної адміністрації та 6 виконкомів 

сільських, селищних рад. 

Основної проблемою у роботі з персоналом є низький рівень 

забезпеченості участі державних службовців районної державної адміністрації 

у підвищенні кваліфікації на навчаннях за професійними програмами та на 

короткотермінових семінарах в Академії, зокрема державних службовців 1-5 

груп оплати праці. 

Ураховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що першочерговими 

задачами у здійсненні роботи з персоналом у районній державній адміністрації 

є системна робота з добору персоналу, формулювання кваліфікаційних вимог до 
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нього, розв’язання питань рівномірного розподілу відповідальності, планування 

навчання та кар’єрного зростання державних службовців та виконання інших 

завдань роботи з кадрами. 

З метою забезпечення організації якісної роботи щодо розвитку персоналу 

в районній державній адміністрації колегія районної державної адміністрації та 

збори адміністративно-господарського активу району вважають за необхідне: 

1. Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату, керівникам 

структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити 

виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, 

законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної 

кадрової політики. 

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:  

2.1. Проаналізувати підсумки роботи з персоналом, забезпечення 

дотримання законодавства про державну службу у 2016 році та за результатами 

проведеного аналізу вжити необхідних заходів щодо покращення цієї роботи. 

2.2. Здійснити заходи щодо підвищення кваліфікації державних 

службовців. 

2.3. Розглянути питання про підсумки роботи з персоналом, забезпечення 

дотримання законодавства про державну службу у 2016 році у підпорядкованих 

підрозділах на нарадах. 

3. Начальнику відділу управління персоналом апарату районної державної 

адміністрації: 

3.1. 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 за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі 

знань «Публічне управління та адміністрування». 

3.2. Посилити роботу з організації підвищення кваліфікації державних 

службовців за професійними програмами та за програмами короткотермінових 

семінарів у Харківському регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України. 

3.3. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Прядка 

 

Герман 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 02 

 

спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та зборів адміністративно-господарського активу району 

від 28 лютого 2017 року 

 

3. Про хід виконання Закону України «Про затвердження 

Загальнодержавної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями 

на період до 2016 року» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання Закону 

України «Про затвердження Загальнодержавної Програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», колегія районної 

державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу 

району відмічають, що в районі проводиться певна робота з ранньої 

діагностики та лікування хворих на онкологічну патологію. 

На диспансерному обліку в комунальному закладі охорони здоров’я 

«Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» станом на 

01.01.2017 знаходиться 2035 осіб, хворих на онкологічну патологію. У 2016 році 

в районі виявлено 270 первинних хворих, за цей же період у 2015 – 248 осіб.  

Показник рівня захворюваності на злоякісні новоутворення у 2016 році 

становив 339,1 на 100 тисяч населення, у 2015 році цей показник дорівнював 

311,1 на 100 тисяч населення. Таким чином, показник рівня захворюваності має 

тенденцію до збільшення. 

У 2016 році дещо змінилася структура онкологічної захворюваності по 

локалізації. Так, на першому місці – рак шкіри (14,4%), на другому – рак 

молочної залози (11,5%), на третьому – рак легенів (9,6%). 

Показник рівня активного виявлення хворих на рак під час 

профілактичних оглядів у 2016 році збільшився та становив 29,3% проти                   

25,8% у 2015 році. З 270 хворих на онкологічну патологію при профілактичних 

медичних оглядах виявлено 79 осіб. Цей показник задовільний і відповідає 

середньообласному. Збільшився показник занедбаності, який у звітному періоді 

2016 року становив 18,5%, за аналогічний період 2015 року показник 

дорівнював 17,3%. Найбільша занедбаність випадків реєструється в населених 

пунктах: с. Леб’яже, смт Новопокровка, смт Малинівка. Причинами занедбаних 

випадків є відсутність профілактичних оглядів протягом останнього року, 

несвоєчасне звернення за медичною допомогою, скрита форма захворювання. 

У структурі занедбаності візуальних форм раку перше місце посідає рак 

легенів (38,4%), друге – ротова порожнина (33,3%), третє – рак молочної залози 

(29,0%). 

Летальність протягом одного року після встановлення діагнозу серед 
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вперше виявлених онкологічних хворих у 2016 році становила 24,2%, у 2015 –

24,8%. Співвідношення злоякісних захворювань до передракових складає               

1 до 9,8.  

З метою виявлення онкологічної патології на ранній стадії фахівцями 

комунального закладу охорони здоров'я «Чугуївська центральна районна 

лікарня ім. М.І. Кононенка» проводилися виїзди бригад лікарів у медичні 

заклади району. Від початку року здійснено 37 виїздів, оглянуто 1819 осіб. 

Виявлено 11 випадків онкологічної патології. 

Показник загальної смертності від онкологічної патології в 2016 році 

збільшився та становив 190,9 на 100 тисяч населення, у 2015 – 171,9. 

З метою проведення розбору занедбаних випадків онкологічної патології 

в районній лікарні проведено 5 засідань протиракової комісії за участю 

сімейних лікарів. 

У 2016 році для забезпечення медичними препаратами хворих на 

онкологічні захворювання виділено 290,4 тис. грн у межах видатків, що 

передбачені на сферу охорони здоров’я району. 

Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення заходів щодо 

своєчасного попередження онкологічних захворювань серед населення району, 

колегія районної державної адміністрації та збори адміністративно-

господарського активу вважають за необхідне: 

1. Рекомендувати комунальному закладу охорони здоров’я «Чугуївська 

центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», комунальному закладу 

охорони здоров’я «Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чугуївської районної ради Харківської області: 

1.1. З метою раннього виявлення онкологічної патології сімейним лікарям 

проводити  подвірні обходи населення. 

1.2. Вжити заходів щодо збільшення рівня виявляємості онкологічних  

захворювань при проведенні профілактичних оглядів населення. 

1.3. Продовжувати проведення засідань протиракової комісії, на яких 

розглядати причини занедбаних випадків онкологічних захворювань. 

1.4. Організовувати семінари-навчання з медичними працівниками щодо 

ранньої діагностики онкологічної патології населення за участю фахівців 

спеціалізованих обласних закладів. 

1.5. Забезпечити надання паліативної допомоги хворим, які потребують її 

отримання. 

1.6. Інформувати відділ охорони здоров’я районної державної 

адміністрації щокварталу до 20 числа наступного за звітним періодом про 

рівень рейтингових показників у розрізі онкологічної патології. 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам вжити всіх дієвих заходів 

щодо залучення населення району до медичних профілактичних оглядів. 

3. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації              

спільно з комунальним закладом охорони здоров’я «Чугуївська центральна 

районна лікарня ім. М.І. Кононенка», комунальним закладом охорони здоров’я 

«Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради Харківської області: 
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3.1. Підготувати матеріали та організувати проведення телефонного 

зв’язку з населенням «Пряма лінія» на тему «Разом проти раку!».  

3.2. Вжити заходів щодо залучення коштів з різних джерел фінансування 

для оновлення діагностичного медичного обладнання: цифрового 

рентгенологічного апарату та мамографічного  апарату. 

3.3. Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

через засоби масової інформації щодо попередження розвитку онкологічних 

захворювань населення. 

3.4. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації  з означеного питання. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Мерзлякова 

 

Герман 

 

 

 

 

 
 


