
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №02 
 

 спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та зборів адміністративно-господарського активу району 

від 27 лютого 2018 року 

 

 1. Про хід виконання Закону України «Про протидію захворюванню 

на туберкульоз» на території Чугуївського району 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання Закону 

України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» на території 

Чугуївського району колегія районної державної адміністрації та зборів 

адміністративно-господарського активу району відмічають, що в районі 

проводиться значна робота щодо протидії захворюванню на туберкульоз.  

У 2017 році з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз 

флюорографічно обстежено 45577 осіб, що склало 96,7% від плану. У 2016 році 

флюорографічно обстежено 44820 осіб, що становило 96,4% від плану. 

Під час профілактичних оглядів виявлено 20 хворих на туберкульоз                   

(у 2016 році – 12 осіб). Також виявлено 17 випадків онкологічної патології                

(у 2016 році було виявлено 11 випадків), 1509 випадків хронічних захворювань 

легень (у 2016 році – 1495 випадків) та 902 випадки іншої патології (у 2016 році 

– 1114 випадків). Обстеження на рівні 94% зареєстровано в смт Чкаловське,                    

с. Леб’яже. В інших населених пунктах району обстеження знаходиться на рівні 

96,6%. 

Проведення бактеріологічного дослідження передбачає обстеження 

мокроти хворого. В сімейних амбулаторіях у 8 населених пунктах району 

відкрито пункти забору мокроти. У 2017 році проведено 501 дослідження 

мікроскопій мазків мокротиння, обстежено 282 особи, виявлено                                    

22 бактеріовиділювача, з них 17 вперше в житті. 

На обліку в протитуберкульозному кабінеті на кінець 2017 року 

знаходилося 570 осіб з різними формами туберкульозу, з них активна форма 

туберкульозу зареєстрована у 64 осіб, у 2016 році було зареєстровано                         

65 випадків активного туберкульозу. 

Показник захворюваності на туберкульоз у розрахунку на 100 тисяч 

населення становить 48,0 у 2017 році проти 36,2 у 2016 році. 

У 2017 році захворіло на туберкульоз 2 дитини, у 2016 році 

захворюваність на туберкульоз серед дитячого населення не реєструвалася. 

 У 2017 році показник смертності на туберкульоз становив 8,8 на                         

100 тисяч населення, у 2016 році – 7,5 на 100 тисяч населення. Померло від цієї 

хвороби в 2017 році 7 осіб, у 2016 році – 6 осіб. 

Лікування в протитуберкульозному кабінеті комунального закладу 
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охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» 

отримували в 2017 році 49 хворих на туберкульоз, з них направлено в обласні 

протитуберкульозні санаторії 21 особу. Боротьба з цим захворюванням 

ускладнюється із значним зростом мультирезистентних форм туберкульозу, на 

лікуванні знаходиться 32 особи, які мають таку форму.  

У 2017 році було госпіталізовано в протитуберкульозні диспансери                    

6 хворих, усі хворі з рецидивами проліковані в спеціалізованих закладах. 

Туберкулінодіагностикою в 2017 році було охоплено 100% дітей                     

(9482 дитини). Чугуївський район посів перше рейтингове місце у Харківській 

області з проведення туберкулінодіагностики в 2017 році.  

Вакцинацією БЦЖ у 2017 році було охоплено 410 дітей, що становило 

95,5%. За цим показником район посів у 2017 році п’яте рейтингове місце. 

На лікування хворих на туберкульоз з державного бюджету в 2017 році 

було профінансовано 312,0 тис. грн, за рахунок медичної субвенції –                        

2,1 тис. грн. Лікування, з розрахунку на 1 хворого, у 2017 році становило                                

4,9 тис. грн. 

Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення 

протитуберкульозної допомоги населенню району, колегія районної державної 

адміністрації та збори адміністративно-господарського активу району 

вирішили: 

1. Рекомендувати комунальному закладу охорони здоров’я «Чугуївська 

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

«Чугуївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чугуївської районної ради Харківської області: 

1.1. Здійснювати заходи щодо профілактики, ранньої діагностики та 

лікування хворих на туберкульоз. 

1.2. Довести до 100% флюорографічне обстеження диспансерних груп 

хворих та пацієнтів, які не обстежувалися понад 2 роки. 

1.3. Забезпечити направлення на дослідження мокротиння осіб, які мають 

для цього відповідні показники. 

1.4. Проводити комісійний розгляд кожного випадку захворювання на 

туберкульоз, виявляти чинники та відпрацьовувати заходи, спрямовані на 

локалізацію цього вогнища. 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам сприяти залученню 

населення до профілактичних оглядів, особливо під час виїзду пересувного 

флюорографу до населених пунктів з метою раннього виявлення туберкульозу. 

3. Начальнику відділу освіти районної державної адміністрації, директору 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводити 

профілактичну роботу в напрямку боротьби з туберкульозом в навчальних 

закладах району серед учнів та батьків, багатодітних сімей, сімей, які 

опинилися в складних життєвих умовах, серед молодіжного середовища, осіб з 

груп ризику. 

4. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації: 
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4.1. Організувати проведення широкої протитуберкульозної пропаганди з 

використанням засобів масової інформації. 

4.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                        М.М. ШОШИН 
 

Слабоспицька 

 

Герман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №02 
 

 спільного засідання колегії  районної державної адміністрації  

та зборів адміністративно-господарського активу району 

від 27 лютого 2018 року 

 

2. Про підсумки роботи Чугуївського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді у 2017 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи 

Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 

2017 році, колегія районної державної адміністрації та збори адміністративно-

господарського активу району відзначають, що діяльність соціальних служб 

району спрямована на створення гідних умов життєдіяльності, гармонійного та 

різнобічного розвитку дітей та молоді, захисту їх конституційних прав. У 

Чугуївському районі постійно проводиться робота щодо підвищення якості 

надання соціальних послуг, розширенню кількості категорій населення, 

охоплених соціальними послугами, запровадження нових технологій 

соціальних послуг, участі у державних експериментах, направлених на 

соціальну підтримку населення.   

Для ефективної реалізації державної соціальної політики в Чугуївському 

районі  щодо соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю,  колегія районної 

державної адміністрації та збори адміністративно-господарського активу 

району вирішили:  

1.  Рекомендувати Чугуївському районному центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді: 

1.1. Посилити взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами 

охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної 

поліції щодо профілактики потрапляння сімей, дітей та молоді у складні 

життєві обставини. 

1.2. Організовувати заходи щодо запобігання соціального сирітства, 

спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх етапах 

вразливості, формування навичок відповідального батьківства.  

1.3. Забезпечувати якісне надання соціальних послуг учасникам 

антитерористичної операції, сім’ям загиблих учасників антитерористичної 

операції, демобілізованим із зони проведення антитерористичної операції 

військовослужбовцям та членам їх сімей. 

1.4. Проводити активну роботу із пошуків кандидатів у прийомні батьки, 

батьки-вихователі, сприяти розвитку сімейних форм виховання. 

1.5. Співпрацювати із громадськими та благодійними організаціями для 

здійснення організації надання соціальних послуг населенню. 
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1.6. Забезпечити тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом запровадження послуги 

патронату над дитиною. 

1.7. Інформувати населення про соціальні послуги через засоби масової 

інформації. 

2.  Службі у справах дітей районної державної адміністрації: 

2.1. Забезпечити пріоритетність у вирішенні питань влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надаючи перевагу 

влаштуванню їх до сімейних форм виховання. 

2.2. Здійснювати взаємодію зі структурними підрозділами районної 

державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських та селищних рад, 

організаціями та установами району щодо захисту прав дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах. 

2.3. Здійснювати заходи щодо розвитку району в питаннях соціального 

захисту дітей. 

2.4. Розглядати на комісії з питань захисту прав дитини районної 

державної адміністрації питання щодо здійснення соціального супроводу сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

3.  Управлінню праці та соціального захисту населення  районної 

державної адміністрації, Чугуївському районному центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді посилити взаємодію щодо надання соціальних послуг 

сім’ям військовослужбовців, сім’ям загиблих учасників антитерористичної 

операції, демобілізованим із зони проведення антитерористичної операції 

військовослужбовцям та членам їх сімей. 

4. Рекомендувати Чкаловському селищному голові, Малинівському 

селищному голові: 

4.1. Забезпечити у територіальній громаді доступ сім’ям, дітям та молоді 

до якісних соціальних послуг. 

4.2. Забезпечити діяльність фахівців із соціальної роботи в об’єднаних 

територіальних громадах для соціальної підтримки сімей з дітьми, відповідно 

до потреб територіальної громади. 

5.  Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:  

5.1. Вивчити питання щодо утримання посад фахівців із соціальної 

роботи, виходячи з можливостей бюджетів сільських та селищних рад. 

5.2. Розмістити у приміщенні сільських та селищних рад району 

інформаційні стенди про здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю. 

6.  Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 

 

Голова районної державної 

адміністрації 

 

                                    М.М. ШОШИН 
 

Рябініна 
 

Герман 


