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1. 11ро стан реал|зац{| дерэкавно| пол!тики у сфер! культури на

територ!| {угу|вського району

3аслухав|ли та обговоривтпи |нформац1то г{ро стан реал1зац1}' дер>кавно|
пол|тики у сфер1 культури на територ1| 9угу|вського району, колег|я районно|
дер)кавнот адм|н|страц1| зазначас' що районно}о дер)кавно!о адм1н|страц!сго було
проведено необх|дну роботу в цьому напрям!.

Б|дд|лом культури 1 туризму районно| дерхсавно| адм1н|страц|| ведеться

робота щодо забезпечення реал|зац!| на територ|| району деря{авно| пол1тики у
сфер| культури з питань охорони культурно] спадщини,6тбл|отечно] та клубно|
справи 1 туризму

\4ере>ка заклад1в культури нараховус 25 об'ект|в: 10 клубних заклад|в та
15 б|бл]отек.3 районного бгод>кету ф|нансусться комунальна установа
<<9угу?вський районний Булинок культури) 9угу|всько? районно| Ради
[арк1всько] област1 та комунальний заклад <{угу|вська районна централ|зована
б !бл | отечна системо 9угу[всько| райогтно| Ради [арк1всько| област|.

} район| нал|нусться 97 прац1вник|в культури, |246 уяасник!в хуАо>кньо|
самод!яльност| (з них д|тей _ 60в), д|с 35 клубних формувань. ! 2019 рош1
творн! колективи району взяли участь у |96 заходах обласного та
Бсеут<ра|нського р1вн1в. 3акладами культури району орган|зовано та проведено
969 заход|в. €еред вокально*хореограф!нних колектив1в 9 ма[оть почесне
звання: 3 <народних)) та 6 <зразкових)).

3авдяки грантовим перемогам у район1 комп'}отеризовано 11 б1бл|отек' де
почали надаватися нов| послуги для користуван|в з в|льним, безкотптовни|\,1

достушом до мере>к| }нтернет. Б|дкрились безкошлтовн1 курси комп'}отерт+о|
грамотност| для населення та започатковано проскт з надання безкошлтовних
с |(а11- кон сультац| й насе.,]ення з'гориди |{ни х питань.

3а рахунок отриманих грантових перемог у Ёовопокровському селищному
булинку культури в1дновлено опалёння, побуАована котельня на твердому
палив!, зам]нено 1 15 батарей, в!дремонтовано сшортивний зал, придбано
спортивне обладнання та |нвентар, оснащено звуково}о та св1тлового
апаратуро}о сцену, встановлено 22 енергозбер1гатон1 склопакети' кап|тально
в!дремонтовано 6 гурткових к[мнат' зам|нено електропроводку, в|дремонтовано
санвузли, фасад буд|вл1; в Бсхар1всь1{ому селищному булинку культури
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шроведено поточний ремонт прим|щень, кап|тальний ремонт туалетних к1мнат,

зам1нено 36 в|кон | двос дверей на енергозбер|гатои|.
._! сфЁн|_'2019 року у рег1ональному конкурс| м1н!-проект!в <Разом в

майбутнс>' отримав перемогу .пр0скт к0мунального закладу <9угу|вська

районна централ!зована б1бл|отечна системо 9угу:вського району )(арк|всько[
област| * <Б1бл|отека _ д|м, де з|гр|ватоть серця)).

[{рац|вниками культури району ведеться робота щодо мон1торингу 1

попудяризац1| туристично? привабливост! району. Бизначено найприваблив|тш|
об'.скти культурно| спадщини {угу|вського району як| с пр|оритетними для
в|дв|дування {х турйстами. Розроблено карту туристичних мар1прут1в, з|брано
загальн| в1домост! шро 9угу|вський район, науково-дов|дковий матер|ал,

розроблено в|дносно селищ (оиеток, \4алин|вка |лгострований матер|ал
(фотоф1ксац1я), п1дготовлено |сторичну дов1дку про д1яльн|сть | розвиток вс1х

галузей 9угу}вського району.
Анал]з туристичного потенц!алу району дозволяс вид|лити под!свий

туризм (заходи, фестивал1, як1 ув|йгшли до <(алендаря под1свого туризму
{арк|вщини). Б|дд1л культури 1 туризму районно| державно| адм|н!страш1| у
сп|впрац1 з обласним центром туризму взяв участь у проект| <{ифрове
перетворення рег|он1в }кра|ни>> за п1дтримки 6оо91е на територ1| [арк1вського

рег1ону.
[ля проф1лактики правопору1пень у сфер1 охорони культурно[ спадщини

вх(ивасться низка заход1в, спрямованих на п|двищення правово| осв1ти
громадян. Ёа нарадах з прац1вниками культури району пост]йно розглядатоться
правов| питання' що стосуготься галуз! культури. Р{адаготься |ндив|дуальн1
консультац1| з правових питань.

Браховуточи вищевикладене' з метого забезпечення реал|зац|| деря<авно[
пол|тики у сфер1 культури на територ|? 9угу]вського району колег|я районно|
дерх{авно| адм1н1стран1| вва)кас за необх1дне:

1. Рекомендувати с1льським, сели1цним головам вх{ити заход1в щод0
недопущення скорочення мере>к| заклад|в культури району та ст1рияти
покращенн}о матер|ально-техн|чно| бази с1льських, селищних будинк|в
культури району.

2. Рекомендувати комунальному закладу <9угу1вська районна
централ|зована б]бл|отечна система> 9угу:вського району {арк!всько] област]:

2.|. (прияти впровад}кенн}о ]нновац|йних технолог]й в заклад| та
поповненнго кни)ккового фонду б1бл|отек-ф1л1й району.

2.2' |1рол,ов)кувати роботу з орган|зац1] в|льного, безкогштовного доступу
та користування читач|в б1бл|отек району мере)ке}о 1нтернет.

2.3. Бести пост|йну роботу щодо утаст| закладу у грантових просктах.
3. Рекомендувати комунальн|й установ| <1угу|вський районний Булинок

культури> 9угу1вського району )(арк|всько[ област1 :

3.1. |1роводити заходи щодо покращення матер|ально-техн|чно1 бази
комунально| установи.

3.2. |1родов}кувати роботу з удоског1алення ведення гуртково? роботи на
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баз| комунально[ установи.
4. Б1дд1лу культури 1 туризму районно| деря{авно| адм|н|страц||:

,4....', ,Ёс{и'лйти роз'ясг+говальну та навчальну робоц з прац|вниками галуз|
культури району з питання унаст| у просктах та грантах' спрямованих на

розвиток галуз| та покращення матер|ально-техн|чно| бази заклад!в культури.
4.2.||родовя{увати роботу щодо збору та розповс}одження |нформац|| про

туристичний потенц! ал району.
4.з . |1адавати методичну допомогу об'сднаним територ1альним громадам у

питаннях галуз| культури та безпосередньо реал|зац11 деря<авно] пол1тики у
сфер1 культури

4.4.\\тдготувати проскт розпорядя{ення голови районно| дер>кавно|
адм1н|страц!| з означеного питання.

|{ерш;ий заступн[{к голови
ра йонно| дер>кавно| адм!н! |ригор1й тАнков

Флена [орланова

1етяна 1(улегпова



3аслухавтпи та обговорив:ши 1нформац!то про стан мединнот допомоги
хворим на цукровий д|а6ет у 9угу|вському район|, колег1я районно| дер>т<автто|

адм|н|страц|| в|дм|нас' що в район1 проводиться значна робота щодо раннього
виявлення цукрового д|абету та проф1лактики захвор}овання.

} (омунальному некомерц1йному п!дприсмств1 <9угу|вська центральна

районна л|карня |м. й.1. 1{ононенка)) 9угу|всько| районно1 Ради )(арк1всько|

област] (дал1 - центральна районна л|карня) заресстровано у 2019 роц1 2262

хворих на т{укровий д|а6ет.
€творено електронний ресстр хворих на цукровий д1абеъ оновлення якого

проводиться щом!сячно. [11драхунки доз та розпод!л 1нсул1ну проводяться

автоматично.
Фах|вцями центрально1 районно[ л|карн| проводилися огляди громадян з

обов'язковим досл|дх<енням сеч| на цукор.
у зв|тному пер1од1 диспансерну групу населення обсте>кено

флтоорограф1нно на 6|,5,А, у 201в рош1 
* на 89,5оА.

|{оказник розповс}од>кеност1 на цукровий д\абет у 2019 роц1 становить

3901 на 100 тисяч населення(у 2013 роц1 - 4305 на 100 тисяч населення)'

3а 2019 р|к виявлено захвор}овання на т{укровий д|абет у 115 ос|б

(показник склав 2]5 на 100 тисяч населення), з них 21 осо6а - |нсул|нозале)кна.

у 2013 рош| виявлено захвор}овання на цукровий д|а6ет у 133 ос|б (показник

складав 293 на 100 тисяч населення), з них ] ос|б * 1нсул|нозале>кн1.

€!мейними л|карями проводиться виписка рецепт1в за !рядовото

програмото <{оступн1 л|ки>>, зд1йсн}осться просв1тницька робота та нада!оться

рекомендац|: шдодо дотримання ре}1{иму харчування у раз| виявлення цукрового
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колег!! районно1 дерясавно| адм1н!страш!!
в|д22 )ковт[{я 2079 року

увага прид|ляеться особам, як! ма}оть сшадкову схильн|сть,
пору1пення л|п1дног6 обм!ну п|двищений артер|альний тиск.

л зас!дання
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д|абету.
Фсоблива

надм|рну вагу,
]ако>т< робиться акцент на фактоРи' що п!двищуготь в1рогтдн1сть захворгова1{ня

цукровим д|абетом: хрон|нн! стресов1 ситуац|!', ожир|ння, атеросклероз,

пору1пення харчування, в1к лгодини' пал1ння, ауто1мунн| захвор1овання,

тривалий прийом деяких л|карських препарат]в та р|зноман1тн1 в|русн1 !нфекц|т.

Браховугони вищевикладене' з мето}о попередх{ення захвор}овання на
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цукровий д|абет колег|я районно| дер)кавнот адм!н|страц|| вва}1{ас за необх1дне:1. Рекомендувати 1{омунальному некомерц1йному п1дприсмству'<снуфщс.,.ф' цё*'тр.,ьна ']районна л|карня 1м. м'1. 1{ононенка> 9угу:всько|
районно1 РАди {арк|всько| област1 та комунальному п|дприсмству <9угувський
районний центр первинно: медико-сан!тарнот допомоги)) 9угутвсько| районно:
Ради {арк|всько| област] :

1.1. з метого раннього виявлення цукрового д1абету довести
охоплення ц|льовим проф!лактичним медичним оглядом населення до

1 .2' (,прямувати д!яльн|сть л1кувально-проф1лактично| ланки на
частоти ускладнень ёеред хворих на цукро вий д|а6ет.

1.3. 3абезпечувати як!сну диспансеризац|то хворих на цукро вий д\а6ет.
1'4' 3д]йсн}овати пост]йний контроль за використанням препарат1в 1нсул!ну.
1'5' |{родовх<ити виписку рецепт!в за !рядовото програмо}о <{оотупн1

л|ки> хворим на цукровий д|а6ет.
2. Рекомендувати с]льським, актив|зувати!-' 19|\\,1у1спцуБа|и с].]1ьським' селищним головам актив|зувати роботу щодозалучення населення до ц|льових проф1лактичних медичних огляд1в з мето}о

раннього виявлення цукрового д!абету.
3' Б1дд1лу охорони здоров'я районно| дер>кавно| адм|н|страц1::
3 ' 1 ' Ёадавати орган1зац|йну лопомогу л|кувальним закладам району п|д нас

проведення ц|льових проф|лактичних медичних огляд1в населення.
з '2' [{|дготувати проскт розпоряд)кення голови районнот дер>кавно|

адм|н|страц|| з означеного питання.

[!ер:ший заступн||к го.[ов||
ра йонно[ дер>кавно| адм!н{стра ц!1 |-ригор!й тАнков

0лена [орланова

Балер!я Райлян

показник
100%.
зни)кення


