
УКРАЇНА
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно-господарського активу району

від 22 грудня 2015 року

1. Про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої
влади виконкомом Малинівської селищної ради в частині створення умов
розвитку галузі культури. 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан здійснення делегованих
повноважень  органів  виконавчої  влади  виконкомом  Малинівської  селищної
ради  в  частині  створення  умов  розвитку  галузі  культури,  колегія  районної
державної  адміністрації  та  збори  адміністративно-господарського  активу
району  відмічають,  що  Малинівською селищною  радою  проводиться  робота
щодо  виконання  завдань  відповідно  до  делегованих  повноважень  згідно  з
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

На території Малинівської селищної ради розташований селищний буди-
нок культури та бібліотека-філія (в приміщенні селищного будинку культури).
Відповідно до переліку пам’яток місцевого значення, занесених до Державного
реєстру нерухомих пам’яток України в Малинівці знаходиться пам’ятник історії
– Братська могила радянських воїнів (охорон.№ 1476); пам’ятки археології (9)
(кургани ІІІ тис.до н.е. – І тис.н.е охорон. № 2372); пам’ятка монументального
мистецтва – єдиний в районі пам’ятник Т.Г. Шевченку.

Також на  території   Малинівської  селищної  ради  знаходяться  пам’ятні
знаки, що входять до переліку пам’яток місцевого значення та не підпадають
під занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України: пам’ятний
знак  воїнам-афганцям;  пам’ятний  хрест  односельцям,  загиблим від  голоду  в
1932-1933 роках в Україні; пам’ятна дошка Герою Радянського Союзу Ришкову
І.І. та повному кавалеру Ордену Слави Гончарову П.Т.; пам’ятний знак – хрест
на могилі  Якова Острянина;  скульптурна група «Попандупуло і  Сметана» із
кінострічки «Весілля в Малинівці». 

Усі  пам’ятки  історії  і  культури,  а  також  прилеглі  до  них  території
підтримуються селищною радою у належному стані.  Оформлені усі договори
та охоронні зобов’язання на пам’ятки історії.  

На  території  селищної  ради  проводиться  фестиваль  обрядового  та
сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці - люс», який став візитною
карткою району. 

У селищному будинку культури (далі - СБК) працює 12 гуртків художньої
самодіяльності.  Фольклорний  народний  колектив  «Малинова  криниця».
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Малиніваського  СБК носить  почесне  звання  «народний»  та  має  молодіжний
колектив-супутник «Козачата». Керівник колективу, директор СБК Янкова О.Г.
має почесне звання «Заслужений працівник культури України». 

Завдяки  бюджетним  та  спонсорським  коштам  суттєво  покращилась
матеріально-технічна  база  селищного  будинку  культури.  Придбано  комплект
звуко-підсилюючої  апаратури,  музичні  інструменти,  пошито  нові  сценічні
костюми тощо. Проведено заміну вікон та дверей на метало-пластикові, ремонт
глядацької зали, оновлено одяг сцени, виконано ремонт фасаду та роботи щодо
благоустрою прилеглої до СБК території. 

Малинівська  бібліотека-філія  стала  одним  з  переможців  проекту
«Бібліоміст».  У  2013  році  центральна  бібліотека  та  3  бібліотеки-філії
(Кочетоцька  бібліотека-філія  № 1,  Малинівська,  Есхарівська)  перемогли  у
конкурсі  «Організація  нових  бібліотечних  послуг  з  використанням  вільного
доступу  до  Інтернету»,  започаткованому  Радою  міжнародних  наукових
досліджень та обмінів (IREX), компанією «Майкрософт» та фундацією Білла та
Мелінди   Гейтс  у  рамках  програми  «Бібліоміст»  для  українських  публічних
бібліотек.  Перемога  у  цьому  конкурсі  дала  можливість  отримати
15 комп’ютерів,  ліцензійне  програмне  забезпечення,  4  принтери,  4  сканери,
4 набори обладнання для об’єднання комп’ютерів у мережу. 

У  Малинівській  бібліотеці-філії  розташовано 3  комп’ютери,  сканер та
принтер.  Доставка  та  встановлення  обладнання  у  кожній бібліотеці,  а  також
інсталяція програмного забезпечення координується та оплачується програмою.
Отримання цього гранту дало можливість надавати користувачам  на додаток до
друкованих джерел інформації безкоштовний доступ до світових інформаційних
ресурсів  та  впроваджувати  в  роботу  нові  види  послуг,  що  значно  підвищує
соціальну  роль  бібліотеки.  Започатковано  надання  безоплатних  скайп-
консультацій  з  юридичних  питань  в  рамках  співпраці  з  Чугуївською
правозахисною групою. Також планується відкриття кіноклубу медіа-просвіти
Docudays UA на базі Чугуївської центральної районної бібліотеки. Книжковий
фонд  складає  11866  примірників.  Централізовано  комунальним  закладом
«Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна  система»  постійно
здійснюється передплата на періодичні видання (у кількості 12 примірників).
Книжковий фонд поповнюється з  обласного бюджету через  Обласну наукову
бібліотеку.

Працівники  культури  Малинівського  СБК  долучилися  до  робота  щодо
туристичної привабливості району. Розроблено карту туристичних маршрутів,
зібрано  загальні  відомості  про  Чугуївський  район  та  зокрема  науково-
довідковий,  ілюстрований  матеріал  відносно  селища  Малинівка.  Аналіз
туристичного потенціалу смт Малинівка дозволяє виділити  подієвий туризм
(заходи, фестивалі що увійшли до «Календаря подієвого туризму Харківщини»).

Всі послуги, що надаються закладами культури,  є безкоштовними. 
Але  разом  з  тим,  матеріально  —  технічна  база  селищного  будинку

культури потребує покращення.  Пам'ятки місцевого значення не знаходяться на
балансі селищної ради, що є небезпечним для їх збереження. Гурткова робота
потребує вдосконалення. Не проводиться робота щодо розроблення концепції
музею  фестивалю  обрядового  та  сучасного  весільного  дійства  «Весілля  в
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Малинівці - плюс».

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  вдосконалення  якості  виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади виконкомом Малинівської
селищної  ради   колегія  районної  державної  адміністрації  та  збори
адміністративно-господарського активу району вважають за необхідне:

1. Рекомендувати Малинівському селищному голові:
1.1. Вжити  заходів  щодо  недопущення  скорочення  мережі  закладів

культури,  розташованих  на  території  ради  та  сприяння  покращанню
матеріально-технічної бази  селищного будинку культури.

1.2. Взяти на баланс селищної ради пам’ятки  місцевого значення, що не
підпадають під занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України:
пам’ятний хрест односельцям, загиблим від голоду в 1932-1933 роках в Україні;
пам’ятну дошку Герою Радянського Союзу Ришкову І.І.  та повному кавалеру
Ордену  Слави  Гончарову  П.Т.;   пам’ятний  знак  –  хрест  на  могилі  Якова
Острянина;  скульптурну  групу  «Попандупуло  і  Сметана»  із  кінострічки
«Весілля в Малинівці».

1.3. Продовжувати  відповідну  роботу  щодо  участі  селищного  будинку
культури  у грантових проектах.

1.4. Продовжувати роботу з удосконалення ведення гурткової роботи на
базі селищного будинку культури.

1.5. Вжити відповідних заходів щодо створення краєзнавчого музею, 
присвяченого  проведенню  фестивалю  обрядового  та  сучасного  весільного
дійства «Весілля в Малинівці - плюс».

2. Відділу  культури  і  туризму  районної  державної  адміністрації
підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  з
означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Кулешова

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно-господарського активу району

від 22 грудня 2015 року

2. Про  хід  виконання  розпорядження  голови  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  від  24.11.2006  № 793  “Про  затвердження  заходів
щодо розвитку фізичної культури та спорту на селі в Чугуївському районі”.

 
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання розпоряджен-

ня голови Чугуївської районної державної адміністрації від 24.11.2006 № 793
“Про затвердження заходів щодо розвитку фізичної культури та спорту на селі в
Чугуївському  районі”,  колегія  районної  державної  адміністрації  та  збори
адміністративно-господарського активу відмічають, що сектор у справах молоді
та спорту районної державної адміністрації разом з відділом освіти районної
державної  адміністрації,  комунальним  закладом  “Дитячо-юнацька  спортивна
школа Чугуївської районної ради Харківської області”, комунальним підприє-
мством – районний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” Чугуї-
вської  районної  ради  Харківської  області,  виконавчими  комітетами  органів
місцевого самоврядування здійснюють заходи щодо реалізації на території ра-
йону державної політики у сфері фізичної культури та спорту.

На території району проживає 45442 особи, з них у віці від 7 до 17 років
4341 особа, від 18 до 35 років 11134 особи. У галузі фізичної культури та спорту
в районі працює 43 фахівця, з них зі спеціальною освітою — 41 особа. В 21
загальноосвітньому навчальному закладі району навчається 3930 учнів,  з  них
1638 учнів  (41,6% від  загальної  кількості  учнів  загальноосвітніх  навчальних
закладах району),  які  стоять на диспансерному обліку з різними патологіями
захворювань. Уроки фізичної культури відвідують – 3858 учнів (98,1%). 

З метою зміцнення здоров’я дітей, виховання у підростаючого покоління
здорового  способу  життя,  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  району
проводяться: фізкультхвилинки та фізкультпаузи, різноманітні змагання з видів
спорту;  вживаються  заходи  щодо  медичного  огляду  і  контролю  за  станом
здоров’я дітей; з метою запобігання і профілактики різноманітних захворювань
з учнями проводяться лекції, виховні години; на методичних нарадах вчителів
фізичної культури постійно аналізуються основні показники розвитку фізичної
культури і спорту в районі. Одним з головних напрямів регіональної політики у
сфері  фізичної  культури  і  спорту  є  розвиток  дитячо-юнацького  спорту. У
комунальному закладі “Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської районної
ради Харківської області” укомплектовано 69 груп, працює 10 відділень, в яких
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займається 1010 вихованців (це складає 25,7% від загальної кількості дітей, які
навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району). 

Кадровий склад фахівців дитячо-юнацької спортивної школи в цілому від-
повідає вимогам діючих керівних документів. Працює 28 тренерів-викладачів, з
них: 13 штатних та 15 тренерів-сумісників. Усі тренери-викладачі мають вищу
освіту за напрямом фізична культура і спорт.

Протягом навчального 2014-2015 року дитячо-юнацька спортивна школа
підготувала:  чемпіонів та призерів України – 2 особи, області  – 24, майстрів
спорту України – 1, першорозрядників – 5, ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів – 54. У
районі має своє місце розвиток неолімпійських видів спорту. Так, зареєстровані
та  діють:  Чугуївський  районний  осередок  федерації  військово-спортивного
багатоборства Харківської області “Рись”; громадська Чугуївська районна орга-
нізація “ІРІМІ”; Чугуївська районна спілка радіоаматорів “Радіохвиля”; спілка
від  Харківської  обласної  організації  Всеукраїнської  громадської  організації
“Українська федерація спортивного та традиційного ушу”.

Згідно  з  календарним  планом  фізкультурно-оздоровчих  та  спортивно-
масових заходів на 2015 рік в районі проведені: змагання за програмою район-
ної Спартакіади з 10 видів спорту серед колективів фізичної культури організа-
цій,  підприємств,  сільськогосподарських  підприємств,  установ,  закладів,  сі-
льських  та  селищних рад;  спартакіада  з  масових  видів  спорту  серед  команд
державних службовців; районний турнір “Богатир Чугуївщини”; фізкультурно-
спортивні заходи присвячені до Державних свят.

Разом з тим, з кожним роком масовість районних змагань зменшується.
Крім того, не у всіх сільських, селищних радах, в організаціях, установах, на
підприємствах передбачені кошти на проведення фізкультурно-масової і спорти-
вної роботи. До цього часу не вирішено питання щодо введення до штату під-
приємств,  організацій,  установ  посад  інструкторів  з  фізичної  культури.  А ці
заходи  є  також  показником  роботи  у  сфері  фізичної  культури  та  спорту  на
місцях.  Стан  матеріально-спортивної  бази  району  задовільний  і  дозволяє
проводити заняття з дотриманням основних санітарно-гігієнічних вимог.

Виходячи з вищевикладеного, з метою залучення широких верств населе-
ння до фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять, популяризації здорового
способу життя, колегія районної державної адміністрації та збори адміністрати-
вно-господарського активу вважають за необхідне:

1. Сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації,
рекомендувати директору комунального підприємства – районний центр фізи-
чного здоров’я населення “Спорт для всіх” Чугуївської районної ради Харкі-
вської  області,  директору  комунального  закладу  “Дитячо-юнацька  спортивна
школа Чугуївської районної ради Харківської області”:

1.1. Щороку забезпечувати проведення районних галузевих спартакіад та
інших масових заходів із працюючим населенням.

1.2.  З  метою підготовки збірної  команди району для участі  в  обласній
спартакіаді серед державних службовців щорічно проводити районну спартакі-
аду серед державних службовців.
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1.3. Активізувати  роботу  із  введення  посад  інструкторів  з  фізичної  ку-

льтури до штатного розпису підприємств, установ, організацій, сільських, сели-
щних рад.

1.4. Вживати  відповідних  заходів  щодо  відзначення  працівників  галузі
фізичної культури та спорту, керівників підприємств, організацій, установ ра-
йону, сільських, селищних голів за активну участь у розвитку фізичної культури
та спорту на території району.

1.5. Надавати  фінансову  підтримку  федераціям,  осередкам  Всеукраї-
нських  федерацій,  фізкультурно-спортивним  та  громадським  організаціям
фізкультурно-спортивної  спрямованості,  комунальному  закладу  “Дитячо-юна-
цька спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області”.

1.6. Продовжувати практику проведення районної спартакіади серед до-
призовної молоді.

1.7.  Забезпечити  збереження  відділень  та  тренерсько-викладацького
складу  комунального  закладу  “Дитячо-юнацька  спортивна  школа  Чугуївської
районної ради Харківської області”.

1.8. Проводити районні змагання з олімпійських та неолімпійських видів
спорту серед спортсменів різних вікових груп. Забезпечити підготовку та участь
спортсменів району в обласних змаганнях.

1.9. Сприяти залученню інвестицій та спонсорських коштів на розвиток
фізичної культури і спорту, відповідно до вимог чинного законодавства.

2.  Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації,  рекомендувати  ди-
ректору комунального закладу “Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської
районної ради Харківської області”:

2.1. Щороку проводити до Дня фізичної культури та спорту Олімпійський
тиждень, розпочинаючи його з Олімпійського уроку.

2.2. Вдосконалювати  систему  перепідготовки,  підвищення  кваліфікації
фізкультурних кадрів.

3. Сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації:
3.1. Сприяти виділенню безкоштовних путівок для дітей шкільного віку,

переможцям  районних,  обласних,  всеукраїнських,  міжнародних  змагань,
спартакіад з різних видів спорту для направлення їх на оздоровлення та від-
починок до дитячих закладів оздоровлення.

3.2.  Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Рябініна

Герман
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УКРАЇНА
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12

спільного засідання колегії районної державної адміністрації
та зборів адміністративно-господарського активу району

від 22 грудня 2015 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
01.10.2015 знаходиться 1926 осіб, хворих на онкологічну патологію. У 2015 році
в районі виявлено 178 первинних хворих, за  цей же період у 2014 району –
187 осіб. 

Показник рівня захворюваності на злоякісні новоутворення у 2015 році
становив 240,3 на 100 тисяч населення, у 2014 році цей показник дорівнював
234,6 на 100 тисяч населення. Таким чином, показник рівня захворюваності має
тенденцію до збільшення.

У 2015 році  дещо змінилася структура онкологічної  захворюваності  по
локалізації. Так, на першому місці – рак молочної залози (14,8%), на другому –
рак легенів (12,4%), на третьому – рак шкіри (12,3%).

Віковий склад серед хворих на онкологічну патологію свідчить про те, що
найвищий рівень спостерігається серед населення старших вікових груп.

Показник  рівня  активного  виявлення  хворих  на  рак  під  час
профілактичних  оглядів  у  2015  році  збільшився  та  становив  28,7%  проти
25,8% у 2014 році. З 178 хворих на онкологічну патологію при профілактичних
медичних оглядах виявлено 51 особу.  Цей показник задовільний і  відповідає
середньообласному.  Збільшився  показник  занедбаності,  який  становив  у
звітному періоді 2015 року 17,4% , за аналогічний період 2014 року показник
дорівнював 20,0%. Найбільша занедбаність випадків реєструється в населених
пунктах: Кам’яна Яруга, Кочеток, Чкаловське, Новопокровка, Малинівка.

Летальність  протягом  одного  року  після  встановлення  діагнозу  серед
вперше виявлених онкологічних хворих у 2015 році становила 17,7%, у 2014 –
14,3%, у поточному році відмічається збільшення летальності. Співвідношення
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злоякісних захворювань до передракових складає 1 до 9,6. 

Показник  загальної  смертності  від  онкологічної  патології  в  2015 році
становив 131,1 на 100 тисяч населення, у 2014 – 151,1.

З  метою  проведення  розбору  занедбаних  випадків  онкопатології
комунальним  закладом  охорони  здоров’я  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  проведено  4  засідання  протиракової  комісії  за
участю сімейних лікарів.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою  удосконалення  заходів  щодо
своєчасного попередження онкологічних захворювань серед населення району,
колегія  районної  державної  адміністрації  та  зборів  адміністративно-
господарського активу району 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  медичним
працівникам проводити  подвірні обходи населення.

1.2. Вжити заходів щодо збільшення рівня виявляємості захворювань при
проведенні профілактичних оглядів населення.

1.3. Продовжувати  проведення  засідань  протиракової  комісії  за  участю
лікарів  закладів  первинної  медико-санітарної  допомоги,  на  яких  розглядати
причини занедбаних випадків онкологічних захворювань.

1.4. Забезпечити  проведення  семінару-навчання  з  медичними
працівниками щодо ранньої діагностики онкологічної патології населення.

1.5. 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:
3.1. Підготовити  матеріали  та  організувати  проведення  телефонного

зв’язку  з  населенням  «Пряма  лінія»  на  тему:  «Переможемо  онкологічні
захворювання разом».

3.2. Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через
засоби  масової  інформації  щодо  попередження  розвитку  онкологічних
захворювань населення.

3.3. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації  з означеного питання.

Голова  Чугуївської  районної
державної  адміністрації,  голова
колегії

                           
                              Є.О.  КОРОЛЮК

Герез

Герман
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