
 
 

УКРАЇНА 

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05 
 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 24 травня 2017 року 
 

1. Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального 

господарства в опалювальному сезоні 2016-2017 років та визначення 

основних завдань щодо їх підготовки  до сталого функціонування в 

зимових умовах 2017-2018 років. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки роботи 

підприємств житлово-комунального господарства в опалювальному сезоні     

2016-2017 років та визначення основних завдань щодо їх підготовки до сталого 

функціонування  в зимових умовах  2017-2018 років, колегія районної 

державної адміністрації відмічає, що районною державною адміністрацією, 

виконкомами сільських, селищних рад, підприємствами житлово-комунального 

господарства, іншими підприємствами Чугуївського району проведена значна 

робота з означеного питання.  

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17.05.2016 

№ 191 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та 

об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в осінньо-зимовий 

період 2016-2017 років» було затверджено заходи та створено районний штаб, 

що забезпечив контроль та координацію виконання в повному обсязі у 

встановлені строки заходів щодо підготовки житлово-комунального 

господарства району до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років.  

Місцевими житлово-комунальними підприємствами в населених пунктах 

Чугуївського  району було  здійснено   комплексну підготовку до зими 2016-

2017 років об’єктів соціально-культурної та побутової сфери, багатоквартирних 

житлових будинків, об’єктів водопостачання, водовідведення та 

теплопостачання, виконано запланований ремонт будівель та покрівель 

житлових будинків, будинкових водопровідних, каналізаційних та теплових 

мереж житлових будинків комунальної власності. Сільськими, селищними 

радами, закладами охорони здоров’я, освіти, іншими організаціями та 

установами району, фінансування яких здійснюється за рахунок державного, 

обласного та місцевого бюджетів, було своєчасно укладено договори з 

підприємствами, що надають  послуги з централізованого теплопостачання. 

Опалювальний період 2016-2017 років у районі розпочався в строк.           

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури 

районної державної адміністрації (далі – відділ) проводився постійний 

моніторинг подачі тепла споживачам, на місцевих комунальних підприємствах 

було організоване цілодобове чергування та було забезпечено роботу 

оперативно - чергових служб. 
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Завдяки проведенню якісної комплексної підготовки до опалювального 

сезону 2016-2017 років безперебійно працювали всі котельні та теплові мережі. 

Без зривів здійснювалися заходи з водопостачання та водовідведення. 

Разом з тим, на початку опалювального сезону спостерігались окремі 

затримки з подачею тепла в селищах Есхар та Кочеток у зв’язку з поривами на 

зношених внутрішніх та міжбудинкових тепломережах, які було усунено в 

стислі терміни оперативними бригадами місцевих житлово-комунальних 

підприємств, а також спеціалістами теплонадаючих підприємств. Крім того, у 

зв’язку з припиненням постачання енергетичного вугілля філії 

«Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», у лютому 

2017 року було призупинено теплопостачання споживачам смт Есхар, яке було 

відновлено протягом доби (на час переводу роботи основного обладнання 

зазначеного підприємства на природній газ). В інших населених пунктах району 

протягом опалювального сезону порушень безперебійного теплопостачання не 

було.   

У районі діє Програма стимулювання об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків Чугуївського району до впровадження 

енергоефективних заходів на 2016-2020 роки, а також Програма відшкодування 

відсотків за кредитами, отриманими населенням Чугуївського району на 

впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки (далі - Програми), 

що дало можливість мешканцям району у період 2016-2017 років через 

банківські установи, що задіяні у виконанні вищеозначених програм, укласти 39 

кредитних угод для відшкодування відсотків за кредитами, отриманими на 

впровадження енергозберігаючих заходів на загальну суму 215,00 тис. грн. 

Можливість взяти участь у пільговому кредитуванні у співпраці з 

теплонадаючими підприємствами до цих пір жодною селищною радою не 

використана. Роз’яснювальна робота з мешканцями району щодо умов 

реалізації Програм та реальної економії коштів органами місцевого 

самоврядування фактично не проводиться. 

Окремим питанням є незадовільний фінансово-економічний стан 

житлово-комунальних підприємств району. Розмір переглянутих тарифів на 

опалення та водовідведення в минулому сезоні в окремих населених пунктах 

все ще не відповідає затратам на їх надання.  Заходи щодо  стимулювання 

здійснення розрахунків усіма категоріями споживачів за спожиті енергоносії і 

отримані комунальні послуги, а також погашення заборгованості минулих 

періодів сільськими, селищними радами та підприємствами комунальної сфери 

фактично не плануються та не здійснюються.   Претензійно-позовна робота з 

боржниками практично припинилася, у результаті чого накопичуються борги 

стосовно обов’язкових відрахувань до Державного бюджету та виникає значна 

заборгованість за спожиті підприємствами енергоносії.  

Так, у минулому опалювальному сезоні майже у кожному місяці на адресу 

районної державної адміністрації та сільських, селищних рад надходили 

письмові попередження щодо відключення від енергопостачання за 

заборгованість їх комунальних підприємств. 

 Враховуючи вищевикладене, з метою якісної підготовки господарського 
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комплексу та об’єктів соціальної сфери району до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період 2017-2018 років, колегія районної державної 

адміністрації вирішила:                                                                                 

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації 

взяти під особистий контроль  виконання заходів щодо підготовки житлово-

комунального господарства району до опалювального сезону 2017-2018 років. 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам, спільно з керівниками 

підприємств житлово-комунального господарства та об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків в населених пунктах району: 

2.1. Організувати виконання заходів щодо підготовки житлово-

комунального господарства району до опалювального сезону 2017-2018 років. 

2.2. Забезпечити погашення заборгованості споживачів за спожиті 

енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, своєчасне проведення 

поточних платежів.  

2.3. Підвищити рівень претензійно-позовної роботи зі злісними 

неплатниками за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. 

2.4. Сприяти поліпшенню фінансово-економічного стану житлово-

комунальних підприємств, їх платоспроможності шляхом вчасного приведення 

діючих тарифів у відповідність до розміру обсягу витрат на їх виробництво. 

2.5 Вжити всіх дієвих заходів щодо виділення коштів з місцевих бюджетів 

та залучення позабюджетних коштів для оснащення житлових будинків на 

території сільських, селищних рад приладами обліку води та теплової енергії. 

2.6. Посилити проведення роз’яснювальної роботи, спрямованої на 

популяризацію Програми державної підтримки (пільгового кредитування), з 

метою термомодернізації житлових будівель, та сприяти участі населення, а 

також членів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території 

сільських, селищних рад, у впровадженні заходів, передбачених Програмою 

відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Чугуївського 

району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки та 

Програмою стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

Чугуївського району до впровадження енергоефективних заходів на             

2015-2020 роки. 

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, будівництва 

та інфраструктури районної державної адміністрації: 

3.1. Здійснювати координаційну та організаційну роботу щодо підготовки 

житлово-комунального господарства району до опалювального  сезону        

2017-2018 років. 

3.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Володько 

Герман 
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2. Про підбиття підсумків роботи дорожніх підприємств району в 

осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років та завдання щодо їх підготовки до 

наступного осінньо-зимового періоду 2017-2018 років.   
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про підведення підсумків 

роботи дорожніх підприємств району в зимовий період 2016-2017 років та 

завдання щодо їх підготовки до роботи у зимових умовах 2017-2018 років, 

колегія районної державної адміністрації відмічає, що роботу у цьому напрямі 

було спрямовано на забезпечення безперебійного руху транспорту під час 

снігопадів, снігових заметів і ожеледиці, та створення умов для  підвищення 

рівня безпеки дорожнього руху. 

Експлуатаційна довжина автомобільних доріг Чугуївського району 

загальнодержавного, обласного та місцевого значень становить 740,2 км, у тому 

числі з твердим покриттям – 584,4 км.  

Дороги обслуговуються двома організаціями: філіями «Чугуївський 

райавтодор» ДП «Харківський Облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України» та «Чугуївське ДЕП» ДП «Харківський Облавтодор»                                            

ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», які обслуговують ділянку дороги           

Київ-Харків-Довжанський у межах Чугуївського району. 

У зимовий період на зазначених підприємствах було заготовлено         

піску - 3 054 м3, технічної солі - 686 т. Були задіяні такі механізми, як роторні 

снігоочищувачі, навісне обладнання, автогрейдери, піскорозкидувачі та 

навантажувачі.  

Згідно з технічними правилами ремонту та утримання автодоріг  

проводилась першочергова обробка аварійно-небезпечних ділянок та додатково 

було встановлено 413 тимчасових знаків. 

Для розчистки під’їзних доріг та дорожньої мережі населених пунктів 

залучалась техніка сільськогосподарських та комунальних підприємств району. 

Першочергово розчищались дороги до шкіл, лікарень та інших об’єктів 

життєзабезпечення. 

Відділом житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури районної державної адміністрації щоденно проводився 

моніторинг щодо роботи снігоприбиральної техніки та кількості використаних 

протиожеледних матеріалів. 
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Незважаючи на посилену роботу дорожніх підприємств, відмічались  

недоліки, які впливали на сталу роботу дорожніх підприємств району в зимовий 

період. Наприклад, при отриманні штормового попередження не завжди 

своєчасно філія «Чугуївський райавтодор» ДП «Харківський Облавтодор» ПАТ 

ДАК «Автомобільні дороги України» реагувала на наслідки погіршення 

погодних умов, причиною була відсутність паливно-мастильних матеріалів та 

неефективність роботи керівника підприємства.  Зриву перевезень пасажирів у  

районі не було. 

Проблемою також є те, що спецтехніка, яка залучається до роботи             

в зимовий період, експлуатується більше 15-20 років та потребує заміни.  

Протягом зимового періоду 2016-2017 років наслідком неякісного 

розчищення доріг загального користування, які обслуговує філія «Чугуївський 

райавтодор», зафіксовано 15 випадків застрявання великовантажного та 

легкового транспорту.  

Безініціативність керівника філії «Чугуївський райавтодор»                        

ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в 

роботі з органами місцевого самоврядування та відсутність взаєморозуміння не 

дає підстав органам влади району вважати зазначене підприємство надійним 

партнером у вирішенні питань  утримання дорожньої сфері, забезпеченні 

безпеки дорожнього руху. Результатом такої діяльності є занепад доріг 

загального користування району. 

Особливо, в край незадовільному стані, перебувають дороги загального 

користування, які є під’їзними до смт Малинівка, де розташовано в/ч 2467, яка є 

стратегічно важливою для України, а саме: «Р07 Чугуїв – Мелове» та «Р07 - 

Стара Гнилиця - Лиман - Нижній Бишкін» та «Під’їзд до                                    

смт Малинівка».  

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення сталого 

функціонування дорожньо-мостового господарства в період 2017-2018 років, 

колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Роботу дорожніх підприємств: філій «Чугуївський райавтодор»               

ДП «Харківський Облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та 

«Чугуївське ДЕП» ДП «Харківський Облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні 

дороги України» щодо утримання автомобільних доріг в зимовий період      

2016-2017 років вважати недостатньою. 

2. Визначити автомобільні дороги загального користування по 

Чугуївському району як такі, що знаходяться в незадовільному стані. 

3. Рекомендувати сільським та селищним головам розглянути питання 

стосовно укладання договорів з підприємствами, агрофірмами та організаціями 

всіх форм власності щодо виділення техніки для роботи в зимовий період   

2017-2018 років.  

4. Рекомендувати керівникам філій: «Чугуївський райавтодор»                     

ДП  «Харківський  Облавтодор»  ПАТ  ДАК   «Автомобільні   дороги   України» 

та «Чугуївське ДЕП» ДП «Харківський Облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні 

дороги України», керівникам господарств, організацій та підприємств району: 

5.1. Призначити відповідальних осіб, які, при одержанні штормового 
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попередження, забезпечуватимуть своєчасну організацію роботи механізмів     

на закріплених ділянках доріг. 

5.2. Розробити план захисту доріг від снігових заметів і ожеледиці згідно 

з технічними правилами ремонту та утримання доріг. 

5.3. Провести заготівлю необхідної кількості протиожеледної суміші      та 

створити запас паливно-мастильних матеріалів (не менше як для 10-денної 

роботи). 

5.4. Організувати цілодобове чергування на дорожніх підприємствах 

відповідальних працівників у зимовий період 2017-2018 років. 

5.5. Вжити заходів щодо створення працюючим необхідних побутових 

умов (пункти обігріву, теплий спецодяг, гаряче харчування). 

5.6. Встановити додаткові інформаційні знаки на аварійно-небезпечних 

ділянках доріг. 

5.7. Виконати до 20 червня 2017 року роботи по встановленню знаків 

обмеження руху великовантажного автомобільного транспорту та 

грейдеруванню узбіч на автомобільній дорозі загального користування  

«Кам’яна Яруга-Введенка-Тернова». 

5.8. До 31 серпня 2017 року виконати ремонтні роботи на дорогах  

загального користування  по яким проходять маршрути шкільних автобусів. 

6. Рекомендувати начальнику Чугуївського відділу поліції Головного 

управління  Національної  поліції  в  Харківській  області під час снігопадів і 

ожеледиці організувати  своєчасний  і  безпечний  пропуск  автотранспорту  на 

дорогах  та надавати допомогу дорожнім організаціям у перевезенні механізмів 

до місць виконання робіт.  

7. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, будівництва 

та інфраструктури районної державної адміністрації підготувати проект 

розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного питання. 
 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Онищенко 

 

Герман 
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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 05 

 

 засідання колегії  районної державної адміністрації  

від 24 травня 2017 року 

 

3. Про стан залучення населення до Програми житлових субсидій за 

підсумками опалювального сезону 2016-2017 років. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан залучення населення до 

Програми житлових субсидій за підсумками опалювального сезону              

2016-2017 років, колегія районної державної адміністрації відмічає, що 

Програма житлових субсидій є ефективним засобом соціального захисту 

населення. 

Станом на 01.05.2017 у районі 9322 сім’ї користуються житловою 

субсидією, що становить 70,2% від загальної кількості сімей району. Середній 

розмір субсидії на житлово-комунальні послуги складає 1834,25 грн, на тверде 

паливо та скраплений газ — 1069,50 грн. 

З жовтня 2016 року по квітень 2017 року субсидії нараховані на загальну 

суму 108 млн 987 тис. грн.  

Загальна кількість одержувачів субсидії на кінець опалювального періоду 

2016-2017 років (9322) в порівнянні з аналогічним періодом опалювального 

періоду 2015-2016 років (6749) збільшилася на 2573 сім’ї. 

Розмір субсидії на житлово-комунальні послуги було розраховано 

автоматично без звернень громадян 3001 сім’ї.  

Розмір субсидії визначався без урахування пільг. Інформація про осіб, 

яким призначена субсидія, щомісяця надавалася підприємствам-надавачам 

житлово-комунальних послуг та вносилася до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.  

Розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї визначався для кожного 

домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу. 

Проведено 29 засідань районної конфліктної комісії з питань призначення 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, надання населенню 

пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового 

палива, на яких було розглянуто 424 звернення. 

Управління праці та соціального захисту населення районної державної 

адміністрації в процесі призначення житлових субсидій співпрацює з 34 

підприємтвами-надавачами житлово-комунальних послуг. Інформація від них  

надходить шляхом електронного обміну. 

На жаль, невирішеним залишається питання правильного заповнення при 

електронному обміні кодів тарифів підприємством Чугуївська філія 
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АК “Харківобленерго”. Враховуючи те, що більшість одержувачів субсидії не 

користуються централізованим постачанням гарячої води та не мають газових 

водонагрівальних приладів, майже 80% справ потребують виправлення та 

ручного розрахунку. 

Продовжено практику залучення безробітних, що перебувають на обліку в 

Чугуївському міському районному центрі зайнятості. Протягом 2016 року до 

таких робіт в районі залучено 490 безробітних, з початку 2017 року — 78.  

Актуальним було питання кадрового забезпечення відділу грошових 

виплат і компенсацій. Починаючи з травня 2016 року в управлінні праці та 

соціального захисту населення районної державної адміністрації проведено          

8 конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у зазначеному 

відділі. На даний час залишається вакантною 1 посада. 

Проведено 12 занять зі спеціалістами управління праці та соціального 

захисту населення районної державної адміністрації, 7 семінарів з 

уповноваженими особами по прийому документів сільських, селищних рад, 

надано 9 статей про призначення субсидій до громадсько-інформаційної газети 

“Вісник Чугуївщини”, щотижнево інформація стосовно призначення субсидій 

надавалася до ТРК “Слобожанка”. 

Всього протягом опалювального періоду 2016-2017 років проведено             

18187 перерахунків розміру субсидії у зв’язку зі зміною тарифів, періоду 

отримання субсидії, зміни підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг. 

Проведена перевірка на підставі інформації Міністерства фінансів 

України про проведення верифікації достовірності інформації, наданої 

громадянами для призначення субсидії. Всього перевірено 261 справа. 

Порушень не виявлено. 

У кожній сільській та селищній раді працює уповноважена особа, яка 

здійснює прийом пакету документів для призначення субсидії від заявника 

(всього 20 спеціалістів). Найкраще працюють уповноважені особи Есхарівської, 

Кочетоцької, Введенської селищних рад та Коробочкинської сільської ради. 

Але, на жаль, залишається багато питань щодо якості надання консультативної 

допомоги населенню на місцях з боку уповноважених осіб. 

Враховуючи вищевикладене, з метою підвищення ефективності роботи 

щодо реалізації Програми житлових субсидій в Чугуївському районі, колегія 

районної державної адміністрації вважає за необхідне: 

1. Рекомендувати сільським та селищним головам: 

1.1. Підтримувати в актуальному стані довідкові стенди для розміщення 

інформації щодо призначення субсидій. 

1.2. Своєчасно надавати рішення виконкомів сільських та селищних рад 

про зміни тарифів на житлово-комунальні послуги до управління праці та 

соціального захисту населення районної державної адміністрації та до житлово-

комунальних підприємств району. 

1.3. Організувати роботу уповноважених осіб по прийому документів 

громадян, які звернулися за призначенням субсидії, та своєчасне надання 

документів до управління праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації. 
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1.4. З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

призначення субсидій продовжити практику залучення безробітних, що 

перебувають на обліку в Чугуївському міському районному центрі зайнятості, 

до участі у громадських роботах. 

2. Рекомендувати керівникам житлово-комунальних підприємств району: 

2.1 Взяти під особистий контроль питання своєчасного надання 

інформації для призначення субсидії шляхом електронного обміну.  

2.2. Підготувати та надати до управління праці та соціального захисту 

населення районної державної адміністрації до 01.06.2016 акти розрахунку 

загального обсягу невикористаних сум субсидії. 

3. Рекомендувати керівникам Чугуївського відділу реалізації 

ТОВ “ХАРКІВГАЗ ЗБУТ”, Чугуївського РВЕ АК “Харківобленерго” 

підготувати та надати до управління праці та соціального захисту населення 

районної державної адміністрації до 01.06.2016 в паперовому та електронному 

вигляді списки одержувачів субсидії із зазначенням суми невикористаної 

субсидії.   

4. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 

державної адміністрації: 

4.1. Постійно вдосконалювати практику роботи спрощеного механізму 

призначення житлових субсидій. 

4.2. Посилити контроль та забезпечити своєчасне призначення субсидії за 

новим порядком у встановлені законодавством терміни. 

4.3. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

порядку призначення житлових субсидій через засоби масової інформації та 

шляхом участі у сходах громадян за місцем проживання. 

4.4. Удосконалити практику проведення навчання з уповноваженими 

особами по прийому документів сільських, селищних рад щодо порядку 

призначення житлових субсидій. 

4.5. Систематично проводити засідання  районної робочої групи з 

оперативного вирішення питань призначення субсидій за спрощеним порядком 

за участю керівників житлово-комунальних підприємств району щодо 

своєчасного та коректного надання інформації для призначення субсидій шляхом 

електронного обміну. 

4.6. Підготувати листи до Мерефянського відділу реалізації                  

ТОВ “ХАРКІВГАЗ ЗБУТ” та Харківського РВЕ АК “ Харківобленерго”              

щодо надання списків одержувачів субсидії із зазначенням суми 

невикористаної субсидії до 26 травня 2017 року. 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Лисянський 

 

Герман 
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4. Про стан роботи з надання медичної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам у закладах охорони здоров’я. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи з надання 

медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у закладах охорони 

здоров’я, колегія районної державної адміністрації відмічає, що в районі 

проводиться певна робота щодо медичного забезпечення цієї категорії осіб. 

Для проведення більш активної диспансеризації внутрішньо переміщених 

осіб фахівці лікувальних  закладів району проводять медичні огляди даної 

категорії осіб безпосередньо в Чугуївському районному центрі туризму, 

краєзнавства та екскурсій. Станом на 01.05.2017 в Чугуївському районному 

центрі туризму, краєзнавства та екскурсій мешкає 15 осіб, з них дорослих   11 

осіб, дітей – 4. Сімейний лікар один раз на тиждень здійснює огляд цієї 

категорії населення та за необхідністю обслуговує виклики за місцем 

проживання. 

Обслуговування вагітних жінок здійснюється фахівцями жіночої 

консультації комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївська центральна 

районна лікарня ім. М.І. Кононенка». У 2017 році було госпіталізовано                        

7 вагітних жінок, проведено 2 пологів, народилося 2 дитини. 

За 4 місяці 2017 року за амбулаторно-поліклінічною допомогою з числа 

внутрішньо переміщених осіб звернулася 101 особа, з них 37 жінок, 3 вагітних 

жінки, 57 дітей, 2 дитини першого року життя. 

В комунальному закладі охорони здоров'я «Чугуївський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» проведено роботу з імунопрофілактики 

населення. В 2017 році зроблено 8 щеплень дитячому населенню, з них 

проведено щеплення ОПВ – 2, АДС – 1, гепатит Пентаксім – 1, щеплення 

АДСМ – 1, щеплення АКДС – 2, гемофільна інфекція – 1. Загальна вартість 

амбулаторного обстеження та лікування 2,3 тис. грн, в тому числі загальна 

вартість щеплень – 0,6 тис. грн. 

За 4 місяці 2017 року на диспансерний облік взято 5 осіб, з них 2 жінки. 

Пройшли профілактичний медичний огляд 18 осіб, з них 4 жінки та 9 дітей. 

Флюорграфічно обстежено за 4 місяці 2017 року 190 осіб. 

 Стаціонарна допомога надається у відділеннях комунального закладу 

охорони здоров’я «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка». 

За 4 місяці 2017 року госпіталізовано 28 осіб, з них 16 жінок та 2 дитини. 

Проліковано в дитячому відділенні районної лікарні 2 дитини.  Було проведено 
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оперативних втручань 2 особам. 

Найчастіше за амбулаторно-поліклінічною допомогою зверталися з 

приводу гострих інфекцій дихальних шляхів – 22 випадки, хвороби системи 

кровообігу – 13, хронічних хвороб органів дихання – 5. 

Лікувальні заклади здійснюють профілактичні огляди дітей переселенців 

дошкільного та шкільного віку. 

Враховуючи вищевикладене, з метою удосконалення надання медичної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам у закладах охорони здоров’я, 

колегія районної державної адміністрації вирішила: 

1. Рекомендувати комунальним  закладам охорони здоров’я: «Чугуївська 

центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка», «Чугуївський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської районної ради Харківської 

області: 

1.1. Вжити заходів щодо 100% охоплення внутрішньо переміщених осіб 

медичними оглядами та за наявності показань забезпечувати диспансерним 

наглядом, амбулаторним, стаціонарним лікуванням, психологічною 

реабілітацією, санаторно-курортним лікуванням. 

1.2. Внутрішньо переміщених осіб, які потребують необхідного 

лікування, залучати до Урядової програми «Доступні ліки». 

2. Рекомендувати сільським, селищним головам залучити населення 

закріпленої території до проходження профілактичних медичних оглядів, у тому 

числі внутрішньо переміщених осіб. 

3. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації: 

3.1. Забезпечити проведення моніторингу та аналізу показників стану 

роботи з надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у 

лікувальних закладах району. 

3.2. Підготувати проект розпорядження голови районної державної 

адміністрації з означеного питання. 
 

 

 

Голова районної державної 

адміністрації, голова колегії 

 

                                  М.М. ШОШИН 

 
Герез 

 

Герман 

 


