НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П Р О Т О К О Л №8
засідання колегії райдержадміністрації
04 вересня 2019 року
Початок: 10-00

смт Новопсков

Зал засідань райдержадміністрації
Засідання колегії відкрила в.о. голови райдержадміністрації Світлана Слюсарєва.
У засіданні колегії взяли участь члени колегії:
Скороход О.О.
заступник голови райдержадміністрації
Черняк Л.В.
керівник апарату райдержадміністрації
Манилов І.М.
заступник начальника з енергозбуту Новопсковського району
електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
Кривошей Н.П.
редактор рекламно-інформаційного тижневика «Новопсковщина»
Знов’як Д.С.
директор опорного закладу освіти «Новопсковський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопсковської
селищної ради»
Із членів колегії відсутні:
Ковтун Ю.О. - начальник Новопсковського відділу поліції Головного управління
Національної поліції України в Луганській області, полковник поліції;
Хижняк О.П. - приватний підприємець
На засідання колегії запрошені:
- сільські та селищні голови району;
- керівники сільськогосподарських підприємств району (за згодою);
- керівники підприємств, організацій та установ району (за згодою);
- начальники відділів та управлінь райдержадміністрації.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
засідання колегії райдержадміністрації від 04 вересня 2019 року
1. Про хід збирання врожаю зернових культур врожаю 2019 року та готовність
господарств району до сівби озимих культур під врожай 2020 року.
ДОПОВІДАЄ: Риб’янець Олексій Сергійович - начальник відділу економічного аналізу,
фінансово-кредитного
забезпечення
та
соціально-трудових
відносин
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
в.о.
начальника
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.
2. Про готовність навчальних закладів району до нового навчального року та до
роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.
ДОПОВІДАЄ:
Кузнецова
Світлана
Анатоліївна
начальник
відділу
освіти
райдержадміністрації.
ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 02 травня
2019 року № 166 «Про організаційне і фінансове забезпечення
відпочинку та
оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 року».
ДОПОВІДАЄ: Обрізанова Олена Володимирівна - заступник начальника управління начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг та контролю за правильністю
призначення та виплати пенсій, в.о. начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.

2.
Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 18.11.2014
№ 353 «Про стан розвитку донорства крові та її компонентів у Новопсковському
районі».
ДОПОВІДАЄ: Нестеренко Олексій Сергійович - в.о. головного лікаря Новопсковського
РТМО.
1. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЄ:

Про хід збирання врожаю зернових культур врожаю 2019 року
та готовність господарств району до сівби озимих культур під
врожай 2020 року.
Риб’янець Олексій Сергійович - начальник відділу економічного
аналізу, фінансово-кредитного забезпечення та соціально-трудових
відносин
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
в.о.
начальника
управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:
Світлана Слюсарєва, яка зазначила, що для
кожного
сільськогосподарського підприємства району найважливішим
завданням завжди було і залишається одержання стійких врожаїв
та
збільшення
виробництва
зерна.
Навесні
сільгосптоваровиробники району
виконали значний обсяг
польових робіт у стислі строки.
Жнива - завжди були
найвідповідальнішим і заключним етапом праці хліборобів. Якщо
аналізувати хід збиральних робіт, то необхідно зазначити, що
переважна більшість господарств району належним чином
підготувалися до найвідповідальнішого етапу праці хліборобів збирання врожаю.
Осінь - відповідальна пора в сільськогосподарському
виробництві, адже треба не тільки зібрати та зберегти вирощений
врожай, а й закласти основи врожаю наступного року. Отже,
важливим завданням на сьогодні для трудівників села є турбота
про майбутній врожай, а саме - догляд за паровими площами та
підготовка звільнених площ для посіву озимих. Від того, в якому
стані знаходились парові площі протягом літа, в значній мірі
залежить врожай наступного року. Запорукою високих врожаїв є
чітке дотримання агротехнічних норм та виконання всіх умов
якісного посіву сільськогосподарських культур. Від того скільки і
як, ми посіємо озимини під врожай наступного року залежить
добробут та благополуччя населення нашого району.
1. Доручення в.о. голови районної державної адміністрації
Світлани Слюсарєвої:
1.1 керівникам сільгосппідприємств району забезпечити належне
зберігання зерна нового врожаю 2019 року та своєчасно здійснити
розрахунки за земельні паї;
Термін: до кінця 2019 року
Відповідальні: керівники сільгосппідприємств району
1.2 керівникам сільгосппідприємств району забезпечити підготовку
сільськогосподарської техніки, необхідної для проведення посіву
озимих культур під врожай 2020 року.
Термін: до 05 вересня 2019 року
Відповідальні: керівники сільгосппідприємств району
1.3 начальнику Новопсковського міськрайонного відділу ГУ
ДСНС України у Луганській області Андрію Тарасенку вжити

УХВАЛИЛИ:

заходів щодо недопущення порушень правил пожежної безпеки на
хлібних масивах та у місцях зберігання врожаю 2019 року;
Термін : вересень 2019 року
Відповідальні: Андрій Тарасенко
1.4 начальнику Новопсковського ВП ГУНП України в Луганській
області Юрію Ковтуну вжити заходів щодо забезпечення
збереження вирощеного сільгоспвиробниками району врожаю.
Термін: вересень 2019 року
Відповідальні: Юрій Ковтун
Інформацію з цього питання взяти до відома, прийняти
розпорядження голови райдержадміністрації від 04.09.2019 № 291
«Про хід збирання врожаю зернових культур та готовність
господарств району до сівби озимих культур під врожай 2020 року»

2. СЛУХАЛИ:

Про готовність навчальних закладів району до нового
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 20192020 років.

ДОПОВІДАЄ:

Кузнецова Світлана
райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:

Ковтун Володимир Миколайович - голова правління Новопсковської
райспоживспілки, який зазначив, що необхідно зробити стоянку для
автотранспорту біля Новопсковської ЗОШ І-ІИ ст.
Світлана Слюсарєва, яка зазначила, що це питання є компетенцією
Новопсковської селищної ради, до якої будуть направлені відповідні
запити, а також зазначила, що освітня галузь в районі складається з
20 закладів загальної середньої освіти, 15 закладів дошкільної
освіти, з яких 7 постійно діючих, 8 - з короткотривалим режимом
перебування дітей на базі шкіл, 1 - позашкільний навчальний заклад.
Проектом мережі закладів загальної середньої освіти
Новопсковського
району
на
2019-2020
навчальний
рік
передбачається, що 1 вересня 2019 року навчання розпочнуть 1937
учнів, з них 176- першокласників.
Всі заклади загальної середньої освіти мають власні автономні
газові топкові.
Новопсковський будинок дитячої та юнацької
творчості Новопсковської районної ради у 2019 року планується
опалювати від власної твердопаливної топкової. Всі навчальні
заклади обладнані внутрішніми туалетами. 20 шкіл мають власні
паспортизовані артезіанські свердловини. У всіх школах є проточна
гаряча та холодна вода.
З метою безпечної організації гарячого харчування і
дотримання санітарно-гігієнічних умов були підготовлені до роботи
в новому навчальному році шкільні їдальні. На харчування учнів з
районного
бюджету
у
2019
році
виділені
кошти
в сумі 1 млн 480,5 тис. грн. Безкоштовним гарячим харчуванням
будуть забезпечені учні 1-4 класів та діти пільгових категорій.
Вартість харчування становитиме 12 грн в день на одну дитину.
Відділом освіти Новопсковської районної державної адміністрації,
керівниками навчальних закладів виконано значний об’єм робіт з
підготовки
навчальних закладів до початку нового навчального
року та до роботи в осінньо-зимовий період. Так, на сьогодні в

Анатоліївна

-

начальник

відділу

освіти

школах району проведено роботи з поточного та косметичного
ремонту шкільних приміщень, спортзалів, актових залів, класів,
кабінетів, місць загального користування, пофарбовано парти і
столи, спортивні майданчики, коридори та інше. З метою
визначення стану готовності навчальних закладів до нового
навчального року та опалювального сезону з 15 по 22 серпня 2019
року працювала виїзна комісія щодо прийому закладів загальної
середньої освіти до роботи в новому навчальному році і
опалювальному
сезоні.
Начальнику
відділу
освіти
райдержадміністрації Світлані Кузнєцовій необхідно в з я т р і під
особистий контроль проведення капітальних ремонтів внутрішніх
туалетів в Білолуцькій гімназії, Кам’янській ЗОШ І-ІІІ ст.,
Пісківській ЗОШ І-ІІІ ст., Риб’янцівській ЗОШ І-ІІІ ст., Писарівській
ЗОШ І-ІІІ ст
Начальнику
відділу
освіти
райдержадміністрації
Світлані
Кузнєцовій необхідно спільно з Козлівським сільським головою
Костянтином Бутковим вжити заходів щодо проведення технічної
інвентаризації протирадіаційного укриття, яке знаходиться за
адресою: с. Козлове, вул. Центральна, 12,а., бо це питання
знаходиться на контролі в Новопсковського відділі Старобільської
місцевої прокуратури в Луганській області.
2. Доручення в.о. голови
райдержадміністрації Світлани
Слюсарєвої:
2.1
начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані
Кузнєцовій,
керівникам
загальноосвітніх,
дошкільних
та
позашкільних навчальних закладів району вжити заходів щодо
якісної підготовки навчальних закладів до початку 2019-2020
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020
років;
Термін: до 01.10.2019
Відповідальні: Світлана Кузнецова, керівники загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів району
2.2 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані
Кузнєцовій,
керівникам
загальноосвітніх,
дошкільних
та
позашкільних навчальних закладів району забезпечити проведення
обстеження технічного стану будівель і споруд, інженерних мереж;
Термін: до 01.10.2019
Відповідальні: Світлана Кузнецова, керівники загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів району
2.3 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані
Кузнєцовій,
керівникам
загальноосвітніх,
дошкільних
та
позашкільних навчальних закладів району забезпечити завершити
ремонти шкільних котелень та підготовку теплових мереж
навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період до
1 жовтня 2019 року;
Термін: до 01.10.2019
Відповідальні: Світлана Кузнецова, керівники загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів району
2.4 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані
Кузнєцовій,
керівникам
загальноосвітніх,
дошкільних
та
позашкільних навчальних закладів району забезпечити взяти під
особистий контроль дотримання протипожежного режиму під час
проведення заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий

період 2019-2020 років.
Термін: до 01.09.2019 до 01.10.2019
Відповідальні: Світлана Кузнецова, керівники загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів району
2.5 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані
Кузнєцовій взяти під особистий контроль проведення капітальних
ремонтів внутрішніх туалетів в Білолуцькій гімназії, Кам’янській
ЗОШ І-ІІІ ст., Пісківській ЗОШ І-ІІІ ст., Риб’янцівській ЗОШ І-ІІІ
ст., Писарівській ЗОШ І-ІІІ ст.
Термін: до 01.10.2019
Відповідальні: Світлана Кузнецова.
2.6 керівникам організацій, установ, підприємств району, сільським,
селищним головам району надавати допомогу у підготовці
навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020
років;
Термін: до 01.10.2019
Відповідальні: керівники організацій, установ, підприємств району,
сільські, селищні голови району.
2.7 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані
Кузнєцовій спільно з Козлівським сільським головою Костянтином
Бутковим вжити заходів щодо проведення технічної інвентаризації
протирадіаційного укриття, яке знаходиться за адресою: с. Козлове,
вул. Центральна, 12,а.
Термін: до кінця 2019 року
Відповідальні: Тетяна Похідняк, Костянтин Бутков.
2.8 начальнику відділу містобудування архітектури житлобудівного
господарства та будівництва райдержадміністрації Тетяні Похідняк
підготувати лист до Новопсковської селищної ради щодо організації
стоянки для автотранспорту біля опорного закладу освіти
«Новопсковський заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів
Новопсковської селищної ради»
Термін: до 01.10.2019
Відповідальні: Світлана Кузнецова
УХВАЛИЛИ:

1. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЄ:

Інформацію з цього питання взяти до відома, прийняти
розпорядження голови райдержадміністрації від 04.09.2019 №292
«Про готовність навчальних закладів Новопсковського району до
нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період
2019-2020 років».
ГОДИНА КОНТРОЛЮ
Про
хід
виконання
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 02 травня 2019 року № 166 «Про
організаційне і фінансове забезпечення
відпочинку та
оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 року».
Обрізанова Олена Володимирівна
- заступник начальника
управління- начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів
пільг та контролю за правильністю призначення та виплати пенсій,
в. о. начальника управління соціального захисту населення
райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ:

Скороход
Олександр
Олексійович
заступник
голови
райдержадміністрації, який зазначив, що в районному бюджеті
були кошти в сумі 170 тис. грн. для оздоровлення дітей, але для їх
використання необхідне було погодження постійної комісії
районної ради з питань економічного і соціального розвитку,
бюджету та фінансів або рішення районної ради, але цього не було
зроблено, тому діти залишились без оздоровлення в літній період.
Світлана Слюсарєва, яка зазначила, що запорукою майбутнього
кожної держави є здоров’я її населення. Турбота про здоров’я
дітей є одним з основних показників ставлення держави до
підростаючого покоління. Серед головних завдань у сфері
забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація права
дітей на оздоровлення та відпочинок, тому питання організації
відпочинку та оздоровлення дітей є дуже важливим.

1. Доручення в. о. голови районної державної адміністрації
Світлани Слюсарєвої:
1.1 начальнику
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Світлані Хомутянській розробити план
заходів щодо організаційного та фінансового забезпечення
оздоровлення дітей і підлітків в 2019 році.
1.2 начальнику управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Світлані Хомутянській,начальнику відділу
освіти райдержадміністрації Світлані Кузнєцовій розробити план
заходів щодо організаційного та фінансового забезпечення
відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2020року .
Термін: до 01.05.2020
Відповідальні: Світлана Хомутянська, Світлана Кузнецова
УХВАЛИЛИ:
ПР-17

2. СЛУХАЛИ:

ДОПОВІДАЄ:
ВИСТУПИЛИ:

Інформацію з цього питання взяти до відома, розпорядження
голови райдержадміністрації від 02 травня 2019 року № 166 «Про
організаційне і фінансове забезпечення
відпочинку та
оздоровлення дітей і підлітків влітку 2019 року» зняти з контролю,
начальнику
управління
соціального
захисту населення
райдержадміністрації Світлані Хомутянській, начальнику відділу
освіти райдержадміністрації Світлані Кузнєцовій розробити план
заходів щодо
організаційного та фінансового забезпечення
відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2020 року
Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації
від 18 листопада 2014 року № 353 «Про стан розвитку донорства
крові та її компонентів у Новопсковському районі».
Нестеренко Олексій Сергійович - в.о. головного лікаря
Новопсковського РТМО.
Світлана Слюсарєва, яка зазначила, що служба крові України є
однією з найважливіших складових частин вітчизняної охорони
здоров'я і забезпечує надання трансфузійної допомоги в мирний
час, при надзвичайних ситуаціях, під час проведення операції
об’єднаних сил.
Розвиток донорства крові та її компонентів є важливою справою
держави і знаходиться під її постійним контролем. Жодна
медицина світу не може існувати без служби крові.
Проблема розвитку служби крові має загальнодержавний

УХВАЛИЛИ:
ПР-18

тільки медичним.
2. Доручення в. о. голови районної державної адміністрації
Світлани Слюсарєвої:
2.1 в.о. головного лікаря Новопсковського РТМО Олексію
Нестеренку продовжити роботу щодо проведення комплексу
заходів, спрямованих на розвиток донорства крові та її
компонентів у Новопсковському районі.
Термін: постійно
Відповідальні: Олексій Нестеренко
2.2 сільським, селищним головам, керівникам підприємств та
організацій району забезпечити виконання плану комплектування
донорів - резерву по Новопсковському району на 2019 рік;
Термін: до кінця 2019 року
Відповідальні: сільські, селищні голови, керівники підприємств та
організацій району
2.3
виконавчим
комітетам
сільських,
селищних
рад,
Новопсковській районній організації Товариства Червоного Хреста
активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо
необхідності розвитку донорства крові та її компонентів у
Новопсковському районі.
Термін: постійно
Відповідальні: виконавчі комітети сільських, селищних рад
району, Новопсковська районна організація Товариства Червоного
Хреста
2.4 в.о. головного лікаря Новопсковського РТМО Олексію
Нестеренку підготувати
та надіслати листи керівникам
організацій, підприємств, установ району щодо необхідності
виконання
плану
комплектування
донорів-резерву
по
Новопсковському району на 2019 рік;
Термін: до 09.09.2019
Відповідальні: Олексій Нестеренко
2.5 в.о. головного лікаря Новопсковського РТМО Олексію
Нестеренку підготувати повідомлення щодо режиму роботи
відділення трансфузіології та оприлюднити через офіційний сайт
райдержадміністрації та інші засоби масової інформації
Термін: до 09.09.2019
Відповідальні: Олексій Нестеренко
Інформацію з цього питання взяти до відома, розпорядження
голови райдержадміністрації від 18 листопада 2014 року № 353
«Про стан розвитку донорства крові та її компонентів у
Новопсковському районі» залишити на контролі, хід його
виконання розглянути на засіданні колегії райдержадміністрації у
жовтні 2020 року.

В.о. голови
Начальник відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату райдержадміністрації, в.о
керівника апарату

Світлана СЛЮСАРЄВА

ПЕРЕЛІК
розпоряджень, прийнятих головою райдержадміністрації,
які додаються до протоколу засідання колегії райдержадміністрації
від 04 вересня 2019 року № 8
№

1

2

Найменування розпорядження
«Про хід збирання врожаю зернових культур та
готовність господарств району до сівби озимих
культур під врожай 2020 року»
«Про
готовність
навчальних
закладів
Новопсковського району до нового навчального
року та до роботи в осінньо-зимовий період 20192020 років».

Дата

Номер

Термін
виконання

04.09.2019

291

серпеньвересень
2019 року

04.09.2019

292

до
01.10.2019

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови райдержадміністрації, виконання яких заслуховувалось на
«Годині контролю», що додаються до протоколу засідання колегії
райдержадміністрації від 04 вересня 2019 року № 8

№

Найменування розпорядження

Дата

Номер

1

Про
хід виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 02 травня 2019 року №
166 «Про організаційне і фінансове забезпечення
відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків
влітку 2019 року».

04.09.2019

Пр-17

04.09.2019

Пр-18

2

Про
хід виконання розпорядження голови
райдержадміністрації від 18 листопада 2014 року
№ 353 «Про стан розвитку донорства крові та її
компонентів у Новопсковському районі».

Начальник відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату райдержадміністрації, в.о.
керівника апарату

Термін
виконання

ЗНЯТИ 3

контролю

до кінця
2019 року

