
П Р О Т О К О  ЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ 
голови райдержадміністрації за підсумками засідання колегії райдержадміністрації

від 17 квітня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
засідання колегії райдержадміністрації від 17 квітня 2019 року

1. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства та об’єктів 
соціальної сфери району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та заходи щодо 
підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

ДОПОВІДАЄ: Похідняк Тетяна Миколаївна - начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

СПІВДОПОВІДАЧІ: Большунова Наталія Петрівна -  головний спеціаліст, в.о. 
начальника відділу освіти райдержадміністрації.

Манилова Інна Іванівна -  заступник головного лікаря Новопсковського РТМО.
ГОДИНА КОНТРОЛЮ

1. Про хід виконання Комплексної районної програми соціального захисту 
населення Новопсковського району на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням 
районної ради від 19 лютого 2016 року № 4/15, за 2018 рік.

ДОПОВІДАЄ: Хомутянська Світлана Іванівна -  начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації.

2. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 10 грудня 
2008 року № 570 «Про розвиток лісового господарства району».

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.

СПІВДОПОВІДАЧ: Сірик Олександр Миколайович - лісничий Новопсковського 
лісомисливського господарства державного підприємства «Старобільське лісомисливське 
господарство».

3. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 20 
вересня 2011 року № 370 «Про посилення роботи по боротьбі зі сказом тварин на 
території Новопсковського району».

ДОПОВІДАЄ: Колесник Василь Миколайович - начальник Новопсковського 
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 
області.

Доручення голови районної державної адміністраціїЛатишевоїЛ.А.:

Розділ І

1. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної 
сфери району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та заходи щодо підготовки їх 
до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

1.1 виконкомам сільських та селищних рад, керівникам бюджетних організацій та 
установ, комунальних підприємств району необхідно розробити заходи з підготовки 
житлово-комунального господарства та об’єктів комунальної власності до 
опалювального сезону 2019-2020 років та забезпечити їх виконання.

Термін: до 10 травня 2019 року
Відповідальні: виконкоми сільських та селищних рад, керівники бюджетних 

організацій, установ та комунальних підприємств району: Новопсковське міжрайонне 
управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз» (В.Соловйов); 
Новопсковський РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (О.Чухрай);



Новопсковська дільниця РКП «Старобільськвода» (Ю.Скребцов); філія 
«Новопсковський райавтодор» (С.Красільніков);

1.2 виконкомам сільських та селищних рад, керівникам бюджетних організацій та 
установ, комунальних підприємств району необхідно зменшити кількість споживання 
природного газу та активно запроваджувати енергоефективні заходи.

Термін: протягом опалювального сезону 2019-2020 років
Відповідальні: виконкоми сільських та селищних рад, керівники бюджетних 

організацій, установ та комунальних підприємств району: Новопсковське міжрайонне 
управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз» (В.Соловйов); 
Новопсковський РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (О.Чухрай); 
Новопсковська дільниця РКП «Старобільськвода» (Ю.Скребцов).

1.3 в.о. головного лікаря Новопсковського РТМО Нестеренку О.С. забезпечити 
виконання будівельних робіт, а саме: заміна вікон у лікувальному корпусі 
Новопсковського РТМО у кількості 7 віконних блоків, які передбачені проектно- 
кошторисною документацією.

Термін: до початку нового опалювального сезону 2019-2020 років
Відповідальні: Нестеренко О.С.
1.4 в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської 
районної ради» Калюжному B.C. забезпечити своєчасне проведення тендерних процедур 
на закупівлю природного газу та електроенергії, вжити заходів щодо підготовки ФАПів 
та сільських лікарських амбулаторій до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 
років.

Термін: до початку нового опалювального сезону 2019-2020 років
Відповідальні: Калюжний B.C.

Розділ II
2. Про хід виконання Комплексної районної програми соціального захисту населення 
Новопсковського району на 2016-2020 роки», затвердженої рішенням районної ради 
від 19 лютого 2016 року № 4/15, за 2018 рік

2.1 начальнику управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
Хомутянській С.І. забезпечити організацію виконання відповідальними особами 
Комплексної районної програми соціального захисту населення Новопсковського району 
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 19 лютого 2016 року № 
4/15;

Термін: 2019-2020 роки
Відповідальні: Хомутянська С.І.
2.2 виконавчим комітетам сільських та селищних рад, директорам бібліотек, 

директору ЦНАП Новопсковської селищної ради, працівникам центрів обслуговування 
громадян надавати первинну правову допомогу та роз’яснення громадянам в отриманні 
інформації в доступі з єдиних реєстрів та електронних сервісів.

Термін: постійно
Відповідальні: виконавчі комітети сільських та селищних рад, директори бібліотек, 

директор ЦНАП Новопсковської селищної ради, працівники центрів обслуговування 
громадян.

2.3 виконкомам сільських, селищних рад зміцнити базу сільських бібліотек 
комп’ютерною технікою, забезпечити доступ усіх бібліотек до інтернет - мережі для 
забезпечення відеозв’язку з метою інформування сільських жителів щодо змін у 
законодавстві, пов’язаних з проведенням реформ в державі, отриманням роз’яснень та 
консультацій з офіційних джерел щодо нарахування пенсій, допомог, пільг, субсидій, 
допомоги по безробіттю, порядку отримання освітніх, медичних та соціальних послуг.

Термін: постійно
Відповідальні: виконкоми сільських, селищних рад району
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Розділ III

3. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 10 грудня 2008 
року № 570 «Про розвиток лісового господарства району».

3.1 керівникам Новопсковського, Білолуцького, Новобілянського лісомисливських 
господарств ДП «Старобільське лісомисливське господарство» забезпечити виконання 
плану створення нових лісів на території району на період до 2020 року.

Термін: протягом 2019 року
Відповідальні: Сірик О.М., Заратуйченко В.M., Заратуйченко О.В.
3.2 начальнику Новопсковського міськрайонного відділу Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Тарасенку 
A.B., сільським, селищним головам району забезпечити проведення роз’яснювальної 
роботи серед населення щодо недопущення виникнення лісових пожеж.

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 2019 року
Відповідальні: Тарасенко A.B., сільські, селищні голови району.
3.3 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Кузнєцовій С.А., директорам 

закладів загальної середньої освіти району проводити виховну роботу серед учнів щодо 
бережливого ставлення до зелених насаджень.

Термін: постійно
Відповідальні: начальник відділу освіти райдержадміністрації Кузнєцова С.А., 

директори закладів загальної середньої освіти району

4. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 20 вересня 
2011 року № 370 «Про посилення роботи по боротьбі зі сказом тварин на території 
Новопсковського району»

4.1 начальнику Новопсковського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській області Колеснику В.М., в.о головного лікаря 
Новопсковського РТМО Нестеренку О.C., начальнику Новопсковського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції України в Луганській області Ковтуну Ю.О., 
начальнику комунального підприємства «Новопсковжитло» Дерев’янку К.С., сільським, 
селищним головам району забезпечити виконання комплексних профілактичних заходів 
щодо боротьби зі сказом тварин на території району;

Термін: постійно
Відповідальні: Колесник В.М., Нестеренко О.C., Ковтун Ю.О., Дерев’янко К.С., 

сільські, селищні голови району;
4.2 сільським, селищним головам району постійно проводити роз’яснювальну роботу 

серед населення району з питань проведення обов’язкової вакцинації собак, котів та 
суворого дотримання «Правил утримання собак, котів та хижих тварин у 
Новопсковському районі».

Термін: постійно 
Відповідальні: сільські, селищні голови району

Розділ IV

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШЕВА

З


