
ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ 
в. о. голови райдержадміністрації за підсумками засідання колегії райдержадміністрації

від 19 лютого 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання колегії райдержадміністрації від 19 лютого 2020 року

1. Про виконання бюджету Новопсковського району за 2019 рік.
ДОПОВІДАЄ: Кісель Олена Василівна - начальник управління фінансів 
райдержадміністрації.

2. Про готовність органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, районних служб і організацій до пропуску льодоходу, повені та 
паводку в 2020 році.
ДОПОВІДАЄ: Тарасенко Андрій Вікторович - начальник Новопсковського 
міськрайонного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Луганській області.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ

1. Про підсумки роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області з питань цивільного захисту за 2019 рік.
ДОПОВІДАЄ: Капіч Владислав Станіславович -  головний спеціаліст з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації.

2. Про хід виконання за 2019 рік Програми зайнятості населення Новопсковського 
району на період до 2020 року, затвердженої рішенням районної ради від 14 червня 
2018 року № 23/4.
ДОПОВІДАЄ: Обрізанова Олена Володимирівна - заступник начальника управління - 
начальник відділу персоніфікованого обліку, державних соціальних гарантій окремим 
категоріям громадян управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 
в.о. начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації. 
СПІВДОПОВІДАЧ: Хворостян Наталія Володимирівна - директор Новопсковського 
районного центру зайнятості.

Доручення в. о. голови районної державної адміністрації Світлани Слюсарєвої:
Розділ І

до питання «Про виконання бюджету Новопсковського району за 2019 рік»:

1.1. сільським, селищним головам району вжити відповідних заходів щодо наповнення 
місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів та 
посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2020 році;

Термін: протягом 2020 року 
Відповідальні: сільські, селищні голови району
1.2 сільським, селищним головам району, керівникам бюджетних установ, які 

фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, взяти під особистий контроль стан 
розрахунків за енергоносії, раціональне та економне використання бюджетних коштів;

Термін: постійно
Відповідальні: сільські, селищні голови району, керівники бюджетних установ
1.3 начальнику управління фінансів райдержадміністрації 

Кісель О.В. надати звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік для затвердження на 
сесії районної ради.

Термін: до 25.02.2020 
Відповідальні: Кісель О.В.



Розділ II
до питання «Про готовність органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, районних служб і організацій до пропуску льодоходу, повені та 
паводку в 2020 році»:

2.1. сільським, селищним головам району вжити заходів щодо забезпечення нормальних 
умов життєдіяльності населення у населених пунктах у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій;

Термін: на період проходження льодоходу та паводку 2020 року
Відповідальні: сільські, селищні голови району
2.2 керівникам Новопсковського міжрайонного управління по експлуатації газового 

господарства Соловйову В.Б., Новопсковського РЕМ TOB «JIEO» Чухраю О.І., філії 
«Новопсковський райавтодор» Красільнікову С.О. створити аварійно-рятувальні команди, 
забезпечити їх високопрохідною технікою для проведення у разі необхідності аварійно- 
рятувальних робіт;

Термін: до 02.03.2020
Відповідальні: Соловйов В.Б., Чухрай О.І., Красільніков С.О.
2.3 сільським, селищним головам району, населені пункти яких відсікаються від 

основних доріг під час паводку, створити запас життєво необхідних продуктів та товарів 
першої необхідності в магазинах, розташованих на території зон, які відсікаються водою, із 
розрахунку мінімум на один тиждень;

Термін: до 07.03.2020
Відповідальні: сільські, селищні голови району
2.4 в. о. головного лікаря КНП «Новопсковське ТМО» Нестеренку О.C., в. о. головного 

лікаря КНП «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугаю E.JL 
забезпечити надання медичних послуг мешканцям населених пунктів, що потрапляють у 
зону затоплення.

Термін: на період проходження льодоходу та паводку 2020 року
Відповідальні: Нестеренко О.С, Чугай E.JI.

Розділ III
до питання «Про підсумки роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області з питань цивільного захисту за 2019 рік»:

3.1 головному спеціалісту з питань цивільного захисту райдержадміністрації 
Капічу B.C. провести роботу щодо інвентаризації захисної споруди № 10108.

Термін: до 20.03.2020 
Відповідальні: Капіч B.C.

Розділ IV
до питання «Про хід виконання за 2019 рік Програми зайнятості населення 
Новопсковського району на період до 2020 року, затвердженої рішенням районної ради 
від 14 червня 2018 року № 23/4»:

4.1 сільським, селищним головам району передбачити кошти в місцевих бюджетах на 
фінансування громадських робіт.

Термін: протягом 2020 року
Відповідальні: сільські, селищні голови району

4.2 керівникам підприємств, установ, організацій району забезпечити у 2020 році 
виконання Програми зайнятості населення Новопсковського району, затвердженої 
рішенням районної ради від 14 червня 2018 року № 23/4.

Термін: протягом 2020 року
Відповідальні: керівники підприємств, установ, організацій району 

В. о. голови /Й уҐУІ Світлана СЛЮСАРЄВА


