
ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ 
голови райдержадміністрації за підсумками засідання колегії райдержадміністрації від

29 липня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання колегії райдержадміністрації від 29 липня 2020 року

1. Про виконання бюджету Новопсковського району за І півріччя 2020 року. 
ДОПОВІДАЄ: Скороход Наталія Миколаївна -  в.о. начальника управління фінансів 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.

2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Новопсковській районній 
державній адміністрації Луганської області за І півріччя 2020 року.

ДОПОВІДАЄ: Черняк Людмила Василівна -  керівник апарату Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ

1. Про хід виконання Комплексної програми профілактики та боротьби зі 
злочинністю у Новопсковському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
районної ради від 18 серпня 2016 року № 8/4.
ДОПОВІДАЄ: Калініченко Олександр Сергійович -  начальник сектору моніторингу 
Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в 
Луганській області.

2. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 04 вересня 
2006 року № 498 «Про запровадження особливого карантинного режиму по амброзії 
полинолистій на території сільських, селищних рад Новопсковського району». 
ДОПОВІДАЄ: Гончаренко Олександр Миколайович - головний спеціаліст -  державний 
фітосанітарний інспектор відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській області.

3. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 31.01.2020 
№ 44 «Про підвищення рівня виконавської дисципліни в апараті райдержадміністрації, 
її структурних підрозділах щодо виконання Законів України, актів та доручень 
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голів 
обласної та районної державних адміністрацій у 2020 році».
ДОПОВІДАЄ: Черняк Людмила Василівна -  керівник апарату Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області.

Доручення голови районної державної адміністрації Світлани Слюсарєвої:

Розділ І
до питання «Про виконання бюджету Новопсковського району за І півріччя 2020 
року»:
1.1 сільським, селищним головам району взяти під особистий контроль виконання 
доходної частини бюджету.
Термін: II півріччя 2020 року
Відповідальні: сільські, селищні голови району
1.2 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: II півріччя 2020 року



Відповідальні: керівники бюджетних установ району
1.3 в.о. начальника управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області Наталії Скороход надати звіт про виконання районного бюджету за І 
півріччя 2020 року для затвердження на сесії районної ради.
Термін: до 10.08.2020 
Відповідальні: Наталія Скороход

Розділ II
до питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Новопсковській районній 
державній адміністрації Луганської області за І півріччя 2020 року:

2.1 керівникам організацій, установ, підприємств району, сільським, селищним головам 
району, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:
2.1.1 забезпечити виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу 
Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування» в частині об’єктивного, всебічного 
та вчасного розгляду звернень громадян, реалізації їх прав на письмове звернення та 
особистий прийом посадовими особами, одержання обґрунтованої відповіді;
2.1.2 проаналізувати звернення, які тривалий час перебувають на додатковому контролі;
2.1.3 забезпечити належний рівень особистого прийому громадян, особливо тих, які 
перебували у зоні АТО, не допускати формального підходу у вирішенні проблем, з якими 
звертаються громадяни, вирішувати їх по суті;
Термін: постійно
Відповідальні: керівники організацій, установ, підприємств району, сільські, селищні 
голови району, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;
2.1.4 виконавчим комітетам сільських, селищних рад району підвищити ефективність 
роботи зі зверненнями громадян, особливо пільгової категорії;
Термін: постійно
Відповідальні: виконавчі комітети сільських, селищних рад району
2.1.5 керівнику апарату райдержадміністрації Людмилі Черняк, керівникам структурних 
підрозділів райдержадміністрації здійснювати постійний контроль за роботою зі 
зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, своєчасно 
вживати необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків.
Термін: постійно
Відповідальні: Людмила Черняк, керівники структурних підрозділів 
райдержадміністрації

Розділ III
до питання «Про хід виконання Комплексної програми профілактики та боротьби зі 
злочинністю у Новопсковському районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
районної ради від 18 серпня 2016 року № 8/4.
3.1 начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції України в Луганській області, підполковнику поліції Дмитру Волошину 
забезпечити належну охорону громадського порядку на території району;
Термін: постійно 
Відповідальні: Волошин Д.В.
1.2 виконавчим комітетам сільських, селищних рад району необхідно постійно проводити 
роботу з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах;
Термін: постійно
Відповідальні: виконавчі комітети сільських, селищних рад району
1.3 виконавчим комітетам сільських, селищних рад району розглянути питання щодо 
можливості встановлення камер відеоспостереження в місцях масового скупчення 
населення з виведенням до чергової частини Новопсковського відділу поліції, а у разі



неможливості виведення забезпечити онлайн - трансляцію та повідомити 
райдержадміністрацію про прийняті рішення.
Термін: до 01.09.2020
Відповідальні: виконавчі комітети сільських, селищних рад району
1.4 начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції України в Луганській області, підполковнику поліції Дмитру Волошину, начальнику 
Новопсковської державної податкової інспекції Старобільського управління ГУ ДФС у 
Луганській області Юлії Тищенко, першому заступнику начальника Марківського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Людмилі Гнутій, 
начальнику управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області Світлані Хомутянській, начальнику служби у справах 
дітей Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області Світлані 
Колесник, начальнику відділу освіти Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області Світлані Кузнєцовій, директору районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Олені Колесник, директору Новопсковського районного центру 
зайнятості Наталії Хворостян, виконавчим комітетам сільських, селищних рад району 
забезпечити виконання заходів, передбачених Комплексною програмою профілактики та 
боротьби зі злочинністю у Новопсковському районі на 2016 - 2020 роки, затвердженої 
рішенням районної ради від 18 серпня 2016 року № 8/4;
Термін: протягом 2020 року
Відповідальні: Дмитро Волошин, Юлія Тищенко, Людмила Гнута, Світлана 
Хомутянська, Світлана Колесник, Світлана Кузнецова, Олена Колесник, Наталія 
Хворостян, виконавчі комітети сільських, селищних рад району
1.5 начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції України в Луганській області, підполковнику поліції Дмитру Волошину, 
начальнику управління соціального захисту населення Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області Світлані Хомутянській, начальнику служби 
у справах дітей Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
Світлані Колесник, начальнику відділу освіти Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області Світлані Кузнєцовій, директору районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олені Колесник, виконавчим комітетам 
сільських, селищних рад району активізувати взаємодію органів виконавчої влади та 
правоохоронних структур з питань попередження дитячої злочинності та бездоглядності; 
забезпечити інформування населення району щодо запобігання насильства в сім’ї, 
профілактики сімейного неблагополуччя, проблем виховання дітей, дитячої злочинності. 
Термін: протягом 2020 року
Відповідальні: Дмитро Волошин, Світлана Хомутянська, Світлана Колесник, Світлана 
Кузнецова, Олена Колесник, виконавчі комітети сільських, селищних рад району
1.6 начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної 
поліції України в Луганській області, підполковнику поліції Дмитру Волошину посилити 
контроль за дотриманням правил громадського порядку відвідувачами магазинів, кафе, 
закладів громадського харчування та дотримання ними карантинних заходів.
Термін: протягом II півріччя 2020 року 
Відповідальні: Дмитро Волошин

Розділ IV
до питання «Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 
04 вересня 2006 року № 498 «Про запровадження особливого карантинного режиму по 
амброзії полинолистій на території сільських, селищних рад Новопсковського 
району»:
4.1 головам сільських, селищних рад, керівникам підприємств, організацій, установ 
району необхідно провести заходи щодо знищення амброзії полинолистої.
Термін: протягом липня-листопада 2020 року



Відповідальні: сільські, селищні голови району, керівники підприємств, організацій, 
установ району

Розділ V
до питання «Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 
31.01.2020 № 44 «Про підвищення рівня виконавської дисципліни в апараті 
райдержадміністрації, її структурних підрозділах щодо виконання Законів України, 
актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих 
документів голів обласної та районної державних адміністрацій у 2020 році»:
5.1 керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити належний 
рівень виконавської дисципліни, своєчасне та у повному обсязі виконання контрольних 
документів.
Термін: постійно
Відповідальні: керівники структурних підрозділів райдержадміністрації
5.2 керівнику апарату райдержадміністрації Людмилі Черняк у разі невиконання або 
несвоєчасного виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента 
України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної 
та районної державних адміністрацій, вживати заходів щодо притягнення до 
дисциплінарної відповідальності винних осіб відповідно до вимог чинного законодавства 
України.
Термін: постійно
Відповідальні: керівник апарату райдержадміністрації Людмила Черняк

Голова Світлана СЛЮСАРЄВА


