
П Р О Т О К О  ЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ 
в.о. голови райдержадміністрації Світлани СЛЮСАРЄВОЇ за підсумками засідання 

колегії райдержадміністрації від 25 вересня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
засідання колегії райдержадміністрації від 25 вересня 2019 року

1. Про підготовку житлово-комунального господарства, об’єктів соціального 
призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.
ДОПОВІДАЄ: Похідняк Тетяна Миколаївна - начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

2. Про стан заготівлі кормів в господарствах району та готовність громадського 
тваринництва до зимівлі 2019-2020 років.
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.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ

1. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 13 вересня 
2017 року № 789 «Про районний план заходів щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення на 2017-2021 роки».
ДОПОВІДАЄ: Хомутянська Світлана Іванівна - начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації.

2. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 13 травня
2019 року № 178 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2019 
рік».
ДОПОВІДАЄ: Шаповалова Вікторія Сергіївна - головний спеціаліст юридичного відділу 
апарату райдержадміністрації, в.о. спеціаліста з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату райдержадміністрації.

Доручення в.о голови районної державної адміністрації Світлани 
СЛЮСАРЄВОЇ:

Розділ І
Про підготовку житлово-комунального господарства, об’єктів соціального 
призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

1.1 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані Кузнєцовій, керівникам 
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів вжити заходів щодо 
якісної підготовки навчальних закладів району 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
1.2 сільським, селищним головам, керівникам підприємств, установ та організацій 

району у термін до 01 жовтня 2019 року завершити підготовчі роботи та провести пробні 
пуски систем опалення;

Термін: до 01.10.2019
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Відповідальні: сільські, селищні голови, керівники підприємств, установ та 
організацій району

1.3 сільським, селищним головам, керівникам підприємств, установ та організацій 
району здійснювати постійний контроль за станом розрахунків за спожиті природний газ 
та електроенергію.

Термін: постійно
Відповідальні: сільські, селищні голови, керівники підприємств, установ та 

організацій району
1.4 в.о. старости села Заайдарівка Олександру Недовєсову, Можняківському та 

Риб’янцівському сільським головам підготувати паспорти готовності на багатоквартирні 
будинки та до початку опалювального сезону надати їх копії до райдержадміністрації.

Термін: до 15.10.2019 
Відповідальні: Олександр Недовєсов, Геннадій Бакапо, Сергій Мащенко

Розділ II
2. Про стан заготівлі кормів в господарствах району та готовність громадського 
тваринництва до зимівлі 2019-2020 років.

2.1 керівникам сільськогосподарських підприємств району забезпечити зберігання 
маточного поголів’я корів та розвиток тваринницької галузі в районі.

Термін: постійно
Відповідальні: керівники сільгосппідприємств району

2.2 виконуючому обов’язки начальника управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Олексію Риб’янцю розробити зразок правильного заповнення 
відомостей фізичних осіб для отримання дотації за молодняк ВРХ та надіслати до 
сільських,селищних рад;

Термін: до 01.10.2019
Відповідальні: Олексій Риб’янець

2.3 виконуючому обов’язки начальника управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Олексію Риб’янцю надати інформацію сільгоспвиробникам району 
щодо проведення суб’єктами господарювання, що здійснюють провадження 
господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки, державної 
реєстрації потужностей у відповідності до вимог харчового законодавства України, 
розмістити її на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та на сторінці ґасеЬоок.

Термін: до 01.10.2019
Відповідальні: Олексій Риб’янець

Розділ III
3. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 13 вересня 
2017 року № 789 «Про районний план заходів щодо створення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення на 2017-2021 роки».
3.1 начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва райдержадміністрації Тетяні Похідняк, начальнику 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації Світлані Хомутянській, 
виконкомам сільських, селищних рад району забезпечити виконання районного плану 
заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2017-2021 роки;

Термін: до кінця 2019 року
Відповідальні: Тетяна Похідняк, Світлана Хомутянська, виконкоми сільських, 

селищних рад району
3.2 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані Кузнєцовій, керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів вжити заходів щодо облаштування санвузлів у 
школах району з урахуванням вимог державних будівельних норм у сфері доступності;
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Термін: до кінця 2019 року
Відповідальні: Світлана Кузнецова, керівники загальноосвітніх навчальних закладів 
району
3.3 начальнику відділу культури райдержадміністрації Ользі Козловій здійснювати 
організаційні заходи щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення району 
для отримання послуг у сфері культури;
Термін: до кінця 2019 року 
Відповідальні: Ольга Козлова
3.4 директору територіального центру надання соціальних послуг Ользі Шкуренко, 
директору Новопсковського РЦСССДМ Олені Колесник здійснювати організаційні 
заходи щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення району для 
отримання соціальних послуг;
Термін: до кінця 2019 року
Відповідальні: Ольга Шкуренко, Олена Колесник
3.5 в.о. головного лікаря Новопсковського РТМО Олексію Нестеренку, в.о. директора 
КНП «Новопсковський ЦПМСД Новопсковської районної ради» Едуарду Чугаю 
здійснювати організаційні заходи щодо забезпечення доступу маломобільних груп 
населення району для отримання медичних послуг;
Термін: до кінця 2019 року
Відповідальні: Олексій Нестеренко, Едуард Чугай
3.6 начальнику відділу з надання адміністративних послуг райдержадміністрації Раїсі 
Маслич здійснювати організаційні заходи щодо забезпечення доступу маломобільних 
груп населення району для отримання адміністративних послуг;
Термін: до кінця 2019 року 
Відповідальні: Раїса Маслич
3.7 виконавчим комітетам сільських, селищних рад необхідно вжити заходів щодо 
ремонту та реконструкції пандусів, які не відповідають державним будівельним нормам у 
сфері доступності
Термін: до кінця 2019 року
Відповідальні: виконавчі комітети сільських, селищних рад

Розділ IV
4. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 13 травня 
2019 року № 178 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2019 
рік».
4.1 головам сільських, селищних рад, керівникам структурних підрозділів 
райдержадміністрації необхідно вжити заходів, спрямованих на попередження та 
недопущення корупційних проявів серед державних службовців органів виконавчої влади 
та посадових осіб місцевого самоврядування.
Термін: постійно
Відповідальні: сільські, селищні голови району, керівники структурних підрозділів 
райдержадміністрації

В.о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА


