
П Р О Т О К О Л № 5  
наради в райдержадміністрації від 23 вересня 2020 року

Кабінет голови райдержадміністрації смт Новопсков
пров. Історичний, 1

10-00 год.

ЗАПРОШЕНІ:
Слюсарєва Світлана Олександрівна - голова районної державної адміністрації, Черняк Людмила 
Василівна -  керівник апарату райдержадміністрації. Волошин Дмитро Вікторович - начальник 
Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в 
Луганській області, підполковник поліції, Трухальов Микола Миколайович -  заступник 
начальника Новопсковського МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області, підполковник 
служби цивільного захисту, Полковниченко Андрій Олександрович - провідний інспектор 
Новопсковського МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області, Плотніков Юрій 
Володимирович - головний інженер Новопсковського міжрайонного управління по експлуатації 
газового господарства -  філії АТ «Луганськгаз», Лєвічева Надія Григорівна -  начальник служби 
обліку газу Новопсковського міжрайонного управління по експлуатації газового господарства -  
філії АТ «Луганськгаз», Манилов Ігор Миколайович - заступник начальника з розподілу 
електричної енергії Новопсковського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
Дерев’янко Костянтин Степанович -  директор комунального підприємства «Новопсковжитло», 
Скребцов Юрій Анатолійович -  начальник Новопсковської дільниці РКП «Старобільськвода», 
Літвінець Інна Володимирівна- заступник головного бухгалтера відділу освіти Новопсковської 
райдержадміністрації, Вінніков Вадим Миколайович -  інженер групи централізованого 
господарського обслуговування відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації, Акименко 
Ольга Миколаївна -  начальник відділу освіти Новопсковської селищної ради. Красноглазова 
Наталія Володимирівна- заступник Новопсковського селищного голови з питань діяльності 
виконавчого органу, Старцев Микола Стефанович -  начальник відділу будівництва, 
архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної 
ради, Похідняк Тетяна Миколаївна - начальник відділу житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області, керівники підприємств, організацій та 
установ району, сільські, селищні голови району, керівники структурних підрозділів 
райдержадміністрації.
Відсутні: Волошин Дмитро Вікторович - начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській області, підполковник поліції, Манилов 
Ігор Миколайович - заступник начальника з розподілу електричної енергії Новопсковського 
РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»; Дерев’янко Костянтин Степанович -  директор 
комунального підприємства «Новопсковжитло»; Скребцов Юрій Анатолійович -  начальник 
Новопсковської дільниці РКП «Старобільськвода».
Нараду відкрила голова Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
Світлана Слюсарєва.
На розгляд виносяться наступні питання.

П О Р Я Д О К  ДЕННИЙ:
1. Про підготовку житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення 
району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.
ДОПОВІДАЄ: Похідняк Тетяна Миколаївна - начальник відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.
2. Про забезпечення протипожежної безпеки на виборчих дільницях Новопсковського 
району у період проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад 
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 
року.
ДОПОВІДАЄ: Трухальов Микола Миколайович -  заступник начальника Новопсковського 
МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області, підполковник служби цивільного захисту 
підполковник служби цивільного захисту.



1.СЛУХАЛИ: Про підготовку житлово-комунального господарства, об’єктів соціального 
призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.
ДОПОВІДАЄ: Похідняк Тетяна Миколаївна - начальник відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.
ВИСТУПИЛИ: Плотніков Юрій Володимирович - головний інженер Новопсковського 
міжрайонного управління по експлуатації газового господарства -  філії АТ «Луганськгаз», який 
зосередив увагу на необхідність складання та підписання 3-сторонніх актів щодо розмежування 
послуг з технічного обслуговування газового обладнання з метою недопущення виникнення 
аварійних ситуацій, а також про необхідність термінового вирішення питання щодо власника 
газових мереж у багатоквартирних будинках.
Старцев Микола Стефанович -  начальник відділу будівництва, архітектури, інфраструктури та 
житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради, який зазначив, що 
вказане питання залишається невирішеним, так як мешканці багатоквартирних будинків не 
бажають створювати ОСББ.
Літвінець Інна Володимирівна- заступник головного бухгалтера відділу освіти Новопсковської 
райдержадміністрації, яка зазначила, що підписання 3-сторонніх актів щодо розмежування 
послуг з технічного обслуговування газового обладнання є вкрай необхідним для того, щоб 
вчасно розпочати опалювальний сезон у закладах освіти району.
Лєвічева Надія Григорівна -  начальник служби обліку газу Новопсковського міжрайонного 

управління по експлуатації газового господарства -  філії АТ «Луганськгаз». яка зазначила, що 
деякими сільськими головами району до цих пір не вирішене питання щодо опалення клубних 
закладів, де будуть розміщені виборчі дільниці.
Слюсарєва С.О. -  голова Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, 
яка зазначила, що одним із найважливіших завдань на сьогоднішній день є підготовка об'єктів 
житлово-комунального господарства та соціального призначення району до роботи в осінньо- 
зимовий період 2020-2021 років. Від чіткої та злагодженої роботи кожного з нас. у великій мірі 
буде залежати стан функціонування усіх об’єктів та рівень життя мешканців нашого району. 
Проблем дуже багато, над їх вирішенням необхідно працювати.

Доручення голови райдержадміністрації Світлани Слюсарєвої:
1.1 в.о. директора КНП «Новопсковський ЦПМСД» Чугаю Е.Л. вжити заходів щодо 

погашення заборгованості за розподіл природного газу перед АТ «Луганськгаз»;
Термін: до 01.10.2020
Відповідальні: Чугай Е.Л.
1.2 керівникам бюджетних установ району забезпечити облаштування вузлів обліку 

природного газу засобами дистанційної передачі даних на об'єктах соціального призначення 
району.

Термін: до 15.10.2020
Відповідальні: керівники бюджетних установ району
1.3 сільським, селищним головам, керівникам підприємств, установ та організацій району 

у термін до 01 жовтня 2020 року завершити підготовчі роботи та провести пробні пуски 
систем опалення;

Термін: до 01.10.2020
Відповідальні: сільські, селищні голови, керівники підприємств, установ та організацій 

району
1.4 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
1.5 Новопсковському селищному голові Гаєву В.В. забезпечити підготовку паспортів 

готовності на багатоквартирні будинки та до початку опалювального сезону надати їх копії до 
райдержадміністрації.
Термін: до 01.10.2020 
Відповідальні: Гаєв В.В.



1.6 начальнику філії «Новопсковський райавтодор» Красільнікову С.О., директору КІІ 
«Новопсковжитло» Деревянку К.С. забезпечити у повному обсязі протиожеледну суміш та 
паливно-мастильні матеріали
Термін: до 15.10.2020
Відповідальні: Красільніков С.О., Деревянко К.С.
1.7 Новопсковському міжрайонному управлінню по експлуатації газового господарства - філії 
AT «Луганськгаз», відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації. відділу освіти 
Новопсковської селищної ради забезпечити укладання та підписання 3-сторонніх актів щодо 
розмежування послуг з технічного обслуговування газового обладнання
Термін: до 01.10.2020
Відповідальні: Новопсковське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства -  
філії AT «Луганськгаз», відділ освіти Новопсковської райдержадміністрації, відділ освіти 
Новопсковської селищної ради
УХВАЛИЛИ: інформацію з питання «Про підготовку житлово-комунального господарства, 
об’єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» 
взяти до відома, залишити його на контролі в райдержадміністрації до виконання у повному 
обсязі.
2.СЛУХАЛИ: Про забезпечення протипожежної безпеки на виборчих дільницях 
Новопсковського району у період проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських 
голів 25 жовтня 2020 року.
ДОПОВІДАЄ: Трухальов Микола Миколайович -  заступник начальника Новопсковського 
МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області, підполковник служби цивільного захисту 
підполковник служби цивільного захисту, який зазначив, що комісією у складі представників 
Новопсковського МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області. Новопсковського відділу 
поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області та 
Новопсковської райдержадміністрації будуть проведені перевірки щодо дотримання вимог 
протипожежної безпеки на виборчих дільницях.
ВИСТУПИЛИ: Слюсарєва С.О. -  голова Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області, яка зазначила, що комісії у складі представників Новопсковського МРВ ГУ 
ДСНС України в Луганській області, Новопсковського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції України в Луганській області та Новопсковської райдержадміністрації 
необхідно провести перевірки щодо дотримання вимог протипожежної безпеки на виборчих 
дільницях, сільським, селищним головам району необхідно забезпечити протипожежну безпеку 
на виборчих дільницях Новопсковського району.

Доручення голови райдержадміністрації Свіппани Слюсарєвої:
2.1 сільським, селищним головам району забезпечити дотримання вимог протипожежної 
безпеки на виборчих дільницях Новопсковського району 
Термін: до 01.10.2020
Відповідальні: сільські, селищні голови району 

УХВАЛИЛИ: інформацію з питання «Про забезпечення протипожежної безпеки на виборчих 
дільницях Новопсковського району у період проведення перших виборів депутатів сільських, 
селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 
25 жовтня 2020 року» взяти до відома, залишити його на контролі в райдержадміністрації до 
виконання у повному обсязі.

Г олова Світлана СЛЮСАРЄВА


