ПРОТОКОЛ№З
наради в райдержадміністрації від 19 лютого 2019 року

Зал засідань райдержадміністрації
11-30 год.

смт. Новопсков
пров. Історичний, 1

ЗАПРОШЕНІ: Слюсарєва Світлана Олександрівна - перший заступник голови районної
державної адміністрації, Скороход Олександр Олексійович - заступник голови районної
державної адміністрації, Черняк Людмила Василівна - керівник апарату райдержадміністрації,
Пуха Наталія Сергіївна - начальник Старобільського відділення управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування України в Луганській області, Тарасенко Андрій'
Вікторович - начальник Новопсковського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в
Луганській області, Аврамчук Наталія Сергіївна - начальник СЛД № 8 смт Новопсков РЦТ
№ 341 Харківської філії ПАТ «Укртелеком», Соловйов Вадим Борисович - начальник
міжрайонного управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз», Ковтун
Юрій Олексійович - начальник Новопсковського відділу поліції Головного управління
Національної поліції України в Луганській області, Красільніков Сергій Олегович - начальник
філії «Новопсковський райавтодор», Манилов Ігор Миколайович - заступник начальника з
енергозбуту Новопсковського району електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне
об’єднання», Нестеренко Олексій Сергійович голова комісії з припинення діяльності
Новопсковського районного територіального медичного об'єднання, в.о. головного лікаря
Новопсковського РТМО, Калюжний Володимир Сергійович - в.о. головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медикосанітарної допомоги Новопсковської районної ради», сільські та селищні голови району;
керівники підприємств, організацій та установ району, начальники відділів та управлінь
райдержадміністрації.
ВІДСУТНІ: Соловйов Вадим Борисович - начальник міжрайонного управління по
експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз», Ковтун Юрій Олексійович
начальник Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції
України в Луганській області
Нараду
відкрила
голова
районної
Л. Латишева.
На розгляд виносяться наступні питання.

державної

адміністрації

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про проведення перевірок щодо використання фондів соціального страхування
та правильності оформлення лікарняних листів.
ДОПОВІДАЄ: Пуха Наталія Сергіївна - начальник Старобільського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Луганській області.
2. Про забезпечення безпечної життєдіяльності населення району на період
пропуску льодоходу, повені та паводку в 2019 році.
ДОПОВІДАЄ: Тарасенко Андрій Вікторович - начальник Новопсковського
міськрайонного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Луганській області.
3. Про організацію проведення у Новопсковському районі чергових виборів
Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.
ДОПОВІДАЄ: Латишева Людмила Анатоліївна - голова районної державної
адміністрації.
4. Про вжиття заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час
підготовки та проведення чергових виборів Президента України, які відбудуться 31
березня 2019 року.
ДОПОВІДАЄ:
Тарасенко Андрій Вікторович - начальник Новопсковського
міськрайонного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Луганській області.

1. СЛУХАЛИ: Про проведення перевірок щодо використання фондів соціального
страхування та правильності оформлення лікарняних листів.
ДОПОВІДАЄ: Пуха Наталія Сергіївна - начальник Старобільського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Луганській області,
яка зазначила, що з 01.04.2019 року будуть здійснюватись перевірки підприємств щодо
використання фондів соціального страхування та щодо правильності оформлення та оплати
лікарняних листів. У випадку порушень будуть застосовуватись штрафні санкції.
ВИСТУПИЛИ:
Шморгун
Микола
Анатолійович
заступник
начальника
Сєвєродонецького ЛВУ МГ філії «УМГ «Харківтрансгаз», який зазначив, що за правильність
оформлення лікарняних листів повинні нести відповідальність лікарі, а не бухгалтера
підприємств.
Латишева Людмила Анатоліївна - голова райдержадміністрації, яка зазначила, що
керівники підприємств, організацій та установ району повинні забезпечити правильність
використання фондів соціального страхування та оформлення лікарняних листів
Доручення
голови райдерж адміністрації Л. Латишевої:
1.1
Керівникам підприємств, організацій та установ району забезпечити правильність
використання фондів соціального страхування, оформлення та оплату лікарняних листів.
Термін: постійно
Відповідальні: керівники підприємств, організацій та установ району
ВИРІШИЛИ: Інформацію з цього питання взяти до відома, керівникам підприємств,
організацій та установ району забезпечити правильність використання фондів соціального
страхування, оформлення та оплату лікарняних листів.
2. СЛУХАЛИ: Про забезпечення безпечної життєдіяльності населення району на
період пропуску льодоходу, повені та паводку в 2019 році.
ДОПОВІДАЄ: Тарасенко Андрій Вікторович - начальник Новопсковського
міськрайонного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Луганській області, який зазначив, що керівникам Новопсковського
проммайданчику Сєвєродонецького ЛВУ МГ філії «УМГ Харківтрансгаз» (Шморгун М.А.),
Новопсковського РЕМ ТОВ «ЛЕО» (Чухрай О.І.), Новопсковського міжрайонного управління
по експлуатації газового господарства - філії ПАТ «Луганськгаз» (Соловйов В.Б.) необхідно
створити аварійно-рятувальні команди чисельністю до 5 чоловік, забезпечити їх
високопрохідною технікою і тримати її у готовності до проведення аварійно-рятувальних
робіт. Начальнику філії «Новопсковський райавтодор» Красільнікову С.О. необхідно провести
ряд заходів щодо підготовки водоток та мостів, особливо низьководних, до паводку: ремонт
поручнів, перильних огороджень, облаштування водних переправ віхами та обмеження руху
транспортних засобів на підтоплених ділянках доріг та мостах.
Голові Новопсковської об’єднаної територіальної громади Гаєву В.В. необхідно
забезпечити підготовку підвісного пішохідного мосту через р. Айдар до с. Осинове, а при
різкому підйомі паводкових вод облаштувати освітлення пішохідного мосту. Керівникам
підприємств, організацій та установ, які знаходяться на території можливого затоплення,
необхідно провести ревізію човнів, укомплектувати їх веслами, баграми, рятувальними
кругами, ланцюгами. Начальнику СЛД№ 8 смт Новопсков РЦТ №341 Харківської філії ПАТ
«Укртелеком» Аврамчук Н.С. необхідно забезпечити цілодобовим телефонним зв'язком
районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пункт
чергування на переправі, сільські та селищні ради на період перепуску повеневої води,
своєчасне оповіщення населення про загрозу підтоплення.
Доручення
голови райдерж адміністрації Л. Латишевої:
2.1. Керівникам Новопсковського проммайданчику Сєвєродонецького ЛВУ МГ філії
«УМГ Харківтрансгаз» (Шморгун М.А.), Новопсковського РЕМ ТОВ «ЛЕО» (Чухрай О.І.),
Новопсковського міжрайонного управління по експлуатації газового господарства - філії ГІАТ
«Луганськгаз» (Соловйов В.Б.) необхідно створити аварійно-рятувальні команди чисельністю
до 5 чоловік, забезпечити їх високопрохідною технікою і тримати її у готовності до
проведення аварійно-рятувальних робіт.
Термін: до 28.02.2019

Відповідальні: Шморгун М.А., Чухрай О.І., Соловйов В.Б
2.2 Начальнику філії «Новопсковський райавтодор» Красільнікову С.О. необхідно
провести ряд заходів щодо підготовки водоток та мостів, особливо низьководних, до паводку:
ремонт поручнів, перильних огороджень, облаштування водних переправ віхами та обмеження
руху транспортних засобів на підтоплених ділянках доріг та мостах.
Термін: перед загрозою паводку
Відповідальні: Красільніков С.О.
2.3 Голові об’єднаної територіальної громади Гаєву В.В. необхідно забезпечити
підготовку підвісного пішохідного мосту через р. Айдар до с. Осинове, а при різкому підйомі
паводкових вод облаштувати освітлення пішохідного мосту.
Термін: до 07.03.2019
Відповідальні: Гаєв В.В.
2.4 Керівникам підприємств, організацій та установ, які знаходяться на території
можливого затоплення, необхідно провести ревізію човнів, укомплектувати їх веслами,
баграми, рятувальними кругами, ланцюгами.
Термін: до 01.03.2019
Відповідальні: керівники підприємств, організацій та установ
2.5 Начальнику СЛД №8 смт Новопсков РЦТ №341 Харківської філії ПАТ «Укртелеком»
Аврамчук Н.С.необхідно забезпечити цілодобовим телефонним зв'язком районну комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, пункт чергування на
переправі, сільські та селищні ради на період перепуску повеневої води, своєчасне оповіщення
населення про загрозу підтоплення.
Термін: до 05.03.2019
Відповідальні: Аврамчук Н.С.
ВИРІШИЛИ: Інформацію з цього питання взяти до відома, керівникам підприємств,
організацій та установ району забезпечити безпечну життєдіяльність населення району на
період пропуску льодоходу, повені та паводку в 2019 році.
3. СЛУХАЛИ: Про організацію проведення у Новопсковському районі чергових
виборів Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.
ДОПОВІДАЄ: Латишева Л.А. - голова районної державної адміністрації., яка зазначила,
що сільським, селищним головам району необхідно забезпечити організацію проведення у
Новопсковському районі чергових виборів Президента України, які відбудуться 31 березня
2019 року, на належному рівні, забезпечити матеріально-технічне оснащення виборчих
дільниць відповідно до вимог діючого законодавства.
Доручення
голови райдерж адміністрації Л. Латишевої:
3.1
сільським, селищним головам району забезпечити організацію проведення у
Новопсковському районі чергових виборів Президента України, які відбудуться 31 березня
2019 року, на належному рівні, забезпечити матеріально-технічне оснащення виборчих
дільниць відповідно до вимог діючого законодавства.
Термін: до 20.03.2019
Відповідальні: сільські, селищні голови району
ВИРІШИЛИ: Інформацію з цього питання взяти до відома, сільським, селищним
головам району забезпечити організацію проведення у Новопсковському районі чергових
виборів Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року, на належному рівні,
забезпечити матеріально-технічне оснащення виборчих дільниць відповідно до вимог діючого
законодавства.
4. СЛУХАЛИ: Про вжиття заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної
безпеки під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України, які
відбудуться 31 березня 2019 року.
ДОПОВІДАЄ:
Тарасенко Андрій Вікторович - начальник Новопсковського
міськрайонного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Луганській області, який зазначив, що на території Новопсковського району
визначено та затверджено 29 об’єктів, де будуть розташовані виборчі дільниці. З 11 по 15
лютого 2019 року фахівцями Новопсковського МРВ спільно із затвердженою робочою групою

здійснили огляд 28 об’єктів, де будуть розташовані виборчі дільниці, зі складанням акту
огляду.
В ході проведення огляду на одному об’єкті було не допущено робочу групу, а саме:
виборча дільниця № 440304, яка розташована у будівлі Новопсковського будинку культури
газівників за адресою: смт Новопсков, вул. Магістральна, 299 у зв’язку з відмовою
керівництва Сєвєродонецького лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів
філії «Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»
м. Сєвєродонецьк. Зі слів керівника Шморгуна М.А. робочій групі з проведення огляду
дільниць необхідно письмово надати запит для отримання дозволу на проведення огляду
дільниці. Новопсковським МРВ, на підставі чого начальником Новопсковського
міськрайонного відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Луганській області було підготовлено лист № 13/94/77 від 14.02.2019 року щодо
проведення огляду виборчої дільниці та вручено керівникові особисто о 09 годині 15.02.2019
року. Станом на 18.02.2019 року відповіді зі сторони Новопсковського проммайданчика
Сєвєродонецького ЛВУ МГ не надійшло.
Встановлено, що з 29 виборчих дільниць 22 розташовані у будинках культури, 4 дільниці
розташовані у загальноосвітніх школах, 1 дільниця розташована у будівлі приватної власності
приватного підприємця, 1 дільниця розташована в адміністративній будівлі Новопсковської
об’єднаної територіальної громади та 1 виборча дільниця розташована в адміністративній
будівлі Танюшівської сільської ради.
В ході проведення оглядів робочою групою встановлено, що виборчих дільниць, які
перебувають у незадовільному протипожежному стані, на території Новопсковського району
немає. Всі виборчі дільниці обладнано та забезпечено евакуаційними шляхами, які
відповідають вимогам, крім дільниці в приміщенні приватного підприємця Савченко
смт Білолуцьк (дільниця № 440288).
28 виборчих дільниць забезпечено в повному обсязі знаками безпеки та інструкціями про
заходи пожежної безпеки на виборчих дільницях. Але при цьому встановлено, що загалом на
всіх виборчих дільницях обслуговуючий персонал не забезпечено електричними ліхтарями.
Також встановлено, що виборчі дільниці не забезпечено первинними засобами
пожежогасіння, а саме: Танюшівський будинок культури Танюшівської сільської ради,
(дільниця № 440285); адміністративна будівля Танюшівської сільської ради (дільниця
№ 440286); приміщення приватного підприємця Савченко смт Білолуцьк (дільниця № 440288);
Козлівський будинок культури Козлівської сільської ради (дільниця № 440293);
Закотненський будинок культури Закотненської сільської ради (дільниця № 440307);
Ганусівський будинок культури Ганусівської сільської ради (дільниця № 440314);
Новорозсошанський будинок культури Новорозсошанської сільської ради (дільниця
№ 440311).
Порушення монтажу та експлуатації електропроводки виявлено на виборчих дільницях:
- на дільниці № 440312 (Донцівський будинок культури Донцівської сільської ради),
дільниці № 440311 (Новорозсошанський будинок культури Новорозсошанської сільської
ради), дільниці № 440314 (Ганусівський будинок культури Ганусівської сільської ради),
допускається експлуатація електропроводки по горючій дерев’яній основі;
- на дільниці № 440285 (Танюшівський будинок культури Танюшівської сільської ради),
дільниці № 440288 (приміщення приватного підприємця Савченко смт Білолуцьк)
використовується тимчасова електропроводка на шляхах евакуації.
Не розроблені та не погоджені план-смеми евакуації людей та матеріальних цінностей на
випадок пожежі на дільницях: № 440297 (Рогівський будинок культури Рогівськоїї сільської
ради); № 440288 (приміщення приватного підприємця Савченко смт Білолуцьк) дільниця
№ 440310 (Булавинівський будинок культури Пісківської сільської ради); № 440308
(Лисогорівський будинок культури Закотненської сільської ради); № 440307 (Закотненський
будинок культури Закотненської сільської ради).

Станом на 18.02.2019 року звернень від органів Національної поліції та Новопсковського
відділу поліції ГУ НП у Луганській області до Новопсковського МРВ ГУ ДСНС України у
Луганській області щодо проведення спільних додаткових оглядів виборчих дільниць
відповідно до листа Головного управління Національної поліції в Луганській області від
13.02.2019 року № 89/111/21/04 не надходило, фахівці Новопсковського МРВ до комісій не
залучались.
Доручення
голови районної державної адміністраціїЛ. Латишевої:
4.1
Сільським, селищним головам району забезпечити виконання вимог пожежної та
техногенної безпеки під час підготовки і проведення чергових виборів Президента України,
які відбудуться 31 березня 2019 року.
Термін: до 20.03.2019
Відповідальні: сільські, селищні голови району
УХВАЛИЛИ: інформацію з цього питання взяти до відома, залишити його на контролі
в райдержадміністрації до повного виконання.

Голова районної
державної адміністрації
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Л. ЛАТИШЕВА

