
П Р О Т О К О Л №6  
наради в райдержадміністрації від 20 березня 2019 року

Зал засідань райдержадміністрації смт. Новопсков
20.03.2019 11-30 год. пров. Історичний, 1

ЗАПРОШЕНІ: Слюсарєва Світлана Олександрівна - перший заступник голови районної 
державної адміністрації, Черняк J1.B. -  керівник апарату райдержадміністрації, Соловйов Вадим 
Борисович - начальник міжрайонного управління по експлуатації газового господарства ПАТ 
«Луганськгаз», Манилов Ігор Миколайович - заступник начальника з енергозбуту 
Новопсковського району електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», 
Дерев’янко Костянтин Степанович -  директор комунального підприємства «Новопсковжитло», - 
Скребцов Юрій Анатолійович -  начальник Новопсковської дільниці РКП «Старобільськвода», 
Гнута Людмила Іванівна -  перший заступник начальника Марківського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду України Луганської області, Хомутянська Світлана Іванівна -  начальник 
управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Шкуренко Ольга Михайлівна -  
директор територіального центру надання соціальних послуг, Акименко Ольга Вікторівна -  
керуючий ТВБВ №10012/049 філії Луганського управління АТ «Ощадбанк», Ярмак Надія 
Олександрівна -  начальник відділення поштового зв’язку Новопсков-3 Луганської філії АТ 
«Укрпошта», керівники сільськогосподарських підприємств району, керівники підприємств, 
організацій та установ району, сільські, селищні голови району, начальники відділів та 
управлінь райдержадміністрації.
ВІДСУТНІ: Соловйов Вадим Борисович - начальник міжрайонного управління по експлуатації 
газового господарства ПАТ «Луганськгаз», Дерев’янко Костянтин Степанович -  директор 
комунального підприємства «Новопсковжитло», Ярмак Надія Олександрівна -  начальник 
відділення поштового зв’язку Новопсков-3 Луганської філії АТ «Укрпошта», . Грачевцов Іван 
Федорович -  Новобілянський сільський голова, Ізюмський Ігор Віталійович -  
Новорозсошанський сільський голова, Калиновський Олексій Олександрович -  Танюшівський 
сільський голова, Зінченко Юрій Іванович -  Павленківський сільський голова, Бакало Геннадій 
Анатолійович -  Можняківський сільський голова.

Нараду відкрила голова районної державної адміністрації 
Л. Латишева.

На розгляд виносяться наступні питання.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан виплати житлових субсидій жителям району у грошовій формі та у 
формі монетизації в березні 2019 року.

ДОПОВІДАЄ: Хомутянська Світлана Іванівна -  начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації.

СПІВДОПОВІДАЧ : Акименко Ольга Вікторівна -  керуючий ТВБВ №10012/049 філії 
Луганського управління АТ «Ощадбанк».

2. Про стан укладення декларацій населенням Новопсковського району з лікарями.
ДОПОВІДАЄ: Кононенко Михайло Миколайович -  заступник головного лікаря КНП

«Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної 
ради».

3. Про вжиття заходів щодо забезпечення пожежної 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.

4. Про взаємодію пасічників, органів місцевого самоврядування та керівників 
сільськогосподарських підприємств району.

ДОПОВІДАЄ: Колесник Василь Миколайович - начальник Новопсковського районного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.



1. СЛУХАЛИ: Про стан виплати житлових субсидій жителям району у грошовій 
формі та у формі монетизації в березні 2019 року.

ДОПОВІДАЄ: Хомутянська Світлана Іванівна -  начальник управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації, яка зазначила, що в 2017 році був прийнятий закон 
про житлово-комунальні послуги, який дав початок реформі у сфері житлово-комунального 
господарства . Ним передбачається відкритість та прозорість розрахунків за отримані 
житлово-комунальні послуги, здійснення енергоефективних заходів. Виплата субсидій 
готівкою - це один із стимулів мотивації до економного споживання енергоносіїв, 
енергоефективних заходів, адже не використана сума субсидії на оплату послуг залишається 
споживачеві у власність.

Даний порядок виплати повністю змінює концепцію допомоги у сплаті за житлово- 
комунальні послуги, яким громадяни користувалися з 1995 року, тому є незрозумілість і 
ажіотаж. Тепер субсидія виплачується лише громадянам, а не постачальникам послуг, які є у 
сфері газо-електропостачання -  монополістами . Громадяни повинні самі проводити з ними 
розрахунки, отримуючи допомогу від держави коштами.

В даний час запущено паралельно два пілотних проекти у виплаті субсидій: готівкою та 
«монетизація», який з них покаже кращий результат, той і буде запроваджено з травня місяця
-  нового розрахункового періоду субсидії. В обох випадках управління соцзахисту участь у 
виплаті субсидій не приймає, лише здійснює нарахування субсидії та формує загальну базу 
отримувачів, надсилає її до Мінсоцполітики.

«Монетизація» субсидій діє для сімей, які звернулись з січня 2019 року і механізм 
отримання підтримки такий: на рахунок отримувача субсидії в Ощадбанку надходить вся 
призначена сума субсидії і щомісяця з цього рахунку списується певна сума на оплату послуг 
в житлово-комунальну організацію без отримання її готівкою, в кінці опалювального сезону 
увесь залишок невикористаної субсидії через економне використання послуг залишається 
споживачу і використовується на власний розсуд. Обмін інформацією йде через смс - 
повідомлення від Ощадбанку. Таких сімей субсидіантів на сьогодні в районі оформлено 
близько 60. Такий варіант діє однаково для сімей пенсіонерів і не пенсіонерів.

Субсидії призначені з 2018 року за лютий, березень та половину квітня виплачуються 
повністю готівкою, громадяни самі сплачують за спожиті послуги, і в разі економії щомісяця 
отримують суму економії готівкою, яку використовують на власний розсуд, таких сімей в 
районі близько 4 тис, загальна сума виплати субсидій за місяць -  8.5 млн грн.., з них 2850 
сімей , де заявник -пенсіонер, близько 1000 сімей- сім’ї працездатних осіб.

Як діє такий механізм і які проблеми маємо на сьогодні.
Міністерство соцполітики, отримавши базу виплат, розділило сім’ї пенсіонерів та 

працюючих і сім’ям пенсіонерів призначену суму субсидії доставляє разом з пенсією через 
можливості Пенсійного фонду. Пенсійний фонд виплачує або через Укрпошту або через 
банки, в яких відкриті пенсійні рахунки. В нашому районі з 2850 сімей пенсіонерів близько 
600 сім’ям пенсіонерів Пенсійний фонд зарахував на рахунки Приватбанку, іншим доставив 
разом з пенсією.

Працюючим сім’ям субсидіантів виплата здійснюється грошовим переказом через будь- 
яке відділення Ощадбанку на території України за пред’явленням паспорта і кода. Працівники 
банку відразу пропонують сплатити за житлово-комунальні послуги, адже при зверненні за 
новою субсидією з травня місяця боргів за житлово-комунальні послуги не повинно бути, 
треба буде або сплатити борг або укласти угоду про реструктуризацію заборгованості.

Оскільки такий механізм діє вперше, маємо деякі технічні проблеми, які впливають на 
задоволеність громадян запропонованим механізмом отримання допомоги.

Деяким пенсіонерам, які отримують пенсію через Укрпошту, субсидію як очікувались не 
виплатили, а потрапили вони в списки отримувачів Ощадбанку. Це відбулося через деякі не 
співпадіння персональних даних отримувачів бази Пенсійного фонду і управління соціального 
захисту населення. Необхідне ідеальне внесення даних і синхронне внесення змін в бази даних 
податкової, пенсійного і управління соцзахисту, наприклад при зміні паспорта, адреси, 
прізвища та ін. На протязі 20 років дії програми субсидії управління взаємодіяло лише разом з 
житлово-комунальними організаціями і головним було зарахувати субсидію на вказаний 
особовий рахунок, тепер є вимоги банківської установи. Окрім того діє спрощений порядок 
оформлення субсидій, де не можна вимагати копії документів і тому інформація в базу



субсидій вноситься відповідно до вказаної заявниками . Тому наразі оперативно вносимо 
зміни в базу субсидій при виявлення розбіжностей з базами Пенсійного фонду і Ощадбанку, 
просимо пробачення за певні незручності перед пенсіонерами.

Виникла також проблема у виплаті субсидій державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю та особам, які не мають права на пенсію, які в списки Пенсійного фонду не 
потрапили, оскільки не є пенсіонерами. В списки вони потрапили Ощадбанку і їм треба 
особисто отримати субсидію готівкою, хоча деякі з них є особами з порушенням опорно- 
рухового апарату і не можуть самостійно дістатися банківської установи. Це питання можливо 
вирішити на рівні змін у програмному забезпеченні.

Є велике прохання сільським та селищним радам надати довіреності членам сім’ї для 
отримання грошових коштів в Ощадбанку. З цим проблема на території Новопсковської ОТГ, 
де послуги нотаріуса досить дороговартісні.

Проблемою є також і виплата субсидій сім’ям, де власник житла помер, чекаємо на 
роз’яснення міністерства щодо виплати субсидії іншому члену сім’ї.

Маємо ще один «вид» субсидії! На березень місяць на рахунках житлово-комунальних 
організацій у сімей, які мали економію за жовтень-січень, є переплата безготівкових субсидій, 
які за роз’ясненнями Мінсоцполітики теж залишаються на рахунках громадян без їх 
повернення до бюджету.

Просимо виконавчі комітети роз’яснювати громадянам питання виплати субсидій 
готівкою, звертатись до управління, допомагати малозабезпеченим жителям готуватись до 
нових звернень, навести лад у документах, реєстрації членів домогосподарств за місцем 
проживання, зібрати відомості про членів сімей, роз’яснити про необхідність сплати внесків 
на обов’язкове пенсійне страхування, правильно вказувати інформацію в деклараціях, не 
перебувати за кордоном більше 60 днів за 6 місяців, сплачувати аліменти. Це основні вимоги 
при визначенні права на субсидію.

Користуючись нагодою, звертають до виконавчих комітетів щодо питання обліку дітей 
внутрішньо переміщених осіб дошкільного віку відповідно до встановленого порядку. Це діти
- громадяни України і теж повинні перебувати на обліку, перебувати у закладах дошкільної 
освіти, отримувати медичну допомогу, а отже укласти угоди з сімейними лікарями, що 
передбачено Законом України «Про права і свободи внутрішньо переміщених осіб», адже 
управління нараховує допомогу таким особам, підтверджує фактичне проживання.

На сьогодні є певні проблеми з виплатою допомоги за надані соціальні послуги, у зв’язку 
з відсутністю коштів і не передбаченою виплатою районним бюджетом, лише три ради 
передбачили кошти на такі виплати. Відсутні кошти в бюджеті на пільги на послуги зв’язку 
ветеранам війни, пільги на проїзд. Ми єдині в області, хто не фінансує дані виплати з 
місцевого бюджету.

Наша спільна робота з виконання повноважень соціального захисту населення 
передбачена ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для консультації жителів району підключені дві телефонних лінії (06463)2-15-55 та 
(06463)2-22-37, постійно працює телефон гарячі лінії (06463)21361, телефони мобільних 
операторів гарячої лінії 0952484031 та 0662867038.

СПІВДОПОВІДАЧ: Акименко Ольга Вікторівна -  керуючий ТВБВ №10012/049 філії 
Луганського управління АТ «Ощадбанк», яка зазначила, що з 12 березня 2019 року клієнти, 
яким субсидії було призначено до 31 грудня 2018 року, зможуть отримати субсидії у грошовій 
формі

Для субсидіантів, які не є пенсіонерами
Отримати субсидію ця категорія субсидіантів зможе з 12 числа кожного місяця. Для 

отримання потрібні лише паспорт та ідентифікаційний код.
Якщо субсидіант, який не є пенсіонером, не має поточного рахунку в Ощадбанку, 

Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної 
субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк.

Підкреслюємо, що для зручності необхідно перед відвідуванням банку ПРОЙТИ 
РЕЄСТРАЦІЮ на офіційному сайті https://www.oschadbank.ua або в Контакт-центрі 
Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по 
території України). Це дасть субсидіанту змогу самостійно обрати найближче відділення, 
зручний час та дату для отримання субсидії без черг.

https://www.oschadbank.ua


При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів 
«Швидка копійка» субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок. Це дасть 
змогу при зарахуванні подальших субсидій отримувати від Ощадбанку SMS про надходження 
субсидії (за умови активованої послуги SMS-банкінгу). Не потрібно буде кожного разу 
відвідувати відділення для отримання субсидії -  вона буде автоматично зараховуватись 
банком на картку; отримуючи субсидію на картку, клієнт матиме змогу знімати кошти в будь- 
якому банкоматі, а також зручно та своєчасно оплачувати комунальні послуги в мобільному 
або інтернет-банкінгу «Ощад 24/7».

При цьому якщо субсидіант, який не є пенсіонером, вже має поточний рахунок в 
Ощадбанку для виплати соціальної допомоги/депозитів/заробітної плати, субсидію 
автоматично буде зараховано саме на цей рахунок, і Ощадбанк надішле SMS про її 
надходження (за умови активованої клієнтом послуги SMS-банкінгу).

Для субсидіантів -  пенсіонерів
Зазначаємо, що субсидіантам-пенсіонерам НЕ ПОТРІБНО додатково реєструватись 

для отримання субсидії. Пенсіонери-субсидіанти отримають субсидію одночасно з пенсією 
через Укрпошту або на свій банківський пенсійний рахунок у звичайні строки (в
Ощадбанку чи іншому банку, в якому вони зазвичай отримують пенсію). Субсидіанти- 
пенсіонери, які отримують пенсію в Ощадбанку, отримають від банку SMS про надходження 
субсидії (за умови активованої клієнтом послуги SMS-банкінгу).

Клієнти всіх категорій, яким субсидію було призначено до 31 грудня 2018 року, 
отримуватимуть субсидію у грошовій формі з березня 2019 року. Рахунки за комунальні 
послуги надходитимуть в повному обсязі без урахування субсидії, і субсидіант має самостійно 
і своєчасно оплачувати їх, використовуючи отримані кошти. Кошти, які в нього залишаться 
після отримання субсидії та оплати комунальних послуг (заощаджені за рахунок економного 
споживання послуг), він зможе витрачати на власний розсуд.

Довідково:
- щодо інформації з будь-яких питань, пов’язаних із призначенням субсидії, 

субсидіантам слід звертатись до структурних підрозділів з питань соціального захисту 
населення, телефонувати на урядову «гарячу лінію» (1545) або подавати звернення на сайті 
урядового контактного центру www.ukc.gov.ua.

щодо інформації про спожиті послуги, нараховані суми, розмір 
заборгованості/переплати субсидіанти можуть звертатись до постачальників комунальних 
послуг.

- щодо реєстрації для відвідування відділення та механізму отримання виплат потрібно 
звертатись до Контакт-центру Ощадбанку, тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та 
мобільних телефонів по території України).

Ощадбанк є уповноваженим банком з монетизації субсидій згідно з Положенням про 
порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.10.1995 № 848, зі змінами та доповненнями та постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.02.2019 № 62.

До 31 грудня 2018 року, то з березня 2019 року субсидіант отримає призначену житлову 
субсидію в готівковій формі через Ощадбанк на поточний рахунок, для виплати соціальної 
допомоги/депозитів/заробітної плати або через систему термінових платежів «Швидка 
копійка».

Рахунки за комунальні послуги будуть надходити в повному обсязі, без урахування 
субсидії, і субсидіантам необхідно самостійно і своєчасно оплачувати комунальні послуги, 
використовуючи отримані кошти. Кошти, які залишаться після сплати комунальних послуг 
(заощаджені за рахунок економного споживання житлово-комунальних послуг), можна 
витрачати на власний розсуд.

Після 1 січня 2019 року, то з лютого субсидіант отримає безготівкову грошову 
субсидію через Ощадбанк.

Ощадбанк здійснюватиме персоніфікований облік субсидіантів та коштів, які надходять 
для виплати субсидій. На підставі реєстрів нарахованих сум платежів за спожиті комунальні 
послуги, які буде отримано від постачальників комунальних послуг, Ощадбанк здійснюватиме 
переказ коштів, що надійшли для виплати субсидій, на рахунки постачальників комунальних

http://www.ukc.gov.ua


послуг. Заощаджені кошти за весь опалювальний сезон субсидіант отримає в червні на 
поточний рахунок, відкритий автоматично в Ощадбанку.

Звертаємо вашу увагу
- щодо інформації з будь-яких питань, пов’язаних із призначенням субсидії, слід 

звертатись до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, телефонувати 
на урядову «гарячу лінію» (1545) або подати звернення на сайті урядового контактного центру 
www.ukc.gov.ua.

щодо інформації про спожиті послуги, нараховані суми, розмір 
заборгованості/переплати потрібно звертатись до постачальників комунальних послуг.

- щодо призначення часу для відвідування Ощадбанку з метою отримання житлової 
субсидії в готівковій формі необхідно здійснити реєстрацію на сайті 
https://www.oschadbank.ua/ua/sd або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 
(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).

ВИСТУПИЛИ:
Латишева Людмила Анатоліївна -  голова райдержадміністрації, яка зазначила, що 

начальнику управління соціального захисту населення райдержадміністрації Хомутянській 
С.І., виконкомам сільських, селищних рад району необхідно вжити заходів щодо вирішення 
проблемних питань у призначені житлової субсидії жителям району.

Доручення
голови райдержадміністрації JI. Латишевої:

1. Начальнику управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
Хомутянській С.І., рекомендувати керівникам підприємствам району, які надають житлово- 
комунальні послуги, відділенням АТ «Ощадбанк», АТ «Укрпошта», Марківському 
об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України Луганської області забезпечити належну 
взаємодію у процесі виплати житлових субсидій у грошовій формі.

Термін: постійно
Відповідальні: Хомутянська С.І., керівники підприємств району, які надають житлово- 

комунальні послуги, відділення АТ «Ощадбанк», АТ «Укрпошта», Марківське об’єднане 
управління Пенсійного фонду України Луганської області.

ВИРІШИЛИ: Інформацію з цього питання взяти до відома, начальнику управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації Хомутянській С.І., керівникам 
підприємствам району, які надають житлово-комунальні послуги, відділенням АТ 
«Ощадбанк», АТ «Укрпошта», Марківському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду 
України Луганської області забезпечити належну взаємодію у процесі виплати житлових 
субсидій у грошовій формі.

2. Про стан укладення декларацій населенням Новопсковського району з лікарями.
ДОПОВІДАЄ: Кононенко Михайло Миколайович -  заступник головного лікаря КНП

«Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної 
ради», який зазначив, що виконавчим комітетам сільських, селищних рад необхідно 
активізувати роз’яснювальну роботу серед сільського населення району щодо необхідності 
укладення декларацій з лікарями. Якщо це не буде зроблено до 01 квітня 2019 року, громадяни 
не зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу.

Доручення
голови райдержадміністрації Л. Латишевої:

2.1 в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Новопсковський 
центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» Калюжному 
B.C., виконкомам сільських, селищних рад району забезпечити сприятливі умови для 
укладення декларацій жителями району з лікарями.

Термін: до 01 квітня 2019 року
Відповідальні: Калюжний B.C., виконкоми сільських, селищних рад району
ВИРІШИЛИ: інформацію з порушеного питання взяти до відома, питання щодо 

впровадження медичної реформи на території району та укладення декларацій з лікарями 
залишити на контролі в райдержадміністрації.
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3. СЛУХАЛИ: Про вжиття заходів щодо забезпечення пожежної 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 з метою забезпечення вимог законодавства у 
сфері пожежної та техногенної безпеки під час підготовки та проведенням чергових виборів 
Президента України інспекторським складом Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління ДСНС України у Луганській області у складі комісії з представниками 
Новопсковської районної державної адміністрації були проведені огляди приміщень, що 
використовуються для голосування та підрахунку голосів під час виборчого процесу на 
території Новопсковського району. За результатами проведених оглядів були виявлені 
порушення вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Встановлено, що з 29 виборчих дільниць, які розташовані на території Новопсковського 
району, 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.

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 Ю.А. смт Білолуцьк дільниця № 440288, де відсутній другий 
евакуаційний вихід з другого поверху, де розташована виборча дільниця.

При цьому встановлено, що виборча дільниця № 440288 за адресою: смт Білолуцьк, вул. 
Слобожанська, 46, розташована на околиці селища у малонаселеній її частині, де не 
відбудеться скупчення великої кількості людей. Також за повідомленням селищного голови 
Білолуцької селищної ради Полтенка С.П. на виборчій дільниці буде чергувати додатково два 
працівника селищної ради з числа ДПД, які будуть постійно контролювати численність людей 
в приміщенні, не більше 50 чоловік.

В ході проведення обстежень було встановлено, що на всіх об’єктах відсутня система 
протипожежного захисту та не проведено вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій 
горищних приміщень.

29 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 в приміщенні приватного підприємця Савченко смт Білолуцьк 
використовується тимчасова електропроводка на шляхах евакуації.



Не розроблені та не погоджені план-схеми евакуації людей та матеріальних цінностей на 
випадок пожежі на дільницях: № 440297 Рогівський будинок культури Рогівської сільської 
ради; № 440288 приміщення приватного підприємця Савченко смт Білолуцьк дільниця; № 
440310 Булавинівський будинок культури Пісківської сільської ради; № 440308 
Лисошрівський будинок культури Закоти енської сільської ради; № 440307 Закотненський 
будинок культури Закотненської сільської ради.

Керівним складом оперативного реагування ДПРЧ-22 та ДПРП-77 ГУ ДСНС України у 
Луганській області уточнено порядок спільних дій з ВП ГУНП Новопсковського району та 
відпрацьовано маршрути висування сил і засобів до будівель, де розташовані виборчі дільниці 
в Новопсковському районі у разі виникнення надзвичайної ситуації.

На даний час додатково відпрацьовуються згідно з графіком документи оперативного 
реагування на об’єкти, де будуть розміщені виборчі дільниці та в повному обсязі перевірено 
справність протипожежного водопостачання (з пуском води).

05.02.2019 року було проведено спільну нараду протокол 1-405/111/40-2019 
Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області, 
Новопсковського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області, Новопсковського відділу 
поліції ГУ НП в Луганській області про налагодження взаємодії та обміну інформацією, а 
також вирішення проблемних питань, які виникають під час виборчого процесу на території 
Новопсковського району.

На сьогоднішній день інспекторським складом Новопсковського МРВ проводяться 
повторні перевірки виборчих дільниць, які розташовані на території Новопсковського району, 
спрямовані на усунення недоліків, виявлених під час перевірок минулих обстежень з 
врученням наглядної агітації, інструкцій про заходи пожежної та техногенної безпеки на 
виборчих дільницях, листи-рекомендації щодо забезпечення вимог законодавства у сфері 
пожежної та техногенної безпеки на дільницях.

Також, для своєчасного вжиття організаційних та практичних заходів, направлених на 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки під час підготовки і проведення 31 березня 
2019 року чергових виборів Президента України, та з метою недопущення зриву виборчої 
кампанії через порушення вимог пожежної безпеки на об’єктах, які задіяні під час виборів на 
території Новопсковського району, відповідно до ст.ст. 6,39 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», ч. 1 ст. 39 Закону України «Про вибори Президента України», 
Новопсковський міськрайонний відділ Головного управління ДСНС України у Луганській 
області повторно просить голів сільських та селищних рад провести роботу щодо 
забезпечення та дотримання в повному обсязі вимог правил пожежної безпеки в Україні на 
виборчих дільницях, а саме:
- первинними засобами пожежогасіння (сертифікованими вогнегасниками) у кількості не 
менше 2-х шт. (вуглекислотний та порошковий);
- інструкцією про заходи пожежної безпеки (додається) з проведенням її обов’язкового 
вивчення під розпис;
- знаками безпеки;
- затвердженою та погодженою план-схемою евакуації людей та матеріальних цінностей у 
випадку виникнення пожежі;
- інструкцією, що визначають дії працівників щодо забезпечення швидкої та безпечної 
евакуації людей;
- чергування відповідальних осіб, членів добровільної пожежної дружини, працівників, 
відповідальних осіб (у кількості не менше двох чоловік);
- справність систем опалення та електропроводки на виборчих дільницях;
- на випадок відключення електроживлення двома електричними ліхтарями;
- порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;
- згідно норм належності шляхи евакуації та виходи;
- приміщення виборчої дільниці телефонним зв’язком.
ВИСТУПИЛИ: Латишева Л.А. - голова районної державної адміністрації, яка зазначила, що 
на території Новопсковського району всі виборчі дільниці розпочали роботу. При виникненні 
надзвичайної ситуації тільки голова виборчої дільниці в першу чергу приймає рішення про її 
ліквідацію.



Доручення
голови райдержадміністрації Л. Латишевої:

3.1 Сільським, селищним головам району забезпечити виконання вимог пожежної та 
техногенної безпеки під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України, 
які відбудуться 31 березня 2019 року.

Термін: до 25.03.2019
Відповідальні: сільські, селищні голови району
ВИРІШИЛИ: інформацію з цього питання взяти до відома, залишити його на контролі 

в райдержадміністрації до повного виконання.

4. Про взаємодію пасічників, органів місцевого самоврядування та керівників 
сільськогосподарських підприємств району.
ДОПОВІДАЄ: Колесник Василь Миколайович - начальник Новопсковського районного 
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області, який 
попередив про необхідність дотримання ветеринарно-санітарних вимог, обов’язкових для 
виконання в галузі бджільництва, реєстрацію пасіки; оформлення ветеринарно-санітарного 
паспорту, дотримання вимог Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь 
бджіл.
ВИСТУПИЛИ: Сірик Олександр Миколайович -  лісничий Новопсковського 
лісомисливського господарства ДП Старобільського ЛМГ, який зазначив, що розміщення 
пасік на землях лісового фонду здійснюється безоплатно з урахуванням вимог Лісового 
кодексу України.

Латишева Людмила Анатоліївна - голова районної державної адміністрації, яка 
зазначила, що відповідно до ст. 37 Закону України «Про бджільництво» фізичні та юридичні 
особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані 
не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити 
про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних 
площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії 
токсичності препарату.

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про бджільництво» спори, що виникають у галузі 
бджільництва, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку.

Доручення
голови районної державної адміністраціїЛ. Латишевої:

4.1 Сільським, селищним головам району забезпечити виконання вимог Закону України 
«Про бджільництво» на територіях відповідних сільських, селищних рад району.

4.2 Власникам пасік усіх форм власності, що здійснюють діяльність на території району, 
суворо дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог в галузі бджільництва в частині:

4.2.1 виконання вимог законодавства України з питань бджільництва відповідно до 
Наказу Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук 
20.09.2000р. №184/82 та реєстрації пасіки за місцем проживання фізичної особи або за 
місцезнаходженням юридичної особи відповідно до Порядку реєстрації пасік, затвердженого 
вищезазначеним наказом Міністерства аграрної політики України;

4.2.2 при розміщенні, облаштуванні пасіки, утриманні, годівлі, розведенні бджіл 
дотримуватися вимог Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл;

4.2.3 власникам бджолосімей, пакетів, маток, що перевозяться оформлювати в 
державних установах ветеринарної медицини ветеринарне свідоцтво (довідку). До 
перевезення на медозбір допускати клінічно здорові бджолосім'ї, які піддавати 
профілактичним обстеженням та обробкам, а також клінічному огляду перед відправленням;

4.2.4 для лікування бджіл застосовувати лише зареєстровані в Україні препарати згідно з 
настановами щодо їх застосування.

4.3 Юридичним та фізичним особам району які застосовують засоби захисту рослин:
4.3.1 Дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону 

бджіл від отруєнь (хімічного токсикозу) -  ст.30 ЗУ «Про бджільництво»;



4.3.2 Завчасно, до початку проведення обприскування, попередити пасічників через 
засоби масової інформації (радіо, місцева газета та інші засоби інформації), про кожне 
застосування ЗЗР, а саме:

4.3.2.1 Оповіщати не менш, чим за дві доби при використанні наземної апаратури 
відповідно до пункту 6.1.7. Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 
«Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві».

4.3.2.2 Оповіщувати не менш, чим за три доби при використанні авіаційної техніки 
відповідно до пункту 5.2. «Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів 
і агрохімікатів у народному господарстві України» ДСП 382-96;

4.3.2.3 Оповіщати не пізніше, ніж за три доби при застосуванні засобів захисту рослин на 
медоносних рослинах відповідно до статті 37 ЗУ «Про бджільництво».

4.3.3 Виконувати основні вимоги щодо захисту рослин відповідно до ст.4 ЗУ «Про 
захист рослин» №180ХІУ від 14.10.1998 р., а саме: суворе додержання регламентів зберігання, 
транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин; збереження корисної флори 
і фауни; недопущення пошкодження рослин, погіршення їх стану та забруднення продукції 
рослинного походження і довкілля засобами захисту рослин; додержання технології 
вирощування сільськогосподарських рослин, багаторічних і лісових насаджень, рослинності 
закритого ґрунту; екологічне та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин від 
шкідливих організмів.

Термін: постійно
Відповідальні: керівники сільськогосподарських підприємств району, селищні та 

сільські голови району, власники пасік усіх форм власності.
4.4 Начальнику Новопсковського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області Колеснику В.М. забезпечити здійснення 
контролю в межах повноважень за дотриманням нормативно-правових актів, що 
передбачають охорону бджіл від отруєнь (хімічного токсикозу).

Термін: постійно
Відповідальні: Колесник В.М.
ВИРІШИЛИ: інформацію з цього питання взяти до відома, залишити його на 

постійному контролі в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШЕВА


