
ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ  
голови райдержадміністрації за підсумками засідання колегії райдержадміністрації від

23 вересня 2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
засідання колегії райдержадміністрації від 23 вересня 2020 року

І.Про підготовку житлово-комунального господарства, об’єктів соціальною  
призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.
ДОПОВІДАЄ: Похідняк Тетяна М иколаївна - начальник відділу житлово-комунального 
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ

І.Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 18 лютого 2020 
року № 66 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік». 
ДОПОВІДАЄ: Ш епітько Ірина Петрівна - завідувач сектору з питань юридичної роботи, 
управління персоналом, запобігання та виявлення корупції апарату Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області.

Доручення голови районної державної адміністрації Світлані! Слюсарсвої:

Розділ І
до питання «Про підготовку житлово-комунального господарства, об’єктів 
соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років»

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 району, 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 району, керівники підприємств, установ та 

організацій району
1.4 сільським, селищним головам району, керівникам підприємств, установ та 

організацій району здійснювати постійний контроль за станом розрахунків за спожиті 
природний газ та електроенергію.

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

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

готовності на багатоквартирні будинки та до початку опалювальною 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 наявність у повному обсязі протиожеледної 
суміші та паливно-мастильних матеріалів

Термін: до 15.10.2020
Відповідальні: Красільніков С.О., Деревянко К.С.

1.7 Новопсковському міжрайонному управлінню по експлуатації газового господарства -  
філії АТ «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 АТ «Луганськгаз», відділ освіти Новопсковської райдержадмініс трації. 
відділ освіти Новопсковської селищної ради

Розділ II
до питання «Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 18 
лютого 2020 року № 66 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 
2020 рік»
2.1 сільським, селищним головам району, 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

Голова Світлана СЛЮ САР€’ВА


