ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ
голови райдержадміністрації за підсумками засідання колегії райдержадміністрації від
24 червня 2020 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання колегії райдержадміністрації від 24 червня 2020 року
1. Про завершення навчального 2019-2020 року та підготовку навчальних закладів до
нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.
ДОПОВІДАЄ: Кузнецова Світлана Анатоліївна - начальник відділу освіти Новопсковської
районної державної адміністрації Луганської області.
СПІВДОПОВІДАЧ: Акименко Ольга Миколаївна начальник відділу освіти
Новопсковської селищної ради.
ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 29 жовтня 2013
року № 446 «Про стан надання онкологічної допомоги населенню Новопсковського
району».
ДОПОВІДАЄ: Костенко Сергій Олександрович - в.о. головного лікаря КНП
«Новопсковське ТМО».
2. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 01 березня 2018
року № 114 «Про проведення профілактичної роботи в районі з питань попередження
дитячої злочинності і бездоглядності на 2018-2019 роки».
ДОПОВІДАЄ: Колесник Світлана Іванівна - начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації.
3. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 17 жовтня 2011
року № 416 «Про стан виконання заходів щодо недопущення занесення збудника
африканської чуми свиней на територію району».
ДОПОВІДАЄ: Колесник Василь Миколайович - начальник Новопсковського районного
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.

4. Різне. Про результати оцінки діяльності Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області за І квартал 2020 року.
ДОПОВІДАЄ: Слюсарєва Світлана Олександрівна - голова Новопсковської районної
державної адміністрації Луганської області.

Доручення голови районної державної адміністрації Світлани Слюсарєвої:
Розділ І
до питання «Про завершення навчального 2019-2020 року та підготовку навчальних
закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021
років »:
1.1 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані Кузнєцовій забезпечити до
10 серпня 2020 року підготовку закладів загальної середньої освіти району до нового
навчального року;
Термін: до 10.08.2020
Відповідальні: Кузнецова С.А.

1.2 рекомендувати начальнику відділу освіти Новопсковської селищної ради Ользі
Акименко забезпечити до 10 серпня 2020 року підготовку закладів загальної середньої
освіти району до нового навчального року;
Термін: до 10.08.2020
Відповідальні: Акименко О.М.
1.3 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Світлані Кузнєцовій забезпечити до ЗО
вересня 2020 року підготовку закладів загальної середньої освіти району до опалювального
сезону.
Термін: до 30.09.2020
Відповідальні: Кузнецова С.А.
1.4 рекомендувати начальнику відділу освіти Новопсковської селищної ради Ользі
Акименко забезпечити до 30 вересня 2020 року підготовку закладів загальної середньої
освіти району до опалювального сезону.
Термін: до 30.09.2020
Відповідальні: Акименко О.М.

Розділ II
до питання «Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 29
жовтня 2013 року № 446 «Про стан надання онкологічної допомоги населенню
Новопсковського району»:
2.1 в.о. головного лікаря КНП «Новопсковське ТМО» Костенку С.О., в.о. директора КНП
«Новопсковський ЦПМСД» Чугаю Е.Л.
посилити профілактичну роботу щодо
попередження виникнення онкологічних захворювань, у тому числі забезпечення
здійснення якісних профілактичних медичних оглядів та надання якісної медичної
допомоги.
Термін: постійно
Відповідальні: Костенко С.О., Чугай Е.Л.
Розділ III
до питання «Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 01
березня 2018 року № 114 «Про проведення профілактичної роботи в районі з питань
попередження дитячої злочинності і бездоглядності на 2018-2019 роки»:
3.1 начальнику служби у справах дітей райдержадміністрації Колесник С.І., начальнику
відділу освіти райдержадміністрації Кузнєцовій С.А., директору Новопсковського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Колесник О.М., забезпечити
проведення необхідних своєчасних профілактичних заходів щодо попередження дитячої
злочинності, бездоглядності, недопущення проявів насильства в сім’ї та жорстокого
поводження з дітьми.
Термін: постійно
Відповідальні: Колесник С.І., Кузнецова С.А., Колесник О.М.
3.2 рекомендувати начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління
Національної поліції України в Луганській області полковнику поліції Волошину Д.В.,
начальнику відділу Служби у справах дітей Новопсковської селищної ради Рєзнік Т.М.,
начальнику відділу освіти Новопсковської селищної ради Акименко О.М., директору
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради»
Петрову С.М., виконавчим комітетам сільських, селищних рад району забезпечити
проведення необхідних своєчасних профілактичних заходів щодо попередження дитячої
злочинності, бездоглядності, недопущення проявів насильства в сім’ї та жорстокого
поводження з дітьми.
Термін: постійно

Відповідальні: Волошин Д.В., Рєзнік Т.М., Акименко О.М., Петров С.М., виконавчі
комітети сільських, селищних рад району.

Розділ IV
до питання «Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 17
жовтня 2011 року № 416 «Про стан виконання заходів щодо недопущення занесення
збудника африканської чуми свиней на територію району»:
4.1 рекомендувати начальнику Новопсковського районного
управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Луганській області Колеснику В.М. здійснювати
контроль за дотриманням керівниками свиногосподарств на території району ветеринарносанітарних правил, створенням ними належних умов для роботи свиногосподарств у
режимі «закритого типу»; здійснювати контроль за дотриманням ветеринарних правил під
час торгівлі тваринами, кормами, тваринницькою продукцією та сировиною;
Термін: постійно
Відповідальні: Колесник В.М., керівники свиногосподарств району.
4.2 рекомендувати сільським, селищним головам району забезпечити проведення широкої
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо недопущення занесення
збудника африканської чуми свиней на територію району;
Термін: постійно
Відповідальні: сільські, селищні голови району
4.3 рекомендувати начальнику Новопсковського відділу поліції Головного управління
Національної поліції України у Луганській області полковнику поліції Волошину Д.В. не
допустити незаконне переміщення вантажів з продукцією тваринного походження та
тваринами на автошляхах району.
Термін: постійно
Відповідальні: Волошин Д.В.
Розділ V
до питання «Про результати оцінки діяльності Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області за І квартал 2020 року»:
5.1 керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації проаналізувати
за
відповідними напрямками
показники результатів оцінки діяльності Новопсковської
районної державної адміністрації Луганської області за І квартал 2020 року та розглянути
можливі шляхи вирішення проблемних питань, що стримують розвиток території району.
Термін: щомісяця до 5 числа
Відповідальні: керівники структурних підрозділів райдержадміністрації
5.2 завідувачу сектору з питань регіонального розвитку, інвестиційної діяльності та
охорони здоров’я Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області
Сковородці Н.В. забезпечити узагальнення інформації про можливі шляхи вирішення
проблемних питань, що стримують розвиток території району, та щоквартальне надання її
до Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму
Луганської облдержадміністрації.
Термін: щокварталу до 20 числа
Відповідальні: Сковородка Н.В.

