ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ
голови райдержадміністрації за підсумками засідання колегії райдержадміністрації від
20 травня 2020 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання колегії райдержадміністрації від 20 травня 2020 року
1. Про звіт щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Новопсковського району за 2019 рік.
ДОПОВІДАЄ: Сковородка Наталія Василівна - завідувач сектору з питань регіонального
розвитку, інвестиційної діяльності та охорони здоров’я Новопсковської районної державної
адміністрації Луганської області.
2.Про виконання бюджету Новопсковського району за І квартал 2020 року.
ДОПОВІДАЄ: Кісель Олена Василівна - начальник управління фінансів Новопсковської
районної державної адміністрації Луганської області.
ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання районної комплексної програми «Запобігання загибелі людей у
надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру у Новопсковському
районі на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням районної ради від 25 квітня 2017
року № 15/3.
ДОПОВІДАЄ:Тарасенко Андрій Вікторович - начальник Новопсковського міськрайонного
відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Луганській області.
2.Про хід виконання за 2019 рік Комплексної районної програми соціального захисту
населення Новопсковського району на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням
районної ради від 19 лютого 2016 року № 4/15 із змінами від 23 грудня 2019 року № 38/5.
ДОПОВІДАЄ: Хомутянська Світлана Іванівна - начальник управління соціального захисту
населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.
3. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 10 грудня 2008
року № 570 «Про розвиток лісового господарства району».
ДОПОВІДАЄ: Похідняк Тетяна Миколаївна - начальник відділу житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту
довкілля Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області.
СПІВДОПОВІДАЧ: Сірик Олександр Миколайович - лісничий Новопсковського
лісомисливського господарства державного підприємства «Старобільське лісомисливське
господарство».
4. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 20 вересня 2011
року № 370 «Про посилення роботи по боротьбі зі сказом тварин на території району».
ДОПОВІДАЄ: Колесник Василь Миколайович - начальник Новопсковського районного
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.
Доручення голови районної державної адміністрації Світлани Слюсарєвої:
Розділ І
до питання «Про звіт щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку
Новопсковського району за 2019 рік »:
1.1
завідувачу сектору з питань регіонального розвитку, інвестиційної діяльності та
охорони здоров'я Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

Сковородці Н.В. надати звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку
Новопсковського району за 2019 рік для розгляду та затвердження на сесії районної ради в
термін до 25.05.2020.
Термін: до 25.05.2020
Відповідальні: Сковородка Н.В.
Розділ II
до питання «Про
року»:

виконання бюджету Новопсковського району за

І квартал 2020

2.1. сільським, селищним головам району вжити відповідних заходів щодо наповнення
місцевих бюджетів, економного та раціонального використання бюджетних коштів та
посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2020 році;
Термін: протягом 2020 року
Відповідальні: сільські, селищні голови району
2.2
сільським, селищним головам району, керівникам бюджетних установ, які
фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, взяти під особистий контроль стан
розрахунків за енергоносії, раціональне та економне використання бюджетних коштів;
Термін: постійно
Відповідальні: сільські, селищні голови району, керівники бюджетних установ
2.3
начальнику
управління
фінансів
райдержадміністрації
Кісель О.В. надати звіт про виконання бюджету Новопсковського району за І квартал 2020
року для затвердження на сесії районної ради.
Термін: до 25.05.2020
Відповідальні: Кісель О.В.

Розділ III
до питання «Про хід виконання районної комплексної програми «Запобігання загибелі
людей у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру у
Новопсковському районі на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням районної ради від
25 квітня 2017 року № 15/3»:
3.1
начальнику Новопсковського міськрайонного відділу Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Тарасенку A.B.,
сільським, селищним головам району вжити заходів щодо недопущення виникнення
надзвичайних ситуацій у 2020 році, забезпечити проведення профілактичної роботи серед
населення району з питань дотримання правил пожежної безпеки та правил поводження
на водних об’єктах;
Термін: постійно
Відповідальні: Тарасенко A.B., голови сільських та селищних рад району
3.2 начальнику Новопсковського міськрайонного відділу Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Тарасенку A.B. розробити
нову програму щодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах.
Термін: до 15.06.2020
Відповідальні: Тарасенко A.B.
Розділ IV
до питання «Про хід виконання
за 2019 рік Комплексної районної програми
соціального захисту населення Новопсковського району на 2019-2022 роки»,
затвердженої рішенням районної ради від 19 лютого 2016 року № 4/15 із змінами від 23
грудня 2019 року № 38/5.

4.1 начальнику управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Хомутянській С.І. забезпечити організацію та координацію виконання заходів
відповідальними особами Комплексної районної програми соціального захисту населення
Новопсковського району на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням районної ради від 23
грудня 2019 року № 38/5;
Термін: 2020- 2022 роки
Відповідальні: Хомутянська С.І.
4.2 виконавчим комітетам сільських та селищних рад, директорам бібліотек, директору
ЦНАП Новопсковської селищної ради, працівникам центрів соціального обслуговування
громадян, надавачів соціальних послуг надавати первинну правову допомогу, роз’яснення
громадянам, практичну допомогу в доступі та отриманні інформації з відкритих даних,
державних реєстрів, електронних сервісів.
Термін: постійно
Відповідальні: виконавчі комітети сільських та селищних рад, директори бібліотек,
директор ЦНАП Новопсковської селищної ради, працівники центрів обслуговування
громадян.
4.3 виконкомам сільських, селищних рад забезпечити доступ бібліотек до інтернет мережі для забезпечення відеозв'язку з метою інформування сільських жителів щодо змін у
законодавстві, пов’язаних з проведенням реформ в державі, отриманням роз’яснень та
консультацій з офіційних джерел щодо нарахування пенсій, допомог, пільг, субсидій,
допомоги по безробіттю, порядку отримання освітніх, медичних та соціальних послуг.
Термін: постійно
Відповідальні: виконкоми сільських, селищних рад району
Розділ V
до питання «Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 10
грудня 2008 року № 570 «Про розвиток лісового господарства району».
5.1 керівникам Новопсковського, Білолуцького, Новобілянського лісомисливських
господарств ДП «Старобільське лісомисливське господарство» забезпечити виконання
плану створення нових лісів на території району протягом 2020 року;
Термін: протягом 2020 року
Відповідальні: Сірик О.M., Заратуйченко В.M., Заратуйченко О.В.
5.2 начальнику Новопсковського міськрайонного відділу Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області Тарасенку A.B.,
сільським, селищним головам району забезпечити проведення роз’яснювальної роботи
серед населення щодо недопущення виникнення лісових пожеж;
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 2020 року
Відповідальні: Тарасенко A.B.. сільські, селищні голови району.
5.3 начальнику відділу освіти райдержадміністрації Кузнєцовій С.А., начальнику відділу
освіти Новопсковської селищної ради Акименко О.М., директорам закладів загальної
середньої освіти району проводити виховну роботу серед учнів щодо необхідності
бережливого ставлення до зелених насаджень.
Термін: постійно
Відповідальні: начальник відділу освіти райдержадміністрації Кузнєцова С.А.,
начальник відділу освіти Новопсковської селищної ради Акименко О.M.,
директори
закладів загальної середньої освіти району

Розділ VI
до питання «Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 20
вересня 2011 року № 370 «Про посилення роботи по боротьбі зі сказом тварин на
території району».

6.1 начальнику Новопсковського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Луганській області Колеснику В.М., в.о головного лікаря КНП
«Новопсковське ТМО» Нестеренку О.С., начальнику Новопсковського відділу поліції
Головного управління Національної поліції України в Луганській області Ковтуну Ю.О.,
начальнику комунального підприємства «Новопсковжитло» Дерев’янку К.С., сільським,
селищним головам району забезпечити виконання комплексних профілактичних заходів
щодо боротьби зі сказом тварин на території району;
Термін: постійно
Відповідальні: Колесник В.М., Нестеренко О.C., Ковтун Ю.О., Дерев’янко К.С..
сільські, селищні голови району;
6.2 сільським, селищним головам району постійно проводити роз’яснювальну роботу
серед населення району з питань проведення обов’язкової вакцинації собак та котів;
Термін: постійно
Відповідальні: сільські, селищні голови району
6.3 сільським, селищним головам району переглянути «Правила утримання собак, котів
та домашніх тварин у Новопсковському районі», при необхідності внести до них зміни.
Термін: до 01.09.2020
Відповідальні: сільські, селищні голови району

Голова

Світлана СЛЮСАРЄВА

