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ПРОТОКОЛЬНІ ДОРУЧЕННЯ
в. б.хбйШ й райдержадміністрації за підсумками засідання колегії райдержадміністрації
£ < £1-<~ і .
від 28 січня 2020 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання колегії райдержадміністрації від 28 січня 2020 року

1. Про підсумки роботи Новопсковської районної державної адміністрації зі
зверненнями громадян за 2019 рік.
ДОПОВІДАЄ: Черняк Людмила Василівна - керівник апарату райдержадміністрації.
ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання Районної програми підтримки індивідуального житлового
будівництва па селі та покращення умов життєзабезпечення сільського населення
«Власний ділі» на 2017-2022 роки за 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради
від 03 березня 2017 року № 14/6.
ДОПОВІДАЄ: Похідняк Тетяна Миколаївна - начальник відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.
2. Про хід ви кон ан ня розпорядження голови райдержадміністрації від ЗО січня 2019
року №40 «Про підвищення рівня виконавської дисципліни в апараті
райдержадміністрації, її структурних підрозділах щодо виконання Законів України,
актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих
документів голів обласної та районної державних адміністрацій у 2019 році».
ДОПОВІДАЄ: Вагина Вікторія Євгенівна - головний спеціаліст з контролю апарату
райдержадміністрації.
3. Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 13 травня
2019 року № 178 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2019
рік».
ДОПОВІДАЄ: Шепітько Ірина Петрівна - начальник юридичного відділу апарату
райдержадміністрації, в.о. спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції
апарату райдержадміністрації.

Доручення в.о голови районної державної адміністрації Світлани Слюсарєвої:
Розділ І
до питання «Про підсумки роботи Новопсковської районної державної адміністрації
зі зверненнями громадян за 2019 рік»:
1.1 керівникам організацій, установ, підприємств району, сільським, селищним головам
району, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації вжити заходів щодо
виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07
лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування», об’єктивного, всебічного, вчасного розгляду заяв і скарг,
особливо найменш захищених категорій громадян, не допускати формального підходу у
вирішенні проблем, з якими звертаються громадяни, надавати необхідні роз’яснення щодо
вирішення порушених громадянами питань та вирішувати їх по суті;
Термін: постійно
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Відповідальні: керівники організацій, установ, підприємств району, сільські, селищні
голови району, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації
1.2 керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомам сільських,
селищних рад району здійснити заходи щодо впровадження нових форм спілкування з
громадянами, зокрема телефонних «гарячих ліній» та «телефонів довіри».
Термін: постійно
Відповідальні: керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад району;
1.3 керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомам сільських,
селищних рад району проаналізувати ефективність розгляду звернень громадян у 2019
році, вжити заходів щодо усунення причин, що їх зумовлюють; звернути особливу увагу
на звернення інвалідів війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів, внутрішньо переміщених осіб та інших
громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, своєчасно розглядати
звернення громадян, які надійшли на Урядову «гарячу лінію» та «гарячу лінію» голови
облдержадміністрації.
Термін: постійно
Відповідальні: керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад району.
Розділ II
до питання «ГТро хід виконання Районної програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та покращення умов життєзабезпечення сільського
населення «В ласний дім» на 2017-2022 роки за 2019 рік, затвердженої рішенням
районної ради від 03 березня 2017 року № 14/6»:
2.1
начальнику
відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації Похідняк Т.М., регіональному
представник) комунального підприємства «Луганський обласний фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі» Меженському В.І., головам виконкомів
сільських, селищних рад району проводити необхідну роз’яснювальну роботу серед
населення щодо умов користування кредитами, передбаченими програмою «Власний дім»
для реконструкції та будівництва житла, інженерних мереж,
впровадження
енергозберігаючих заходів.
Термін: постійно
Відповідальні: голови виконкомів сільських, селищних рад району, Похідняк Т.М.,
Меженський В.І.
Розділ III
до питання «Про
хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від ЗО
січня 2019 року №40 «Про підвищення рівня виконавської дисципліни в апараті
райдержадміністрації, її структурних підрозділах щодо виконання Законів України,
актів та доручень Пр езидента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих
документів голів обласної та районної державних адміністрацій у 2019 році»:
3.1 керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити своєчасне
виконання документів, що надходять від вищих органів державної влади, а також тих, які
знаходяться на постійному контролі.
Термін: постійно
Відповідальні: керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;
3.2 заступнику голови райдержадміністрації Скороходу О.О., керівнику апарату
райдержадміністрації
Черняк
Л.В.,
керівникам
структурних
підрозділів
райдержадм ініс грації вжити невідкладних заходів з підвищення рівня виконавської
дисципліні! щодо виконання завдань, визначених актами та дорученнями Президента
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України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної
та районної державної адміністрацій.
Термін : невідкладно
Відповідальні: Скороход О.О., Черняк Л.В., керівники структурних підрозділів
райдержадмін істран ії
Розділ IV
до питання «Про хід ви кон ан ня розпорядження голови райдержадміністрації від 13
травня 2019 року Л1> 178 «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції
на 2019 рік»:
4.1
головам виконкомів сільських, селищних рад району, керівникам структурних
підрозділів райдержадміністрації вжити заходів, спрямованих на попередження та
недопущення : лрупціппнх проявів серед державних службовців органів виконавчої влади та
посадових осіб місцевого самоврядування;
Термін: постійно
Відповідальні:
голови виконкомів сільських, селищних рад району, керівники
структурних підрозділів райдержадміністрації
4.2
начальнику юридичного відділу апарату райдержадміністрації, в.о. спеціаліста з
питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації Шепітько І.П.
розробити план заходів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської
області щодо запобігання корупції на 2020 рік.
Термін: до 01 березня 2020 року
Відповідальні: Шепітько І.П.

В. о. голови
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