ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
держадміністрації – начальника
обласної військової адміністрації
28.09.2022 р. № 359
ПЛАН РОБОТИ
обласної державної адміністрації на IV квартал 2022 року
№
з/п
1

Зміст заходів
2

Обґрунтування необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

3
4
5
І. Питання, які вносяться на розгляд засідання колегії облдержадміністрації
1. Про проєкт обласного бюджету на 2023 рік
на виконання статті 76 Бюджетного кодексу
грудень
Департамент фінансів
України
облдержадміністрації
ІІ. Контрольна діяльність
Акти законодавства, розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації,
виконання яких здійснюється структурними підрозділами облдержадміністрації та її апарату
Укази Президента України:
1. Від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові
необхідність оперативного контролю за
до
сектор роботи із
заходи щодо забезпечення реалізації та
своєчасним виконанням документа
20.10.2022 зверненнями громадян
гарантування конституційного права на звернення
апарату
до органів державної влади та органів місцевого
облдержадміністрації
самоврядування»
2. Від 14.11.2014 № 880/2014 «Про рішення Ради
щомісяця
Департамент масових
національної безпеки і оборони України від
до 10 числа комунікацій
4 листопада 2014 року «Про невідкладні заходи із
облдержадміністрації
забезпечення державної безпеки»
3. Від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи
Департамент соціального
щодо соціального захисту учасників
захисту населення
антитерористичної операції»
облдержадміністрації

2

1
4.

5.

6.

2
3
Від 01.12.2016 № 534/2016 «Про пріоритетні заходи необхідність оперативного контролю за
щодо сприяння зміцненню національної єдності та своєчасним виконанням документа
консолідації українського суспільства, підтримки
ініціатив громадськості у цій сфері»
Від 12.01.2018 № 5 «Про першочергові заходи
щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа»

Від 21.09.2020 № 398/2020 «Про невідкладні заходи
із запобігання та протидії домашньому насильству,
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які
постраждали від такого насильства»

Від 23.03.2021 № 111/2021 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від
23 березня 2021 року «Про виклики і загрози
національній безпеці України в екологічній сфері
та першочергові заходи щодо їх нейтралізації»
8.
Від 13.08.2021 № 357/2021 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від
30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів
України»
Постанови Кабінету Міністрів України:
9.
Від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження
Методики проведення інвентаризації об'єктів
державної власності»
7.

4
протягом
кварталу

5
Департамент масових
комунікацій
облдержадміністрації

протягом
кварталу
до 05 числа
місяця,
наступного
за звітним
протягом
кварталу
до 10 числа
місяця,
наступного
за звітним
протягом
кварталу

служба у справах дітей
облдержадміністрації

до
25.12.2022

необхідність оперативного контролю за
своєчасним виконанням документа

до
15.10.2022;
25.11.2022

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Департамент
комунальної власності,
земельних, майнових
відносин, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

Департамент
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності
облдержадміністрації

3

1
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
Від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження Порядку
здійснення контролю за виконанням функцій з
управління об՚єктами державної власності та
критеріїв визначення ефективності управління
об՚єктами державної власності»
Від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми»
Від 29.08.2012 № 802 «Про затвердження Порядку
перетворення державного унітарного комерційного
підприємства в акціонерне товариство»
Від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України, а також членів їх сімей»
Від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління
державними унітарними підприємствами та
господарськими товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належить державі»
Від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення
житлом деяких категорій осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, а також
членів їх сімей»
Від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення
житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України»
Від 05.12.2018 № 1022 «Про затвердження
Державної стратегії реалізації державної політики
забезпечення населення лікарськими засобами на

3
необхідність оперативного контролю за
своєчасним виконанням документа

4
до
10.12.2022

до
20.10.2022
до
05.10.2022

щомісяця
до 10 числа
до
10.10.2022

до
20.10.2022

протягом
кварталу

5
Департамент
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Департамент
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Департамент
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації

4

1
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

2
3
період до 2025 року»
Від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання
необхідність оперативного контролю за
послуги з догляду за дитиною до трьох років
своєчасним виконанням документа
«муніципальна няня»
Від 27.05.2020 № 534 «Про затвердження
Державної програми стимулювання економіки для
подолання негативних наслідків, спричинених
обмежувальними заходами щодо запобігання
виникненню і поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки»
Від 19.06.2020 № 610 «Деякі питання оплати праці
медичних та інших працівників закладів охорони
здоров’я»
Від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації
пілотного проекту з монетизації одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»
Від 02.09.2020 № 767 «Питання виплати грошової
компенсації постраждалим, житлові будинки
(квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної
ситуації воєнного характеру, спричиненої
збройною агресією Російської Федерації»
Від 09.10.2020 року № 932 «Про затвердження
плану дій щодо реалізації Стратегії національнопатріотичного виховання на 2020-2025 роки»
Від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2»

4

5

щомісяця
до 10 числа

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Департамент
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності
облдержадміністрації

до
10.10.2022

протягом
кварталу

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

щомісяця
до 20 числа

протягом
кварталу

Управління молоді та
спорту
облдержадміністрації
Департамент з питань
цивільного захисту та
територіальної оборони
облдержадміністрації

5

1
25.

26.

27.

2
Від 11.03.2022 № 261 «Про затвердження Порядку
та умов надання компенсації місцевим бюджетам
на оплату комунальних послуг, що надаються під
час розміщення тимчасово переміщених осіб, у
період воєнного стану»
Від 20.03.2022 № 326 «Про затвердження Порядку
визначення шкоди та збитків, завданих Україні
внаслідок збройної агресії Російської Федерації»
Від 20.03.2022 № 328 «Деякі питання забезпечення
населення продовольчими товарами тривалого
зберігання в умовах воєнного стану»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:
28. Від 16.10.2014 № 1002-р «Про затвердження плану
заходів з організації відновлення пошкоджених
(зруйнованих) об’єктів соціальної і транспортної
інфраструктури, житлового фонду та систем
забезпечення життєдіяльності на території
Донецької та Луганської областей»
29. Від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення
учасників антитерористичної операції та сімей
загиблих учасників антитерористичної операції
земельними ділянками»

30.

Від 11.01.2017 № 8-р «Про затвердження плану
заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад
державної внутрішньої політики щодо окремих
районів Донецької та Луганської областей, де
органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження»

3

4
протягом
кварталу

5
Департамент житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
департаменти
облдержадміністрації:
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності; комунальної
власності, земельних,
майнових відносин,
екології та природних
ресурсів

необхідність оперативного контролю за
своєчасним виконанням документа

протягом
кварталу до
05 числа
місяця,
наступного
за звітним
протягом
кварталу до
10 числа
місяця,
наступного
за звітним
протягом
кварталу до
15 та 25
числа місяця,
наступного
за звітним

Департамент
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Департамент масових
комунікацій
облдержадміністрації

6

1
31.

2
Від 03.03.2020 № 216-р «Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Основних напрямів
реалізації державної політики у сфері зайнятості
населення та стимулювання створення нових
робочих місць на період до 2022 року»

32.

Від 01.07.2020 № 853-р «Про затвердження плану
заходів з виконання Концепції реалізації державної
політики у сфері сприяння розвитку соціально
відповідального бізнесу в Україні на період до
2030 року»

33.

Від 16.12.2020 № 1578-р «Про затвердження плану
заходів з реалізації зобов’язань Уряду України,
взятих в рамках міжнародної ініціативи
«Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної
рівності»

34.

Від 04.08.2021 № 883-р «Про затвердження плану
заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної
стратегії із створення безбар’єрного простору в
Україні на період до 2030 року»

35.

Від 28.12.2021 № 1742-р «Про затвердження плану
основних заходів цивільного захисту на 2022 рік»
Від 24.02.2022 № 179-р «Про організацію
функціонування єдиної державної системи
цивільного захисту в умовах воєнного стану»

36.

37.

Від 24.02.2022 № 181-р «Питання запровадження та
забезпечення здійснення заходів правового режиму
воєнного стану в Україні»

3
необхідність оперативного контролю за
своєчасним виконанням документа

4
протягом
кварталу

5
Департамент
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності
облдержадміністрації

протягом
кварталу до
10 числа
місяця,
наступного
за звітним

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

протягом
кварталу

Департамент
будівництва,
енергозбереження,
архітектури та
містобудування
облдержадміністрації
Департамент з питань
цивільного захисту та
територіальної оборони
облдержадміністрації
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
її апарату

7

1
38.

2
Від 29.04.2022 № 327-р «Про затвердження плану
заходів забезпечення продовольчої безпеки в
умовах воєнного стану»

3
необхідність оперативного контролю за
своєчасним виконанням документа

Розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації:
39. Від 01.06.2016 № 309 «Про створення
необхідність оперативного контролю за
Координаційної ради сприяння розвитку
своєчасним виконанням документа
громадянського суспільства при
облдержадміністрації»
40. Від 16.12.2016 № 768 «Про затвердження
Регіональної комплексної програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та
покращання умов життєзабезпечення сільського
населення «Власний дім» на 2017-2022 роки»
41.

Від 15.01.2021 № 8 «Про затвердження
Регіональної цільової програми національнопатріотичного виховання дітей та молоді на
2021-2025 роки»

42.

Від 28.01.2021 № 30 «Про затвердження
Регіональної цільової програми «Молодь
Луганщини» на 2021-2025 роки»

43.

Від 29.01.2021 № 34 «Про затвердження
Регіональної цільової соціальної програми розвитку
фізичної культури та спорту на 2021-2024 роки»

44.

Від 30.03.2021 № 205 «Про затвердження
Регіональної цільової програми розвитку та
підтримки малого і середнього підприємництва на
2021-2023 роки»

4
щомісяця до
05 числа

протягом
кварталу

5
департаменти
облдержадміністрації:
агропромислового
розвитку; економічного
розвитку та
зовнішньоекономічної
діяльності
Департамент масових
комунікацій
облдержадміністрації
Департамент
будівництва,
енергозбереження,
архітектури та
містобудування
облдержадміністрації
Управління молоді та
спорту
облдержадміністрації

протягом
кварталу до
25 числа
місяця,

Департамент
економічного розвитку
та зовнішньоекономічної
діяльності

8

1

2

3

45.

Від 27.10.2021 № 707 «Про затвердження Обласного необхідність оперативного контролю за
своєчасним виконанням документа
плану заходів на 2021-2022 роки з реалізації
Національної стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до 2030 року»

46.

Від 21.01.2022 № 34 «Про затвердження Плану
основних заходів цивільного захисту Луганської
області на 2022 рік»
Розпорядження голови облдержадміністрації –
начальника обласної військової адміністрації від
26.03.2022 № 119 «Про встановлення режиму
надзвичайного стану функціонування
територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Луганської області»
Від 14.04.2022 № 132 «Про організацію діяльності
Сєвєродонецького фахового коледжу культури і
мистецтв імені Сергія Прокоф’єва»
Від 20.05.2022 № 174 «Про організацію діяльності
Луганської обласної універсальної наукової
бібліотеки»
Від 20.05.2022 № 175 «Про організацію роботи
Луганського обласного краєзнавчого музею»

47.

48.

49.

50.
51.

Від 27.05.2022 № 189 «Про організацію діяльності
Луганської обласної філармонії»

52.

Від 07.06.2022 № 203 «Про організацію діяльності
Луганського обласного академічного українського
музично-драматичного театру»

4
5
наступного за облдержадміністрації
звітним
протягом
Департамент
кварталу
будівництва,
енергозбереження,
архітектури та
містобудування
облдержадміністрації
Департамент з питань
цивільного захисту та
територіальної оборони
облдержадміністрації

управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації

9

1
1.

2.

3.

4.

5.

2
3
4
5
ІII. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується облдержадміністрацією або за її участю
Відзначення Дня захисників та захисниць України, на виконання Закону України «Про внесення
14 жовтня Департамент масових
Дня українського козацтва
зміни до статті 73 Кодексу законів про працю
комунікацій
України», Указу Президента України від
облдержадміністрації,
07.08.1999 № 966/99 «Про День Українського
управління культури,
козацтва»
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
відділ взаємодії з
правоохоронними
органами та цивільновійськового
співробітництва апарату
облдержадміністрації,
Державний архів
Луганської області
До Дня працівників целюлозно-паперової
на виконання Указу Президента України від
15 жовтня Департамент розвитку,
промисловості у форматі онлайн
01.10.2008 № 885/2008 «Про День працівників
утримання мережі
целюлозно-паперової промисловості»
автомобільних доріг
До Дня автомобіліста і дорожника у форматі
на виконання Указу Президента України від
30 жовтня області, промисловості та
транспорту
онлайн
13.10.1993 № 452/93 «Про День автомобіліста і
облдержадміністрації
дорожника»
Проведення аналізу щодо забезпечення паливними
матеріалами прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу, які тимчасово переміщені
(евакуйовані) за межі області на території України,
де не ведуться бойові дії
До Дня залізничника у форматі онлайн

на виконання постановою Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини»
на виконання Указу Президента України від
15.07.1993 № 257/93 «Про День залізничника»

жовтень,
листопад

служба у справах дітей
облдержадміністрації

04 листопада Департамент розвитку,
утримання мережі
автомобільних доріг
області, промисловості та
транспорту
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2

3

6.

До Дня української писемності та мови у форматі
онлайн

на виконання Указу Президента України від
06.11.1997 № 1241/97 «Про День української
писемності та мови»

7.

До Дня Гідності та Свободи

на виконання Указу Президента України від
13.11.2014 № 872/2014 «Про День Гідності та
Свободи»

8.

До Дня пам’яті жертв голодоморів

на виконання Указу Президента України від
21.05.2007 № 431/2007 «Про заходи у зв’язку з
70-ми роковинами Великого терору – масових
політичних репресій 1937-1938 років»

9.

Засідання науково-методичної ради Державного
архіву Луганської області

на виконання Правил роботи архівних установ
України, затверджених наказом Міністерства
юстиції України від 08.04.2013 № 656/5,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10.04.2013 за № 584/23116
на виконання Указу Президента України від
07.10.1993 № 428/93 «Про День працівників
сільського господарства»

10. До Дня працівників сільського господарства

4

5
облдержадміністрації
09 листопада управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації
21 листопада Департамент масових
комунікацій
облдержадміністрації,
управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації
26 листопада Департамент масових
комунікацій
облдержадміністрації,
управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації,
Державний архів
Луганської області
листопад
Державний архів
Луганської області

Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації

11

1
2
11. Засідання колегії Державного архіву Луганської
області з порядком денним: «Про стан забезпечення
збереженості документів Національного архівного
фонду, виконання заходів щодо перевіряння
наявності, стану і руху архівних справ, відновлення
облікових документів та довідкового апарату
Державного архіву Луганської області»; «Про стан
інформаційної та видавничої діяльності, технічний
супровід, адміністрування та інформаційне
наповнення вебсайту Державного архіву
Луганської області й офіційних сторінок у
соціальних мережах»

3
на виконання Положення про організацію
роботи архівів, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 27.05.2015
№ 797/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.05.2015 № 624/27069

4
листопад

12.

Обласний відкритий фестиваль нової української
пісні у форматі онлайн

на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 25.11.2021
№ 756 «Про затвердження Регіональної цільової
комплексної програми розвитку культури на
2022-2025 роки»

13.

До Дня працівників прокуратури

на виконання Указу Президента України від
02.11.2000 № 1190/2000 «Про День працівників
прокуратури»

01 грудня

14.

Обласна відкрита науково-практична студентська
конференція «Українська музична культура очима
молоді: теоретичний, історичний і педагогічний
аспекти» у форматі онлайн

на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 25.11.2021
№ 756 «Про затвердження Регіональної цільової
комплексної програми розвитку культури на
2022-2025 роки»

03 грудня

5
Державний архів
Луганської області

управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації

відділ взаємодії з
правоохоронними
органами та цивільновійськового
співробітництва апарату
облдержадміністрації
управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації

12

1
2
15. До Міжнародного дня людей з інвалідністю у
форматі онлайн
16. До Дня Збройних Сил України

3
на виконання Указу Президента України від
03.12.2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо
забезпечення прав людей з інвалідністю»
на виконання Постанови Верховної Ради
України від 19.10.93 № 3528-XII «Про День
Збройних Сил України»

4
03 грудня
06 грудня

17. До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків на виконання Указу Президента України від
аварії на Чорнобильській АЕС у форматі онлайн
10.11.2006 № 945/2006 «Про День вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС»

14 грудня

18. До Дня працівників суду

на виконання Указу Президента України від
08.12.2000 № 1318/2000 «Про День працівників
суду»

15 грудня

19. До Дня енергетика у форматі онлайн

на виконання Указу Президента України від
12.11.1993 № 522/93 «Про День енергетика»

22 грудня

20. До Дня працівників архівних установ України

на виконання Указу Президента України
від 30.10.1998 № 1200/98 «Про День працівників
архівних установ», Правил роботи архівних
установ України, затверджених наказом

грудень

5
Управління молоді та
спорту
облдержадміністрації
відділ взаємодії з
правоохоронними
органами та цивільновійськового
співробітництва апарату
облдержадміністрації,
управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації
Департамент масових
комунікацій
облдержадміністрації,
Державний архів
Луганської області
відділ взаємодії з
правоохоронними
органами та цивільновійськового
співробітництва апарату
облдержадміністрації
Департамент житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
Державний архів
Луганської області
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2

3
Міністерства юстиції України від 08.04.2013
№ 656/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 10.04.2013 за № 584/23116
21. Відзначення Дня Святого Миколая Чудотворця, на виконання Указу Президента України від
новорічних та різдвяних свят
04.05.2007 № 376 «Про додаткові заходи щодо
захисту прав та законних інтересів дітей»

22. Моніторинг та залучення міжнародних благодійних
організацій до співпраці з питань забезпечення
дитячих будинків сімейного типу, прийомних
сімей, житло яких зруйноване, пошкоджене,
житловими приміщеннями
23. Моніторинг прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу, тимчасово переміщених
(евакуйованих) за межі області на територію
України, де не ведуться бойові дії
24. Проведення аналізу стану забезпечення дотримання
прав дітей, переміщених у зв’язку зі збройною
агресією Російської Федерації у безпечні регіони
України без супроводу батьків або законних
представників
25. Нарада щодо вирішення питань забезпечення
тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб
Луганської області шляхом розроблення концепції
програм забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб Луганської області у форматі
онлайн

на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини»
на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини»
на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 23.08.2022 № 940 «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України щодо удосконалення механізму
проведення евакуації»
з метою забезпечення житлом внутрішньо
переміщених осіб Луганської області, які
вимушено залишили попереднє місце свого
проживання у зв’язку із агресією Російської
Федерації проти України та перемістилися у
більш безпечні регіони України

4

5

грудень

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
служба у справах дітей
облдержадміністрації

протягом
кварталу

служба у справах дітей
облдержадміністрації

Департамент житловокомунального
господарства
облдержадміністрації

14

1
2
26. Нарада щодо концепції забезпечення населення
Луганської області базовими житловокомунальними послугами після деокупації
27. Нарада з питань визначення ступенів руйнувань та
відбудови систем життєзабезпечення, паливноенергетичного сектору критичної інфраструктури
області у форматі онлайн
28. Забезпечення формування гуманітарних колон для
виїзду з логістичного центру в м. Запоріжжі в
Луганському напрямку

29. Забезпечення участі спортсменів області у
навчально-тренувальних зборах з підготовки до
участі у всеукраїнських спортивних заходах та
організація діяльності установ, закладів молоді та
спорту спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області в умовах воєнного стану
30. Засідання обласної спеціальної комісії з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації на території
Луганської області

3
з метою відновлення надання населенню на
деокупованих територіях якісних житловокомунальних послуг відповідно до Закону
України «Про житлово-комунальні послуги»,
інших актів законодавства

з метою здійснення заходів щодо формування
гуманітарних колон для цивільних осіб,
волонтерів та вантажного транспорту для виїзду
у напрямку тимчасово окупованих територій

на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 29.01.2021
№ 34 «Про затвердження Регіональної цільової
соціальної програми розвитку фізичної культури
та спорту на 2021-2024 роки»
на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 29.01.2015 № 17 «Про
створення обласної спеціальної комісії з
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на
території Луганської області» (у редакції
від 20.08.2020 № 567)
31. Засідання регіональної комісії з питань техногенно- на виконання розпорядження голови
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
облдержадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 14.09.2015
№ 404 «Про регіональну комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій» (зі змінами)

4
протягом
кварталу

5
Департамент житловокомунального
господарства
облдержадміністрації

Департамент
комунальної власності,
земельних, майнових
відносин, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
Управління молоді та
спорту
облдержадміністрації

Департамент з питань
цивільного захисту та
територіальної оборони
облдержадміністрації
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32. Засідання обласного координаційного штабу з
питань деокупованих територій Луганської області

33.

34.

35.

36.

37.

3
на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 15.09.2022
№ 336 «Про створення обласного
координаційного штабу з питань деокупованих
територій Луганської області»
Засідання обласної евакуаційної комісії
на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 30.10.2015
№ 525 «Про затвердження Положення про
обласну евакуаційну комісію»
Засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної на виконання розпорядження голови обласної
ситуації
держадміністрації – керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 25.03.2020 № 243 «Про
встановлення режиму надзвичайної ситуації»
Засідання обласної Координаційної ради з питань
на виконання розпорядження голови
сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку
облдержадміністрації від 06.03.2008 № 267 «Про
та протидії торгівлі людьми
створення обласної Координаційної ради з питань
сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку
та протидії торгівлі людьми» (зі змінами)
Засідання комісії зі списання товарів для
на виконання розпорядження голови
задоволення нагальних потреб функціонування
облдержадміністрації – начальника обласної
держави в умовах воєнного стану
військової адміністрації від 07.04.2022 № 127
«Про створення комісії зі списання товарів для
задоволення нагальних потреб функціонування
держави в умовах воєнного стану»
Засідання робочої групи з організації роботи та
на виконання розпорядження голови
координації діяльності гуманітарних штабів для
облдержадміністрації – начальника обласної
військової адміністрації від 04.08.2022 №281 «Про
осіб, переміщених з тимчасово окупованих
створення робочої групи з організації роботи та
територій Луганської області
координації діяльності гуманітарних штабів для
осіб, переміщених з тимчасово окупованих
територій Луганської області»

4
протягом
кварталу

5
Департамент з питань
цивільного захисту та
територіальної оборони
облдержадміністрації

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Департамент
комунальної власності,
земельних, майнових
відносин, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації
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38. Онлайн-нарада з обласними комунальними
на виконання законів України «Про правовий
закладами культури щодо організації їх діяльності в режим воєнного стану», указів Президента
умовах воєнного стану
України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про
введення воєнного стану в Україні», від
14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження
строку дії воєнного стану в Україні»
39. Онлайн-нарада з питань соціального захисту
на виконання постанови Кабінету Міністрів
внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного
України від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання
стану
виплати допомоги на проживання внутрішньо
переміщеним особам»
40. Онлайн-нарада з питань призначення державних
на виконання постанови Кабінету Міністрів
соціальних виплат в умовах воєнного стану
України від 11.03.2022 № 258 «Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України щодо деяких питань державної
соціальної допомоги та пільг»
41. Координація заходів щодо взаємодії з
з метою життєзабезпечення регіону, надання
АТ «Укрзалізниця» у рамках реалізації постанов
гуманітарної допомоги населенню,
Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 185
недопущення гуманітарної катастрофи на
«Деякі питання здійснення публічних закупівель
території області
товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних
потреб функціонування держави в умовах воєнного
стану», від 20.03.2022 № 328 «Деякі питання
забезпечення населення продовольчими товарами
тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними
товарами в умовах воєнного стану».
Забезпечення закупівлі товарів тривалого
зберігання відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.05.2022 № 528 «Деякі
питання фінансування закупівлі товарів тривалого
зберігання в умовах воєнного стану».
Участь в організації доставки гуманітарної
допомоги для забезпечення осіб, переміщених з

4
протягом
кварталу

5
управління культури,
національностей, релігій
та туризму
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

управління внутрішнього
аудиту
облдержадміністрації
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1.

2.

3.

4.

2
3
4
тимчасово окупованих територій Луганської
області. Забезпечення наповнення Державної
системи гуманітарної допомоги
IV. Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, виконавчим органам
місцевого самоврядування з організації їх роботи (навчання, проведення семінарів)
Надання методичної допомоги
Щодо дотримання вимог антикорупційного
на виконання Закону України «Про запобігання
жовтень,
законодавства у структурних підрозділах
корупції», розпорядження голови
листопад,
облдержадміністрації та її апарату щодо
облдержадміністрації – керівника обласної
грудень
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
військово-цивільної адміністрації від 15.06.2021
прав та гарантій захисту викривачів
№ 409 «Про затвердження Антикорупційної
програми Луганської обласної державної
адміністрації на 2021–2023 роки» (у редакції від
19.10.2021 № 682)
Щодо організації надання соціальних послуг
на виконання Закону України «Про соціальні
протягом
особам, які опинилися у складних життєвих
послуги», Указу Президента України від
кварталу
обставинах
29.01.2021 № 30/2021 «Про деякі заходи щодо
забезпечення права громадян на якісні та
безпечні соціальні послуги»
Надання службам у справах дітей міських,
Закон України від 24.01.1995 № 20/95 «Про
сільських та селищних рад методичної допомоги з
органи і служби у справах дітей та спеціальні
питань захисту прав дітей відповідно до постанови установи для дітей»
Кабінету Міністрів України від 22.03.2022 № 349
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України щодо захисту прав дітей на
період надзвичайного або воєнного стану»
Надання роз’яснень прийомним сім’ям, дитячим
Закон України від 24.01.1995 № 20/95 «Про
будинкам сімейного типу, опікунам/піклувальникам органи і служби у справах дітей та спеціальні
щодо відповідальності законних представників за
установи для дітей»
життя і здоров’я дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також можливості
повернення з-за кордону до безпечних територій
України

5

відділ з питань
запобігання та виявлення
корупції
облдержадміністрації

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

служба у справах дітей
облдержадміністрації
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Щодо методично-організаційної підтримки
підприємств аграрного сектору області з питань
збереження виробничого потенціалу та можливості
тимчасового переміщення до західного регіону

6.

Щодо консультаційної підтримки та аналітичної
оцінки (фіксації) шкоди та збитків, завданих
підприємствам аграрного сектору внаслідок
збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного
стану

7.

Щодо дотримання органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади
вимог чинного законодавства у сфері житловокомунального господарства
Щодо запобігання і протидії домашньому
насильству, насильству за ознакою статі,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків

8.

9.

Щодо організації діяльності органів управління
освіти територіальних громад

3
на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 17.03.2022 № 305 «Про особливості
роботи акціонерного товариства «Укрпошта»
в умовах воєнного стану», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25.03.2022
№ 246-р «Про затвердження плану невідкладних
заходів з переміщення у разі потреби виробничих
потужностей суб’єктів господарювання з
територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза
бойових дій, на безпечну територію»
на виконання Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
створення умов для забезпечення продовольчої
безпеки в умовах воєнного стану», постанови
Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 326
«Про затвердження Порядку визначення шкоди та
збитків, завданих Україні внаслідок збройної
агресії Російської Федерації»
на виконання Закону України «Про житловокомунальні послуги»

на виконання Закону України «Про запобігання та
протидію домашньому насильству», постанови
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658
«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів,
що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі»
на виконання Закону України «Про освіту»

4
протягом
кварталу

5
Департамент
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації

Департамент житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації
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10. Щодо дотримання органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади
вимог чинного законодавства у сфері цивільного
захисту

3
на виконання Кодексу цивільного захисту
України

4
протягом
кварталу

5
Департамент з питань
цивільного захисту та
територіальної оборони
облдержадміністрації

11. Щодо організації роботи структурних підрозділів
молоді та спорту райдержадміністрацій та органів
місцевого самоврядування в умовах військового
стану

на виконання розпорядженням голови обласної
державної адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 12.04.2019
№ 301 «Про затвердження Положення про
Управління молоді та спорту Луганської
обласної державної адміністрації»

Управління молоді та
спорту
облдержадміністрації

12. Щодо розроблення оновленої картографічної
основи (УСК-2000) територій області М 1:10 000

на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 01.09.2021 № 926 «Про
затвердження Порядку розроблення, оновлення,
внесення змін та затвердження містобудівної
документації»

13. Щодо розроблення (оновлення) містобудівної
документації на місцевому рівні: комплексних
планів просторового розвитку територій
територіальних громад, генеральних планів
населених пунктів, детальних планів територій

на виконання Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», постанови Кабінету
Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Про
затвердження Порядку розроблення, оновлення,
внесення змін та затвердження містобудівної
документації»

Департамент
будівництва,
енергозбереження,
архітектури та
містобудування
облдержадміністрації

14. Щодо створення та організації роботи комісій з
визначення та відшкодування збитків власникам
землі та землекористувачам на територіях громад

на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 20.03.2022 № 326 «Про
затвердження Порядку визначення шкоди та
збитків, завданих Україні внаслідок збройної
агресії Російської Федерації»

Департамент
комунальної власності,
земельних, майнових
відносин, екології та
природних ресурсів
облдержадміністрації

