


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 

держадміністрації – начальника  

обласної військової адміністрації  

_______________________ № ______ 

 

ПЛАН РОБОТИ 

обласної державної адміністрації на IІ квартал 2023 року 
 

№ 

з/п 

Зміст заходів 

 
Обґрунтування необхідності  

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 
 

1 2 3 4 5 

І. Питання, які вносяться на розгляд засідання колегії облдержадміністрації 

1.  - - - - 

ІІ. Контрольна діяльність 

Акти законодавства, розпорядження голови обласної державної адміністрації, 

виконання яких здійснюється структурними підрозділами облдержадміністрації та  її апарату 

Укази Президента України: 

1.  Від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення 

до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

 

до 

15.04.2023 

сектор роботи із 

зверненнями громадян 

апарату 

облдержадміністрації 

2.  Від 18.03.2015 № 150/2015 «Про додаткові заходи 

щодо соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» 

щомісяця  

до 10 числа 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

3.  Від 12.01.2018 № 5/2018 «Про першочергові заходи 

щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб із їх числа» 

 

до 

05.04.2023 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 
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4.  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» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

 

до 

10.04.2023 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

5.  Від 30.03.2021 № 130/2021 «Про пріоритетні заходи 

щодо розвитку професійної (професійно-технічної) 

освіти» 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 

6.  Від 16.03.2022 № 143/2022 «Про загальнонаціональну 

хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації проти України» 

протягом 

кварталу 

 

Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

7.  Від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження 

Методики проведення інвентаризації об’єктів 

державної власності» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

 

до 

15.04.2023 

25.04.2023 

 

Департамент 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

8.  Від 22.08.2012 № 783 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми» 

до 

20.04.2023 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 9.  Від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України, а також членів їх сімей» 

щомісяця 

до 10 числа  

10.  Від 01.03.2017 № 115 «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2024 року 

протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

11.  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» 

щомісяця 

до 10 числа 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 12.  Від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом 

внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України» 
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13.  Від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання 

послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

 

щомісяця 

до 10 числа 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

14.  Від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації 

пілотного проекту з монетизації одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» 

протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

15.  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» 

щомісяця 

до 20 числа 

16.  Від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій 

щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки» 

протягом 

кварталу 

 

Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

17.  Від 02.06.2021 № 579 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми «Молодь 

України» на 2021-2025 роки та внесення змін до 

деяких актів Кабінету Міністрів України 

18.  Від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 

2025 року та внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» 

19.  Від 11.03.2022 № 261 «Про затвердження Порядку 

та умов надання компенсації за спожиті комунальні 

послуги під час розміщення внутрішньо 

переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) 

об’єктів державної, комунальної та приватної 

власності у період воєнного стану» 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

20.  Від 20.03.2022 № 326 «Про затвердження Порядку 

визначення шкоди та збитків, завданих Україні 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації» 

департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 
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діяльності; розвитку, 

утримання мережі 

автомобільних доріг 

області, промисловості 

та транспорту; 

комунальної власності, 

земельних, майнових 

відносин, екології та 

природних ресурсів 

21.  Від 20.03.2022 № 328 «Деякі питання забезпечення 

населення продовольчими товарами в умовах 

воєнного стану» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

 

протягом 

кварталу  

  

департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності; комунальної 

власності, земельних, 

майнових відносин, 

екології та природних 

ресурсів  

22.  Від 16.09.2022 № 1037 «Деякі питання здійснення 

спеціального моніторингу погашення 

підприємствами, установами і організаціями 

заборгованості із заробітної плати» 

Департамент 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

23.  Від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію 

експериментального проєкту щодо створення 

сприятливих умов для забезпечення ефективного 

споживання електричної енергії населенням» 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

облдержадміністрації 

24.  Від 13.01.2023 № 28 «Деякі питання оплати праці 

медичних, фармацевтичних працівників та фахівців 

з реабілітації державних та комунальних закладів 

охорони здоров’я» 

 

 

Департамент 

охорони здоров’я 

облдержадміністрації 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

25.  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» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

 

протягом 

кварталу 

Департамент 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

26.  Від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення 

учасників антитерористичної операції та сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції 

земельними ділянками» 

до 

10.04.2023 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

27.  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» 

28.  Від 03.02.2021 № 89-р «Про затвердження плану 

заходів з підготовки передачі до комунальної 

власності цілісних майнових комплексів вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (закладів 

фахової передвищої освіти) державної форми 

власності, що мають статус окремих юридичних 

осіб і видатки на оплату послуг з підготовки 

фахівців у яких здійснюються з обласних бюджетів 

та бюджету м. Києва» 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 

29.  Від 14.04.2021 № 366-р «Про схвалення 

Національної стратегії із створення безбар’єрного 

простору в Україні на період до 2030 року» 

протягом 

кварталу 

 

Департамент 

будівництва, 

енергозбереження, 

архітектури та 

містобудування 

облдержадміністрації 

30.  Від 21.04.2021 № 443-р «Про затвердження 

Національного плану дій з охорони навколишнього 

Департамент 

комунальної власності, 
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природного середовища на період до 2025 року» земельних, майнових 

відносин, екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

31.  Від 12.01.2022 № 41-р «Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з 

питань євроатлантичної інтеграції України на 

період до 2025 року» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

до 

25.06.2023 

Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

32.  Від 24.02.2022 № 179-р «Про організацію 

функціонування єдиної державної системи 

цивільного захисту в умовах воєнного стану» 

протягом 

кварталу  

 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони 

облдержадміністрації 

33.  Від 24.02.2022 № 181-р «Питання запровадження та 

забезпечення здійснення заходів правового режиму 

воєнного стану в Україні»  

структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

її апарату  

34.  Від 29.04.2022 № 327-р «Про затвердження плану 

заходів забезпечення продовольчої безпеки в 

умовах воєнного стану» 

до 

05.04.2023, 

05.05.2023, 

05.06.2023 

департаменти 

облдержадміністрації: 

агропромислового 

розвитку; економічного 

розвитку та 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

35.  Від 09.12.2022 № 1155-р «Про схвалення Стратегії 

комунікації з питань європейської інтеграції 

України на період до 2026 року» 

до 

15.04.2023 

Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

36.  Від 30.12.2022 № 1219-р «Про затвердження плану 

дій органів виконавчої влади з відновлення 

деокупованих територій територіальних громад» 

до 

25.04.2023, 

25.05.2023, 

25.06.2023 

департаменти 

облдержадміністрації: 

з питань цивільного 

захисту та 

територіальної оборони; 

розвитку, утримання 

мережі автомобільних 

доріг області, 
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промисловості та 

транспорту; 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності 

37.  Від 14.02.2023 № 160-р «Про затвердження плану 

заходів до 2024 року щодо реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2021-2026 роки» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

до 

10.04.2023 

Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

38.  Від 24.02.2023 № 174-р «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Національної стратегії 

розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища у новій українській школі на 2023 рік» 

протягом 

кварталу 

департаменти 

облдержадміністрації: 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності; освіти і науки  

Розпорядження голови обласної державної адміністрації: 

39.  Від 01.06.2016 № 309 «Про створення 

Координаційної ради сприяння розвитку 

громадянського суспільства при 

облдержадміністрації» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

протягом 
кварталу 

Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

40.  Від 28.12.2020 № 936 «Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Луганської 

області на 2021-2023 роки» 

до 

20.04.2023 

Департамент 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

41.  Від 15.01.2021 № 8 «Про затвердження Регіональної 

цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки» 

протягом 

кварталу 

Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

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» 



8 
 

1 2 3 4 5 

44.  Від 30.03.2021 № 205 «Про затвердження 

Регіональної цільової програми розвитку та 

підтримки малого і середнього підприємництва на 

2021-2023 роки» 

необхідність оперативного контролю за 

своєчасним виконанням документа 

 

до  

25.04.2023 

Департамент 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності 

облдержадміністрації 

45.  Від 26.03.2022 № 119 «Про встановлення режиму 

надзвичайного стану функціонування 

територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту Луганської області» 

протягом 

кварталу  

 

Департамент з питань 
цивільного захисту та 
територіальної оборони 
облдержадміністрації 

46.  Від 14.04.2022 №132 «Про організацію діяльності 

Сєвєродонецького фахового коледжу культури і 

мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» 

управління культури, 

національностей, релігій 

та туризму 

облдержадміністрації 47.  Від 20.05.2022 № 174 «Про організацію діяльності 

Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки» 

48.  Від 20.05.2022 № 175 «Про організацію роботи 

Луганського обласного краєзнавчого музею» 

49.  Від 27.05.2022 № 189 «Про організацію діяльності 

Луганської обласної філармонії» 

50.  Від 07.06.2022 № 203 «Про організацію діяльності 

Луганського обласного академічного українського 

музично-драматичного театру» 

Проведення комплексних, цільових перевірок діяльності структурних підрозділів обласної та районних держадміністрацій, 

територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів 

місцевого самоврядування, установ та організацій, які відносяться до сфери управління облдержадміністрації 

1.  Внутрішній аудит: 

Луганського обласного академічного українського 

музично-драматичного театру; 

Луганського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

на виконання Стандартів внутрішнього аудиту, 

затверджених наказом Міністерства фінансів 

України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції  

від 14.08.2019), зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957 

травень, 

червень 

управління внутрішнього 

аудиту 

облдержадміністрації 
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2.  Аналіз актів військово-цивільних та військових 

адміністрацій населених пунктів  

на виконання Закону України «Про правовий 

режим воєнного стану» 

 

протягом 

кварталу 

 

управління з питань 

нормативно-правової 

роботи та 

децентралізації 

облдержадміністрації 

ІII. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується облдержадміністрацією або за її участю 

1.  Вшанування роковин Чорнобильської трагедії з метою зміцнення міжнародного 

співробітництва й координації зусиль у справі 

вивчення й мінімізації наслідків чорнобильської 

катастрофи 

26 квітня Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації, 

управління культури, 

національностей, релігій 

та туризму 

облдержадміністрації; 

Державний архів 

Луганської області 

2.  Відзначення Дня прикордонника України на виконання Указу Президента України від 

27.04.2018 № 111/2018 «Про День 

прикордонника України» 

30 квітня 

 

відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами та цивільно-

військового 

співробітництва апарату 

облдержадміністрації 

3.  Проведення соціокультурної програми для молоді з 

інвалідністю «Лицарі та панночки Луганщини» 

на виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 

28.01.2021 № 30 «Про затвердження 

Регіональної цільової програми «Молодь 

Луганщини» на 2021-2025 роки» 

квітень 

 

Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 4.  Урочиста церемонія нагородження переможців 

XIV обласного конкурсу «Молода людина 

Луганщини – 2021» 

5.  Засідання колегії Державного архіву Луганської 

області з порядком денним: «Про стан виконання 

законів України «Про державну службу», «Про 

запобігання корупції» у 2022 році та визначення 

завдань з реалізації пріоритетних напрямів 

державної служби в Державному архіві Луганської 

на виконання Положення про організацію 

роботи архівів, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції України від 27.05.2015 

№ 797/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 28.05.2015 за № 624/27069 

Державний архів 

Луганської області 
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області на 2023 рік»; «Про роботу експертно-

перевірної комісії Держархіву у 2022 році»; «Про 

співпрацю Державного архіву Луганської області із 

засобами масової інформації, громадськістю та стан 

роботи зі зверненнями громадян у 2022 році» 

6.  Відзначення Дня пам’яті та примирення на виконання Закону України «Про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939-1945 років» 

08 травня Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації, 

управління культури, 

національностей, релігій 

та туризму 

облдержадміністрації; 

Державний архів 

Луганської області 

7.  Відзначення 78-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 

на виконання Закону України «Про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939-1945 років» 

09 травня 

 

8.  Вшанування Дня пам’яті жертв політичних репресій на виконання Указу Президента України від 

21.05.2007 № 431/2007 «Про заходи у зв’язку із 

70-ю річницею Великого терору – масових 

політичних репресій 1937-1938 років» 

21 травня 

 

Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації, 

Державний архів 

Луганської області 

9.  Відзначення Всесвітнього дня культурного 
розмаїття в ім’я діалогу та розвитку 

на виконання резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН від 20.12.2002 № 57/249 «Культура і 

розвиток» 

управління культури, 

національностей, релігій 

та туризму 

облдержадміністрації 

10.  Відзначення Дня хіміка з метою мотивації праці, піднесення престижу 

професії, морального та матеріального 

заохочення працівників хімічної та 

нафтохімічної промисловості 

28 травня Департамент розвитку, 

утримання мережі 

автомобільних доріг 

області, промисловості 

та транспорту 

облдержадміністрації 

11.  Проведення обласного етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») 

на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання 
дитячо-юнацького військово-патріотичного 
виховання», від 22.05.2019 № 352-р «Про 

травень 
 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
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затвердження плану заходів з реалізації 
Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)» 

12.  Відзначення Дня останнього дзвоника в закладах 

освіти області 

на виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 24.02.2023 № 174-р «Про 
затвердження плану заходів з реалізації 
Національної стратегії розбудови безпечного і 
здорового освітнього середовища у новій 
українській школі на 2023 рік» 

травень 
 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 
 

13.  Відзначення Міжнародного дня захисту дітей на виконання Указу Президента України від 

12.01.2018 № 5/2018 «Про першочергові заходи  

щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб із 

їх числа» 

01 червня  служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

14.  Відзначення 85-ї річниці утворення Луганської 

області 

на виконання Указу Президента України від 

02.12.1995 № 1116/95 «Про впорядкування 

відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» 

03 червня Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації, 

управління культури, 

національностей, релігій 

та туризму 

облдержадміністрації 

Державний архів 

Луганської області 

15.  Відзначення Дня журналіста на виконання Указу Президента України від 

25.05.1994 № 251/94 «Про День журналіста» 

06 червня Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

16.  Відзначення Дня працівників легкої промисловості з метою мотивації та заохочення працівників 

легкої промисловості, підвищення престижу 

професії 

11 червня Департамент розвитку, 

утримання мережі 

автомобільних доріг 

області, промисловості 

та транспорту 

облдержадміністрації 



12 
 

1 2 3 4 5 

17.  Відзначення Дня медичного працівника на виконання Указу Президента України від 

03.06.1994 № 281/94 «Про День медичного 

працівника», з метою мотивації працівників 

закладів охорони здоров’я, підвищення 

престижу професії 

19 червня Департамент охорони  

здоров’я 

облдержадміністрації 

18.  До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні 

на виконання Указу Президента України від 

17.11.2000 № 1245/2000 «Про День скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні»  

22 червня 

 

Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

19.  Відзначення Дня державної служби на виконання Указу Президента України від 

04.04.2003 № 291/2003 «Про День державної 

служби», з метою мотивації державних 

службовців, підвищення престижу професії 

23 червня Міжрегіональне 

управління 

Національного агентства 

України з питань 

державної служби у 

Донецькій та Луганській 

областях (за згодою), 

відділи апарату 

облдержадміністрації: 

організаційний, по 

роботі з персоналом та 

нагород 

20.  Відзначення 27-ї річниці Конституції України на виконання статті 161 Конституції України, з 

метою утвердження правової держави, 

формування правової культури та громадянської 

свідомості 

28 червня Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації, 

управління 

облдержадміністрації: 

культури, 

національностей, релігій 

та туризму; молоді та 

спорту, Державний архів 

Луганської області 

21.  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, 

протягом 

кварталу 

 

Державний архів 

Луганської області 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

10.04.2013 за № 584/23116 

22.  Засідання Експертно-перевірної комісії Державного 

архіву Луганської області 

на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 08.08.2007 № 1004 «Про проведення 

експертизи цінності документів», 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 

протягом 

кварталу 

 

 

23.  Моніторинг та залучення міжнародних благодійних 

організацій до співпраці з питань забезпечення 

дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, 

житло яких зруйноване, пошкоджене, житловими 

приміщеннями 

на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини» 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

 

24.  Засідання громадської ради при 

облдержадміністрації 

на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» 

Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

 

25.  Засідання Координаційної ради сприяння розвитку 

громадянського суспільства при 

облдержадміністрації 

на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації –керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 01.06.2016 

№ 309 «Про створення Координаційної ради 

сприяння розвитку громадянського суспільства 

при облдержадміністрації» 

26.  Засідання обласної Координаційної ради з питань 

сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку 

та протидії торгівлі людьми 

на виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації від 06.03.2008 № 267 «Про 

створення обласної Координаційної ради з питань 

сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку 

та протидії торгівлі людьми» (зі змінами) 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 
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27.  Онлайн-нарада з питань соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного 

стану 

на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання 

виплати допомоги на проживання внутрішньо 

переміщеним особам»  

протягом 

кварталу 

 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

28.  Онлайн-нарада з питань призначення державних 

соціальних  виплат в умовах воєнного стану 

на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022 № 258 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України щодо деяких питань державної 

соціальної допомоги та пільг» 

29.  Засідання комісії зі списання товарів для 

задоволення нагальних потреб функціонування 

держави в умовах воєнного стану  

на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – начальника обласної 

військової адміністрації від 07.04.2022 № 127 

«Про створення комісії зі списання товарів для 

задоволення нагальних потреб функціонування 

держави в умовах воєнного стану» 

Департамент 

комунальної власності, 

земельних, майнових 

відносин, екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

30.  Забезпечення участі спортсменів області у 

спортивних заходах різних рівнів та навчально-

тренувальних зборах з підготовки до участі у 

всеукраїнських спортивних заходах  

на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – 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» 

Управління молоді та 

спорту 

облдержадміністрації 

31.  Засідання обласного координаційного штабу з 

питань деокупованих територій Луганської області 

на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – начальника обласної 

військової адміністрації від 15.09.2022 № 336 

«Про створення обласного координаційного 

центр з питань деокупованих територій 

Луганської області» 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони 

облдержадміністрації 

32.  Засідання обласної спеціальної комісії з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на території 

Луганської області 

на виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації від 29.01.2015 № 17 «Про 

створення обласної спеціальної комісії з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

території Луганської області»  
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33.  Засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 14.09.2015 

№ 404 «Про регіональну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій» (зі змінами) 

протягом 

кварталу 

 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони 

облдержадміністрації 

34.  Засідання обласної евакуаційної комісії  на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 30.10.2015 

№ 525 «Про затвердження Положення про 

обласну евакуаційну комісію» 

35.  Засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації  

на виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 25.03.2020 

№ 243 «Про встановлення режиму надзвичайної 

ситуації» 

IV. Надання методичної допомоги райдержадміністраціям, виконавчим органам 

місцевого самоврядування з організації їх роботи (навчання, проведення семінарів) 

Надання методичної допомоги 

1.  Щодо дотримання вимог антикорупційного 

законодавства у структурних підрозділах 

облдержадміністрації та її апарату щодо 

застосування положень Закону України «Про 

запобігання корупції» стосовно корупційних та 

пов’язаних з корупцією правопорушень, 

відповідальності за їх вчинення 

на виконання  Закону України «Про запобігання 

корупції», розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 15.06.2021 

№ 409 «Про затвердження Антикорупційної 

програми Луганської обласної державної 

адміністрації на 2021-2023 роки»  

травень відділ з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

облдержадміністрації  

2.  Щодо організації надання соціальних послуг 

особам, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

на виконання Закону України «Про соціальні 

послуги», Указу Президента України від 

29.01.2021 № 30/2021 «Про деякі заходи щодо 

забезпечення права громадян на якісні та 

безпечні соціальні послуги»  

протягом 

кварталу 

 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 
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3.  Щодо запобігання і протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків 

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» 

протягом 

кварталу 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

4.  Щодо методично-організаційної підтримки 

підприємств аграрного сектору області з питань 

збереження виробничого потенціалу та можливості 

тимчасового переміщення до західного регіону  

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» 

Департамент 

агропромислового 

розвитку 

облдержадміністрації  

5.  Надання методичної допомоги 

сільгосппідприємствам щодо процедури фіксації 

зруйнованих або пошкоджених об’єктів аграрної 

сфери та перспективи відшкодування збитків 

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» 

6.  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» 

Департамент 

будівництва, 

енергозбереження, 

архітектури та 

містобудування 

облдержадміністрації 
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7.  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» 

протягом 

кварталу 

 

Департамент 

будівництва, 

енергозбереження, 

архітектури та 

містобудування 

облдержадміністрації 

8.  Щодо забезпечення Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва на території 

Луганської області у рамках створення Єдиного 

державного реєстру адрес і Реєстру будівель та 

споруд 

на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.06.2021 № 681 «Деякі питання 

забезпечення функціонування Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва» 

9.  Щодо підключення та поновлення роботи в Єдиній 

інформаційно-аналітичній системі «Діти» 

на виконання Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації 

10.  Щодо правових питань реалізації повноважень 

військово-цивільних та військових адміністрацій 

населених пунктів  

на виконання законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про військово-

цивільні адміністрації», «Про правовий режим 

воєнного стану» 

управління з питань 

нормативно-правової 

роботи та 

децентралізації 

облдержадміністрації 

11.  Щодо дотримання органами місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади 

вимог чинного законодавства у сфері цивільного 

захисту 

на виконання Кодексу цивільного захисту 

України 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони 

облдержадміністрації 

12.  Щодо організації роботи структурних підрозділів 

райдержадміністрацій та органів місцевого 

самоврядування з питань молоді та спорту 

в умовах воєнного стану 

на виконання розпорядження 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 




