
 

 

                                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                          Заступник голови 

                          облдержадміністрації 

 

                           ________ О. ЛІШИК 

                          «__»__________2019 р.  
ПЛАН РОБОТИ 

управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації 

з 07.01.2019 до 13.01.2019 року 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

І. Контрольна діяльність 

1. Моніторинг стану виконання Розпорядження КМУ № 8-р від 11.01.2017 року «Про затвердження плану заходів, 

спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та 

Луганської областей, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» 

протягом 

тижня 

Торба А.В.  

Чертков Р.М. 

2. Моніторинг стану додержання вимог Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та релігійними організаціями 

протягом 

тижня 

Грановська Л.Г. 

2. Доручення Кабінету Міністрів України від 05.12.2017 № 48220/1/1-17, наданого до листа Міністерства культури 

України від 28.11.2017 № 2167/18/10-17, щодо стану виконання Плану заходів з реалізації положень Комюніке     

8-го засідання Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького 

походження, які проживають в Україні.   

протягом 

тижня 

Грановська Л.Г. 

3. Доручення голови ОДА від 23.11.2015 р. до листа Генеральної прокуратури України від 18.11.2015 р. № 10/4/2-

4091-14-64 про надання інформації щодо об’єктів нерухомого майна пошкоджених в результаті збройного 

конфлікту за період з 01.04.2014 по 01.12.2015 

протягом 

тижня 

Чертков Р.М. 

4. Доручення голови ОДА, викладених у листі від 25.04.2016 № 1/11-1967 стосовно надання інформації про 

позитивні рішення, події, факти, пов’язані з обласною владою щодо соціально-економічного розвитку Луганської 

області  

щочетверга Чертков Р.М. 

5. Моніторинг виконання в обласних закладах культури заходів Плану першочергових заходів з профілактики 

травматизму невиробничого характеру у Луганській області на 2018 рік 

протягом 

тижня 

Чертков Р.М. 

6. Моніторинг ходу виконання заходів з підготовки до опалювального періоду 2018/19 року  протягом 

тижня 

Чертков Р.М. 

7. Моніторинг ходу виконання Регіональної програми розвитку української мови, культури та національної 

свідомості громадян України на території Луганської області на 2016-2018 роки (затверджена розпорядженням 

голови ОДА - керівника ВЦА від 21.12.2015 № 636) 

протягом 

тижня 

Торба А.В. 

Грановська Л.Г. 

 

8 Моніторинг ходу реалізації проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного та протягом Чертков Р.М. 
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місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги, приватного капіталу та інших джерел фінансування у 2017 

році на виконання повноважень, наданих ст. 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 4 

Закону України «Про військово – цивільні адміністрації». 

тижня 

9. Моніторинг фактів порушень Російською Федерацією прав фізичних та юридичних осіб на непідконтрольній 

українській владі території Луганської області (на виконання вимог листа Міністерства культури України від 

18.03.2016 № 271/18/16) 

протягом 

тижня 

Грановська Л.Г. 

ІІ. Основні організаційно-масові заходи за участі керівництва облдержадміністрації 

 

ІІІ. Взаємодія з райдержадміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування 

1 Моніторинг діяльності обласних закладів культури і управлінь/відділів культури міськрад та 

райдержадміністрацій на підконтрольній українській владі території області 

протягом 

тижня 

Чертков Р.М. 

 

2 Поновлення бази контактних даних керівників та адрес місцезнаходження місцевих релігійних громад та 

організацій, статути (положення) яких зареєстровані на підконтрольній українській владі території Луганської 

області  

протягом 

тижня 

Грановська Л.Г. 

 

ІV. Взаємодія із структурними підрозділами ОДА, територіальними підрозділами міністерств, інших ЦОВВ 

V. Інформаційно-аналітична робота 

1. Проведення поточного моніторингу контрольних документів з основної діяльності (управління та обласних 

закладів культури)  

протягом 

тижня 

Старовойтова В.В. 

2. Підготовка пропозицій до тижневого плану роботи управління 09 січня Виборний В.Ю. 

3 Наповнення сторінок управління сайту облдержадміністрації та мережі Фейсбук протягом 

тижня 

Провоторова М.В. 

4. Опрацювання матеріалів, що надійшли до управління через ЦНАП у м. Сєвєродонецьку з питань реєстрації 

статутів (положень) релігійних організацій та змін до статутів (положень) про діяльність останніх.  

протягом 

тижня 

Грановська Л.Г. 

5. Проведення моніторингу фінансових витрат здійснених обласними закладами культури протягом 

тижня 

Скороход А.П. 

 

6. На запит правоохоронних органів підготовка інформаційних матеріалів щодо окремих аспектів поточної 

діяльності громадських організацій національних меншин та релігійних організацій віруючих на підконтрольній 

українській владі території Луганської області 

протягом 

тижня 

Грановська Л.Г. 

 

7. Організація роботи щодо розгляду звернень (скарг) громадян з питань діяльності установ та закладів культури 

області, охорони культурної спадщини, державно-церковних та міжнаціональних відносин 

протягом 

тижня 

Виборний В.Ю. 

Грановська Л.Г., 

Румега Л.А. 

Торба А.В. 

VІ. Інші види діяльності, що не передбачені вимогами розділів І - V 

1 Інтернет – виставка дитячих робіт клубних формувань закладів культури «Різдвяна зірочка» присвяченої 

новорічним та різдвяним святам 

Сторінка ЛОЦНТ у соціальних мережах  Facebook, Твіттер, Google+ 

протягом 

тижня 

Сидорчук В.П. 

Дячук І.І. 

2 Екскурсійне обслуговування постійно діючими виставками: «Старобільськ – повітове місто», «Природа нашого 

краю». 

протягом 

тижня 

Кравцова Н.О. 

Мілованова О.В. 
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АДРЕСА: м. Старобільськ, вул. Гімназична, 53, приміщення Луганського обласного краєзнавчого музею 

3 Виставка «Україна. Кордон. АТО» литовської художниці та волонтерки Беати Куркуль. 

АДРЕСА: м. Старобільськ, вул. Гімназична, 53, приміщення Луганського обласного краєзнавчого музею 

протягом 

тижня 

Кравцова Н.О. 

Мілованова О.В. 

4 Виставка «Від Миколая до Водохреща 

АДРЕСА: м. Старобільськ, вул. Гімназична, 53, приміщення Луганського обласного краєзнавчого музею 

протягом 

тижня 

Кравцова Н.О. 

Мілованова О.В. 

5. Виставка «Пам’ятаємо…» до річниці подій до Дня Гідності та Свободи.  

АДРЕСА: м. Старобільськ, вул. Гімназична, 53, приміщення Луганського обласного краєзнавчого музею 

протягом 

тижня 

Кравцова Н.О. 

Мілованова О.В. 

1. 6 «Різдвяне ворожіння. Поринь у новорічний настрій разом з книгою» - книжкова виставка- 

АДРЕСА: м. Старобільськ, площа Базарна, 32 а, приміщення Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Горького 

до 08 січня Румега Л.А.. 

Моісєєва С.А. 

2. 7 Заняття в клубі з програмування Code Club 

АДРЕСА: м. Старобільськ, площа Базарна, 32 а, приміщення Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Горького 

08; 10 січня 

16.30 

Румега Л.А.. 

Моісєєва С.А. 

3. 8 Проект LOFT – освітньо-психологічні зустрічі з дітьми (ігрові заняття з психологом, майстер-класи від 

волонтерів «Червоного Хреста») 

АДРЕСА: м. Старобільськ, площа Базарна, 32 а, приміщення Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Горького 

09; 11 січня 

17.00 

Румега Л.А.. 

Моісєєва С.А. 

4. 9 Показ вистави «За двома зайцями»  Луганського обласного академічного українського музично-драматичного 

театру 

АДРЕСА: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 21 

11 січня 

18:00 

Румега Л.А. 

Дорофєєв С.В. 

5. 10 Показ вистави  «Веселий дух»  Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру 

АДРЕСА: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 21 

12 січня; 

18:00 

Румега Л.А. 

Дорофєєв С.В. 

6. 11 «Одна єдина соборна Україна» – книжкова виставка 

(до Дня Соборності України) 

АДРЕСА: м. Старобільськ, площа Базарна, 32 а, приміщення Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Горького 

10 січня 

9:00 

Румега Л.А.. 

Моісєєва С.А. 

7. 12 «Кольори веселки»:  цикл освітньо-пізнавальних консультацій для дітей 

АДРЕСА: м. Старобільськ, площа Базарна, 32 а, приміщення Луганської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М. Горького 

12 січня 

15:00 

Румега Л.А.. 

Моісєєва С.А. 

13 2–ТП (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря за 2016 рік»; протягом 

тижня 

Чертков Р.М. 

14 13-НК (річна) «Звіт про діяльність цирку» (адміністративні дані»; протягом 

тижня 

Чертков Р.М. 

15 К2-РВК (річна) «Звіт про діяльність демонстратора фільмів» протягом 

тижня 

Торба А.В. 

Железовська Л.А. 

16 №1 «Звіт про мережу церков і релігійних організацій» протягом 

тижня 

Козенко О.М. 
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17 №2 «Звіт про забезпеченість церков і релігійних організацій культовими будівлями та приміщеннями, 

пристосованими під молитовні» 

протягом 

тижня 

Козенко О.М. 

 

18 №3 «Звіт про порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації» протягом 

тижня 

Козенко О.М. 

 

19 №4 «Дані про громадянство та кількість іноземців, які були запрошені в Україну релігійними організаціями для 

богослужбової та канонічної діяльності (станом на 1 січня 2019 року) 

протягом 

тижня 

Козенко О.М. 

 

20 №5 «Дані про мету в’їзду та кількість іноземців, які були запрошені в Україну релігійними організаціями для 

богослужбової та канонічної діяльності (станом на 1 січня 2019 року) 

протягом 

тижня 

Козенко О.М. 

 

21 №6 «Дані про конфесійний склад та кількість іноземців, які були запрошені в Україну релігійними організаціями 

для богослужбової та канонічної діяльності (станом на 1 січня 2019 року) 

протягом 

тижня 

Козенко О.М. 

 

22 Зведена річна та бюджетна звітність за 2018 рік протягом 

тижня 

Коломак І.Г. 

23 Річна фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету за 2018 рік протягом 

тижня 

Шевченко О.М. 

24 Річна фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та одержувачами коштів обласного бюджету за 2018 рік протягом 

тижня. 

Шевченко О.М. 

 

 

 

 

Начальник управління культури, 

національностей та релігій  

Луганської облдержадміністрації                              А. АДАМЧУК 

 


