
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури,
національностей, релігій та 
туризму Луганської обласної

державної адміністрації

_____ грудня 2020 р. № ____-СЄВ

ПЛАН

роботи управління культури, національностей, релігій та туризму
Луганської обласної державної адміністрації на 2021 рік

№ з/п Заходи
Термін 

виконання
Відповідальний

1. ВНЕСЕННЯ НА РОЗГЛЯД
1.1 Колегії облдержадміністрації

1.2 Апаратні наради голови облдержадміністрації

1.2.1 Розбудова туристичного потенціалу громади, як складова сталого 
економічного розвитку ОТГ

ІІ квартал Адамчук А.О.
Петрова П.Б.

1.2.2. Про забезпечення населення доступними культурними послугами 
відповідно до мінімальних стандартів

Адамчук А.О.
Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.3 Колегій управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації

1.3.1 Підсумкова колегія

1.3.1.1 Про підсумки роботи сфери культури області за 2020 рік та 
пріоритетні напрямки розвитку на 2021 рік

лютий Адамчук А.О.
працівники 
Управління,
керівники

обласних закладів 
культури

1.3.1.2 Про розроблення проєкту Регіональної цільової комплексної 
програми розвитку сфери культури на 2022-2027 роки  із 
врахуванням сучасних викликів (структура, мета, завдання, 
заходи та джерела фінансування)

Адамчук А.О.

1.3.1.3 Про нагородження Бережна А.С.
1.3.2 Поточна квартальна колегія ІІ квартал

1.3.2.1 Про шляхи реалізації державної політики у сфері культури на 
території Луганської області в умовах децентралізації із 
врахуванням нового адміністративно-територіального устрою та 
карантинних обмежень

(юридичний аспект)

Фоменко Д.О.

1.3.2.2 Робота мистецьких шкіл Луганської області в умовах 
реформування мистецької освіти

Железовська Л.А.

1.3.2.3 Про основні стратегічні напрямки розбудови галузі туризму в 
Луганській області (аналіз поточного стану, партнерство, 
перспективи розвитку)

Петрова П.Б.
Невениця О.І.

1.3.2.4 Про виконання рішень колегій за 2020 рік Кравцова Н.О.

1.3.2.5 Про підтвердження та присвоєння звання «народний», 

«зразковий» аматорським колективам

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.3.2.6 Про нагородження Бережна А.С.
1.3.3 Поточна квартальна колегія

ІІІ квартал

1.3.3.1 Про хід реалізації Регіональної цільової комплексної програми 
розвитку сфери культури на 2019-2021 роки

Виборний В.Ю.
Козенко О.М.
Румега Л.А.
Коломак І.Г. 

керівники

обласних закладів 
культури

1.3.3.2 Про хід реалізації Регіональної цільової програми розвитку 
клубних закладів у сільській місцевості на 2019-2021 роки

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.3.3.3 Культурно-рекреаційні потреби та культурне споживання регіону Бєсєда О.В.
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1.3.3.4 Про нагородження Бережна А.С.
1.3.4 Поточна квартальна колегія ІV квартал

1.3.4.1 Про хід реалізації проєктів, які реалізуються за рахунок 
фінансової підтримки Українського культурного фонду в музейній 
сфері області в 2021 році (мета, досягнення)

Мілованова О.В.
Верескун Г.Я.

1.3.4.2 Про особливості проходження навчального процесу в ОКЗ 
«Сєвєродонецький коледж культури та мистецтв імені Сергія 
Прокоф’єва» (виклики, досвід, перспективи)

Яворська М.В.

1.3.4.3 Про досвід впровадження іноваційних форм роботи в бібліотечній 
сфері області (цільова аудиторія, результативність)

Моісєєва С.А.

1.3.4.4 Про результати проведення організаційно-методичної роботи у 
містах і районах області

Дячук І.І.

1.3.4.5 Впровадження мінімальних стандартів забезпечення громадян 
культурними послугами в Луганській області

Бєсєда О.В.

1.3.4.6 Про підтвердження та присвоєння звання «народний», 

«зразковий» аматорським колективам

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.3.4.7 Про нагородження Бережна А.С.
1.4 На нараду начальника Управління культури, національностей, релігій та туризму  Луганської 

облдержадміністрації

1.4.1 Про підготовку та проведення Всеукраїнського фестивалю 
театрального мистецтва «СвітОгляд»

березень-
жовтень

Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

1.4.2 Про реалізацію Конвенції про охорону нематеріальної культурної 
спадщини в Луганській області у 2020 році.

лютий Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.4.3 Про підготовку та проведення обласного огляду-конкурсу 
майстрів мистецтв та аматорів народної творчості Луганської 
області «Луганщина –світанок України»

березень

червень

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.4.4 Про підготовку та проведення фестивалю української народної 
іграшки та гри

червень

липень

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.4.5 Про підготовку та проведення урочистих заходів з відзначення

- Дня Державного Прапора України

- 30-ї річниці незалежності України.

липень

серпень

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.4.6 Про підготовку та проведення обласного відкритого 
рок-фестивалю «Зі Сходу до Заходу»

липень 
серпень

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.4.7 Про підготовку та проведення Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу народної творчості аматорських колективів 
та виконавців «Слобожанський Спас»

травень 
серпень

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.4.8 Про проведення обласного фестивалю національно-етнічних 
культур «Сузір’я злагоди»

серпень 
вересень

Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

Дячук І.І.
1.4.9 Про підготовку та проведення відкритого обласного 

етно-фестивалю «Стежками Лемківщини»

липень
вересень

Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

Дячук І.І.
1.4.10 Про організацію та проведення роботи щодо підтвердження та 

присвоєння звання «народний», «зразковий» аматорським 
колективам

щоквартально Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

1.4.11 Про нагородження щоквартально Бережна А.С.
2. ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ З ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СВЯТ, ЮВІЛЕЙНИХ 

ТА ПАМ’ЯТНИХ ДАТ, ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ УПРАВЛІННЯМ, ТА ЗА ЙОГО 
УЧАСТЮ

2.1 Відзначення Дня Соборності України 22 січня Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

2.2 Проведенн я   заході в   д о   Дн я   вшануванн я   учасникі в   бойови х   ді й   н а  
території інших держав

15 лютого Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
Моісєєва С.А.

2.3 Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 20 лютого Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

2.4 Заходи до Міжнародного жіночого дня 08 березня Адамчук А.О.
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Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

2.5 Відзначення 207-ї річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка 09 березня Адамчук А.О.
Румега Л.А.

Железовська Л.А.
Шаповалов І.В.
Моісєєва С.А.

2.6 Відзначення Міжнародного дня театру 27 березня Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

2.7 Проведення заходів до Міжнародного дня визволення в’язнів 
фашистських концтаборів

11 квітня Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
Моісєєва С.А.

2.8 Проведення заходів до Міжнародного дня пам’яток і визначних 
місць

18 квітня Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

Моісєєва С.А.
2.9 Заходи до 35-х роковин Чорнобильської трагедії 26 квітня Румега Л.А.

Кравцова Н.О.
Железовська Л.А.
Мілованова О.В.

Моісєєва С.А.
2.10 Відзначення Дня пам’яті та примирення 08 травня Адамчук А.О.

Румега Л.А.
Железовська Л.А.
Шаповалов І.В.

Дячук І.І.
Мілованова О.В.

Моісєєва С.А.
2.11 Відзначення 76 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні
09 травня Адамчук А.О.

Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
Моісєєва С.А.

2.12 Проведення заходів до Дня пам’яті жертв політичних репресій 17 травня Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
Моісєєва С.А.

2.13 Відзначення Міжнародного дня музеїв 18 травня Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

2.14 Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей 01 червня Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
Моісєєва С.А.

2.15 Відзначення 83-ї річниці утворення Луганської області 03 червня Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культур

2.16 Проведення заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні

22 червня Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

2.17 Святкові заходи до 25-ї річниці Конституції України 28 червня Адамчук А.О.
керівники

обласних закладів 
культури

2.18 Відзначення 31-ї річниці прийняття Декларації про державний 
суверенітет України

16 липня Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
Моісєєва С.А.

2.19 Відзначення Дня Державного Прапора України 23 серпня Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники
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обласних закладів
культури

2.20 Відзначення 30-ї річниці незалежності України 24 серпня Адамчук А.О.
Румега Л.А. 
керівники

обласних закладів 
культури

2.21 Відзначення 76-ї річниці завершення Другої світової війни 02 вересня Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
Моісєєва С.А.

2.22 Відзначення 78-ї річниці визволення Луганської області від 
фашистських загарбників

04 вересня Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
Моісєєва С.А.

2.23 Д е н ь   у к р а ї н с ь к о г о   к і н о 
«Тиждень українського кіно». Творчі зустрічі з видатними 
кіномитцями України

16 вересня Торба А.В.
Железовська Л.А.

2.24 Відзначення Дня партизанської слави 22 вересень Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

Моісєєва С.А.
2.25 Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересень Румега Л.А.

Моісєєва С.А.
2.26 Відзначення  Всесвітнього дня туризму 27 вересня Петрова П.Б.

Скоморох К.В.
2.27 Відзначення Міжнародного дня музики 01 жовтня Румега Л.А. 

Шаповалов І.В.
Яворська М.В.

2.28 Відзначення Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого 
віку

01 жовтня Румега Л.А. 
Кравцова Н.О.
Моісєєва С.А. 

Мілованова О.В.
2.29 Відзначення Дня художника України 13 жовтня Торба А.В.

Железовська Л.А.
2.30 Відзначення Дня захисника України та Дня Українського козацтва 14 жовтня Адамчук А.О.

Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

2.31 Проведення заходів до 77-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників

28 жовтня Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

2.32 Відзначення Дня української писемності та мови 09 листопада Румега Л.А.
Моісєєва С.А. 

2.33 Проведення заходів до Дня працівників культури та майстрів 
народного мистецтва

09 листопада Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

2.34 Відзначення Дня Гідності та Свободи 21 листопада Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

2.35 Проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів 28 листопада Козенко О.М.
Румега Л.А.

Дячук І.І.
Моісєєва С.А. 

Мілованова О.В.
2.36 Святкування Дня Збройних сил України 06 грудня Адамчук А.О.

Румега Л.А.
керівники
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обласних закладів

культури

2.37 Проведення заходів до Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

14 грудня Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

Железовська Л.А.
Мілованова О.В.

Моісєєва С.А.
2.38 Проведення комплексу заходів з відзначення дня Святого Миколая 

Чудотворця, новорічних та різдвяних свят

17-31 грудня Адамчук А.О.
Румега Л.А.
керівники

обласних закладів 
культури

3. МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ, ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА РЕАЛІЗАЦІЮ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ, 
МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ УГОД. ФЕСТИВАЛІ, ОГЛЯДИ-КОНКУРСИ

3.1 Святкування новорічних та різдвяних свят 01-19 січня Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

3.2 Обласний етап XVI Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» на тему «Ідея соборності 
України: творчість Т. Шевченка; народ, суспільство, держава, 
родина. Минуле, сучасне, майбутнє»

30 січня Торба А.В.
Железовська Л.А.

3.3 Обласний конкурс художньої творчості з академічного живопису 
«Чарівна акварель» серед учнів художніх шкіл і художніх 
відділень шкіл мистецтв

30 січня Торба А.В.
Железовська Л.А.

3.4 Проведення обласного конкурсу інноваційних проектів щодо 
взаємодії з громадою села сільських будинків культури

січень –
березень

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

3.5 Обласний конкурс художньої творчості з академічного рисунку 
учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв  «Срібний 
олівець»

13 лютого Торба А.В.
Железовська Л.А

3.6 Обласний конкурс художньої творчості з академічного рисунку 
учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв  
живописна композиція на тему: «Співочий всесвіт» за музичними 
творами для дітей і юнацтва викладача-методиста Наталії 
Пасічник

13 лютого Торба А.В.
Железовська Л.А

3.7 Звітний концерт відділу оркестрових духових та ударних 
інструментів

18 лютого Торба А.В.
Яворська М.В.

3.8 Презентація нової банерної виставки
«Хроніка подій Майдану»
(до Дня Героїв Небесної Сотні)

20 лютого Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

3.9 Обласна виставка-конкурс художньої творчості викладачів 
художніх шкіл та художніх відділень шкіл мистецтв на тему: 
«Поезія міського або сільського пейзажу». (Категорії: живопис, 
графіка, декоративне мистецтво)

27 лютого Торба А.В.
Железовська Л.А

3.10 Обласна олімпіада з історії мистецтв серед учнів художніх шкіл і 
художніх відділень шкіл мистецтв на тему «Сучасне мистецтво 
України»

27 лютого Торба А.В.
Железовська Л.А

3.11 Захід з нагоди відзначення Міжнародного Дня рідної мови лютий Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

Дячук І.І.
3.12 Концерт «Територія джазу» 18 березня Торба А.В.

Яворська М.В.
3.13 Обласна музично-теоретична олімпіада серед учнів дитячих 

музичних шкіл і шкіл мистецтв.
20 березня Торба А.В.

Железовська Л.А
3.14 Урочиста церемонія нагородження переможців обласних художніх 

конкурсів, підсумкова виставка художніх робіт «Чарівний світ 
мистецтва»

27 березня Торба А.В.
Железовська Л.А

3.15 Обласний огляд-конкурс з хореографічної майстерності серед 
учнів шкіл естетичного виховання

березень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.16 Захід з нагоди відзначення Міжнародного Дня боротьби за 
ліквідацію расової дискримінації

березень Козенко О.М.
Грановська Л.Г. 

Дячук І.І.
3.17 Обласний огляд-конкурс індивідуальної виконавської 

майстерності «Мистецтво і діти» серед учнів шкіл естетичного 
виховання

27 березень Торба А.В.
Железовська Л.А

Яворська М.В
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3.18 Проведення обласного огляду-конкурсу майстрів мистецтв та 
аматорів народної творчості Луганської області «Луганщина 
–світанок України»

квітень-
червень

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

3.19 Звітний концерт відділу народних інструментів 01 квітня Торба А.В.
Яворська М.В

3.20 Звітний концерт відділів фортепіано та оркестрових струнних 
інструментів

08 квітня Торба А.В.
Яворська М.В

3.21 Обласний огляд-конкурс вокальних ансамблів і хорових 
колективів серед учнів шкіл естетичного виховання (номінація: 
вокальні ансамблі)

квітень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.22 Обласний огляд-конкурс  ансамблів і оркестрів народних 
інструментів серед  учнів шкіл естетичного виховання

квітень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.23 Звітний концерт відділу естрадного співу 15 квітня Торба А.В.
Яворська М.В

3.24 Обласний відкритий конкурс піаністів «Прокоф’євські ігри» 22-23 квітня Торба А.В.
Яворська М.В

3.25 Закриття концертного сезону 20 травня Торба А.В.
Яворська М.В

3.26 Великодній концерт 06 травня Торба А.В.
Яворська М.В

3.27 Обласна культурно-мистецька акція «Барви Land» травень-
вересень

Торба А.В.
Железовська Л.А

3.28 Урочиста церемонія нагородження та Гала-концерт переможців 
обласних музичних конкурсів «Чарівний світ мистецтва»

травень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.29 Захід з нагоди відзначення Всесвітнього Дня культурного 
розмаїття в ім’я діалогу та розвитку

травень Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

Дячук І.І.
3.30 Презентація нової банерної виставки «Луганщина космічна»

(до 83 річниці Луганської області)
03 червня Кравцова Н.О.

Мілованова О.В.
3.31 Фестиваль української народної іграшки та гри червень-

липень
Адамчук А.О.

керівники
обласних закладів 

культури

3.32 Виставка-ярмарок «Україна – очима митців» серпень Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

3.33 Презентація нової банерної виставки «Люди твої, Луганщино!» 
(Частина 2)
(до Дня Незалежності України) 

24 серпня Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

3.34 Організація та проведення Всеукраїнського фестивалю 
театрального мистецтва «СвітОгляд»

вересень-
жовтень

Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

3.35 Проведення обласного фестивалю національно-етнічних культур 
«Сузір’я злагоди»

вересень Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

Дячук І.І.
3.36 Обласний пленер-виставка молодих художників «Мальовнича 

Луганщина»
вересень Торба А.В.

Железовська Л.А
3.37 Заходи з розвитку і популяризації української кінематографії: 

проведення «Тижня українського кіно»

творчі зустрічі з видатними кіномитцями України

вересень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.38 Обласне культурно-мистецьке свято «Чумацький шлях» ІІІ квартал Румега Л.А.
Железовська Л.А

3.39 Відкриття концертного сезону. Концерт до Міжнародного дня 
музики

1 жовтня Торба А.В.
Яворська М.В

3.40 Семінар-практикум для педагогічних працівників мистецьких 
закладів «Мистецтво ХХІ століття: проблеми педагогіки та 
виконавства»

27 жовтня Торба А.В.
Яворська М.В

3.41 Інтернет-виставка дитячих робіт клубних формувань закладів 
культури області «Ми сила твоя, Україно!» до Дня захисника 
України

жовтень Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

3.42 Обласний відкритий фестиваль-конкурс української музики 
«MuzArt-країна»

20 листопада Торба А.В.
Яворська М.В

3.43 Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське 
музикознавство, музична педагогіка і виконавство у 
загальноєвропейському контексті»

11 грудня Торба А.В.
Яворська М.В.

3.44 Підготовка до друку брошури «Луганський відбиток в історії листопад Кравцова Н.О.
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Української революції (1917-1921 рр.)» 
(за результатами реалізації 
Всеукраїнського науково-просвітницького, 
історико-краєзнавчого проєкту «Місця пам'яті 
Української революції 1917-1921 років»)

Мілованова О.В.

3.45 Звітна конференція «Українська революція в долях наших 
земляків»
(за результатами реалізації 
Всеукраїнського науково-просвітницького, 
історико-краєзнавчого проєкту «Місця пам'яті 
Української революції 1917-1921 років»)

листопад Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

3.46 Обласний конкурс читців «Наша дума, наша пісня…» 18 грудня Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

3.47 Обласний огляд-конкурс ансамблів серед викладачів шкіл 
естетичного виховання

грудень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.48 Обласний конкурс концертмейстерської майстерності

серед викладачів шкіл естетичного виховання

грудень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.50 Обласний конкурс соціального плакату «Україна, в якій я хочу 
жити»

грудень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.51 Обласна культурно-мистецька акція «Сяйво таланту» до Дня 
Святого Миколая

грудень Торба А.В.
Железовська Л.А

3.52 Банерна виставка «Гірчить Чорнобиль крізь роки»
(в рамках вшанування 35-х роковин Чорнобильської трагедії)

26 квітня Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

3.53 Виставка «Історія грошей»
до 25-ї річниці Конституції України

28 червня Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

3.54 Розробка  та презентація банерної виставки «Творці новітньої 
історії Луганщини».
(до Дня Незалежності України) 

24 серпня Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

3.55 Проведення пересувної фотовиставки, присвяченої 
туристично-привабливим місцям Луганщини

протягом року Петрова П.Б.
Скоморох К.В.

3.56 Засідання
- регіональної Консультативно-координаційної Ради з питань 
сприяння діяльності релігійних організацій;
- Ради з питань етнонаціональної політики при обласній 
державній адміністрації

протягом року Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

3.57 «Інформаційно-медійний щит»: цикл тренінгів з медійної та 
інформаційної грамотності на актуальні тематики

протягом року Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

3.58 Координація діяльності публічних бібліотек регіону щодо участі в 
Державній програмі поповнення фондів публічних бібліотек 
(написання заявок, отримання грантів)

протягом року Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

3.59 Цифрова грамотність для громад: навчання мешканців регіону на 
базі публічних бібліотек-хабів цифрової освіти (у межах 
національного освітнього проєкту «Дія. Цифрова освіта»)

протягом року Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

3.60 Мовознавчі ласощі: освітній проєкт з просування української 
мови, як державної: тренінг з нового правопису, організація 
розмовних клубів на базі публічних бібліотек регіону

протягом року Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

3.61 Гастрольні музичні виступи ансамблю пісні і танцю «Радани»  та 
естрадного ансамблю пісні і танцю «БеZМеЖ» на території Луганської 
області

протягом року
Румега Л.А.

Шаповалов І.В.

3.62 Гастрольні театральні виступи на території Луганської області протягом року Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

4. ЗАХОДИ З ВІДНАЧЕННЯ ЮВІЛЕЙНИХ ДАТ
4.1 Організація та проведення святкового заходу, присвяченого 

80-річному ювілею Луганського обласного академічного 
українського музично-драматичного театру «80 сезонів»

березень-
липень

Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

5. МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ КУЛЬТУРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
5.1 Обласний відкритий конкурс юних концертмейстерів 

"Концертмейстер – DEBUT"
25 квітня Торба А.В.

Яворська М.В
5.2 Участь у Міжнародному форумі молодих бібліотекарів квітень Румега Л.А.

Моісєєва С.А.
5.3 Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференція 

«Бібліотека і книга в контексті часу»
квітень Румега Л.А.

Моісєєва С.А.
5.4 Обласний відкритий конкурс сольного академічного вокалу 

«Пісенне джерело»
квітень Торба А.В.

Железовська Л.А
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5.5 Щорічний відкритий обласний фестиваль «Луганщина – це 
Україна!»

червень Адамчук А.О.
керівники

обласних закладів 
культури

5.6 Всеукраїнський кінофестиваль національного виробника 
«Відкрита Ніч»

червень Торба А.В.
Железовська Л.А

5.7 Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості 
аматорських колективів та виконавців «Слобожанський Спас»

серпень Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

5.8 Бібліотека – інтермедіальна платформа сучасності: 
науково-практична Конференція (до Всеукраїнського Дня 
бібліотек)

вересень Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

5.9 Участь бібліотекарів Луганської області у XII Львівському 
міжнародному бібліотечному форумі

вересень Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

5.10 Проведення відкритого обласного етно-фестивалю «Стежками 
Лемківщини»

вересень Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

Дячук І.І.
5.11 Обласний відкритий рок-фестиваль «Від Сходу до Заходу» вересень Бєсєда О.В.

Дячук І.І.
5.12 Обласний відкритий фестиваль-конкурс  патріотичної пісні жовтень Торба А.В.

Железовська Л.А

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

28 листопада Торба А.В.
Яворська М.В

5.14 Обласний захід з нагоди відзначення Дня поминання польських 
офіцерів

листопад Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

Дячук І.І.
5.15 Відкритий фестиваль нової української пісні листопад Торба А.В.

Железовська Л.А
5.16 Участь публічних бібліотек регіону у міжнародному проєкті з 

українською діаспорою в Польщі «Ми – українці. Я і ти»

протягом року Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

5.17 Участь у театральних фестивалях України та Європи протягом року Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

5.18 Постановка театральних вистав за творами українських 
драматургів із запрошенням відомих українських режисерів

протягом року Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

5.19 Видання книги за результатами проведення 
інформаційно-патріотичної акції «За покликом серця!

протягом року Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

5.20 Гастрольні театральні виступи на території України в рамках 
реалізації мистецької акції «Зі Сходу на Захід – мистецтво єднає 
серця»

протягом року Румега Л.А.
Дорофєєв С.В.

5.21 Підготовка та прийняття участі у 27-му Міжнародному 
туристичному салоні «Україна» – UITM’2021 при підтримці 
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні         
(м. Київ)

І, ІІ півріччя Петрова П.Б.
Скоморох К.В.

6. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ТА КАДРОВА РОБОТА
6.1 Підготовка узагальненої інформації на адресу Міністерства 

культури та інформаційної політики України про виконання у 2020 
році плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини на період 
до 2020 року затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 11.09.2013       № 701-р.

лютий Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

6.2 Проведення обласного семінару музейних працівників на 
платформі ZOOM «Використання методів усної історії в музейній 
практиці»

жовтень Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

6.3 Підготовка та надання інформації для створення Національного 
конференц-бюро (база найпривабливіших туристичних об’єктів) 
за завданням ДАРТ

лютий Петрова П.Б.
Скоморох К.В.

6.4 Обласна конференція директорів шкіл естетичного виховання 
області

серпень Торба А.В.
Железовська Л.А.

6.5 Вжиття заходів щодо затвердження Статуту Обласного 
комунального закладу «Сєвєродонецький коледж культури і 
мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» у новій редакції у зв’язку зі 
зміною типу та перейменуванням відповідно до чинного 
законодавства

протягом

І кварталу

Фоменко Д.О.   
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6.6 Підготовка презентації до апаратної наради за темою: «Розбудова 
туристичного потенціалу громад, як складової сталого 
економічного розвитку ОТГ»

ІІ квартал Петрова П.Б.
Скоморох К.В.

6.7 Вжиття заходів щодо затвердження Статуту Комунальної установи 
«Луганський обласний центр навчально-методичної роботи, 
культурних ініціатив і кіномистецтва» у новій редакції у зв’язку із 
наділенням функціями кінокомісії відповідно до чинного 
законодавства

протягом

І кварталу

Фоменко Д.О.   

6.8 Моніторинг дотримання органами місцевого самоврядування 
вимог Закону України №1009-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо впорядкування окремих питань організації 
та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 
державних адміністрацій» в частині реорганізації закладів 
культури, що є власністю територіальних громад

1 півріччя

Фоменко Д.О.
Румега Л.А.
Торба А.В.
Беседа О.В.

Кравцова Н.О.
Моісєєва С.А.

Мілованова О.В.
Железовська Л.А.

Дячук І.І.
6.9 Виїзний моніторинг роботи публічних бібліотек: 

- Бібліотеки Чмирівського ЦКД

- Троїцька публічна бібліотека

- Біловодська публічна бібліотека

березень-
травень, 

вересень-
листопад

Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

6.10 «Стратегії та рішення»: обласна школа керівника (для директорів 
публічних бібліотек регіону

І, ІV
квартал

Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

6.11 Визначення результатів виконання завдань державними 
службовцями Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, які займають посади державної 
служби категорії «Б» і «В»

жовтень Козенко О.М.
Виборний В.Ю.

Румега Л.А.
Коломак І.Г.

Шевченко О.М.
Петрова П.Б.

6.12 Затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців Управління культури, 
національностей, релігій та туризму облдержадміністрації

жовтень Адамчук А.О.
Бережна А.С.

6.13 Обласна конференція директорів опорних клубних закладів грудень Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.14 Контроль за виконанням Указу Президента України про заходи з 
відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 
років від 22.01.2016 №17/2016 та Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2016 №777-р «Про затвердження 
плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 
1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників на період до 
2021 року».

протягом року Кравцова Н.О.
Румега Л.А.

Мілованова О.В.

6.15 Контроль за виконанням доручення Президента України від 
15.05.2020 № 01-01/302, Прем’єр-міністра України від 20.05.2020 
№ 20404/1/1-20 щодо реставрації пам’ятки національного 
значення «Меморіальний комплекс «Україна – визволителям» (смт 
Мілове Луганської області)

протягом року Кравцова Н.О.

6.16 Розробка, проведення юридичної експертизи, погодження та 
забезпечення подання на державну реєстрацію 
нормативно-правового акта Управління культури, національностей 
та релігій Луганської обласної державної адміністрації: наказу про 
затвердження Положення про присвоєння, підтвердження звання 
«Народний самодіяльний майстер декоративно-ужиткового 
мистецтва Луганщини»,

протягом року Фоменко Д.О, 
Беседа О.В.

6.17 Розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації Від 26.10.2018 №866 «Про 
затвердження Регіональної цільової програми розвитку клубних 
закладів у сільській місцевості на 2019-2021 роки»

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.18 Розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 24.10.2018 № 856 «Про 
затвердження Регіональної цільової комплексної програми 
розвитку сфери культури на 2019-2021 роки»

протягом року Виборний В.Ю.
Козенко О.М.
Румега Л.А.
Коломак І.Г.

6.19 Друкування якісних репертуарних збірок творів композиторів та 
методичних матеріалів для шкіл естетичного виховання

протягом року Торба А.В.
Железовська Л.А.

6.20 Розробка методичних рекомендацій з музейної справи для музеїв протягом року Кравцова Н.О.
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області Мілованова О.В.
6.21 Проведення семінарів, майстер-класів, творчих лабораторій  для 

керівників аматорських колективів з різних напрямків мистецтва

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.22 Проведення фольклорних експедицій протягом

 року

Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.23 Проведення моніторингу діяльності клубних закладів у сільській 
місцевості щодо задоволення потреб територіальних громад

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.24 Проведення моніторингу діяльності сільських клубів за темою: 
«Народна творчість в соціокультурному просторі області» з метою 
підготовки практичних матеріалів для клубних закладів у 
сільській місцевості

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.25 Проведення моніторингу сучасного стану та особливостей 
декоративно-ужиткового мистецтва Луганщини з метою 
підготовки практичних матеріалів для клубних закладів культури у 
сільській місцевості

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.26 Проведення циклу семінарів-практикумів «SMM – просування у 
галузі культури», з метою інформатизації сільських закладів 
культури області

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.27 Проведення семінарів-практикумів «Принципи організації роботи 
сучасного клубного закладу в умовах сьогодення» з залученням 
фахівців

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.28 Проведення майстер-класів для молоді щодо розвитку 
декоративно-ужиткового мистецтва

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.29 Проведення майстер-класів, творчих лабораторій, спрямованих на 
розвиток декоративно-ужиткового мистецтва, удосконалення 
майстерності народних умільців

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.30 Проведення семінарів-практикумів з організації роботи зі збору, 
обробки та формування реєстрів елементів нематеріальної 
культурної спадщини із залученням фахівців

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.31 Проведення експедицій виявлення елементів НКС Луганщини. протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.32 Здійснення аналітичної та організаційної роботи з реалізації 
Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини в 
Луганській області

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.33 Проведення виїзних семінарів для директорів клубних закладів протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

6.34 Супровід та контроль за реалізацією проекту «Капітальний ремонт 
внутрішніх приміщень гуртожитку комунального закладу 
«Сєвєродонецьке обласне музичне училище імені 
С.С.Прокоф’єва», бульв. Дружби Народів, 33д, м. Сєвєродонецьк» 
у рамках Надзвичайної кредитної програми відновлення України

протягом року Чертков Р.М.

6.35 Моніторинг стану підготовки та проходження опалювального 
сезону в закладах культури області

протягом року Чертков Р.М.

6.36 Подання, організаційний супровід та контроль проектів щодо 
участі у конкурсі регіонального розвитку

протягом року Чертков Р.М.

6.37 Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів з питань 
діяльності громадських організацій національних меншин на 
підконтрольній українській владі території Луганської області

протягом року Грановська Л.Г.

6.38 Організація підвищення кваліфікації керівних кадрів мистецьких 
шкіл (конференції, семінари)

протягом року Торба А.В.
Железовська Л.А.

6.39 Організація заходів щодо підвищення кваліфікації для викладачів 
мистецьких шкіл (конференції, семінари)

протягом року Торба А.В.
Железовська Л.А.

6.40 Надання методичної та практичної допомоги мистецьким школам 
об’єднаних територіальних громад

протягом року Торба А.В.
Железовська Л.А.

6.41 Організація та проведення засідань Консультативної ради з питань 
охорони культурної спадщини

протягом року Виборний В.Ю.
Кравцова Н.О.

Шпак С.В.
6.42 Організація стажування громадян з числа молоді в Управлінні 

культури, національностей та релігій Луганської обласної 
державної адміністрації

протягом року Фоменко Д.О.

6.43 Проведення моніторингу значущих туристично привабливих 
об’єктів, створення відповідної бази даних.

протягом року Петрова П.Б.
Скоморох К.В.

6.44 Проведення моніторингу наявної туристичної інфраструктури з 
формуванням інформаційної мережі

протягом року Петрова П.Б.
Скоморох К.В.
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6.45 Проведення дослідження щодо можливості впровадження на 
території області нових сучасних туристичних маршрутів та їх 
розробка

протягом року Петрова П.Б.
Скоморох К.В.

6.46 Популяризація внутрішнього туризму під час проведення 
культурно-фестивальної, подієвої, виставкової  діяльності

протягом року Петрова П.Б.
Скоморох К.В.

6.47 Популяризація та інформаційний супровід туристичного 
потенціалу області. Розміщення інформації про туристичний 
потенціал області на сторінках соціальних мереж

протягом року Петрова П.Б.
Скоморох К.В.

7. ПІДГОТОВКА ПЛАНІВ та ЗВІТІВ
7.1 1-МШ (зведена) «Звіт початкового спеціалізованого мистецького 

навчального закладу (школи естетичного виховання), 
спеціалізованої школи (школи-інтернату системи Мінкультури»;

до 10 жовтня. Торба А.В.

7.2 7-НК «Звіт про діяльність клубного закладу»;

(Наказ Міністерства культури України від 18.06.2019 № 478, 
зареєстровано в Мін’юсті 11.07.2019 за №771/33742)

до 20 лютого Бєсєда О.В.

7.3 7-НК (зведена) «Зведений звіт про діяльність клубних закладів»;

(Наказ Міністерства культури України від 18.06.2019 № 478, 
зареєстровано в Мін’юсті 11.07.2019 за №771/33742)

до 20 лютого Бєсєда О.В.

7.4 13-НК (річна) «Звіт про діяльність цирку» (адміністративні дані»; до 22 січня Чертков Р.М.

7.5 14-НК (річна) «Звіт про діяльність зоопарку» (адміністративні 
дані);

до 10 лютого Чертков Р.М.

7.6 11-НК (річна) «Звіт про діяльність парку культури і відпочинку 
(міського саду)

до 26 лютого Чертков Р.М.

7.7 9-ДС (річна) «Звіт про кількісний та якісний склад державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»

до 07 лютого Бережна А.С.

7.8 4-Ф (річна) «Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що 
міститься в музейних предметах (адміністративні дані)

до 20 лютого Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

7.9 6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, 
централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до 
сфери управління Міністерства культури і туризму»

(Наказ Міністерства культури і туризму від 05.12.2007 №75, 
зареєстровано в Мін’юсті 19.12.2007 за №1385/14652)

до 10 лютого Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

7.10 80-а-рвк (зведена) «Зведена звітність державних, публічних та 
інших бібліотек»

(Наказ Міністерства культури і туризму від 05.12.2007 №75, 
зареєстровано в Мін’юсті 19.12.2007 за №1385/14652)

до 25 лютого Румега Л.А.
Моісєєва С.А.

7.11 1-ПКС (річна) «Звіт про нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної 
спадщини (адміністративні дані)
(Наказ Міністерства культури і туризму від 20.08.2007 №48, 
зареєстровано в Мін’юсті 05.09.2007 за №1031/14298)

до 01 лютого Кравцова Н.О.
Шпак С.В.

7.12 «Звіт про діяльність музею» за 2020 рік до 20 лютого Кравцова Н.О.
Мілованова О.В.

7.13 К2-рвк(2) (зведена, щомісячна) «Зведений звіт про наявність та 
діяльність демонстраторів фільмів на 200_ рік»

(Наказ Міністерства культури від 13.2004 № 853, зареєстровано в 
Мін’юсті 09.02.2005 за №191/10471)

до 20 січня

шомісяця

Торба А.В. 
Железовська Л.А.

7.14 №1 «Звіт про мережу церков і релігійних організацій» в термін 
визначений 

ДЕСС

Козенко О.М.

7.15 №2 «Звіт про забезпеченість церков і релігійних організацій 
культовими будівлями та приміщеннями, пристосованими під 
молитовні»

в термін 
визначений 

ДЕСС

Козенко О.М.

7.16 №3 «Звіт про порушення законодавства про свободу совісті та 
релігійні організації»

в термін 
визначений 

ДЕСС

Козенко О.М.

7.17 №4 «Дані про громадянство та кількість іноземців, які були 
запрошені в Україну релігійними організаціями для богослужбової 
та канонічної діяльності (станом на 1 січня 2020 року)

в термін 
визначений 

ДЕСС

Козенко О.М.

7.18 №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 2020 року)

в термін 
визначений 

ДЕСС

Козенко О.М.
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7.19 №6 «Дані про конфесійний склад та кількість іноземців, які були 
запрошені в Україну релігійними організаціями для богослужбової 
та канонічної діяльності (станом на 1 січня 2020 року)

в термін 
визначений 

ДЕСС

Козенко О.М.

7.20 Звіт «Про стан виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії 
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської 
національної меншини на період до 2020 року»

до 01 лютого Грановська Л.Г.

7.21 Звіт «Щодо моніторингу стану забезпечення захисту прав 
національних меншин»

в термін 
визначений 

ДЕСС

Грановська Л.Г.

7.22 Консолідована річна та квартальна фінансова та бюджетна 
звітність за 2020 рік

до 29.01.
до 25 числа 

місяця 
наступного за 

звітним

Коломак І.Г.

7.23 Річна та квартальна фінансова та бюджетна звітність 
розпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету за 
2019 рік

до 15.01.
до 03 числа 

місяця 
наступного за 

звітним

Шевченко О.М.

7.24 Річна фінансова та бюджетна звітність розпорядниками та 
одержувачами коштів обласного бюджету за 2019 рік

до 20 січня Шевченко О.М.

7.25 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загального 
фонду (форма№7д) додаток 7 (щомісячний)

до 03 за 
звітним 

періодом

Шевченко О.М.

7.26 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спеціального 
фонду (форма№7д) додаток 7 (щомісячний)

до 08 за 
звітним 

періодом

Шевченко О.М.

7.27 2–ИНВ (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація 
активів»

до 28 лютого Уразовська К.О.

7.28 Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової 
організації (річний)

до 01 березня Шевченко О.М.

7.29 Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів форма № 10-ПІ 
(річний)

до 01 березня Уразовська К.О.

7.30 Звіт про обсяг платежів за договорами у розрізі товарів, робіт і 
послуг (річний)

до 15 лютого Уразовська К.О.

7.31 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку 
(квартальний)

до 40 днів по 
завершенні 

кварталу

Уразовська К.О.

7.32 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового 
забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих 
осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (Форма № Д4 місячна)

не пізніше
ніж через 20 
календарних 

днів, що 
настають за 

останнім 
календарним 
днем місяця

Уразовська К.О.

7.33 Відомості про нерухоме державне майно (форма №2б(д) 
(щоквартальний)

протягом 
місяця після 
закінчення 

звітного 
кварталу, що 

настає за 
звітним

Уразовська К.О.

7.34 Відомості про державні підприємства, їх об’єднання, установи, 
організації та інші юридичні особи, що належать до сфери 
управління органу державної влади) (форма №1 – реєстр (д) 
(щоквартальний)

протягом 
місяця після 
закінчення 

звітного 
кварталу, що 

настає за 
звітним

Уразовська К.О.
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7.35 Щомісячна інформація щодо освоєння грошових коштів з 
бюджетів всіх рівнів, у т. ч. через систему Prozorro, обласними 
закладами культури та Управлінням.
(Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної 
діяльності та туризму облдержадміністрації)

до 05 числа 
наступного за 

звітним

Скороход А.П.

7.36 Щомісячна інформація щодо використання енергоресурсів 
обласними закладами культури та мистецтв. (Департамент 
фінансів)

до 20 числа 
наступного за 

звітним

Скороход А.П.

7.37 Інформація щодо штатної чисельності станом на 01.07.2020 та 
01.01.2021 (Департамент фінансів).

до 15 числа 
наступного за 

звітним

Скороход А.П.

7.38 Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 
2019 рік. (Департамент фінансів).

лютий Скороход А.П.

7.39 Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва на 
2020 рік (Департамент фінансів).

лютий - 
березень.

Скороход А.П.

7.40 Розміщення річного плану закупівель  у системі Prozorro протягом 5 
днів після 

затвердження 
плану

Скороход А.П.

7.41 Розміщення звітів про укладені договори у системі Prozorro протягом 1
дня після 

підписання 
звіту

Скороход А.П.

7.42 Відомості про державні підприємства, їх об’єднання, установи, 
організації та інші юридичні особи, що належать до сфери 
управління органу державної влади) (форма №1 – реєстр (д) 
(щоквартальний)

до 1 числа 
місяця 

наступного за 
звітним

кварталом

Чертков Р.М.

7.43 Відомості про нерухоме державне майно (форма №2б(д) 
(щоквартальний)

до 1 числа 
місяця 

наступного за 
звітним

кварталом

Чертков Р.М.

7.44 Інформація щодо застосування норм законодавства про державну 
службу в частині засад дисциплінарної відповідальності 
державних службовців обласної та районних державних 
адміністрацій (щокварталу)

до 03 числа 
місяця, 

наступного за 
звітним 

періодом

Бережна А.С.

7.45 Інформація про кількісний склад державних службовців (звіт за 
формою КСДС) (щокварталу)

до 05 числа 
місяця, 

наступного за 
звітним 

періодом

Бережна А.С.

7.46 Інформація щодо обліку державних органів, установ та 
організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких 
віднесені до посад державної служби (форма 1-ПДО) (щорічно)

до 05 січня Бережна А.С.

7.47 Інформація щодо штатної/фактичної чисельності та кількості 
вакантних посад в управлінні (щомісяця)

до 05 числа 
місяця, 

наступного за 
звітним 

періодом

Бережна А.С.

7.48 Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних 
(щомісяця)

до 05 числа 
місяця, 

наступного за 
звітним 

періодом

Бережна А.С.

7.49 Звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані 
згідно з переліками посад і професій військовозобов'язаних, які 
підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час 
(щорічно)

до 01 лютого Бережна А.С.

7.50 Звіт про чисельність, склад і рух працівників, які займають посади 
керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій галузі 
культури (щорічно)

до 01 лютого Бережна А.С.
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7.51 Підготовка пропозицій до річного плану облдержадміністрації до 15 грудня Виборний В.Ю.
7.52 Підготовка пропозицій до квартального плану 

облдержадміністрації
до 12 числа 
останнього 

місяця 
кварталу

Виборний В.Ю.

7.53 Підготовка звітів роботи управління (оргвідділ апарату ОДА, 
Президент України)

до 27 числа

щомісяця; до

27 числа 
останнього 

місяця 
кварталу

Виборний В.Ю.

7.54 Підготовка річного плану управління грудень Виборний В.Ю.
7.55 Підготовка тижневих планів щосереди Виборний В.Ю.
7.56 Щорічний звіт голови ОДА (розділ культура) (текст).

Постанова КМУ від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів 
обласних,  Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій» (оргвідділ апарату ОДА),

до 21 січня Виборний В.Ю.

7.57 Щорічний звіт голови ОДА (розділ культура) (паспорт області, 
таблиця).
Постанова КМУ від 21.12.2016 № 987 «Про щорічні звіти голів 
обласних,  Київської і Севастопольської міських державних 
адміністрацій» (оргвідділ апарату ОДА),

до 01 лютого Виборний В.Ю.

7.58 Звіт про перелік прийнятих наказів Управління з основної 
діяльності (юстиція)

щомісяця Фоменко Д.О.

7.59 Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Луганської 
обласної державної адміністрації

щокварталу Фоменко Д.О.

8. УЧАСТЬ У КОМІСІЯХ, РАДАХ, РОБОЧИХ ГРУПАХ
8.1 Координаційна рада з надання шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України

Розп. від 24.02 2016 № 72

протягом року Адамчук А.О.

8.2 Обласна робоча група з питань реалізації Всеукраїнського 
науково-просвітницького історико-краєзнавчого проекту «Місця 
пам’яті Української революції 1917-1921 років»

Розп. від 30.05.2017 №332

протягом року Адамчук А.О.
Кравцова Н.О.

8.3 Робоча група з питань реалізації регіональних та державних 
програм

Розп. від 01.03.2018 №179

протягом року Адамчук А.О.

8.4 Робоча група з питань збільшення україномовного контенту в 
Луганській області

Розп. від 18.06.2018 №476; 
Розп. від 17.04.2019 № 312

протягом року Адамчук А.О.

8.5 Комісія з попереднього розгляду питань, пов’язаних з 
відзначенням державними нагородами України, при обласній 
державній адміністрації

Розп. від 20.04.2018 №324

протягом року Адамчук А.О.

8.6 Робоча група з питань доцільності з підготовки проектів програм 
та фінансування діючих за рахунок обласного бюджету

Розп. №612 від 11.12.2015
Розп. №724 від 02.10.2018

протягом року Адамчук А.О.

8.7 Робоча група з питань брендингу та позиціонування Луганської 
області

Розп. від 06.06.2018 №442

протягом року Адамчук А.О.

8.8 Рада з питань етнонаціональної політики при обласній державній 
адміністрації

Розп. від 02.08.2018 №584

протягом року Адамчук А.О.

8.9 Комісія з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній 
державній адміністрації

Розп. від 11.01.2019 №21

протягом року Адамчук А.О.

8.10 Робоча група з розроблення Плану перспективного розвитку 
Луганської області на 2019-2021 роки

Розп. від 11.01.2019 №23

протягом року Адамчук А.О.

8.11 Штаб з підготовки та проведення ІІ (обасного) етапу 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

протягом року Адамчук А.О.
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«Сокіл» («Джура»)

Розп. від 28.11.2017 № 874
Розп. від 28.12.2019 №1108

8.12 Робоча група з питань організації внутрішнього контролю в 
облдержадміністрації
Розп. від 22.04. 2019 №331

протягом року Адамчук А.О.

8.13 Комісія з оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації
Розп. від 10.02.2020 р. №108

протягом року Адамчук А.О.

8.14 Тимчасова обласна протиепідемічна комісія з питань запобігання 
занесенню та поширенню на території області гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 
Розп. від 27.02.2020 р. №161

протягом року Адамчук А.О.

8.15 Робоча група з організації підготовки та видання серії брошур "За 
покликом серця" 
Розп. від 28.02.2020 р. №162

протягом року Адамчук А.О.
Кравцова Н.О.

8.16 Робоча група з питань доцільності з підготовки проектів програм 
та фінансування діючих за рахунок обласного бюджету

Розп. від 28.02.2020 р. №166

протягом року Адамчук А.О.

8.17 Робоча група з питань брендингу та позиціонування Луганської 
області

Розп. від 03.04.2020 р. №271

протягом року Адамчук А.О.

8.18 Робоча група з питань передачі об’єднаним територіальним 
громадам об’єктів спільної власності територіальних громад, сіл, 
селищ, міст районів
Розп. від 01.07.2020 р. №464

протягом року Адамчук А.О.

8.19 Обласна робоча група із забезпечення виконання положень 
Виборчого кодексу України
Розп. від 10.09.2020 р. №597

протягом року Адамчук А.О.

8.20 Робоча група з питань відновлення об’єкта нерухомого майна за 
адресою: вул. Машинобудівельників, 18, м. Лисичанськ
Розп від 01.10.2020 р. №660

протягом року Адамчук А.О.

8.21 Оргкомітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності 
України

Розп. від 25.11.2020 №823

до 24 серпня Адамчук А.О.

8.22 Архітектурно-містобудівна рада при управлінні містобудування та 
архітектури
Розп. від 12.09.2016 №527

протягом року Виборний В.Ю.

8.23 Комісія з оцінки та відбору інвестиційних проектів та заходів, що 
передбачають залучення коштів державного та обласного 
бюджетів, а також моніторингу технічної допомоги
Розп. від 13.03.2017 №141

протягом року Виборний В.Ю.

8.24 Робоча група з розгляду питань щодо поводження з відходами на 
території Луганської області
Розп. №294 від 15.05.2017

протягом року Виборний В.Ю.

8.25 Комісія з перегляду нормативно-правових актів 
облдержадміністрації
Розп. від 18.04.2018 №315

протягом року Виборний В.Ю.

8.26 Обласний штаб з підготовки житлово-комунального господарства 
об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий 
період 2018/19 р. Та сталого проходження опалювального сезону
Розп. від 18.05.2018 №383

протягом року Виборний В.Ю.

8.27 Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової 
освіти населення
Розп. від 29.11.2018 №966

протягом року Виборний В.Ю.

8.28 Комісія  з питань спорудження пам’ятників і монументів на 
території області
Розп. від 29.12.2018 №1067
Розп. від 25.09.2020 № 641

протягом року Виборний В.Ю.
Кравцова Н.О.

8.29 Робоча група з розроблення проектів Стратегії розвитку 
Луганської області та розроблення планів її реалізації
Розп. від 30.01.2019 №76

протягом року Виборний В.Ю.

8.30 Обласна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті 
учасників антитерористичної операції жертв війни та політичних 
репресій
Розп. від 23.03.2017 №178

протягом року Кравцова Н.О.
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8.31 Робоча група з підготовки та видання Книги пам’яті воїнів 
Луганської області, які загинули під час проведення АТО/ООС, та 
затвердження їх складу
Розп. від 25.04.2019 №350

протягом року Кравцова Н.О.

8.32 Обласна координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми
Розп. від 12.12.2018 №1001

протягом року Грановська Л.Г.

8.33 Регіональна Консультативно-координаційна рада з питань 
сприяння діяльності релігійних організацій при  
облдержадміністрації
Розп. від 09.08.2005 № 582
(зі змінами)

протягом року Козенко О.М.

8.34 Рада з питань етнонаціональної політики при  
облдержадміністрації

Розп. від 02.08.2018 №584

протягом року Козенко О.М.
Грановська Л.Г.

8.35 Робоча група з питань надійної та безпечної експлуатації об’єктів 
соціальної інфраструктури області.
Розп. від 18.09.2017 № 664

протягом року Чертков Р.М.

8.36 Обласний комітет забезпечення доступності інвалідів та інших 
маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури

Розп. від 17.05.2016 № 302

протягом року Чертков Р.М.

8.37 Комісія з питань списання об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області

Розп. від 14.08.2017 № 549

протягом року Чертков Р.М.

8.38 Комісія з визначення переваги в наданні кандидатам пільгових 
довготермінових проектів на будівництво (реконструкцію) і 
придбання житла за рахунок коштів обласного бюджету

Розп. від 01.03.2016 № 90

протягом року Чертков Р.М.

8.39 Комісія з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній 
державній адміністрації

Розп. від 19.11.2018 №926

протягом року Фоменко Д.О.

8.40 Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини 
управління культури, національностей та релігій Луганської 
обласної державної адміністрації

Наказ управління № 192-СЄВ від  27.12.2018

протягом року Виборний В.Ю.
Кравцова Н.О.

Шпак С.В.

8.41 Колегія управління культури, національностей та релігій 
Луганської обласної державної адміністрації

Розп. від 03.04.2013 №411

протягом року Адамчук А.О. 
Виборний В.Ю. 

Румега Л.А.
Кравцова Н.О.

8.42 Координаційна рада з питань національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді при облдержадміністрації

Розп. від 01.07.2020  № 463

протягом року Торба А.В.

8.43 Регіональна рада професійної (професійно-технічної) освіти

Розп. від 07.05.2020 № 349
протягом року Торба А.В.

8.44 Обласна комісія з формування переліку елементів нематеріальної 
культурної спадщини Луганської області

Наказ управління від 21.10.2020 № 119

протягом року Бєсєда О.В.
Дячук І.І.

8.45 Комісія про створення атестаційної комісії Управління культури, 
національностей та релігій Луганської облдержадміністрації з 
атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти 
сфери культури протягом року

Наказ Управління від 10.09.2020 № 100

протягом року Адамчук А.О. 
Яворська М.В.

      Заступник начальника управління –
      начальник відділу охорони культурної

      спадщини управління культури, 
      національностей, релігій та туризму

      Луганської облдержадміністрації         Володимир ВИБОРНИЙ


