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АНАЛІЗ 
виконання плану роботи Станично-Луганської

районної державної адміністрації за III квартал 2020 року

Планом  роботи  райдержадміністрації  на  III  квартал  2020  року  було
передбачено  заходи,  які  здійснювалися  на  виконання  законів  України,
розпорядчих  актів  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,
центральних  органів  влади,  розпоряджень  голови  обласної  державної
адміністрації  —  керівника  обласної  військово-цивільної  адміністрації  та
розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Щодо виконання структурними підрозділами райдержадміністрації пунктів
плану повідомляємо наступне.

Всього до плану роботи райдержадміністрації на III квартал 2020 року було
включено 88 питань.

 
Розділ  I.  Питання,  які  виносяться  на  розгляд  колегії

райдержадміністрації
До розділу було включено — 4 питання.

У III кварталі 2020 року відбулося 2 засідання колегії райдержадміністрації,
на яких розглянуто 6 питань, а саме:

1.Про підсумки виконання Програми економічного і  соціального розвитку
Станично-Луганського району за 1 півріччя 2020 року.

2.Про підсумки виконання бюджету району за 1 півріччя 2020 року.
3.Про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2020 року.
4.Про підсумки виконання Програми економічного і  соціального розвитку

Станично-Луганського району за 9 місяців 2020 року.
5.Про підсумки виконання бюджету району за 9 місяців 2020 року.
6.Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2020 року.

Розділ  II.  Питання,  які  виносяться  на  розгляд  на  робочі  наради
райдержадміністрації

До розділу було включено — 11 питань. 

У III-му кварталі 2020 року апаратні наради голови райдержадміністрації за
участю керівників організацій, підприємств та установ району, голів сільських,
селищних рад, об`єднаних територіальних громад, представників громадськості



та районних засобів масової інформації  не відбувалися у зв`язку з виконанням
заходів,  спрямованих на запобігання поширенню на території  району гострої
респіраторної  хвороби  COVID-19.  Ці  питання  розглядалися  на  засіданнях
відповідних комісій та на робочих нарадах голови райдержадміністрації, його
заступника та керівника апарату.

Розділ III. Контрольна діяльність. Документи вищих органів влади, хід
виконання  яких  розглядається  у  порядку  контролю  відділами,
структурними підрозділами райдержадміністрації  за  окремим планом на
2020 рік

Відділ  управління  персоналом,  організаційної  роботи,  документообігу
та  контролю  апарату  райдержадміністрації у  III кварталі  2020  року
відповідно до покладених на нього завдань забезпечував здійснення контролю
за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації  та  органами
місцевого  самоврядування,  в  частині  здійснення  ними  делегованих
повноважень,  актів  та  доручень  Президента  України,  Кабінету  Міністрів
України,  актів  міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,
розпоряджень  і  доручень  голови  облдержадміністрації,  розпоряджень  голови
райдержадміністрації.

За ІІІ квартал 2020 року відділом отримано 767 документів, у тому числі 531
документ від вищих органів центральної влади. Вихідна кореспонденція склала
1977 документів. Направлено на контроль 170 документів. Зареєстровано 214
розпоряджень голови райдержадміністрації. 

Для  своєчасного  виконання  актів  та  доручень  Президента  України  та
документів,  які  потребують  виконання,  в  райдержадміністрації  діє
упереджувальна  система.  З  метою  підвищення  ефективності  роботи  щодо
контролю за виконанням документів вищого рівня, відділом використовується
автоматизована система контролю та організації діловодства «Ascod».

За III квартал 2020 року до райдержадміністрації надійшло 111 звернень, з
них: письмових звернень – 31 (через облдержадміністрацію – 11, колективних –
7 (482 підписантів)); звернення та запити депутатів – 2; звернення на «гарячу
лінію»  голови  РДА  –  2  (в  тому  числі  колективних  –  1  в  них  підписів  50);
Урядова «гаряча лінія» – 58; «Гаряча лінія» голови ОДА – 9; запитів на публічну
інформацію – 9 (всі питання відпрацьовані та надано вчасно відповіді).

Розділ IV. Інші контрольні заходи.  
До розділу було включено — 26 питань.  

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
на  виконання  плану  роботи  за   III  квартал  2020  року  зареєстровано  2
колективних  договорів.  Проведено  2  засідання  районної  комісії  з  питань
погашення  заборгованості  із  заробітної  плати.  Заборгованість  із  заробітної
плати станом на 01.10.2020 року відсутня.



Соціальними  інспекторами  обстежено  матеріально-побутові  умови  519
сімей,  для  вирішення  питання  призначення  субсидій;  державної  соціальної
допомоги;  компенсації  фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги;
обстеження  фактичного  місця  проживання/перебування  внутрішньо
переміщених осіб. 

Прийнято  документи  від  38  громадян  для  надання  на  розгляд  комісії  з
надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету, проведено 3
засідання комісії.

Станом  на  01.10.2020  року  на  обліку  в  Єдиному  державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги відповідних категорій
перебувають 9380 осіб, утому числі 257 учасників АТО.

На  комісію  з  питань  призначення/відновлення  соціальних  виплат
внутрішньо  переміщених  осіб  звернулось  756 осіб.  Проведено  6 засідань
комісії.

Управлінням  фінансів  райдержадміністрації   за  звітний  період
забезпечено складання 3 проєктів рішень сесії  районної ради щодо внесення
змін  до  районного  бюджету  та  розгляду  звітів  про  виконання  районного
бюджету,  2 проєктів  розпоряджень  голови  райдержадміністрації  з  питань
затвердження та виконання районного бюджету, виконання зведеного бюджету
району, внесення змін до районного бюджету. Розроблено 201 розпорядження
управління фінансів щодо фінансування видатків районного бюджету.
    В  процесі  виконання  районного  бюджету  за  III  квартал 2020  року  було
розроблено  12  службових  розпоряджень  управління  фінансів  щодо  внесення
змін до розпису районного бюджету.

Відділом  житлово-комунального  господарства,  містобудування,
архітектури, інфраструктури,  енергетики,  захисту  довкілля  та
економічного  розвитку  райдержадміністрації у  III  кварталі  2020  року
відповідно доручення Луганської ОДА від 09.12.2016 року спільно з органами
місцевого  самоврядування  продовжувалась  робота  по  оновленню  та
коригуванню реєстрів пошкодженого/зруйнованого житла в результаті бойових
дій.  Результатом  даної  роботи   є  щомісячний  моніторинг  та  звіт  до
Департаменту житлово-комунального господарства Луганської ОДА.

Відповідно до наказу Президента України від 06.08.1998 року № 855/98 у
III кварталі проведено заходи з благоустрою в кожному населеному пункті на
території Станично-Луганського району.

На виконання розпорядження Луганської ОДА від 30.04.2020 року № 343
«Про затвердження Плану організаційних заходів і  складу обласного штабу з
підготовки  житлово-комунального  господарства,  об'єктів  соціального
призначення  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2020/21  року  та  сталого
проходження  опалювального  сезону»,  відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів України від 12.7.2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання
послуг  з  централізованого  опалення,  постачання  холодної  та  гарячої  води  і
водовідведення» прийнято  розпорядження  голови  районної  державної



адміністрації  від  04.05.2020  року  №  391  «Про  затвердження  Плану
організаційних  заходів  і  складу  районного  штабу  з   підготовки  житлово-
комунального  господарства,  об'єктів  соціального  призначення  до  роботи  в
осінньо-зимовий  період  2020-2021  років  та  сталого  проходження
опалювального сезону».

  
Сектором  з  питань  правової  роботи,  запобігання  та  виявлення

корупції  апарату райдержадміністрації   у III  кварталі  2020 року здійснено
юридичну експертизу 447 розпоряджень голови райдержадміністрації.

 Розглянуто  19  звернень,  заяв  та  скарг  громадян  з  питань  діяльності
державних органів та земельних питань, 13 звернень структурних підрозділів
райдержадміністрації, інших органів державної виконавчої влади, 18 звернень,
запитів  та  скарг  підприємств,  установ  і  організацій  всіх  форм  власності.
Вивчено  та  погоджено  25  проєктів  договорів,  стороною  у  яких  є
райдержадміністрація.

 Забезпечено супровід розгляду 11 судових справ.

Службою у справах дітей райдержадміністрації у III кварталі 2020 року
було  розроблено  та  видано  152  статусів  дитини,  яка  постраждала  внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів.

За звітний період було проведено 7 засідань комісії з питань захисту прав
дітей, на яких розглянуто 28 питань.

Службою  у  справах  дітей  було  надано  2  статуси  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  яких  влаштовано  в  прийомну  сім'ю.  Впродовж
звітного періоду було знято з первинного обліку 4 дітей: у зв`язку з 18-ти річчям
— 3, у зв`язку з усиновленням — 1.

Відділом  освіти  райдержадміністрації   згідно  з  планом  роботи  на  III
квартал 2020 року виконано всі заплановані заходи. У новому навчальному році
за парти сіли 2708 учнів, з них — 271 першокласників. В районі працює 387
вчителів.  Працюють  22  заклади  загальної  середньої  освіти  та  2  філії,
функціонує 3 опорних заклади. Здійснюється підвіз 464 учнів 12-ма шкільними
автобусами.  

З метою здійснення якісної підготовки закладів освіти до організованого
початку нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021
навчального року в закладах освіти проведені поточні ремонти класних кімнат,
рекреацій, їдалень, спортивних залів.

Відділом  управління  персоналом,  організаційної  роботи,
документообігу  та  контролю апарату  райдержадміністрації відповідно  до
покладених  на  нього  завдань  забезпечується  встановлення  єдиного  порядку
документування  управлінської  інформації  і  роботи  з  документами  із
застосуванням сучасних автоматизованих систем.

Відділ забезпечує  спільно з іншими відділами апарату та структурними
підрозділами райдержадміністрації організаційно-технічну підготовку засідань



колегії,  нарад,  а  також  інших  заходів,  що  проводить  голова
райдержадміністрації.  За  відповідний  період  проведено  колегій
райдержадміністрації (1), апаратних нарад (0). За підсумками нарад загальним
відділом складено відповідні протоколи.

Відділ  готує  протокольні  доручення  за  підсумками  засідань  колегії
райдержадміністрації,  апаратних  нарад  голови  райдержадміністрації.  За  ІІІ
квартал  2020  року  підготовлено  1  проєкт  протокольних  доручень  голови
райдержадміністрації. 

Відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату
райдержадміністрації  згідно  з  планом роботи  на  III  квартал  2020  року
виконано всі заплановані заходи з ведення персоніфікованого обліку виборців за
допомогою  автоматизованої  інформаційно-телекомунікаційної  системи
«Державний реєстр виборців». Щомісяця до 05 числа проводиться робота над
поновленням бази даних Реєстру.

Відділом  адміністративних  послуг  райдержадміністрації  (Центром
надання адміністративних послуг)  за III квартал 2020 року було надано 660
адміністративні послуги, звернулось 1237 осіб, які утримали консультації щодо
адміністративних  послуг  у  сфері  реєстрації,  Держгеокадастру  та  інше.
Адміністраторами  відділу  було  оброблено  та  заархівовано  1990  справ
нерухомого майна.

До місцевого бюджету за отримання платних послуг за  III  квартал  було
перераховано 21860 грн.

Архівним  відділом  райдержадміністрації  у  III  кварталі  2020  року
виконано  всі  заплановані  заходи.  Було  проведено  4  засідання  ЕК  архівного
відділу,  2  виставки  он-лайн,  а  саме:  до  Дня  незалежності  України  та
присвяченої загиблому герою В`ячеславу Фірсову.

На  особистому  прийомі  розглянуто  2  звернення  громадян,  надано  40
консультацій з питань архівної справи та діловодства.

Протягом  III  кварталу  працівниками  архівного  відділу  було  проведено
тематичну  перевірку  Розквітненської  сільської  ради,  прийняли  участь  в
засіданні колегії  Державного архіву Луганської  області  та в робочій нараді  з
питань  організації  діловодства  у  виборчих  комісіях,  пройшли  навчання  та
отримали сертифікати.

Комунальним  некомерційним  підприємством  «Станично-Луганське
районне територіальне медичне об'єднання» план роботи за III квартал 2020
року виконано на 95%. Всі заплановані заходи виконані за винятком тих, які
вимагали  великого  фінансування  (капітальні  ремонти,  придбання  медичного
обладнання)  та  заходи  районних  комплексних  програм,  на  які  з  місцевого
бюджету не виділялись кошти.

У ІII кварталі 2020 року КНП «Станично-Луганське РТМО» від КНП ЛОР
«Луганський  регіональний  центр  екстреної  медичної  допомоги  та  медицини



катастроф»  в  якості  благодійної  допомоги  отримано  медичне  обладнання:
дихальний апарат ручний — 2 шт., насос інфузійний для дозованого введення
лікарських засобів — 2 шт., пульсоксиметр — 2 шт., апарат штучної вентиляції
легень — 1 шт., кисневий концентратор ОХ-10/5Ф — 2 шт.

Для укомплектування робочих місць лікарів за кошти місцевого бюджету
придбані персональні комп'ютери в збірці — 4 шт., ноутбуки Lenovo — 7 шт.,
принтери Canon A4 – 31 шт. 

У  ІII  кварталі  2020  року  за  кошти  районного  бюджету  придбано
обладнання на загальну суму 4313,242 тис. грн.

Фактична  укомплектованість  лікарських  штатних  посад  фізичними
особами становить –  40,3%, укомплектованість середнім персоналом – 70,0%.
Спостерігається нестача медичних кадрів в усіх відділеннях. 

Проводився  капітальний  ремонт  головного  корпусу.  Завершено  ремонт
ґанків та навісів над входами, для осіб з обмеженими можливостями обладнано
пологі  пандуси  та  підйомник.  Проведено  ремонт  оперблоку  хірургічного
відділення,  ремонт  кабінету  УЗД  і  кабінету  цифрової  флюорографії,  ремонт
стоматологічного відділення в поліклініці, замінені двері в  коридорі  І поверху
стаціонарного  корпусу  ЦРЛ,  відремонтована  система  підведення  води  до
автоклавів  ЦСВ,  проведено  ремонт  даху  гаражних  боксів.  Продовжується
ремонт у хірургічному відділенні (гнійна сторона), ремонт кабінетів ІІІ поверху
поліклініки,  ремонт  коридору  І  поверху  стаціонарного  корпусу  ЦРЛ,  ремонт
харчоблоку.

За  допомогою  Міжнародної  організації  «Червоний  Хрест»  проведені
внутрішні ремонтні роботи у дитячому відділенні ЦРЛ, відремонтовано підлогу
у хірургічному відділенні, замінені на пластикові вікна в харчоблоку ЦРЛ. 

Комунальним  некомерційним  підприємством  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги  Станично-Луганської  районної  ради»  план
роботи  за  III  квартал  2020  року  виконано  на  95%.  Всі  заплановані  заходи
виконані  за  винятком  тих,  які  вимагали  великого  фінансування  (капітальні
ремонти, придбання медичного обладнання) та заходи районних комплексних
програм, на які з місцевого бюджету не виділялись кошти.

Бюджетне  фінансування  склало  план  3237,021  тис.  грн.  Фактично
використано  1871,520  тис.  грн.,  або  57,82%,  що  становить  39,84  грн.  на  1
мешканця.

Позабюджетні  фінансування  склали  3551,261  тис.  грн.  (внески,  гранти,
дарунки). Від Міжнародної організації «Червоний Хрест», Асоціації «Medecins
du  monde»  та  інших  благодійних  фондів  надходили  медикаменти,  предмети
господарського та медичного призначення, дезінфекційні засоби, засоби захисту
персоналу.  В  якості  гуманітарної  допомоги  отримано:  пульсоксиметр,  апарат
ШВЛ,  бактерицидний  випромінювач,  камера  ультрафіолетова,  стетоскоп
кардіологічний,  центрифуга,  медичні  шафи,  комплекти  для  забору  та
транспортування біологічних зразків та багато іншого.

Фактична  укомплектованість  лікарських  штатних  посад  фізичними
особами становить — 70,6%, укомплектованість середнім персоналом — 79,6%.



Спостерігається  нестача  медичних  кадрів  в  4-х  сільських  лікарських
амбулаторіях.

Низькі  відсотки  виконання  плану  щеплень  відповідного   до  річного
календаря у поточному році мають об'єктивні причини, це карантин по COVID-
19,  коли  не  проводились  заходи  по  вакцинації  населення  району  та  дітей  і
дорослих тимчасово переміщених осіб,  перебої  з  постачанням матеріалу для
щеплень. 

У III кварталі 2020 року забезпечувалось пріоритетне надання лікувально-
профілактичної  допомоги  інвалідам  та  ветеранам  ВВВ.  Своєчасно
оформлювались документи для безоплатного та пільгового лікування окремих
груп населення і деяких категорій захворювань.

Постійно  контролювався  стан  епідситуації  по  COVID-19  в  районі.
Протягом  кварталу  проводились  тестування  осіб  згідно  до  затвердженого
переліку на встановлення COVID-19, виїзди мобільної бригади для проведення
тестування осіб,  які  перетинають КПВВ «Станиця Луганська»,  та  хворих на
дому  з  підозрою  на  COVID-19,  обсервація  контактних  в  медзакладах  КНП
«Станично-Луганське РТМО», госпіталізація при необхідності в Біловодську та
Старобільську лікарні.

Розділ  V.  Проведення  комплексних,  цільових  перевірок  діяльності
структурних  підрозділів  райдержадміністрації,  виконавчих  органів
місцевого самоврядування, установ та організацій
 До розділу було включено — 13 питань. 

Управлінням соціального  захисту  населення  райдержадміністрації  на
виконання плану  роботи за  III квартал 2020  року  соціальними інспекторами
проведено  7  вибіркових  перевірок  особових  справ  одержувачів  державної
соціальної допомоги. 

Для  призначення  субсидії,  державних  допомог,  компенсацій  та  інших
грошових виплат протягом звітного періоду прийнято 1578 заяв.

З метою здійснення контролю за призначенням пенсії перевірено 564 
пенсійних справ, перерахунків пенсій та відмови у призначенні пенсій.

Призначено державних соціальних допомог, компенсацій та інших грошових
виплат для 821 сім`ї, адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на 
проживання по 141 заяві.

За III квартал 2020 року виплачено державних грошових та матеріальних 
допомог, адресних, грошових та компенсаційних виплат на загальну суму 
32378,2 тис. грн. на 4208 отримувачів.

Управлінням фінансів райдержадміністрації постійно проводиться облік
та моніторинг районного бюджету та бюджетів сільських та селищних рад у
програмі  АС  «Місцеві  бюджети».  Надається  практична  допомога
розпорядникам  коштів  районного  бюджету  та  сільським  і  селищним  радам
щодо  показників  виконання  доходної  та  видаткової  частини,  обліку
запланованих показників.



Проводилась спільна робота з УДКСУ у Станично-Луганському районі щодо
звіряння показників моніторингу місцевих бюджетів з  урахуванням внесених
змін.

Проводився облік дотацій та субвенцій місцевого бюджету отриманих від
ОТГ на виконання переданих повноважень та здійснювався контроль за станом
використання коштів.

Надано 14 висновків органам місцевого самоврядування, щодо виконання
місцевих бюджетів за підсумками 6-ти  місяців 2020 року. 

Відділом  житлово-комунального  господарства,  містобудування,
архітектури,  інфраструктури,  енергетики,  захисту  довкілля  та
економічного  розвитку  райдержадміністрації протягом  III  кварталу  2020
року проведена відповідна робота щодо внесення змін до Програми соціального
та економічного розвитку району по різним напрямкам.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856
«Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки
результативності  реалізації  державної  регіональної  політики»  щомісячно
здійснюється моніторинг проєктів міжнародної технічної допомоги.

У вересні поточного року проведено засідання Робочої групи з координації
субпроєктів у рамках реалізації Проєкту «Надзвичайна кредитна програма для
відновлення України» згідно розпорядження голови райдержадміністрації  від
30.07.2020 № 608.

Службою  у  справах  дітей  райдержадміністрації протягом  III  кварталу
2020  року  на  підставі  плану  проведення  рейдів  щодо  запобігання
правопорушень,  бездоглядності  і  безпритульності  неповнолітніх  було
проведено  9 рейдів.  Були  відвідані  неблагополучні  сім'ї,  де  виховуються
малолітні та неповнолітні діти, обстежено житлово-побутові умови проживання
цих  сімей,  ознайомлено  батьків  з  обов'язками  по  вихованню,  навчанню,
утриманню та розвитку дітей. 

Протягом звітного періоду до служби у справах дітей надійшло 24 звернення
громадян, з них 5 письмові, 19 розглянуті на особистих прийомах.

Комунальним  некомерційним  підприємством  «Станично-Луганське
районне  територіальне  медичне  об'єднання»  контролюється  виконання
затверджених в районі програм:

Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства «Станично-Луганське районне територіальне медичне об'єднання
на 2020 рік»;

Районна цільова програма «Заходи з лікування хворих  на цукровий діабет
на 2020 рік»;

Районна цільова програма  «Забезпечення лікарськими засобами пільгових
верств населення Станично-Луганського району на 2020 рік»;

Районна програма забезпечення житлом медичних працівників Станично-
Луганського району на 2019-2022 роки.



Розділ  VI.  Основні  організаційно-масові  заходи,  проведення  яких
забезпечується райдержадміністрацією або за її участі

 До розділу було включено — 34 питання. 

Головним  спеціалістом  з  питань  мобілізаційної  роботи  апарату
райдержадміністрації у III кварталі 2020 року проведено 3 наради з головами
сільських  та  селищних  рад  щодо  призовів  на  строкову  військову  службу.
Внесено зміни до складу призовної  комісії.  Розроблено  оперативний план із
забезпечення  взаємодії  органів  місцевого  самоврядування  та  відповідальних
структур військового управління завдань територіальної оборони.

У звітному періоді підготовлені документи та проведено 1 засідання комісії з
надання  одноразової  грошової  допомоги  згідно  з  Програмою  надання
одноразової грошової допомоги громадянам району, направлених Біловодським
районним  військовим  комісаріатом  для  проходження  військової  служби  за
контрактом у Збройні Сили України в 2018-2022 роках.

Головним спеціалістом сектору з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації у
III  кварталі 2020 року забезпечено проведення 10 засідань районної комісії  з
питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій та засідань
районної інвентаризаційної комісії з проведення інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту.

Протягом  звітного  періоду  розглядалися  питання,  які  віднесені  до
цивільного захисту, а саме: про придбання плаваючих пожежних мотопомп, про
виділення із місцевого матеріального резерву ПММ, про ліквідацію пожежі та її
наслідків  на  території  Станично-Луганської  селищної  ради  та  Валуйської
сільської ради.

На виконання статті 19 Кодексу цивільного захисту України та протоколів
регіональної  комісії  з  питань техногенно-екологічної  безпеки і  надзвичайних
ситуацій  з метою збереження існуючого фонду захисних споруд на території
району проведені відповідні заходи щодо перевірки та забезпечення технічної
інвентаризації  захисних  споруд  здійснена  перевірка  46  захисних  споруд
цивільного захисту району (45 ПРУ та 1 сховища).  Під час перевірок складені
відповідні  акти,  надані  письмові  доручення  приведення  захисних  споруд  до
призначення по укриттю населення.

Підготовлено  17  проектів  розпоряджень  голови  райдержадміністрації  та
інших документів з питань віднесених до сфери діяльності цивільного захисту.
Забезпечено  здійснення  постійного  контролю  за  використанням  районного
матеріального  резерву  та  його  поповненням.  Протягом  кварталу  місцевий
матеріальний  резерв  використовувався  12  раз,  а  саме:  на  запобігання  та
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

  
Робота  з  персоналом проводиться  відповідно  до  плану,  затвердженого

наказом керівника апарату райдержадміністрації від 21.01.2020 року № 2.



Протягом  ІІІ  кварталу  2020  року  внесено  зміни  до  структури
райдержадміністрації,  в  межах  граничної  чисельності,  затвердженої
розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.11.2019 р. № 946, а саме —
реорганізовано відділ інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту
персональних даних  у відповідний сектор. Станом на 30.09.2020 року гранична
чисельність  працівників  райдержадміністрації  складає  95  штатних  одиниць,
фактично працює — 87 осіб. 

Державні службовці  проходили  підвищення  кваліфікації  шляхом  онлайн-
навчання та участі у вебінарах (з нарахуванням ЄКТС). Проведено моніторинг
виконання  державними  службовцями  індивідуальної  програми  професійного
розвитку.  Розпочато  щорічне  визначення  результатів  виконання  завдань
державними службовцями,  які  займають  посади  державної  служби категорій
«Б» і «В». 

З  питань  управління  персоналом  підготовлено  та  надано  до
облдержадміністрації  та Міжрегіонального управління НАДС у Донецькій та
Луганській областях 12 щоквартальних звітів та 8 поточних.

За третій квартал підготовлено 111 проектів розпоряджень голови та наказів
керівника апарату райдержадміністрації.

Відділом  інформаційної  діяльності,  цифрового  розвитку  та  захисту
персональних даних райдержадміністрації постійно висвітлюються  заходи,
які  проводяться в райдержадміністрації  та на території  району, з додаванням
фото  звітів   проведених  святкових  заходів,  заходів  вшанування  пам'яті,
проводиться щоденний моніторинг та розповсюдження інформації з офіційних
сторінок центральних органів виконавчої влади.

Протягом III кварталу 2020 року було зроблено 29 публікацій з приводу змін
законодавства (інформація Міністерства юстиції, КМУ, ВРУ та місцевих органів
виконавчої влади).

Відділом культури, молоді та спорту райдержадміністрації  на період дії
карантину,  спричиненого  коронавірусом  “COVID-19”,  всі  масові  заходи,
репетиції  та відвідування закладів культури скасовані,  на цей період заклади
культури продовжили свою творчу діяльність в онлайн режимі,  в соціальних
мережах. Клубними установами Станично-Луганського району було проведено
150 урочистих заходів,( прийняло участь понад 7 500 осіб )до державних свят та
пам'ятних  дат.  Комунальним  закладом  “Станично-Луганський  районний
будинок  культури  проведено  такі  заходи:  онлайн-конкурс  патріотичної  пісні
«Пісня  єднає  країну»  та  мітинг  з  нагоди  6-ї  річниці  визволення  Станиці
Луганської  від  НЗФ,  урочистий  захід  присвячений  Дню  пам'яті  захисників
України,  які  загинули  у  боротьбі  за  незалежність,  суверенітет  і  цілісність
України, творчий вечір, присвячений ювілею Заслуженого працівника культури
хормейстеру  КЗ  «Станично  —  Луганський  РБК»  Олени  Борщовської,  свято
Першого Дзвоника,  районний онлайн семінар клубних працівників,  виставка
майстрів  народно  -  ужиткового  мистецтва  присвячена  до  Свята  Миру  та
Єдності, районний святковий захід до Всеукраїнського дня бібліотек, районний



святковий  захід  до  Дня  усиновлення  за  участю  голови  Луганської  обласної
державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації
Сергія Гайдая.

24.08.2020р.  делегація  Станично-Луганського  району  взяла  участь  в
обласних урочистостях та святкових заходах з нагоди відзначення 29-ї річниці
незалежності  України,  які  відбулись у м.  Сєвєродонецьк.  В рамках обласних
заходів,  відбулась  виставка  виробів  майстрів  декоративно-ужиткового
мистецтва «Україна очима митців». 

Під час карантину бібліотекарі КЗ «Станично-Луганська РЦБС» проводили
он-лайн виставки, он-лайн майстер-класи, акції на сторінках Facebook:  до Дня
хрещення Київської  Русі-України,  до  Дня Державного Прапора України,  Дня
Незалежності  України,  до  Міжнародного  дня  миру,  до  Всесвітнього  дня
бібліотек.

 Висновки:

     Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від
23.09.2020  №  736  «Про  затвердження  плану  роботи  Станично-Луганської
районної  державної  адміністрації  на  III  квартал  2020  року» заплановані
структурними підрозділами райдержадміністрації заходи в цілому виконані та
продовжують виконуватися і в подальшому.

Також,  вважаю  за  доцільне,  керівникам  структурних  підрозділів
райдержадміністрації  у  подальшому  активізувати  роботу  щодо  включення
заходів  до розділу:  «Проведення  комплексних,  цільових перевірок діяльності
структурних  підрозділів  райдержадміністрації,  виконавчих  органів  місцевого
самоврядування, установ та організацій». 

Аналіз  з  виконання плану роботи районної  державної  адміністрації  за  III
квартал 2020 року прошу взяти до відома.

Керівник апарату
районної державної адміністрації                                             Юрій  ГРИЦЕНКО

Ольга Савічева 


