	Додаток 2
	до рішення виконкому
	від ___ квітня 2017р. №
	ПЛАН - ГРАФІК
	контролю щодо виконання контрольних документів
	органів законодавчої та виконавчої влади
	на період з 01.04.2017 по 30.06.2017
	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	1	ЛОВЦА 	9_1434 від 27.02.2017 "Рішення Верховної Ради 	56 / 01 від 	02.04.2017	УПта СЗН 	30.03.2017
	 	України  Протокол №63 від 08.02.2017 р. " Про стан	03.03.2017	 
	 виконання ЗУ "Про основи соц. захисту бездомних 	 
	осіб і безпритульних дітей" №2623-ІV від 02.06.05р.	 
	 
	2	ЛОВЦА 	1/1699 від 01.03.2017 "Постанова ВРУ від 	64 / 01 від 	13.04.2017	Управління охорони здоров’я 	10.04.2017
	 	08.02.2017 №1842-VІІІ "Про проведення парламент.	14.03.2017	 
	слухань на тему: "Медична освіта – погляд у майбутнє"	
	3	ЛОВЦА 	1/2036 від 13.03.2017 "Закон України №1836-VIII від	70 / 01 від 	16.04.2017	УПта СЗН 	13.04.2017
	 	 07.02.2017 р. " Про внесення змін до деяких законів	17.03.2017	 
	 України щодо надання допомоги дітям померлого 	 
	годувальника""	 
	4	ЛОВЦА 	1/2032 від 13.03.2017 "Постанова ВРУ №1857-VIII 	73 / 01 від 	16.04.2017	Відділ внутрішньої політики 	13.04.2017
	 	від 21.02.2017 р, "Про вшанування Героїв України та	17.03.2017	та зв’язків з громадськістю, 
	 інформування громадян України про подвиги 	 
	українських військових""

	5	ЛОВЦА 	01/2038 від 13.03.2017 "Закон України №1834-VІІІ 	77 / 01 від 	16.04.2017	Департамент економ.розвитку 	13.04.2017
	 	від 07.02.17 "Про доступ до об'єктів будівництва, 	17.03.2017	 
	транспорту. електроенергетики з метою розвитку 	
	телекомунікаційних мереж""	

	6	ЛОВЦА 	1/2126 від 15.03.2017 "Постанова ВРУ №1908-VIII 	80 / 01 від 	21.04.2017	Відділ молоді та спорту 	18.04.2017
	 	від 23.02.2017 р. "Про рекомендації 	22.03.2017	 
	парламентських слухань про становище молоді в 	 
	Україні на тему : "Ціннісні орієнтації сучасної 	 
	
		1

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	7	ЛОВЦА 	1/2347 від 22.03.2017 "Закон України від 21.02.17 	86 / 01 від 	27.04.2017	Фінуправління 	24.04.2017
	 	№ 1860-VІІІ "Про внесення змін до додатків №3 та 	28.03.2017	 
	№7 до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2017 	 
	рік" щодо уточнення назви субвенції"	
	8	ЛОВЦА 	1/2346 від 22.03.2017 "Закон України №1851-VIII від	87 / 01 від 	27.04.2017	Фонд комунального майна 	24.04.2017
	 	 09.02.2017 р. "Про внесення змін до деяких законів 	28.03.2017	 
	України щодо добровільного приєднання тер.громад"	 
	9	ЛОВЦА 	6/79 від 04.01.2017 "Розпорядження КМУ від 	29 / 02 від 	05.06.2017	УПта СЗН 	02.06.2017
	 	28.12.16 № 1044-р "Про затвердження плану заходів	18.01.2017	 
	 щодо реалізації положень Генеральної угоди про 	 
	регулювання основних принципів і норм реалізації 	 
	соціально-економічної політики і трудових відносин	 
	 в Україні"	 
	10	ЛОВЦА 	5/1979 від 10.03.2017 "Постанова КМУ №119 від 	66 / 02 від 	15.04.2017	Відділ обліку та розподілу жилплощі 	12.04.2017
	 	21.02.2017 р. " Питання забезпечення житлом 	16.03.2017	 
	деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 	 
	суверенітет та територіальну цілісність України, а 	 
	також членів їх сімей"	
	11	ЛОВЦА 	5/1908 від 09.03.2017 "Постанова КМУ №114 від 	67 / 02 від 	15.04.2017	Відділ освітиі 	12.04.2017
	 	01.03.2017 р. " Про затвердження формули розподілу	16.03.2017	 
	освітньої субвенції між місцевими бюджетами"	 
	12	ЛОВЦА 	6/1936 від 09.03.2017 "Розпорядження КМУ  від 	68 / 02 від 	15.04.2017	Фінуправління 	12.04.2017
	 	08.02.17 №142-р "Про схвалення Стратегії 	16.03.2017	 
	реформування системи управління державними 	 
	фінансами на 2017-2020 роки"	 
	
	13	ЛОВЦА 	5/1914 від 09.03.2017 "Постанова КМУ №115 від 	76 / 02 від 	16.04.2017	Відділ молоді та спорту 	13.04.2017
	 	01.03.2017 р. "Про  затвердження Державної 	17.03.2017	 
	цільової соц. програми розвитку фізичної культури і	 
	 спорту на період до 2020 р."	 
	
	14	ЛОВЦА 	5/2109 від 15.03.2017 "Постанова КМУ №138 від 	81 / 02 від 	21.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	18.04.2017
	 	10.03.2017 р. "Деякі питання використання 	22.03.2017	 
	захисних споруд цивільного захисту"	 
	2

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	15	ЛОВЦА 	5/2224 від 20.03.2017 "Постанова КМУ №128 від 	83 / 02 від 	22.04.2017	УПта СЗН 	19.04.2017
	 	10.03.2017 р. " Про внесення змін до Порядку 	23.03.2017	 
	перерахування деяких субвенцій з державного 	 
	бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, 	 
	субсидій та компенсацій"	 
	 
	16	ЛОВЦА 	5/2342 від 22.03.2017 "Постанова КМУ №156 від 	88 / 02 від 	28.04.2017	Управління ЖКГ 	25.04.2017
	 	16.03.17 р. " Про внесення змін до Правил надання 	29.03.2017	 
	послуг з централізованого опалення, постачання 	 
	холодної та гарячої води і водовідведення"	
	17	ЛОВЦА 	5/2343 від 22.03.2017 "Постанова КМУ №148 від 	89 / 02 від 	30.04.2017	Служба у справах дітей 	27.04.2017
	 	16.03.2017 р."Деякі питання здійснення патронату 	31.03.2017	 
	над дитиною"	
	18	ЛОВЦА 	5/2344 від 22.03.2017 "Постанова КМУ від 10.03.17р. 	90 / 02 від 	30.04.2017	Фінуправління 	27.04.2017
	 	№159 "Про внесення змін до деяких постанов КМУ"	31.03.2017	
	19	ЛОВЦА 	65 від 03.02.2017 "Розпорядження голови ОДА №65 	39 / 04 від 	05.04.2017	Відділ соц.гум.питань 	02.04.2017
	 	від 03.02.2017 р. " Про затвердження Регіональної 	06.02.2017	 
	цільової програми щодо підтримки та адаптації 	
	ВПО у Луг. обл. на 2017-2018 рр.""	
	20	ЛОВЦА 	129 від 06.03.2017 "Розпорядження голови ОДА 	57 / 04 від 	05.06.2017	Могілевський Олександр Волод.	02.06.2017
	 	№129 від 06.03.17 "Про підготовку та проведення 	10.03.2017	Ст.інсп. з питань моб.підготовки 
	призиву громадян України на строкову військову 	 
	службу у квітні-травні 2017 року та затвердження 	 
	складу обласної призивної комісії"	
	21	ЛОВЦА 	132 від 06.03.2017 "Розпорядження голови ОДА 	61 / 04 від 	09.04.2017	Управління охорони здоров’я 	06.04.2017
	 	№132 від 06.03.2017 р. "Про внесення змін до 	10.03.2017	 
	розпорядження голови ОДА від 05.10.2016 р. №573 	 
	та затвердженої ним Програми""	 
	22	ЛОВЦА 	137 від 07.03.2017 "Розпорядження голови ОДА  	65 / 04 від 	03.04.2017	Відділ внутрішньої політики 	31.03.2017
	 	№137 від 07.03.17 "Про проведення обласного 	14.03.2017	та зв’язків з громадськістю 
	місячника з упорядкуванням об'єктів культурної
                            спадщини"	10.04.2017	07.04.2017
	17.04.2017	14.04.2017
	27.04.2017	24.04.2017
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	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	23	ЛОВЦА 	152 від 16.03.2017 "Розпорядження голови ОДА № 	74 / 04 від 	16.04.2017	Управління ЖКГ 	13.04.2017
	 	152  від 16.03.17  "Про затвердження складу колегії 	17.03.2017	 
	Департаменту житлово-комунального господарства	 
	 Луганської обласної державної адміністрації та 	 
	Положення про неї""	
	24	ЛОВЦА 	158 від 17.03.2017 "Розпорядження голови ОДА   	78 / 04 від 	19.04.2017	Управління охорони здоров’я, 	16.04.2017
	 	від 17.03.17 №158 "Про внесення змін до 	20.03.2017	 
	розпорядження голови ОДА від 03.06.2016  №313" 	 
	25	ЛОВЦА 	176 від 23.03.2017 "Розпорядження голови ОДА 	84 / 04 від 	23.04.2017	Журба Юрій Анатолійович 	20.04.2017
	 	№176 від 23.03.2017 "Про розподіл обо'язків між 	24.03.2017	Керуючий справами виконкому 
	головою, першим заступником, заступниками 	 
	голови та керівниками апарату ОДА" 	 
	26	ЛОВЦА 	3/31-37 від 04.01.2017 "Про подовження надання 	40 / 21 від 	10.04.2017	Департамент економ.розвитку 	07.04.2017
	 	інформаційно-аналітичних матеріалів щодо 	04.01.2017	 
	щомісячного моніторингу соціально-економічного 	
	розвитку регіону"	 
	27	ЛОВЦА 	б/н від 30.01.2017 "План роботи обласного комітету	545 / 21 від 	01.04.2017	УПта СЗН 	29.03.2017
	 	 забезпечення доступності інвалідів та інших 	03.02.2017	 
	маломобільних груп населення до об'єктів 	 
	соціальної та інженерно-транспортної мережі" 	 
	28	Департамент 	15/04-330 від 13.02.2017 "Щодо надання інформації	756 / 21 від 	07.04.2017	Управління ЖКГ 	04.04.2017
	ЖКГ ОДА	 стосовно стану розрахунків теплопостачальних 	14.02.2017	 
	 	підприємств за спожиті енергоносії"	
	29	ЛОВЦА 	4/31-2584 від 14.02.2017 "Про надання інформації 	764 / 21 від 	05.04.2017	Управління ЖКГ 	02.04.2017
	 	щодо погашення дебіторської заборгованості перед	14.02.2017	 
	 ПАТ "Луганськгаз" за поставлений природний газ 	 
	(Дані заборгованості станом на 10.02.2017р.)"	 
	30	Департамент 	22-08/01-169 від 26.01.2017 "Про виконання 	931 / 21 від 	10.04.2017	Департамент економ.розвитку 	07.04.2017
	економічного 	протокольних доручень за підсумками апаратної 	21.02.2017	 
	розвитку та 	наради першого заступника голови ОГА від 	
	торгівлі ОДА	12.04.2016 щодо продовження щоквартального 	 
	моніторингу стану виконання Генерального плану 	 
	відбудови інфраструктури населених пунктів"	
	31	ЛОВЦА 	5/31-983 від 22.02.2017 "Щодо активізації роботи із 	969 / 21 від 	15.05.2017	УПта СЗН 	12.05.2017
	 	реалізації положень " Про заходи, спрямовані на 	22.02.2017	 
	забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю""	
	4

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	32	Управління з 	24 від 01.03.2017 "Телеграма №24 від 01.03.17 про 	1188 / 21 від 	02.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	30.03.2017
	питань НС ОДА	термінове надання схеми покриття територій 	03.03.2017	 
	засобами оповіщення"	 
	33	ЛОВЦА 	9/31-1211 від 07.03.2017 "Щодо сприяння у 	1243 / 21 від 	05.04.2017	Відділ внутрішньої політики 	02.04.2017
	 	виконанні  завдань , спрямованих на зміцнення 	09.03.2017	та зв’язків з громадськістю, 
	спроможності інститутів  громадянського суспільства
	в області"	
	34	ЛОВЦА 	5/11-1174 від 06.03.2017 "План заходів з 	1284 / 21 від 	09.04.2017	Відділ внутрішньої політики 	06.04.2017
	 	організаційного сприяння підготовці та відзначенню	10.03.2017	та зв’язків з громадськістю, 
	 в Луганській області 10-ї річниці від дня утворення 	 
	Сєвєродонецької єпархії Української Православної 	 
	Церкви"	
	35	Департамент 	37-3/1-111 від 03.03.2017 "Про надання інформації 	1295 / 21 від 	14.04.2017	Відділ торгівлі і захисту, 	11.04.2017
	агропромисл.	щодо забезпечення міста хлібом та хлібопродуктами"	10.03.2017	прав споживачів 
	розвитку ЛОДА	 
	36	ЛОВЦА 	8/1851 від 06.03.2017 "Щодо виконання Указу 	1297 / 21 від 	12.05.2017	Могілевський Олександр Волод.	09.05.2017
	 	Президента України від 24.03.2017р. №44 «Про 	13.03.2017	Ст.інсп.з питань моб.підготовки 
	звільнення в запас  військовослужбовців строкової 	 
	служби.. " 	 
	37	Департамент 	22-08/02-496 від 07.03.2017 "Щодо інформування 	1302 / 21 від 	12.04.2017	Департамент економ.розвитку 	09.04.2017
	економічного 	стосовно міжнародної універсальної виставки  	13.03.2017	 
	розвитку та 	"Tajikistan-2017", яка відбудеться з 27-29.07.2017 р. 	
	торгівлі ОДА	в м. Душанбе"	
	38	ЛОВЦА 	6 від 06.03.2017 "Протокол № 6 засідання 	1351 / 21 від 	13.04.2017	Фінуправління 	10.04.2017
	 	Регіональної комісії з питань ТЕБіНС стосовно	14.03.2017	 
	припинення роботи ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ»	 
	39	ЛОВЦА 	3/31-1344 від 15.03.2017 "Про здійснення заходів 	1397 / 21 від 	05.04.2017	Департамент економ.розвитку 	02.04.2017
	 	державної регуляторної політики"	16.03.2017	

	40	Департамен 	8/20-01/283 від 14.03.2017 "Щодо проведення 	1403 / 21 від 	15.04.2017	Відділ культури 	12.04.2017
	ЗВЗЕІД ОДА 	роботи з моніторингу виставково-ярмаркових 	16.03.2017	 
		заходів на території України та за її межами"	 
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	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	41	Департамент 	15/02-575 від 15.03.2017 "Щодо надання 	1405 / 21 від 	01.04.2017	Управління ЖКГ 	29.03.2017
	ЖКГ ОДА	упорядкованої інформації  до серії та номеру 	16.03.2017	 
		проектної документації, за якою побудовано будинок"	 
	42	ЛОВЦА 	3/31-1384 від 16.03.2017 "Про надання інформації 	1452 / 21 від 	10.04.2017	Департамент економ.розвитку 	07.04.2017
	 	стосовно виконання Регіональної цільової 	17.03.2017	 
	програми "Залучення інвестицій, розвитку та 	
	підтримки малого і середнього підприємництва в 	 
	Луг. обл. на 2016-2017рр."	
	43	ЛОВЦА 	5/31-1373 від 16.03.2017 "Про надання інформації 	1455 / 21 від 	25.06.2017	УПта СЗН 	22.06.2017
	 	щодо кількості поранених та загиблих із числа 	17.03.2017	 
	цивільних осіб за період проведення АТО"  	 
	44	Департамент 	22-09/01-537 від 13.03.2017 "Про запровадження 	1460 / 21 від 	16.04.2017	Відділ внутрішньої політики 	13.04.2017
	економічного 	Проекту підтримки працевлаштування та 	17.03.2017	та зв’язків з громадськістю, 
	розвитку та 	самозайнятості внутрішньо переміщених осіб та 	 
	торгівлі ОДА	місцевих мешканців, в тому числі учасників бойових	 
	 дій та осіб, які належать до уразливих категорій 	 
	населення"	
	45	ОДА Департамент	6/Д-769 від 17.03.2017 "Щодо приведення 	1462 / 21 від 	16.04.2017	Департамент економ.розвитку 	13.04.2017
	Регіон.розвитку 	нормативно-правових актів  у відповідність згідно 	17.03.2017	 
	промисловості 	ЗУ №1812-VIII від 17.01.2017 р."	 
	46	Департамент 	22-08/02-601 від 17.03.2017 "Про проекти ЄІБ"	1485 / 21 від 	19.04.2017	Департамент економ.розвитку 	16.04.2017
	Економ.розвитку 	20.03.2017	 
	та торгівлі ОДА	
	47	МГО ветеранів 	4 від 14.03.2017 "Щодо надання службового 	1486 / 21 від 	19.04.2017	Фонд комунального майна 	16.04.2017
	"Вимпел України"	офісного приміщення"	20.03.2017	 
	48	ЛОВЦА 	6/31-1423 від 17.03.2017 "Про прийняття 	1525 / 21 від 	21.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	18.04.2017
	 	відповідних заходів реагування у зв'язку із 	21.03.2017	 
	систематичним невиконанням листів"	 
	49	ЛОВЦА 	3/31-1469 від 21.03.2017 "Про оновлення запиту 	1539 / 21 від 	25.04.2017	Департамент економ.розвитку 	22.04.2017
	 	щодо проектів міжнародної технічної допомоги, 	22.03.2017	 
	ініціатив та діяльності міжнародних організацій, які 	
	знаходяться у стадії реалізації або реалізація яких 	 
	завершена протягом звітного періоду"	 
	6

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	50	Управління з 	02-04/268 від 22.03.2017 "Про  надання інформації 	1567 / 21 від 	22.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	19.04.2017
	питань НС ОДА	щодо майна, яке підлягає евакуації у разі 	23.03.2017	 
	виникнення н/с техногенного або природного 	 
	51	Департамент 	22-08/02-633 від 21.03.2017 "Щодо виставкової 	1579 / 21 від 	22.04.2017	Департамент економ.розвитку 	19.04.2017
	Економ.розвитку 	діяльності з 25.04.-26.04.17 р. у м. Відень"	23.03.2017	 
	та торгівлі ОДА	
	52	ЛОВЦА 	6/31-1530 від 23.03.2017 "Організаційні вказівки 	1593 / 21 від 	23.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	20.04.2017
	 	щодо підготовки та проведення командно-штабного 	24.03.2017	 
	навчання з органами управління та силами цив. 	 
	захисту СМР "
	53	Департамент 	3/1713-36 від 23.03.2017 "Щодо термінового 	1627 / 21 від 	26.04.2017	УПта СЗН 	23.04.2017
	соц.захисту 	укладення тристоронніх договорів з громадянами, 	27.03.2017	 
	населення ОДА	які постражд. в наслідок Чорнобильської 	 
	катастрофи з метою їх своєчасного оздоровлення"	 
	54	ЛОВЦА 	№34 від 24.03.2017 "Телеграма №34 від 24.03.17 р.	1630 / 21 від 	26.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	23.04.2017
	 	 щодо надання підтверджуючої інформації стосовно	27.03.2017	 
	 проведення зборів місц. ланок тер. підсистеми ЦЗ"	 
	55	Департамент 	445 від 24.03.2017 "Щодо надання інформації про 	1666 / 21 від 	04.04.2017	Від.по контролю за благоустр. 	01.04.2017
	екології та 	проведення Всеукраїнської екологічної акції  	28.03.2017	 
	природних 	"Посади дерево миру""	 
	ресурсів ОДА	 
	56	Управління з 	02-04/272 від 24.03.2017 "Про надання копій 	1668 / 21 від 	27.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	24.04.2017
	питань НС ОДА	документів, які скланені СМР щодо підготовки та 	28.03.2017	 
	пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 	 
	57	Департамент 	15/07-640 від 24.03.2017 "Щодо надання інформації	1675 / 21 від 	04.04.2017	Департамент економ.розвитку 	01.04.2017
	ЖКГ ОДА	 стосовно котелень (згідно наданих форм)"	28.03.2017	 

	58	Департамент 	22-08/02-671 від 28.03.2017 "Про проекти 	1694 / 21 від 	10.04.2017	Департамент економ.розвитку 	07.04.2017
	економічного 	Європейського інвестиційного банку"	29.03.2017	 
	розвитку та 	
	торгівлі ОДА	 
	59	Департамент 	22-09/01-668 від 28.03.2017 "Про надання 	1696 / 21 від 	28.04.2017	Департамент економ.розвитку 	25.04.2017
	економічного 	пропозицій щодо проекту Порядку часткового 	29.03.2017	 
	розвитку та 	відшкодування з обласного бюджету"	
	торгівлі ОДА	7

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	60	ЛОВЦА 	5/31-1646 від 28.03.2017 "Про План заходів до 70-ї 	1697 / 21 від 	28.04.2017	Відділ культури 	25.04.2017
	 	річниці примусового виселення у 1944-1947 роках 	29.03.2017	 
	етнічних українців з тер. Польщі"	 
	61	Департамент 	22-09/01-658 від 24.03.2017 "Про виконання плану 	1698 / 21 від 	25.06.2017	Департамент економ.розвитку 	22.06.2017
	економічного 	заходів з реалізації Стратегії реформування 	29.03.2017	 
	розвитку та 	державного управління України на 2016-2020 роки"	
	торгівлі ОДА	
	62	ЛОВЦА 	6/11-1631 від 28.03.2017 "Про надання інформації 	1699 / 21 від 	10.04.2017	Відділ кадрової роботи 	07.04.2017
	 	щодо стану подання електронних декларацій"	29.03.2017	 
	63	ЛОВЦА 	3/31-1629 від 28.03.2017 "Про надання 	1702 / 21 від 	10.04.2017	Департамент економ.розвитку 	07.04.2017
	 	щоквартальної інформації про виконання місцевих 	29.03.2017	 
	програм розвитку підприємництва"	
	64	ЛОВЦА 	розп.№792 від 27.12. від 26.01.2017 "Службова 	1708 / 21 від 	21.04.2017	Архівний відділ	18.04.2017
	 	записка Лішик О.П. щодо виконання п.4 	29.03.2017	 
	розпорядження голови ОДА від 27.12.16 № 792 про 	 
	виділення додаткових приміщень під архів"	 
	65	ЛОВЦА 	9 від 23.03.2017 "Протокол №9 від 23.03.2017 р. 	1718 / 21 від 	28.04.2017	Управління ЖКГ 	25.04.2017
	 	щодо засідання обл. штабу з підготовки ЖКГ, 	29.03.2017	 
	об`єктів соц. призначення до роботи в осінньо-	 
	зимовий період 2016/17 р. та сталого проходження 	
	опалювального сезону"
	66	ОДА Департамент	6/Д-921 від 29.03.2017 "Про надання копії листів 	1736 / 21 від 	29.04.2017	Департамент економ.розвитку 	26.04.2017
	Регіон.розвитку 	№5090 від 27.11.2014 р.; №5352 від 12.12.2014 р., 	30.03.2017	 
	промисловості 	що були надані  СМР управлінню інфраструктури 	
		та туризму ОДА"	 
	67	Департамент 	485 від 30.03.2017 "Про погодження Інформаційної 	1744 / 21 від 	29.04.2017	Відділ адмін..послуг 	26.04.2017
	екології та 	картки адмін. послуг щодо отримання висновку 	30.03.2017	 
	природних 	держ. екологічної експертизи."	 
	ресурсів ОДА	
	68	ЛОВЦА 	1/31-1669 від 29.03.2017 "Про граничні показники 	1755 / 21 від 	30.04.2017	Управління ЖКГ 	27.04.2017
	 	вартості твердого палива і скрапленого газу в 2017" 	31.03.2017	
	8

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	69	ЛОВЦА 	9/31-1678 від 29.03.2017 "Про проведення на 	1756 / 21 від 	08.04.2017	Управління ЖКГ 	05.04.2017
	 	території області щорічної всеукраїнської акції " За	31.03.2017	 
	 чисте довкілля" та дня длагоустрою"	
	13.04.2017	10.04.2017
	20.04.2017	17.04.2017
	27.04.2017	24.04.2017
	04.05.2017	01.05.2017
	11.05.2017	08.05.2017
	70	ЛОВЦА 	22-08/02-652 від 23.03.2017 "Про виставкову 	1760 / 21 від 	30.04.2017	Департамент економ.розвитку 	27.04.2017
	 	діяльність "Експо-2017 ""	31.03.2017	
	71	ЛОВЦА 	9/31-1661 від 29.03.2017 "Про надання інформації 	1761 / 21 від 	01.04.2017	Відділ культури 	29.03.2017
	 	про вжиті заходи у зв'язку з 85-ми роковинами 	31.03.2017	 
	Голодомору 1932-1933 років в Україні- геноциду 	 
	Українського народу"	
	72	ОДА Департамент	6/Д-922 від 30.03.2017 "Про надання інформації та 	1768 / 21 від 	07.04.2017	Управління ЖКГ 	04.04.2017
	Регіон.розвитку 	обгрунтування з реалізації проектів вуличного 	31.03.2017	 
	промисловості	освітлення у населених пунктах із зазначенням 	 
	 	пріоритетності" 
	73	Департамент 	15/03-703 від 31.03.2017 "Про надання інформації 	1769 / 21 від 	01.04.2017	Управління ЖКГ 	29.03.2017
	ЖКГ ОДА	стосовно відключених і запланованих на 	31.03.2017	 
		відключення котелень та відповідно споживачів у 	 
		ніч з 31.03.2017 на 01.04.2017"	
		02.04.2017	30.03.2017
	03.04.2017	31.03.2017
	74	Департамент 	22-09/01-701 від 29.03.2017 "Про європейську 	1770 / 21 від 	30.04.2017	Департамент економ.розвитку 	27.04.2017
	еоном.розвитку 	програму підтримки малого і середнього 	31.03.2017	 
	та торгівлі ОДА	підприємництва COSME"	
	75	Сєвєродонецький	428/8176/16-а від 14.12.2016 "Копія ухвали 	4 / 25 від 	26.06.2017	Відділ обліку і розподілу жилої площі 	23.06.2017
	 міський суд	№428/8176/16-а від 14.12.2016р. за позовом УСБУ в 	03.01.2017	 
	Луг. обл. до СМР про визнання протиправним та 	 
	скасування рішення, судова повістка  на 	
	26.06.2017р. о 09:00год."
	76	Сєвєродонецька 	1982вих17 від 17.02.2017 "Про вжиті заходи по 	1142 / 25 від 	01.04.2017	Віддділ з юридич. та правових питань 	29.03.2017
	місцева 	виконанню рішення суду від 29.10.16р.  щодо 	02.03.2017	 
	прокуратура	прийняття відумерлої спадщини у власність 	 
	територіальної громади"
	9

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	77	Нац.поліція 	467/43/32/18/-2017 від 27.02.2017 "Про 	1144 / 25 від 	01.04.2017	Управління ЖКГ 	29.03.2017
	Укр.Управління 	впровадження систем термінового виклику поліції в 	02.03.2017	 
	поліції охорони в 	громадських місцях"	 
	Луг.обл.	
	78	Донецький 	913/1335/16 від 21.02.2017 "Ухвала від 21.02.17 від 	1171 / 25 від 	02.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань 	30.03.2017
	апеляційний 	913/1335/16 про повернення апеляційної скарги за 	03.03.2017	
	господарський суд	позовом ТОВ "Кустос Інвест" до СМР про внесення 	 
	змін до договорів оренди землі"	
	79	Мін.юст.України 	590/04-34 від 01.03.2017 "Про надання інформації 	1179 / 25 від 	02.04.2017	Відділ адмін..послуг 	30.03.2017
	Гол.упр.юстиції у 	щодо зареєстр. мешканців , орендарів, інш. 	03.03.2017	 
	Луг.обл.підрозділ 	користувачів приміщ. за адр. :вул. Вілесова,б. 7-А " 	 
	примусового 	 
	виконання рішень	
	80	Мін.юст.України 	591/021-34 від 01.03.2017 "Про надання інформації 	1180 / 25 від 	02.04.2017	Відділ адмін..послуг	30.03.2017
	Гол.упр.юстиції у 	щодо зареєстр. мешканців , орендарів, інш. 	03.03.2017	 
	Луг.обл.підрозділ 	користувачів приміщ. за адр. :вул. Донецька,б. 5, 	 
	примусового 	 кв.12."	 
	виконання рішень	
	81	Сєвєродонецька 	2505вих17 від 28.02.2017 "Про проведення 	1227 / 25 від 	06.04.2017	КПКП "Сєвєродонецьке	03.04.2017
	місцева 	ексгумації трупа невідомого  громадянина, похов. 	07.03.2017	підприємство садово-
	прокуратура	на Сєвєродон. міському кладовищі в секторі №60" 	паркового господарства
	та благоустрою"
	82	СБУ Об'єднаний 	50/1161 від 09.03.2017 "Щодо надання завірених 	1310 / 25 від 	12.04.2017	Загальний відділ 	09.04.2017
	штаб ЦУ СБУ в 	копій стосовно проведених за держ. кошти ремонт. 	13.03.2017	 
	р-ні пров.АТО 	робіт" 	
	83	Сєвєродонецький	428/2279/17/5954/17 від 10.03.2017 "Копія ухвали 	1316 / 25 від 	12.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань 	09.04.2017
	 міський суд	за поз. Буткова І.М. . про визнання неправомірним	13.03.2017	
	і скасування розпорядження про звільнення "	 
	84	Сєвєродонецька 	2830вих17 від 09.03.2017 "Позовна заява №2830 	1321 / 25 від 	12.04.2017	Відділ освітиі 	09.04.2017
	місцева 	вих17 від 09.03.17 р. відділу освіти СМР 	13.03.2017	 
	прокуратура	про визнання незаконним та скасування рішення"	 
	85	Об'єд.штаб ЦУ 	50/1187 від 13.03.2017 "Щодо надання завірених 	1330 / 25 від 	12.04.2017	Відділ адмін.послуг 	09.04.2017
	СБУ в районі 	копій статутних документів ТОВ "ВК Донбасспецбуд"	13.03.2017	 
	проведення АТО		
	10

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	86	Прокуратура 	19-386-16 від 09.03.2017 "Щодо звернення Буткова 	1331 / 25 від 	12.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань	09.04.2017
	Луганської обл.	І.М. стосовно можливих неправомірних дій міського	13.03.2017	
	 голови  та з інших питань"	 
	87	Сєвєродонецький	428/13867/16ц/5949/1 від 10.03.2017 "Копія ухвали 	1332 / 25 від 	16.05.2017	Служба у справах дітей 	13.05.2017
	 міський суд	від 03.03.2017 р. та позовна заява, 	14.03.2017	 
	Ткаченко А.В. до Ткаченко О.В. про усунення	 
	перешкод у спілкуванні з дитиною"	 
	88	Сєвєродонецький	428/18/17/5946/17 від 10.03.2017 "Копія ухвали від 	1335 / 25 від 	11.05.2017	Служба у справах дітей 	08.05.2017
	 міський суд	09.03.2017 р. та позовна заява Ус О.О в інетесах	14.03.2017	 
	Коробки О.Є про надання дозволу на виїзд неповноліт. "	 
	89	Управліня 	1538/41/36/02-2017 від 10.03.2017 "Щодо виділення 	1380 / 25 від 	14.04.2017	Управління ЖКГ 	11.04.2017
	патрульної поліції	коштів з міського бюджету на обладнання камерами	15.03.2017	 
	в м.Сєвєродон. 	 відеоспостереження  міських доріг та 	 
	Лисичанську та	укомплектування робочого міста"	 
	Рубіжному  	 
	90	Головне 	1551/111/28/05-2017 від 15.03.2017 "Щодо 	1413 / 25 від 	15.04.2017	Відділ обліку та розподілу жилплощі 	12.04.2017
	Управління 	забезпечення житлом працівників поліції"	16.03.2017	 
	Нац.поліції в 	 
	Луг.обл.	 
	91	Сєвєродонецький	428/1355816-0/6513/1 від 15.03.2017 	1435 / 25 від 	15.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань	12.04.2017
	 міський суд	"Адмін. справа за позовом Казакова В.В. до СМР	16.03.2017	
	про визнання рішення протиправним та поновлення	 
	на посаді міського голови"	 
	92	Управліня 	1697/41/36/02-2017 від 17.03.2017 "Щодо виділення 	1474 / 25 від 	19.04.2017	Управління ЖКГ 	16.04.2017
	патрульної поліції	коштів для усунення недоліків на вулично-шляховій 	20.03.2017	 
	в м.Сєвєродон. 	мережі м. Сєвєродонецька"	 
	у Лисичанську та 	 
	Рубіжному 	 
	93	Сєвєродонецький	421/13551/16-а/6750/ від 16.03.2017 "Апеляційна 	1478 / 25 від 	19.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань	16.04.2017
	 міський суд	скарга депутатів СМР по адмінсправі 	20.03.2017	
	№428/13558/16-а за позовом Казакова В.В. до СМР 	 
	про визнання рішення протиправним та поновлення 	 
	на посаді Сєвєродонецького міського голови"	 
	11

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	94	ГУ Нац.поліції 	8483/111/34-17 від 17.03.2017 "Щодо надання 	1495 / 25 від 	20.04.2017	Відділ обліку та розподілу жилплощі 	17.04.2017
	Сєвєродонецький	інформації стосовно перебування Пригеби Г.В. на 	21.03.2017	 
	 відділ поліції	квартирному обліку"	 
	95	ГУ Нац.поліції 	8892/111/34-2017 від 21.03.2017 "Про надання копії	1506 / 25 від 	20.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань	17.04.2017
	Сєвєродонецький	 договору укладеного СМР та СДЮК "Юність", яким 	21.03.2017	
	 відділ поліції	надано дозвіл на надання платних послуг , які 	 
	можуть надаватись дит. закладами оздоровлення та	 
	 відпочинку, що утримуються за рахунок бюдж. 	 
	коштів та тощо"	
	96	Сєвєродонецький	428/835/17/6814/17 від 17.03.2017 "Постанова від 	1511 / 25 від 	20.04.2017	Відділ обліку та розподілу жилплощі 	17.04.2017
	 міський суд	03.03.17 у справі №428/835/17, провадження №2-	21.03.2017	 
	а/428/113/2017 за позовом Дубовика В.А. до ВК 	 
	СМР про зобов'язання вчинити певні дії"	 
	97	Сєвєродонецький	428/838/17/6813/17 від 17.03.2017 "Постанова від 	1513 / 25 від 	20.04.2017	Відділ обліку та розподілу жилплощі 	17.04.2017
	 міський суд	03.03.17 у справі №428/838/17, провадження №2-	21.03.2017	 
	а/428/114/2017 за позовом Білянського Т.О. до ВК 	 
	СМР про зобов'язання вчинити певні дії"	 
	98	Господарський 	913/169/17 від 16.03.2017 "Ухвала  №913/169/17 від	1514 / 25 від 	20.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	17.04.2017
	суд Луганської 	 16.03.2017 р. за поз. ПП "Успіх" до СМР про 	21.03.2017	
	скасування рішень"	 
	99	Головне 	4051/111/18-2017 від 21.03.2017 "Щодо надання 	1523 / 25 від 	20.04.2017	Відділ адмін..послуг 	17.04.2017
	Управління 	інформації стосовно діяльності закладів на тер. м. 	21.03.2017	 
	Нац.поліції в 	Сєвєрод. , які здійснюють свою діяльність у сфері 	 
	Луг.обл.	надання інтернет послуг."	 
	100	Апеляційний суд 	1/187/2017 від 20.03.2017 "Щодо вирубки дерев на 	1524 / 25 від 	20.04.2017	Управління ЖКГ 	17.04.2017
	Луг. обл.	ділянці між вул. Танкістів та вул. Шевченко."	21.03.2017	 
	101	ГУ Нац.поліції 	СВ/111/34-2017 від 21.03.2017 "Про надання 	1530 / 25 від 	21.04.2017	Організаційний відділ 	18.04.2017
	Сєвєродонецький	інформації (крим. провадж. №42017131370000041 	22.03.2017	 
	 відділ поліції	від 17.03.17 р.) та копії документів стосовно 	 
	рішення СМР  №764 від 13.10.16 р. та тощо"	 
	102	ГУ Нац.поліції 	8967/111/34-2017 від 22.03.2017 "Щодо надання 	1541 / 25 від 	21.04.2017	Фінуправління 	18.04.2017
	Сєвєродонецький	відомостей про використання головними 	22.03.2017	 
	 відділ поліції	розпорядниками коштів СМР на виконання рішення 	 
	№764 від 13.10.17 р."	 
	12

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	103	Господарський 	913/159/17 від 13.03.2017 "Рішення поз. СМР до УЖКГ 	1588 / 25 від 	22.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	19.04.2017
	суд Луганської 	ТОВ "ТРИ-О Сервіс" про визнання недійсним	23.03.2017	
	рішення тендерного комітету та договору закупівлі 	 
	за держ. кошти."	 
	104	Сєвєродонецький	428/2326/17/7397/17 від 23.03.2017 "Ухвала від 	1605 / 25 від 	06.06.2017	Служба у справах дітей 	03.06.2017
	 міський суд	20.03.17 за позовом Переверзевої Ю.Є. про	24.03.2017	 
	№2/428/1248/1248/2017 за позовом Переверзевої 	 
	про усулення перешкод у спілкуванні та вихованні	 
	дитини"
	105	Сєвєродонецька 	3466вих.17 від 23.03.2017 "Про намір звернення до 	1613 / 25 від 	23.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	20.04.2017
	місцева 	господарського суду в інтересах СМР із позовною 	24.03.2017	
	прокуратура	заявою про визнання недійсними договорів про 	 
	закупівлю послуг №75 від 07.03.17, №90 від 	 
	16.03.17, укладених між відділом освіти та КП 	 
	"Комбінат шкільного харчування"	
	106	Сєвєродонецька 	3500вих17 від 27.03.2017 "Щодо призначення та 	1625 / 25 від 	28.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	25.04.2017
	місцева 	проведення службового розслідування відносно 	27.03.2017	 
	прокуратура	Буткова І.М."	 
	107	ГУ Нац.поліції 	9465/111/34-17 від 24.03.2017 "Про надання 	1638 / 25 від 	26.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	23.04.2017
	Сєвєродонецький	інформації щодо наявності права власності на 	27.03.2017	 
	 відділ поліції	нерухоме майно у Пригеби Г.В."	 
	
	108	ГУ Нац.поліції 	9464/111/34-17 від 24.03.2017 "Про надання 	1639 / 25 від 	26.04.2017	Відділ адмін.послуг  	23.04.2017
	Сєвєродонецький	інформації стосовно керівників, засновників, 	27.03.2017	 
	 відділ поліції	учасників ТОВ       " МАБІТЕКС-БМ""	
	109	Нац.агенство з 	42-10/7589/17 від 22.03.2017 "Рішення №97 від 	1644 / 25 від 	10.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	07.04.2017
	питань 	21.03.2017 р. " Про внесення припису про 	28.03.2017	
	запобігання 	порушення вимог законодавства щодо етичної 	 
       корупції	поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту 	 
	інтересів, інших порушень закону" 	 
	110	Нац.агенство з 	42-10/7695/17 від 23.03.2017 "Про нандання 	1645 / 25 від 	10.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	07.04.2017
	питань 	інформації  щодо можливих фактів порушення 	28.03.2017	
	запобігання 	секретарем  СМР Бутковим І.М. правил етичної 
       корупції	поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту" 

		13

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	111	Донецький 	428/13558/16-а від 20.03.2017 "Ухвала у 	1655 / 25 від 	27.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	24.04.2017
	апеляційний 	спр№428/13558/16-а від 20.03.17 р. про відкриття 	28.03.2017	
	адміністративний 	апел. провадження за поз. Казакова В.В. до СМР 	  
	суд	про визнання протиправним та скасування рішення,	 
	 поновлення на посаді міськ. голови "
	112	Сєвєродонецький	428/849/17/7593/17 від 24.03.2017 "Заоч.рішення  	1657 / 25 від 	27.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	24.04.2017
	 міський суд	від 15.03.17 р. за поз. Бєлоусова В.О. до	28.03.2017	
	Ворошилова С.В. про позбавлення батьків.прав"	 
	113	Міністерство 	666-0-33-17/19К від 17.03.2017 "Наказ №772/7 від 	1658 / 25 від 	27.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	24.04.2017
	юстиції України	15.03.17 "Про відмову у задоволенні скарги 	28.03.2017	
	Луганського обласного відділення Всеукраїнської 	 
	громадської організації "Комітет виборців України" 	 
	114	Міністерство 	2/3101-0-33-17/19К від 20.03.2017 "Наказ №820/7 	1660 / 25 від 	27.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	24.04.2017
	юстиції України	від 16.03.17 "Про відмову у задоволенні скарги 	28.03.2017	
	Луганського обласного відділення Всеукраїнської 	 
	громадської організації "Комітет виборців України" 	 
	
	115	Управління СБУ в 	69/30-789 від 21.03.2017 "Про надання інформації 	1662 / 25 від 	27.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	24.04.2017
	Тернопільській 	стосовно громадянина України Шевкуна В.П."	28.03.2017	 
	області	
	116	Північно-східне 	63/899 від 22.03.2017 "Щодо визначення об`єктів в 	1678 / 25 від 	27.04.2017	Управління ЖКГ 	24.04.2017
	міжрегіональне 	м. Сєвєрод., які б могли забезпечити контроль за 	28.03.2017	 
	упр-ня з питань 	відбуванням  покарання  особами, які відбувають 	
	виконання 	громадські роботи"	 
	кримінальних 	 
	покарань  	 
	117	Сєвєродонецький	428/2610/17 від 20.03.2017 "Ухвала від 20.03.17  	1686 / 25 від 	02.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	30.03.2017
	 міський суд	на підставі клопотання слідчого  Приходька В.С.	28.03.2017	
	про тимчасовий доступ до речей і документів "	 
	118	Сєвєродонецький	428/2962/17/7792/17 від 27.03.2017 "Ухвала у спр. 	1689 / 25 від 	27.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	24.04.2017
	 міський суд	№428/2962/17 пров. №2/428/1335/2017 від 23.03.17	28.03.2017	
	 р. за поз. Жиленка Е.В. до СМР про визначення 	 
	додаткового строку, необхідного дня подання заяви 	 
	про прийняття спадщини"	 
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	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	119	Сєвєродонецький	428/1883/17/7675/17 від 27.03.2017 "Ухвала у спр. 	1691 / 25 від 	27.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	24.04.2017
	 міський суд	за поз. Радченко З.И.до Коваленко О.Гі пр..	28.03.2017	
	про визнання осіб такими що втратили право на	 
	користування житлом "	 
	120	Сєвєродонецький	428/1946/17/7693/17 від 27.03.2017 "Ухвала у спр. 	1692 / 25 від 	27.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	24.04.2017
	 міський суд	за поз. Органу опіки СМР в інтер. Малолітніх дітей	28.03.2017	
	Мєзєнцевої В.І., Мєзєнцева Є.І. до Мєзєнцової М.В.	 
	про позбавлення батьківських  прав"	 
	121	ЛОВЦА 	8347/111/34-2017 від 16.03.2017 "Щодо розгляду на 	1695 / 25 від 	28.04.2017	Відділ АСУіТО 	25.04.2017
	 	черговій сесії СМР питання встановлення 	29.03.2017	 
	тривожних кнопок термінового виклику поліції та 	 
	встановлення відеокамер"	 
	122	Сєвєродонецький	428/2892/17/7793/17 від 27.03.2017 "Ухвала у спр. 	1703 / 25 від 	28.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	25.04.2017
	 міський суд	за поз. Мельникової Г.С. до СМР про становлення	29.03.2017	
	факту спільного проживання однією сім’єю" 	 
	123	Сєвєродонецький	428/1860/17 від 23.03.2017 "Ухвала у спр. 	1704 / 25 від 	28.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	25.04.2017
	 міський суд	за поз. Полятикіної Н.Б. до Фідєєвої К.Ю., 	29.03.2017	
	Фадєєвої В.О. про визнання  осіб такими, що	 
	втратили право на користування  житловим приміщ. "	 
	124	ГУ Нац.поліції 	9529/111/34-2017 від 28.03.2017 "Щодо поновлення   	1706 / 25 від 	28.04.2017	Відділ АСУіТО 	25.04.2017
	Сєвєродонецький	договору з ПП "Інфосервіс Лінк" про надання	29.03.2017	 
	 відділ поліції	доступу до системи відеоспостереження"	 
	125	Національна 	2046/39/111/01-2017 від 28.03.2017 "Про надання 	1709 / 25 від 	06.04.2017	Фінуправління 	03.04.2017
	поліція України. 	інформації та копій документів щодо виділення 	29.03.2017	 
	Департамент 	дотацій, субвенцій та трансферти щодо поліпшення	 
	захисту економіки	 фінансово-економічного стану державних та 	 
	комунальних закладів м. Сєвєродонецька" 	
	126	Луганський 	02-02/71/2017 від 28.03.2017 "Про вирішення 	1714 / 25 від 	28.04.2017	Відділ зем.відносин та архітектури 	25.04.2017
	окружний 	питання щодо виділення земельних ділянок під 	29.03.2017	 
	адміністративний 	забудову житлових корпусів на ділянках 	
	суд	мікрорайонів №80 та № 84 м. Сєвєродонецька"
	127	Сєвєродонецький	428/2929/17/7939/17; від 28.03.2017 "Ухвала  	1721 / 25 від 	10.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	07.04.2017
	 міський суд	за поз. Постильги О.М. про визнання протиправним	30.03.2017	
	та скасування розпорядження про звільнення"
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	інформації
	128	Сєвєродонецький	428/2765/17/7901/17 від 28.03.2017 "Ухвала  	1722 / 25 від 	29.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	26.04.2017
	 міський суд	за поз. Шаталіної Н.В. до Агафонова О.М.	30.03.2017	
	про визнання особи такою, що втратила право	 
	користування житловим приміщенням"	 
	
	129	Сєвєродонецький	428/11245/16ц/7919/1 від 28.03.2017 "Рішення по 	1723 / 25 від 	29.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	26.04.2017
	 міський суд	спр. №428/11245/16-ц пров. №2/428/739/2017 від 	30.03.2017	
	17.03.2017 р.  за поз. Семиволоса  В.І.до СМР про 	 
	визнання права власності в порядку спадкування"	 
	
	130	Сєвєродонецький	428/12054/16ц/7421/1 від 28.03.2017 "Рішення  	1724 / 25 від 	29.04.2017	Відділ соц.гум.питань 	26.04.2017
	 міський суд	за поз. Іващенко В.О. про визнання недієздатною	30.03.2017	 
	Момот С.А., встановлення опіки та признач. опікуна"	
	131	Головне 	3.2/16/1096 від 24.03.2017 "Щодо включення 	1725 / 25 від 	29.04.2017	Відділ адмін.послуг  	26.04.2017
	управління 	адмінпослуг ГУ юстиції у сфері реєстрації громад. 	30.03.2017	 
	юстиції у 	формувань до переліку адмінпослуг ЦНАП"	 
	132	Сєвєродонецький	428/926/17/7941/17 від 28.03.2017 "Заочне рішення 	1726 / 25 від 	29.04.2017	Служба у справах дітей 	26.04.2017
	 міський суд	за поз. Клокол Т.М. до Носікова Ю.С., про	30.03.2017	 
	позбавлення батьківських прав"	
	133	Апеляційний суд 	22ц-211/17 від 28.03.2017 "Ухвала у спр. 	1727 / 25 від 	29.04.2017	Служба у справах дітей 	26.04.2017
	Луг. обл.	за поз. Кострубіної С.Л. про становлення факту	30.03.2017	 
	спільного проживання однією сім’єю".	 
	134	Господарський 	913/13/17 від 27.03.2017 "Апел. скарга №174 від 	1729 / 25 від 	29.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	26.04.2017
	суд Луганської 	21.03.17 р. ПП "Успіх" на рішення госп. суду Луг. 	30.03.2017	
	обл. від 07.03.17 р. у спр. №913/13/17 за поз. 	 
	ПП"Успіх" до СМР , про скасування рішення"	 
	135	Головне 	4501/111/18-2017 від 29.03.2017 "Про надання 	1734 / 25 від 	29.04.2017	Відділ зем.відносин та архітектури	26.04.2017
	Управління 	інформації стосовно перебування на балансі 	30.03.2017	 
	Нац.поліції в 	будівлі за адр.: Гагаріна, 87"	
	Луг.обл.
	136	Сєвєродонецька 	3490вих17 від 24.03.2017 "Поз. заява за поз. 	1740 / 25 від 	29.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	26.04.2017
	місцева 	Північно-схід. офіса Держаудитслужби, СМР, 	30.03.2017	
	прокуратура	відпов. Відділ освіти СМР, КП " Комбінат шкільного 	 
	харчування" про визнання недійсними договорів про	 
	закупівлю товарів за державні кошти"
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	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	137	Нац.поліція Укр. 	836/42-12/02-2017 від 30.03.2017 "Про надання 	1749 / 25 від 	03.04.2017	Відділ обліку і розподілу житла 	31.03.2017
	Департамен	копії рапортів Онопного М.М. та Кришталь Т.Є. на 	31.03.2017	 
	Внутр.безпеки	отримання службового житла у м. Сєвєродонецьку"	 
	В Луг.обл. 	
	138	Головне 	1794/111/34/01-2017 від 28.03.2017 "Щодо 	1750 / 25 від 	30.04.2017	Організаційний відділ 	27.04.2017
	Управління 	прийняття програми " Сєвєродонецької міської 	31.03.2017	 
	Нац.поліції в 	комплексної програми профілактики 	 
	Луг.обл.	правопорушень на 2016-2020 роки"   	 
	139	Сєвєродонецький	428/2445/17 від 29.03.2017 "Виконавчий лист від 	1752 / 25 від 	30.04.2017	Відділ кадрової роботи 	27.04.2017
	 міський суд	29.03.2017 р. спр. №428/2445/17 про поновлення 	31.03.2017	 
	Ковалевського А.А. з 02.03.2017 р. на роботі на 	
	посаді начальника УЖКГ СМР."	 
	140	Сєвєродонецький	428/2445/17 від 29.03.2017 "Виконавчий лист від 	1753 / 25 від 	30.04.2017	Відділ кадрової роботи	27.04.2017
	 міський суд	29.03.2017 р. спр. №428/2445/17 про стягнення з 	31.03.2017	 
	УЖКГ  СМР на користь Ковалевського А.А. 	
	середнього заробітку за весь час вимушеного 	 
	прогулу за період з 03.03.17 р. по 29.03.17 р."	 
	141	Сєвєродонецький	428/2670/17/8194/17 від 30.03.2017 "Ухвала від 	1777 / 25 від 	06.06.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	03.06.2017
	 міський суд	23.03.17 за позовом Сарана М.В. про встановлення	31.03.2017	
	факту, що має юридичне значення щодо належності	 
	правовстановлюючого документу"	 
	142	Сєвєродонецький	428/1647/17/8191/17 від 30.03.2017 "Ухвала від 	1779 / 25 від 	30.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	27.04.2017
	 міський суд	27.03.17 за позовом Сухомлінова С.О.  до СМР	31.03.2017	
	про визначення додаткового строку для 	 
	прийняття спадщини" 	
	143	ГУ Нац.поліції 	140064/111/34-17 від 31.03.2017 "Про надання копії	1780 / 25 від 	30.04.2017	Організаційний відділ 	27.04.2017
	Сєвєродонецький	документів стосовно звільнення з посади Казакова В.В." 	31.03.2017	 
	 відділ поліції		 
	144	ГУ Нац.поліції 	10063/111/3417 від 31.03.2017 "Ухвала СМС 	1781 / 25 від 	30.04.2017	Загальний відділ 	27.04.2017
	Сєвєродонецький	№428/2895/17-к від 23.03.17 р. про тимчасовий 	31.03.2017	 
	 відділ поліції	доступ до речей та документів"	
	145	Сєвєродонецький	428/10967/16ц/8144/1 від 30.03.2017 "Рішення від 	1782 / 25 від 	30.04.2017	Фонд комунального майна 	27.04.2017
	 міський суд	27.03.17 за позовом Король М.С. до СМР	31.03.2017	 
	про визнання права власності" 
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	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	146	Вищий 	913/592/16 від 27.03.2017 "Ухвала за позовом 	1788 / 25 від 	30.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	27.04.2017
	господарський 	Держ.еколог.інспекції у Луг.обл. до ТОВ "Кларіант 	31.03.2017	
	суд України	Україна" про стягнення коштів" 	 
	
	147	ПАТ "РВС Банк"	913/1200/16 від 27.03.2017 "Касаційна скарга до 	1789 / 25 від 	30.04.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	27.04.2017
	Вищого господарського суду України по позову СМР	31.03.2017	 
	на рішення Господарського суду Луг.обл від 11.01.17р".	 
	148	Приватне 	б/н від 27.03.2017 "Касаційна скарга на Рішення 	1790 / 25 від 	03.05.2017	Відділ з юридич.та правових питань   	30.04.2017
	підприємство 	Господарського суду Луганської області від 	03.04.2017	 
	"Айленд"	30.11.16 та Постанову Донецького апеляційного 	 
	господарського суду від 06.03.17 за позовом СМР  	
	про стягнення грошової суми з ПП "Айленд"	
	149	Приватне 	б/н від 27.03.2017 "Позовна заява про стягнення з 	1791 / 25 від 	03.05.2017	Відділ з юридич.та правових питань   	30.04.2017
	підприємство 	СМР на користь ПП "Айленд" грошової суми як 	03.04.2017	 
	"Айленд"	безпідставно набутую"	
	150	ГУ Нац. поліції в 	4183/111/37-2017 від 30.03.2017 "Про надання 	1795 / 25 від 	03.05.2017	Відділ з юридич.та правових питань  	30.04.2017
	Луг. обл. Слідче 	харектеристики на Кунченко В.А. зареєстр. за адр.: 	03.04.2017	 
	відділення 	вул. Шосе Будівельників, 17/42"	 
	Кремінський 	
	відділ поліції
	151	ЛОВЦА 	35/655 від 27.01.2017 "Протокол.доручення гол.ОДА	454 / 46 від 	01.04.2017	Управління ЖКГ 	29.03.2017
	 	від 24.01.2017 р. про результати роботи органів 	01.02.2017	 
	Пенсійного фонду України у Луганській області за 	 
	2016 рік тощо"	 
	152	ЛОВЦА 	11/750 від 31.01.2017 "Протокол.доручення 	473 / 46 від 	07.04.2017	Могілевський Олександр 	04.04.2017
	 	заст.гол.ОДА Клименка Ю.Ю. від 30.01.2017 за 	01.02.2017	Ст.інсп.з питань моб.підготовки 
	підсумками координаційної наради щодо 	 
	організації підготовки до ведення територіальної 	 
	оборони у області, районі. місті тощо"	
	153	ЛОВЦА 	35/1780 від 03.03.2017 "Протокол.доручення 	1184 / 46 від 	01.04.2017	УПта СЗН 	29.03.2017
	 	гол.ОДА  за підсумками апаратної наради  	03.03.2017	 
                            від 28.02.2017р. "	30.04.2017	27.04.2017
	30.06.2017	27.06.2017
	30.06.2017	27.06.2017

	18
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	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	154	ЛОВЦА 	35/1822 від 03.03.2017 "Протокольні доручення від 	1277 / 46 від 	15.04.2017	УПта СЗН 	12.04.2017
	 	23.02.2017 р.  " Про легалізацію зайнятості та 	10.03.2017	 
	заробітної плати та розроблення відповідних                                15.05.2017							12.05.2017 
	заходів на 2017 рік"                                                           15.06.2017							12.06.2017
	155	ЛОВЦА 	11/2013 від 13.03.2017 "Протокольні доручення від 	1363 / 46 від 	14.04.2017	УПта СЗН 	11.04.2017
	 	10.03.2017 р. щодо проблемних питань 	14.03.2017	 
	функціонування залізниці в Луг. області"	 
	 
	 
	156	ЛОВЦА 	35/2062 від 14.03.2017 "Протокол.доручення 	1464 / 46 від 	05.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	02.04.2017
	 	заст.гол.ОДА за підсумками зборів керівного складу	20.03.2017	 
	 територіальної підсистеми єдиної державної 	 
	системи цивільного захисту населення і територій 	 
	по підведенню підсумків роботи в 2016 році і 	15.05.2017	12.05.2017	визначенню основних завдань на 2017р.
	31.05.2017	28.05.2017
	157	ЛОВЦА 	35/2184 від 17.03.2017 "Протокол.доручення 	1488 / 46 від 	01.05.2017	Управління ЖКГ 	28.04.2017
	 	гол.ОДА - за підсумками апаратної наради першого 	20.03.2017	 
	заступника голови, в.о. голови ОДА-керівника ОВЦА	 
	 Власенка Р.Г. від 14.03.2017 р."	 
	01.05.2017	28.04.2017
	158	ЛОВЦА 	35/2379 від 23.03.2017 "Протокол.доручення 	1597 / 46 від 	01.04.2017	Відділ освіти, 	29.03.2017
	 	гол.ОДА Власенка,Р.Г. - з питань освіти"	24.03.2017	 
		20.04.2017	17.04.2017
	23.05.2017	20.05.2017
	159	ЛОВЦА 	11/2408 від 24.03.2017 "Протокол.доручення 	1650 / 46 від 	15.04.2017	УПта СЗН 	12.04.2017
	 	першого заст.гол.ОДА  Р.П.Власенка щодо розгляду 	28.03.2017	 
	питання забезпечення реалізації рішень, 	 
	спрямованих на підвищення рівня оплати праці" 	 
	15.05.2017	12.05.2017
	160	ЛОВЦА 	15/85 від 05.01.2017 "Лист № 2365/21-4-3  від 	128 / 71 від 	05.05.2017	УПта СЗН 	02.05.2017
	 	27.12.2016 р. Перший Заст.Секретаря Ради Нац. 	11.01.2017	 
	Безпеки і Оборони України щодо питань 	 
	соціального характеру"	 
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	161	ЛОВЦА 	10/8073 від 23.12.2016 "Лист №264-01/18/5-15 від 	148 / 71 від 	20.04.2017	Департамент економ.розвитку 	17.04.2017
	 	23.12.16 р. Держенергоефективності  України про 	12.01.2017	 
	надання інформації стосовно інвестиційних 	
	проектів  в області , спрямованих на переведення 	 
	споживачів з природного газу на інші види палива" 	
	162	ЛОВЦА 	10/8075 від 23.12.2016 "Лист №262-01/18/5-15 від 	149 / 71 від 	12.04.2017	Департамент економ.розвитку 	09.04.2017
	 	21.12.16 р. Держенергоефективності  України про 	12.01.2017	 
	надання інформації для розрахунку частки 	
	сумарної потужності котелень на альтернативних 	 
	видах палива в області "                                                     12.05.2017							09.05.2017
	12.06.2017	09.06.2017
	163	ЛОВЦА 	10/182 від 10.01.2017 "Лист №22/4/15-17 від 	164 / 71 від 	03.04.2017	Управління охорони здоров’я 	31.03.2017
	 	06.01.2017 р. Міністерство Культури України Про 	13.01.2017	
	організацію Міжнародної культурно-освітньої 	 
	поїздки  " Гуманітарно-медична співпраця""	 
	164	ЛОВЦА 	8/491 від 23.01.2017 "Лист №38734/64/1-16 від 	348 / 71 від 	05.04.2017	УПта СЗН 	02.04.2017
	 	20.01.17 Віце-Прем`єр-Міністр України  до листа 	24.01.2017	 
	Мінсоцполітики №318/0/2-17/28 від 06.01.17 р.  Про	 
	 погашення заборгованості із заробітної плати"	 
	05.05.2017	02.05.2017
	05.06.2017	02.06.2017
	165	ЛОВЦА 	10/494 від 23.01.2017 "Лист № 1-01/12/5-17  від 	390 / 71 від 	10.04.2017	Відділ внутрішньої політики 	07.04.2017
	 	20.01.17 р. Держенергоефективності щодо 	26.01.2017	та зв’язків з громадськістю, 
	забезпечення обов`язкової щоденної трансляції 	 
	відеоророліку " Отримав субсидію-бережи 	 
	енергоресурси""	
	166	ЛОВЦА 	8/1242 від 16.02.2017 "Лист №4929/1/1-17 від 	895 / 71 від 	05.04.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	02.04.2017
	 	15.02.17 Прем'єр-міністра України до листа МВС 	20.02.2017	 
	від 06.02.17 №1610/01/14-2017 щодо проведення 	 
	технічної інвентаризації захисних споруд "	 
	167	ЛОВЦА 	10/1385 від 21.02.2017 "Лист №28-01/12/5-17 від 	1008 / 71 від 	05.04.2017	Відділ внутрішньої політики 	02.04.2017
	 	20.02.2017 р. Держенергоефективності щодо 	23.02.2017	та зв’язків з громадськістю, 
	забезпечення обов`язкової щоденної трансляції 	 
	відеороліків "Енергоефективний будинок" , 	 
	"Енергоефективна квартира", та "Енергоефективне	 
	 ОСББ" на регіон. та місц. ТРК"                                              05.05.2017							02.05.2017
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	168	ЛОВЦА 	10/1437 від 22.02.2017 "Лист №1349/10.2/14-17  від 	1010 / 71 від 	02.06.2017	Відділ внутрішньої політики 	30.05.2017
	 	09.02.2017 р. Мінюст України щодо забезпечення 	23.02.2017	та зв’язків з громадськістю 
	інформаційним бюлетенем "Офіційний вісник України"	
	169	ЛОВЦА 	8/1428 від 22.02.2017 "Лист №6397/1/1-17 від 	1072 / 71 від 	16.05.2017	УПта СЗН 	13.05.2017
	 	21.02.2017 ВПМУ і лист Комітету ВРУ від 14.02.17	28.02.2017	 
	№04-34/13-35027 про виконання ЗУ щодо соціального 
	захисту бездомних осіб і безпритульних дітей. "	 
	170	ЛОВЦА 	8/1570 від 27.02.2017 "Лист ВПМУ №6605/1/1-17 від 	1189 / 71 від 	02.04.2017	УПта СЗН 	30.03.2017
	 	27.02.2017 р. про стан виконання доручень Уряду 	03.03.2017	 
	та Генеральної угоди"	 
	171	ЛОВЦА 	10/1609 від 27.02.2017 "Лист №42505/1-16 від 	1194 / 71 від 	02.04.2017	Відділ культури 	30.03.2017
	 	31.01.2017 Міністерства культури України щодо 	03.03.2017	 
	Року української мови в Україні"	 
	172	ЛОВЦА 	8/1558 від 27.02.2017 "Лист №4436/1/1-17 від 	1197 / 71 від 	02.04.2017	Департамент економ.розвитку 	30.03.2017
	 	22.02.17 р. Секретаріат КМУ  План організації 	03.03.2017	 
	підготовки проектів актів, необхідних для 	
	забезпечення реалізації ЗУ України №1812-VIII  від 	 
	17.02.2017 р. " 	
	173	ЛОВЦА 	8/1731 від 02.03.2017 "Лист Вице-прем'єр-міністра 	1246 / 71 від 	08.04.2017	Фінуправління 	05.04.2017
	 	України №7706/1/1-17 від 01.03.17 до листа ФПУ від	09.03.2017	 
	 23.02.17 №05/01-15/180 про рекомендації круглого	 
	 столу"	 
	174	ЛОВЦА 	30/1819 від 03.03.2017 "Лист №87 від 28.02.2017 р. 	1279 / 71 від 	09.04.2017	Відділ освітиі 	06.04.2017
	 	Коледж Преси та Телебачення  щодо 	10.03.2017	 
	розповсюдження інформації стосовно 	 
	Міжнародного конкурсу  шкільних медіа". 	 
	175	ЛОВЦА 	63/20/5216 від 06.03.2017 "Лист № 7/9-2092 від 	1283 / 71 від 	05.05.2017	Фонд комунального майна 	02.05.2017
	 	28.02.2017 р. Мінрегіон про надання інформації 	10.03.2017	 
	про якість питної води та стан питного 	 
	водопостачання в Україні"	 
	176	ЛОВЦА 	10/1757 від 02.03.2017 "Лист №04.02.24-10/356-	1287 / 71 від 	03.04.2017	Управління охорони здоров’я, 	31.03.2017
	 	17/5383 від 28.02.2017 р. МОЗ України  щодо 	10.03.2017	 
	інформування та  організації міжнародної поїздки за	 
	 сприянням ГО " Серце до серця""	

	21

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	177	ЛОВЦА 	8/1730 від 02.03.2017 "Лист ВПМУ №7555/1/1-17 від 	1290 / 71 від 	09.04.2017	Департамент економ.розвитку 	06.04.2017
	 	01.03.2017 р. до щорічної інформації КМУ про	10.03.2017	 
	здійснення держ. регуляторної політики органами 	 
	виконавчої влади"	
	178	ЛОВЦА 	13/1823 від 06.03.2017 "Лист №04/21-12вих17 від 	1300 / 71 від 	12.05.2017	Департамент економ.розвитку 	09.05.2017
	 	28.02.17 р. прокуратура Луг. обл. щодо постанови 	13.03.2017	 
	координац. ради керівників правоохоронних органів	
	 від 23.02.17 р. з питань стану протидії злочинності 	 
	на території  Луг. обл. 2016 р."	
	179	ЛОВЦА 	4/1845 від 06.03.2017 "Лист від 28.02.17 №04-	1301 / 71 від 	10.04.2017	Відділ зем.відносин та архітектури  	07.04.2017
	 	01/561 АПУ про вжиття заходів щодо забезпечення 	13.03.2017	 
	учасників АТО земельними ділянками"                                       10.05.2017							07.05.2017
	180	ЛОВЦА 	10/1829 від 06.03.2017 "Лист № 4518/0/2-17/37 від 	1340 / 71 від 	13.04.2017	Відділ освітиі 	10.04.2017
	 	03.03.17 Мінсоцполітики "Про захист дітей від 	14.03.2017	 
	жорстокого поводження" 	
	181	ЛОВЦА 	8/1876 від 07.03.2017 "Лист ПМУ№7989/2/1-17 від 	1347 / 71 від 	13.04.2017	Відділ соц.гум.питань 	10.04.2017
	 	06.03.2017 р.  про епізоотичну ситуацію	14.03.2017	 
	щодо африканської чуми свиней" 	
	182	ЛОВЦА 	30/1912 від 09.03.2017 "Лист №1/28-02 "Інститут 	1366 / 71 від 	13.04.2017	Управління охорони здоров’я 	10.04.2017
	 	інформаційно-хвильових технологій"  	14.03.2017	 
	інформаційний лист про впровадження в мед. 	 
	практику  інформаційно-хвильової терапії"	
	183	ЛОВЦА 	32/2044 від 13.03.2017 "Лист заступника голови 	1393 / 71 від 	15.04.2017	Відділ освітиі 	12.04.2017
	 	координац. ради Вінницької ОДА про стратегію 	16.03.2017	 
	національно-патриотичного виховання дітей та 	 
	молоді на 2017-2020 р."	 
	184	ЛОВЦА 	30/2001 від 13.03.2017 "Лист № 201 від 06.03.2017 	1395 / 71 від 	15.04.2017	Відділ внутрішньої політики 	12.04.2017
	 	р. Військово-Морський Ліцей інформація щодо 	16.03.2017	та зв’язків з громадськістю, 
	вступу до Військово- Морського ліцею"	 
	185	ЛОВЦА 	10/2002 від 13.03.2017 "Щодо організації і 	1402 / 71 від 	15.04.2017	Відділ молоді та спорту 	12.04.2017
	 	проведення ХІІІ літньої Універсіади України"	16.03.2017	 
	186	ЛОВЦА 	8/2054 від 14.03.2017 "Лист  ВПМУ№7881/1/1-17 від 	1407 / 71 від 	15.04.2017	УПта СЗН 	12.04.2017
	 	13.03.17 р. про підвищення рівня обізнаності щодо	16.03.2017	 
	протидії  торгівлі людьми серед батьків та осіб,	 
	які їх замінюють та тощо"	 
		22

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	187	ЛОВЦА 	10/2072 від 14.03.2017 "Лист №5033/0/2-17/23 від 	1437 / 71 від 	24.04.2017	УПта СЗН 	21.04.2017
	 	10.03.2017 Мінсоцполітики про надання інформації	16.03.2017	 
	 щодо визначення потреб в соціальних послугах"	 
	188	ЛОВЦА 	10/2121 від 15.03.2017 "Лист Мінмолодьспорт про 	1445 / 71 від 	10.04.2017	Відділ молоді та спорту 	07.04.2017
	 	відзначення Дня молоді в Україні"	17.03.2017	 
	189	ЛОВЦА 	9/2043 від 13.03.2017 "Лист №36-01/169 від 	1456 / 71 від 	16.04.2017	УПта СЗН 	13.04.2017
	 	07.03.17 р. Уповноважений Президента України з 	17.03.2017	 
	прав людей з інвалідністю  щодо врахування потреб	 
	 осіб з інвалідністю"	 
	190	ЛОВЦА 	13/2139 від 15.03.2017 "Лист №1486/111/21/04-	1482 / 71 від 	19.04.2017	Відділ культури 	16.04.2017
	 	2017 від 13.03.2017 р. ГУ Нацполіції в Луг. обл.  про	20.03.2017	 
	 сприяння в організації профілактичних заходів з 	 
	попередження дитячого дорожньо-транспортного 
	травматизма".	 
	191	ЛОВЦА 	13/1781 від 03.03.2017 "Лист від 02.03.2017 	1504 / 71 від 	20.04.2017	Центр соціальних служб 	17.04.2017
	 	№1230/111/21/04-2017 ГУ Національної поліції в 	21.03.2017	для сім'ї, дітей та молоді
	Луганській області "Про організацію взаємодії під 	 
	час проведення у м. Сєвєродонецьку пілотного 	 
	проекту щодо протидії насильству в сім'ї""	
	192	ЛОВЦА 	10/2255 від 21.03.2017 "Лист від 10.03.2017 №7/11-	1534 / 71 від 	19.05.2017	Управління ЖКГ 	16.05.2017
	 	2531 Мінрегіону "Про упорядкування місць поховань"	22.03.2017	 
	193	ЛОВЦА 	10/2177 від 17.03.2017 "Лист від 16.03.2017 	1537 / 71 від 	21.04.2017	УПта СЗН 	18.04.2017
	 	№5420/0/2-17/35 Мінсоцполітики "Про направлення	22.03.2017	 
	 копій наказів" - №386 від 10.03.17 р. про передачу 	 
	легкових автомобілів, визнаних гуманітарною 	 
	допомогою, у власність особам з інвалідністю"	 
	194	ЛОВЦА 	10/2225 від 20.03.2017 "Лист №51-09/6409/17 від 	1540 / 71 від 	21.04.2017	Відділ кадрової роботи 	18.04.2017
	 	14.03.17 р. Нац.агенство з питань запобігання 	22.03.2017	 
	корупції щодо роз`яснень з питань заповнення та 	
	подання декларації"	 
	195	ЛОВЦА 	10/2196 від 17.03.2017 "Лист №02.2/761 від 	1552 / 71 від 	21.04.2017	Архівний відділ 	18.04.2017
	 	09.03.2017 р. Укрдержархів про сприяння 	22.03.2017	 
	впровадженню в місцевих держ. архівних установах 	 
	безготівкової оплати  за архівні послуги через 
	банківські пластикові картки."
	23
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	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
  196	Сєвєродонецький	15/2254 від 21.03.2017 "Лист №1314/7/17 від 	1553 / 71 від 	21.04.2017	Фонд комунального майна 	18.04.2017
	 міський суд	20.03.2017 Штабу ОТУ "Донецьк" Мін.оборони 	22.03.2017	 
	України про надання допомоги у вирішенні питань 	
	пов'язаних з розміщенням та відновленням фондів
	військових містечок"
  197	ЛОВЦА 	10/2296 від 21.03.2017 "Лист №1639/0/20-17 від 	1562 / 71 від 	07.04.2017	Відділ контрольно-ревізійної 	04.04.2017
	 	15.03.2017 р.  Регуляторна Служба 	23.03.2017	та договірної роботи 
	України  щодо надання узагальненої інформації 	
	стосовно потреб всіх викон. органів  місцевого 	 
	самоврядування на тер. обл. для створення 	 
	інтегрованої автоматиз. Системи держ.нагляду"	
	198	ЛОВЦА 	10/2314 від 22.03.2017 "Лист №5878/0/2-17 від 	1563 / 71 від 	22.04.2017	УПта СЗН 	19.04.2017
	 	22.03.2017 р. Мінсоцполітики про передачу 	23.03.2017	 
	легкових автомобілів, визнаних гум. допомогою, у 	 
	власність членам сімей померлих осіб з 	
	інвалідністю та у власність особам з інвалідністю"	 
	199	ЛОВЦА 	10/2319 від 22.03.2017 "Лист №7/9-2891 від 	1565 / 71 від 	22.04.2017	Управління ЖКГ 	19.04.2017
	 	21.03.2017 р. Мінрегіон щодо роз`яснь з питання 	23.03.2017	 
	прийняття рішень про закінчення опалювального
	сезону "	
	200	ЛОВЦА 	10/2272 від 21.03.2017 "Лист від 17.03.17 №5/1-	1566 / 71 від 	22.04.2017	Відділ по контролю за благоустроєм 	19.04.2017
	 	9/2083-17 Мінприроди "Про організацію та 	23.03.2017	 
	проведення акції "Посади дерево миру""	 
	201	ЛОВЦА 	4/2223 від 20.03.2017 "Лист №02-01/483 від 	1570 / 71 від 	22.04.2017	Відділ культури 	19.04.2017
	 	15.03.17 Глави АПУ про зняття з контролю 	23.03.2017	 
	виконання завдань, визначених ст.2 Указу 	 
	Президента України від 04.04.16 №126 "Про 	 
	відзначення 40-ї річниці створення Української 	 
	Громадської Групи сприяння вик.Гельсін.угод"
	202	ЛОВЦА 	8/2208 від 20.03.2017 "Лист № 9376/1/1-17 від 	1571 / 71 від 	22.04.2017	Відділ молоді та спорту 	19.04.2017
	 	17.03.17 р. Віце-Прем`єр-Міністр України до листа 	23.03.2017	 
	Мінмолодьспорт  №282/5.1/17 від 07.03.17 р. щодо 	 
	належної організації та проведення щорічного 	 
	оцінювання фізичної підготовленості населення 	
	України"
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	203	ЛОВЦА 	8/2207 від 20.03.2017 "Лист№ 9695/1/1-17 від 	1575 / 71 від 	22.04.2017	Відділ молоді та спорту 	19.04.2017
	 	17.03.17 р. Віце-Прем`єр-Міністр України до листа 	23.03.2017	 
	Нац. олімпійського комітету №174-НК від 	 
	06.03.2017 р. щодо сприяння у забезпеченні 	 
	підготовки та реалізації всесвітнього Олімп.дня "	
	204	Головне 	10/2275 від 21.03.2017 "Лист №47-01/12/5-17 від 	1577 / 71 від 	22.04.2017	Управління ЖКГ 	19.04.2017
	управління 	20.03.17 р.Держенергоефективності щодо участі у 	23.03.2017	 
	юстиції у 	виставкі-форумі " Незалежна теплоенергетика" 	 
	205	ЛОВЦА 	10/2327 від 22.03.2017 "Лист №5270/0/2-17/20 від 	1591 / 71 від 	23.04.2017	УПта СЗН 	20.04.2017
	 	14.03.17 р. Мінсоцполітики щодо забезпечення соц.	24.03.2017	 
	 стипендією окремих категорій студентів"	
	206	ЛОВЦА 	10/2324 від 22.03.2017 "Лист №5795/0/2-17/38 від 	1592 / 71 від 	07.04.2017	УПтаСЗН 	04.04.2017
	 	14.03.17 р. Мінсоцполітики про результати 	24.03.2017	 
	розгляду періодичної доповіді України у Комітеті з 	 
	ліквідації дискримінації щодо жінок"	
	207	ЛОВЦА 	23/2393 від 23.03.2017 "Лист №01-02-46/603 від 	1629 / 71 від 	26.04.2017	Журба Юрій Анатолійович	23.04.2017
	 	23.03.17 р. ПАТ "Луганськгаз" про надання 	27.03.2017	Керуючий справами виконкому 
	нежитлового приміщення для проведення Загальних	 
	зборів 28.04.17 р."	 
	208	ЛОВЦА 	33/2274 від 21.03.2017 "Лист №03/17-01-ОД від 	1651 / 71 від 	27.04.2017	Управління охорони здоров’я 	24.04.2017
	 	17.03.17 р. ГО "Серце доСерця" щодо міжнародної 	28.03.2017	 
	поїздки з  14.05. по 21.05.17 р. до Польщі, Литви, 	 
	Латвії, Естонії та Фінляндії"	
	209	ЛОВЦА 	10/2369 від 23.03.2017 "Лист №5996/0/2-17/35 від 	1676 / 71 від 	27.04.2017	Відділ соц.гум.питань 	24.04.2017
	 	22.03.2017 р. Мінсоцполітики  про направлення 	28.03.2017	 
	копій наказів та забезпечення контролю за цільовим	
	 використанням гум. допомоги"	 
	210	ЛОВЦА 	8/2374 від 23.03.2017 "Лист ВПМУ№5862/27/1-16 від 	1682 / 71 від 	27.04.2017	УПта СЗН 	24.04.2017
	 	23.03.17 р.  з питань Євроінтеграції України  -	28.03.2017	 
	Щодо виконання доручень КМУ	
	211	ЛОВЦА 	10/2506 від 28.03.2017 "Лист № 6474/0/2-17/35 від 	1728 / 71 від 	29.04.2017	УПта СЗН 	26.04.2017
	 	28.03.2017 Мінсоцполітики "Про направлення копій	30.03.2017	 
	 наказів""
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	інформації
	212	ЛОВЦА 	8/2452 від 27.03.2017 "Лист №11370/1/1-17 від 	1757 / 71 від 	05.04.2017	Відділ соц.гум питань 	02.04.2017
	 	27.03.17 р. Віце-Прем`єр-Міністр України до 	31.03.2017	 
	звернення нардепа України Веселової  Н.В. №04-	 
	34/35-285 від 21.03.17 р. про організацію перевірки 	 
	всіх групових місць тимчасового проживання ВПО у
 	санаторіях, пансіонатах, дит. таборах по всій
	території, підконтрольній укр. Владі"
	213	ЛОВЦА 	10/2475 від 28.03.2017 "Лист № 7/11-3109 від 	1758 / 71 від 	01.05.2017	Управління ЖКГ 	28.04.2017
	 	24.03.17 МІНРЕГІОНу " Щодо проведення щорічної 	31.03.2017	 
	всеукраїнської акції "За чисте довкілля" та Дня 	 
	довкілля у 2017 році"                                                         15.05.2017							12.05.2017
	214	ЛОВЦА 	8/2438 від 29.03.2017 "Лист  Прем`єр-Міністр 	1759 / 71 від 	30.04.2017	Відділ кадрової роботи 	27.04.2017
	 	України  до листа Нац. Агенства з Питань 	31.03.2017	 
	Запобігання Корупції №93-01/6954/17 від 17.03.17 	
	р. про  інформацію стосовно Рішення Нац.агенства	 
	з питань запобіг. корупції щодо декларування"	 
	 
	 
                       Керуючий справами виконкому	          Ю.А. Журба
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