	Додаток 2
	до рішення виконкому
	від  29.06.2017р.	№312
	ПЛАН - ГРАФІК
	контролю щодо виконання контрольних документів
	органів законодавчої та виконавчої влади
	на період з 01.07.2017 по 30.09.2017
	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	1	ЛОВЦА	8/1657 від 01.03.2017 "Лист Прем'єр-міністру 	62 / 01 від 	26.08.2017	УПтаСЗН 	23.08.2017
	 	України № 7246/1/1-17 від 28.02.17 до постанови 	10.03.2017	 
	ВРУ від 09.02.17 №1843-VIII "Про Рекомендації 	 
	парламентських слухань на тему: "Державні 	 
	гарантії соціального захисту учасників АТО.. "	 
	2	ЛОВЦА	6/413 від 18.01.2017 "Розпорядження КМУ від 	35 / 02 від 	07.07.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП 	04.07.2017
	 	11.01.2017 №9-р "Про затвердження плану 	26.01.2017	 
	основних заходів цивільного захисту на 2017 рік""	 
	3	ЛОВЦА	5/4363 від 31.05.2017 "Постанова КМУ №353 від 	152 / 02 від 	06.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	03.07.2017
	 	24.05.17 "Про внесення змін до постанови КМУ від 	06.06.2017	
	09.03.2006р. №268 та визнання такими, що 	 
	втратили чинність, деяких постанов КМУ""	
	4	ЛОВЦА	6/4262 від 29.05.2017 "Розпорядження КМУ №352-р 	153 / 02 від 	07.07.2017	Управління охорони здоров’я 	04.07.2017
	 	від 24.05.17 "Деякі питання медичного забезпечення	07.06.2017	 
	 військовослужбовців, осіб рядового і 	 
	начальницького складу та поліцейських, які беруть	 
	 участь в антитерористичній операції""	
	5	ЛОВЦА	5/4419 від 02.06.2017 "Постанова КМУ №376 від 	154 / 02 від 	09.07.2017	Відділ освіти 	06.07.2017
	 	31.05.17 р.  "Про визнання такими, що втратили 	09.06.2017	 
	чинність, деяких постанов КМУ""	 
	6	ЛОВЦА	8/4647 від 12.06.2017 "Протокольне рішення 	156 / 02 від 	29.08.2017	УПтаСЗН 	26.08.2017
	 	засідання ради у справах осіб з інвалідністю від 25 	14.06.2017	 
	травня 2017 р. №1"	 
	7	ЛОВЦА	65 від 03.02.2017 "Розпорядження голови ОДА №65 	39 / 04 від 	05.07.2017	Відділ соц.гум.питань 	02.07.2017
	 	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.""
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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
	8	ЛОВЦА	92 від 21.02.2017 "Розпорядження голови ОДА №92 	49 / 04 від 	01.07.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП 	01.07.2017
	 	від 21.02.2017 р. "Про затвердження плану 	22.02.2017	 
	основних заходів цивільного захисту Луг. обл. на 2017р. "	 
	 
	9	ЛОВЦА	195 від 31.03.2017 "Розпорядження голови ОДА від 	94 / 04 від 	10.07.2017	Управління ЖКГ 	07.07.2017
	 	31.03.2017 №195 "Про внесення змін до 	05.04.2017	 
	Регіональної програми поводження з твердими 	 
	побутовими відходами у Луганській області""	
	10	ЛОВЦА	213 від 04.04.2017 "Розпорядження голови ОДА 	100 / 04 від 	10.07.2017	Відділ освіти 	07.07.2017
	 	№213 від 04.04.2017р. "Про затвердження 	07.04.2017	 
	Регіональної цільової соціальної програми "Освіта 	 
	Луганщини" на 2017-2029 роки"	 
	11	ЛОВЦА	261 від 27.04.2017 "Розпорядження голови ОДА 	123 / 04 від 	05.07.2017	УПтаСЗН 	02.07.2017
	 	№261 від 27.04.2017 р. " Про Обл. план заходів 	28.04.2017	 
	щодо створення безперешкодного життєвого 	 
	середовища для осіб з обмеженими 	 
	фіз.можливостями та інших маломобільних груп 	 
	населення на 2017-2021 роки "	 
	12	ЛОВЦА	298 від 16.05.2017 "Розпорядження голови ОДА 	139 / 04 від 	25.07.2017	Відділ внутрішньої політики та ЗЗГ 	22.07.2017
	 	№298 від 16.05.2017 р. "Про затвердження Плану 	22.05.2017	 
	заходів у зв`язку з 80-ми роковинами Великого 	 
	терору-масових політ. репресій 1937-1938 рр""	 
	13	ЛОВЦА	308 від 18.05.2017 "Розпорядження голови ОДА 	141 / 04 від 	10.07.2017	Фонд комунального майна 	07.07.2017
	 	№308 від 18.05.2017 р. " Про затвердження 	23.05.2017	 
	Регіональної програми з підтримки місцевого само-	 
	врядування та створення спроможних об’єднаних	 
	териториальних громад у Луг.обл. на 2017-2019р.р. "	 
	14	ЛОВЦА	327 від 26.05.2017 "Розпорядження голови ОДА 	144 / 04 від 	05.07.2017	Відділ освіти 	02.07.2017
	 	№327 від 26.05.2017 р. " Про затвердження 	30.05.2017	 
	Обласної програми оздоровлення та відпочинку 	 
	дітей "Луганське літо" на 2017-2019 роки".	
	15	ЛОВЦА	332 від 30.05.2017 "Розпорядження голови ОДА від 	148 / 04 від 	01.07.2017	Відділ культури 	28.06.2017
	 	30.05.2017 №332 "Про створення обласної робочої 	01.06.2017	 
	групи з питань реалізації Всеукраїнського науково-	 
	просвітницького історико-краєзнавчого проекту 	 
	"Місця пам'яті Української революції 1917-1921р. " 	 
	2

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	16	ЛОВЦА	388 від 13.06.2017 "Розпорядження голови ОДА від 	155 / 04 від 	15.09.2017	Відділ внутрішньої політики та ЗЗГ 	12.09.2017
	 	13.06.2017 №388 "Про затвердження Обласного 	14.06.2017	 
	плану заходів щодо реалізації Концепції 	 
	вдосконалення інформування громадськості з 	 
	питань євроатлантичної інтеграції України на 2017р". 	
	17	ЛОВЦА	390 від 13.06.2017 "Розпорядження голови ОДА від 	157 / 04 від 	15.07.2017	Управління ЖКГ 	12.07.2017
	 	13.06.17 №390 "Про внесення змін до Регіональної 	15.06.2017	 
	програми "Питна вода Луганщини" на 2006-2020 р. "	 
	18	ЛОВЦА	395 від 15.06.2017 "Розпорядження голови ОДА 	158 / 04 від 	01.07.2017	Відділ культури 	28.07.2017
	 	№395 від 15.06.2017 р. " Про відзначення 21-ї 	16.06.2017	 
	річниці Конституції України ""	 
	19	ЛОВЦА	3/31-37 від 04.01.2017 "Про подовження надання 	40 / 21 від 	10.07.2017	Департамент економічного розвитку 	07.07.2017
	 	інформаційно-аналітичних матеріалів щодо 	04.01.2017	 
	щомісячного моніторингу соціально-економічного 	
	розвитку регіону"	10.08.2017						07.08.2017
	20	ЛОВЦА	б/н від 30.01.2017 "План роботи обласного комітету	545 / 21 від 	01.07.2017	УПтаСЗН 	01.07.2017
	 	 забезпечення доступності інвалідів та інших 	03.02.2017	01.10.2017						01.10.2017
	маломобільних груп населення до об'єктів 	 
	соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури"	 
	21	ЛОВЦА	розп.631 від 28.10.2 від 21.01.2017 "Лист №3/07-	701 / 21 від 	05.07.2017	Управління охорони здоров’я 	02.07.2017
	 	172с від 23.01.2017 Департамента охорони 	10.02.2017	 
	здоров'я ЛОДА до розп.№631 від 28.10.2016 про 	 
	стан реалізації заходів регіональної цільової 	 
	програми "Забезпечення спеціальним автотранспортом	 
                            центрів первинної мед.сан.допомоги області на 2016 рік"	
	22	ЛОВЦА	4/31-2584 від 14.02.2017 "Про надання інформації 	764 / 21 від 	05.07.2017	Управління ЖКГ 	02.07.2017
	 	щодо погашення дебіторської заборгованості перед	14.02.2017	 
	 ПАТ "Луганськгаз" за поставлений природний газ 	 
	(Дані заборгованості станом на 10.02.2017р.)"	05.08.2017						02.08.2017
	23	Департамент 	22-08/01-169 від 26.01.2017 "Про виконання 	931 / 21 від 	10.07.2017	Департамент економічного розвитку 	07.07.2017
	економічного 	протокольних доручень першого заступника голови ОГА	21.02.2017	 
	розвитку та 	від 12.04.2016 щодо продовження щоквартального	
	торгівлі ОДА	моніторингу стану виконання Генерального плану	 
	відбудови інфраструктури населених пунктів області
	пошкоджених в результаті проведення АТО"	 
		
	3

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	24	ЛОВЦА	9/31-1211 від 07.03.2017 "Щодо сприяння у 	1243 / 21 від 	05.07.2017	Відділ внутрішньої політики та ЗЗГ 	02.07.2017
	 	виконанні  завдань , спрямованих на зміцнення 	09.03.2017	 
	спроможності інститутів  громадянського суспільства
	в області"	
	25	ЛОВЦА	6/11-1273 від 10.03.2017 "Щодо надання інформації	1339 / 21 від 	10.07.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП 	07.07.2017
	 	 про стан виконання Плану першочергових заходів з 	14.03.2017	 
	профілактики травматизму невиробничого 	 
	характеру у Луг. обл. на 2017 р."	 
	26	ЛОВЦА	3/31-1344 від 15.03.2017 "Про здійснення заходів 	1397 / 21 від 	05.07.2017	Департамент економічного розвитку 	02.07.2017
	 	державної регуляторної політики"	16.03.2017	 
	27	ЛОВЦА	3/31-1346 від 15.03.2017 "Про надання 	1418 / 21 від 	01.07.2017	Відділ адмін.послуг 	28.06.2017
	 	щоквартальної інформації щодо діяльності ЦНАПів"	16.03.2017	
	28	Департамент 	15/03-573 від 15.03.2017 "Про надання інформації 	1450 / 21 від 	05.07.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП 	02.07.2017
	ЖКГ та будівн.	стосовно виконання Плану першочергових заходів з 	17.03.2017	 
	ОДА 	профілактики травматизму невиробничого 	 
		характеру у Луг. обл. на 2017 р."	 
	29	ЛОВЦА	3/31-1384 від 16.03.2017 "Про надання інформації 	1452 / 21 від 	10.07.2017	Департамент економічного розвитку 	07.07.2017
	 	стосовно виконання Регіональної цільової 	17.03.2017	 
	програми "Залучення інвестицій, розвитку та 	
	підтримки малого і середнього підприємництва в 	 
	Луг. обл. на 2016-2017рр.""	
	30	ЛОВЦА	5/31-1373 від 16.03.2017 "Про надання інформації 	1455 / 21 від 	25.09.2017	Управління охорони здоров’я, 	22.09.2017
	 	щодо кількості поранених та загиблих із числа 	17.03.2017	 
	цивільних осіб за період проведення АТО" 	
	31	ЛОВЦА	3/31-1469 від 21.03.2017 "Про оновлення запиту 	1539 / 21 від 	25.07.2017	Департамент економічного розвитку 	22.07.2017
	 	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"	
	32	ЛОВЦА	1/31-1503 від 22.03.2017 "Про надання відомостей 	1564 / 21 від 	05.07.2017	Могілевський Олександр 	02.07.2017
	 	про виявлені органом УСБУ в Луганській області 	23.03.2017	Володимирович, Старш. 
	порушення законодавства про державну таємницю"	інпектор з пит. моб. підг. 


	4

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	33	Департамент 	22-09/01-658 від 24.03.2017 "Про виконання плану 	1698 / 21 від 	25.09.2017	Відділ адмін.послуг 	22.09.2017
	економічного 	заходів з реалізації Стратегії реформування 	29.03.2017	 
	розвитку та 	державного управління України на 2016-2020 роки"	 
	торгівлі ОДА	
	34	ЛОВЦА	3/31-1629 від 28.03.2017 "Про надання 	1702 / 21 від 	10.07.2017	Департамент економічного розвитку 	07.07.2017
	 	щоквартальної інформації про виконання місцевих 	29.03.2017	 
	програм розвитку підприємництва"	
	35	ЛОВЦА	9/31-1661 від 29.03.2017 "Про надання інформації 	1761 / 21 від 	01.07.2017	Відділ внутрішньої політики та ЗЗГ 	28.06.2017
	 	про вжиті заходи у зв'язку з 85-ми роковинами 	31.03.2017	 
	Голодомору 1932-1933 років в Україні- геноциду 	 
	Українського народу"	
	36	Департамен 	8/20-01/337 від 30.03.2017 "Щодо реалізації плану 	1805 / 21 від 	25.09.2017	Департамент економічного розвитку 	22.09.2017
	зовнішніх 	заходів в пофільних виставкових заходах в Україні 	03.04.2017	 
	відносин ОДА 	та Білорусії"	
	
	37	Департамент 	15/01-699 від 30.03.2017 "Про введення в дію 	1823 / 21 від 	01.07.2017	Управління ЖКГ 	28.06.2017
	житлово-	рішення колегії №1 від 24.03.2017 "Про підсумки 	04.04.2017	 
	комунального 	роботи Департаменту житлово-комунального 	 
	господарства та 	господарства облдержадміністрації у 2016 році та 	 
	будівництва ОДА	перспективи на 2017 рік""	01.09.2017						29.08.2017
	20.09.2017	17.09.2017
	38	ЛОВЦА	5/31-1980 від 11.04.2017 "Про вжиття заходів щодо 	2007 / 21 від 	05.07.2017	Служба у справах дітей 	02.07.2017
	 	реалізації права кожної дитини на сімейне виховання"	11.04.2017	 
	39	ЛОВЦА	4/31-677 від 18.02.2017 "Про надання інформації 	2017 / 21 від 	10.07.2017	Департамент економічного розвитку 	07.07.2017
	 	стосовно заходів щодо скорочення обсягу 	11.04.2017	 
	споживання природного газу на період до 2017 р."	
	15.07.2017	12.07.2017
	40	ЛОВЦА	9/31-2154 від 21.04.2017 "Про надання інформації  	2245 / 21 від 	05.07.2017	УПтаСЗН 	02.07.2017
	 	щодо забезпечення безбар`єрного доступу осіб з 	25.04.2017	 
	обмеженими фізичними можливостями до будівель 	 
	та приміщень місцевих органів виконавчої влади та 	 
	місцевого самоврядування, а також інших установ"	05.08.2017						02.08.2017
	05.09.2017	02.09.2017
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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
	41	Департамент 	37-3/1-191 від 25.04.2017 "Щодо проведення 	2261 / 21 від 	02.07.2017	Відділ торгівлі та захисту прав  	29.06.2017
	агропром.розвитку	ярмаркових заходів"	25.04.2017	споживачів
	Луг.ОДА 	 
		
	42	ЛОВЦА	44 від 25.04.2017 "Телеграма №44 від 25.04.17 р. 	2349 / 21 від 	05.07.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП 	02.07.2017
	 	про надання інформації щодо протипожежного 	03.05.2017	 
	стану об`єктів ( суб`єктів господарювання) місцевих	 
	органів викон.влади. "	05.08.2017						02.08.2017
	05.09.2017	02.09.2017
	43	ЛОВЦА	22-08/01-1139 від 23.05.2017 "Про надання переліку	2780 / 21 від 	05.07.2017	Департамент економічного розвитку 	02.07.2017
	 	проектів та заходів, що можуть реалізовуватися за 	24.05.2017	 
	рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 	
	міжнародної технічної допомоги та інших джерел 	 
	фінансування у 2017 р."	
	44	Департамен 	8120-01/537 від 26.05.2017 "Про надання 	2854 / 21 від 	05.07.2017	Департамент економічного розвитку 	02.07.2017
	зовнішніх 	пропозицій для покращення інвестиційного іміджу 	29.05.2017	 
	відносин ОДА 	та залуч. іноземних інвестицій, які необхідно вжити 	
	 	для поліпшення стану справ на регіональному рівні."	 
		
	45	Регіональна 	№12 від 24.05.2017 "Протокол №12 від 24.05.2017 	2921 / 21 від 	05.07.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП 	02.07.2017
	комісія з питань 	р. Регіональна комісія з питань техногенно-	01.06.2017	 
	ТБтаНС ОДА	екологічної безпеки і н/с"	 
	
	46	ЛОВЦА	1/31-2812 від 31.05.2017 "Про надання інформації 	2923 / 21 від 	01.07.2017	Відділ кадрової роботи 	28.06.2017
	 	щодо державних службововців, які пройшли 	01.06.2017	 
	навчання за кордоном у І півріччі 2017 року"	 
	47	ЛОВЦА	31/4297 від 30.05.2017 "Про надання допомоги у 	2924 / 21 від 	01.07.2017	Управління ЖКГ 	28.06.2017
	 	вирішенні питання з вивозом несанкціонованого 	01.06.2017	 
	звалища сміття між смт. Борівське та с.Осколонівка" 	
	48	Управління з 	54 від 01.06.2017 "Телеграма №54 від 01.06.17 про 	2944 / 21 від 	01.07.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП 	28.06.2017
	питань НС ОДА	надання звітів за перше півріччя 2017 р."	01.06.2017	 
	49	Департамент 	28-08/02-1247 від 06.06.2017 "Про Галузеву угоду"	3037 / 21 від 	07.07.2017	УПтаСЗН 	04.07.2017
	соц.захисту 	07.06.2017	 
	населення ОДА	
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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
	50	ЛОВЦА	6/31-2965 від 07.06.2017 "Про надання інформації 	3041 / 21 від 	05.07.2017	Департамент економічного розвитку 	02.07.2017
	 	щодо моніторингу стану використання коштів, 	08.06.2017	 
	виділених за рахунок держ. та місцевих бюджетів, 	
	міжнародної тех. допомоги, приватного капіталу та 	 
	інших джерел фінансування у 2017 р."	20.07.2017						17.07.2017
	05.08.2017	02.08.2017
	20.08.2017	17.08.2017
	05.09.2017	02.09.2017
	20.09.2017	17.09.2017
	51	Управління 	66/11-503 від 25.05.2017 "Щодо розроблення 	3052 / 21 від 	08.07.2017	Від. земельних відносин та архітектури	05.07.2017
	капітального 	детального плану кварталів №13 та №14"	08.06.2017	 
	будівництва ОДА	 
	52	Департамент 	22-09/01-1312 від 13.06.2017 "Про надання 	3173 / 21 від 	14.07.2017	Департамент економічного розвитку	11.07.2017
	економічного 	інформації щодо виконання заходів Регіональної 	14.06.2017	 
	розвитку та 	цільової програми"	 
	торгівлі ОДА	 
	53	Департамен 	8/20-02/609 від 14.06.2017 "Про надання інформації	3199 / 21 від 	15.07.2017	Департамент економічного розвитку	12.07.2017
	зовнішніх 	 стосовно польської компанії Бюро проектів 	15.06.2017	 
	відносин ОДА 	"Нафта-Газ""	 
	54	ЛОВЦА	5/31-3131 від 15.06.2017 "Про передачу проектно-	3215 / 21 від 	16.07.2017	Відділ культури 	13.07.2017
	 	кошторисної документації "Корректировка рабочего	16.06.2017	 
	проекта. Реконструкция Театра Драмы по адресу: 	 
	г.Северодонецк, ул. Ленина, 21""	 
	55	Господарський 	913/1083/16 від 29.05.2017 "Ухвала у спр. 	2945 / 25 від 	01.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	28.06.2017
	суд Луганської 	№913/1083/16 пров. №19/1083/17 від 29.05.17 р. за 	01.06.2017	
	поз. Першого заст. прокурора Луг. обл. в інтер. СМР	 
	 до ПП "Айленд" про стягнення коштів"	 
	56	ПрАТ 	06 від 12.05.2017 "Відзив на заяву СМР про 	2954 / 25 від 	02.07.2017	Від. земельних відносин та архітектури 	29.06.2017
	"Інвестиційний 	задоволення вимог кредитора по спр. 	02.06.2017	 
	дім Астрон"	№905/3594/15 про банкрутсво ПрАТ " 	 
	57	Прокуратура 	11-560вих17 від 01.06.2017 "Клопотання про 	2972 / 25 від 	06.07.2017	Від.обліку та розподілу жилплощі	03.07.2017
	Луганської обл.	прийняття рішення про виключення жилого 	06.06.2017	 
	приміщення з числа службових, яке знах. за адр. : 	 
	вул. Маяковського, буд. 10, кв. 12"	
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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
	58	Прокуратура 	11-562вих17 від 01.06.2017 "Клопотання про 	2974 / 25 від 	06.07.2017	Від.обліку та розподілу жилплощі	03.07.2017
	Луганської обл.	прийняття рішення про виключення жилого 	06.06.2017	 
	приміщення з числа службових, яке знах. за адр. : 	 
	вул. Маяковського, буд. 10, кв. 32"	 
	59	Донецький 	428/13558/16-а від 01.06.2017 "Судове рішення від 	2990 / 25 від 	06.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	03.07.2017
	апеляційний 	30.05.17 р. у справ №428/13558/16-а за позовом 	06.06.2017	
	адміністративний 	Казакова В.В. на постанову СМС про визнання 	 
	суд	протиправним та скасування рішення, поновлення 	 
	на роботі"	
	60	Головне 	3214/111/14/01-2017 від 31.05.2017 "Щодо 	2991 / 25 від 	06.07.2017	Відділ по контролю за благоустроєм 	03.07.2017
	Управління 	встановлення елементів штучного освітлення, камер 	06.06.2017	 
	Нац.поліції в 	відеоспостереження у підприємствах торгівлі та 	 
	Луг.обл.	сфери обслугов.які розташовані у громадських місцях "	 
	61	Господарський 	913/1200/16 від 31.05.2017 "Ухвала від 31.05.2017 	2995 / 25 від 	25.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	22.07.2017
	суд Луганської об.	р. у справі 913/1200/16, провадження № 	06.06.2017	
	34/913/441/17 за позовом СМР  до ПАТ "РВС Банк"  	 
	про визнання припинення зобов'язань іпотеки, 	 
	зняття заборони відчуження та інш. "	 
	62	Сєвєродонецький	428/5120/17/13922/17 від 02.06.2017 "Ухвала у 	2998 / 25 від 	07.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	04.07.2017
	 міський суд	спр.№428/5120/17 пров. №2/428/1692/2017 від 	07.06.2017	 
	продовження строку для прийняття спадщини"	 
	63	Донецький 	812/1460/16 від 01.06.2017 "Ухвала у 	3000 / 25 від 	07.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	04.07.2017
	апеляційний 	спр.№812/1460/16  від 30.05.2017 р.  ап. скарга 	07.06.2017	
	адміністративний 	ДФС Луг. обл.  на постанову Луг. окружного адмін. 	 
	суд	суду від 06.03.17 р. у спр. №812/1460/16 за поз. 	 
	Бабєнкової Л.П. до ДПІ м. Сєвєродонецька. " 	
	64	Донецький 	812/1460/16 від 31.05.2017 "Ухвала у 	3002 / 25 від 	07.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	04.07.2017
	апеляційний 	спр.№812/1460/16  від 29.05.2017 р.про відкриття 	07.06.2017	
	адміністративний 	апел. провадження  у спр. №812/1460/16 за поз. 	 
	суд	Бабєнкової Л.П. до ДПІ м. Сєвєрод.  про визнання 	 
	протиправним та скасування податкового рішення"	 
	65	Господарський 	913/274/17 від 30.05.2017 "Рішення за позовом 	3005 / 25 від 	07.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	04.07.2017
	суд Луганської 	керівника Сєвєрод. місц. прокуратури до відділу 	07.06.2017	
	освіти СМР про визнання недійсними договорів 	 
	про закупівлю товарів "		 
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	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
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	66	ГУ МВС у Луг.обл.	17131/111/34-2017 від 07.06.2017 "Про надання 	3027 / 25 від 	07.07.2017	Відділ адмін.послуг 	04.07.2017
	Сєвєродон.міськ.	списку громадських формувань, які зареєстровані 	07.06.2017	 
	Відділ ГУМВС 	у м. Сєвєродонецьку"	 
	67	Апеляційний суд 	22ц/782/350/17 від 06.06.2017  Ухвала по ап.скарзі 	3050 / 25 від 	08.07.2017	Служба у справах дітей 	05.07.2017
	Луг. обл.	Сухини А.І. на ріш. Кремінського рай.суду від 19.05.17	08.06.2017	 
	68	Нац.полійія Укр. 	3715/39/111/01-2017 від 01.06.2017 "Про надання 	3059 / 25 від 	09.07.2017	Організаційний відділ 	06.07.2017
	Управління	інформації стосовно депутатів СМР, які не подали 	09.06.2017	 
	захисту економіки	декларації"	 
	в Луг.обл.	 
	69	Сєвєродонецька 	5962вих17 від 09.06.2017 "Щодо несвоєчасного 	3076 / 25 від 	09.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	06.07.2017
	місцева 	подання ел. декларації  Гашковою В.М."	09.06.2017	
	прокуратура	
	70	Сєвєродонецька 	5963вих17 від 09.06.2017 "Щодо порушення терміну	3077 / 25 від 	10.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	07.07.2017
	місцева 	 подання ел. декларації депут. СМР Пилипенко В.А."	09.06.2017	
	прокуратура	 
	71	Луганський 	428/3420/17/11560/17 від 07.06.2017 "Ухвала за позовом 	3085 / 25 від 	09.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	06.07.2017
	окружний адмін..	Гуленка С.О. до СМР про зобов`язання вчинити певні	09.06.2017	
	суд 	дії та скасувати рішення"	 
	72	МЮУ відділ 	20-1/51578183/25 від 31.05.2017 "Постанова від 	3086 / 25 від 	09.07.2017	Відділ адмін.послуг 	06.07.2017
	примусового 	31.05.17 ВП №51578183 щодо стягнення з 	09.06.2017	
	виконання рішень 	Ремеги Г.В. на користь ПАТ "Державний ощадбанк	 
	УДВС ГУЮ  	України" заборгованості за договором кредитної	 
	у м. Києві	лінії №84 від 30.07.12"	 
	73	Сєвєродонецький	428/3568/1714551/17 від 09.06.2017 "Рішення за поз. 	3113 / 25 від 	12.07.2017	Від.обліку та розподілу жилплощі	09.07.2017
	 міський суд	Близнюк Є.О. до СМР про встановлення факту	12.06.2017	 
	проживання однією см`єю без реєстрації шлюбу	 
	та визнання власності в порядку спадкування"	 
	74	Господарський 	913/1083/16 від 07.06.2017 "Ухвала в інтересах 	3114 / 25 від 	12.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	09.07.2017
	суд Луганської 	СМР до ПП "Айленд" про стягнення коштів"	12.06.2017
	
	75	Сєвєродонецька 	5806вих17 від 02.06.2017 "Про направлення листа 	3116 / 25 від 	12.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	09.07.2017
	місцева 	СМР  №2625 від 26.05.17 р. до відома"	12.06.2017	
	прокуратура	 
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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
	76	Головне 	3461/111/27/05-2017 від 12.06.2017 "Щодо 	3140 / 25 від 	13.07.2017	Фінуправління 	10.07.2017
	Управління 	фінансування та проведення робіт по усуненню 	13.06.2017	 
	Нац.поліції в 	недоліків опалювальної системи приміщення за 	 
	Луг.обл.	адресою: б. Дружби Народів, 6-А"	 
	77	ГУ МВС у Луг.обл. 	17684/111/34-2017 від 13.06.2017 "Про надання 	3141 / 25 від 	13.07.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	10.07.2017
	Сєвєрод.міський	інформації щодо виконання Плану основних заходів	13.06.2017	 
	відділ ГУМВС	 цивільного захисту міста на 2017 рік"	
	78	Головне 	913/1335/16 від 14.06.2017 "Відзив на апеляційну 	3156 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	11.07.2017
	управління ДФСу 	скаргу на рішення господарського суду Луганської 	14.06.2017	
	у Луганській обл..	області від 17.01.2017 у справі за позовом	 
	ТОВ "Кустос-Інвест" до СМР про внесення 	 
	змін до договору оренди землі"	 
	79	Господарський 	913/1083/16 від 09.06.2017 "Ухвала у спр. № 	3157 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	11.07.2017
	суд Луганської 	913/1083/16 пров. №1/913/466/17 від 09.06.2017 р. 	14.06.2017	
	за поз. першого заст. прокурора Луг. обл. в інтер. 	 
	СМР до ПП "Айленд" про стягнення коштів"	
	80	Сєвєродонецький	428/12163/16-ц/148/5 від 13.06.2017 "Цивільна 	3158 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань, 	11.07.2017
	 міський суд	справа №428/12163/16-ц за позовом Скурідіна С.О. 	14.06.2017	 
	до Пузенко М.О..... про визнання осіб такими, що 	
	втратили право користування житлом "	
	81	Господарський 	913/275/17 від 07.06.2017 "Ухвала у спр. № 	3159 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	11.07.2017
	суд Луганської 	913/275/17 пров. №1/913/275/17 від 07.06.2017 р. за	14.06.2017	
	 поз. ПП "Айленд" до СМР про стягнення коштів"	 
	82	Друга Сєвєр. 	536/02-14/139/2017 від 18.05.2017 "Щодо охорони 	3160 / 25 від 	14.07.2017	Служба у справах дітей 	11.07.2017
	нотаріальна	майнових інтересів малолітніх дітей"	14.06.2017	 
	контора 	 
	83	Сєвєродонецький	428/5330/17/1480/17 від 13.06.2017 "Ухвала у 	3165 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	11.07.2017
	 міський суд	за адмін. поз. Крохмаль. М.Ю. до Казакова В.В.	14.06.2017	
	про визнання протиправним та скасування рішення	 
	суб`єкта владних повноважень"	 
	84	Господарський 	913/275/17 від 07.06.2017 "Ухвала у спр. № 	3159 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	11.07.2017
	суд Луганської 	913/275/17 пров. №1/913/275/17 від 07.06.2017 р. за	14.06.2017	
	 поз. ПП "Айленд" до СМР про стягнення коштів"	 
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	85	Друга Сєвєр. 	536/02-14/139/2017 від 18.05.2017 "Щодо охорони 	3160 / 25 від 	14.07.2017	Служба у справах дітей, 	11.07.2017
	нотаріальна	майнових інтересів малолітніх дітей".	14.06.2017	 
	контора  	 
	86	Сєвєродонецький	428/5330/17/1480/17 від 13.06.2017 "Ухвала  	3165 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	11.07.2017
	 міський суд	за адмін. поз. Крохмаль. М.Ю. до Казакова В.В.	14.06.2017	
	про визнання протиправним та скасування рішення	 
	суб`єкта владних повноважень."	 
	87	Донецький 	428/1436/17 від 07.06.2017 "Ухвала за позовом 	3166 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	11.07.2017
	Апеляц.адмін.суд 	Лінніка С.М. до Казакова В.В про визнання протиправним	14.06.2017	
		та скасування рішення суб`єкта владних повноважень."	 
	88	Донецький 	913/159/17 від 06.06.2017 "Ухвала в інт. СМР  до УЖКГ	3168 / 25 від 	14.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	11.07.2017
	Апеляц.госп.суд 	ТОВ  "ТРИ-О Сервіс " про визнання недійсним	14.06.2017	
		рішення тендерного комітету ". 	 
	89	Донецький 	913/1095/16 від 07.06.2017 "Постанова на рішення	3190 / 25 від 	15.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	12.07.2017
	Апеляц.госп.суд 	госп.суду Луганської області за позовом ПАТ	15.06.2017	 
		"Будкомплект" до СМР про внесення змін до	 
	договору оренди землі №715 від 25.11.2003р."	 
	90	Сєв. міськ. 	11966 від 09.06.2017 "Про надання інформації 	3191 / 25 від 	15.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	12.07.2017
	управління 	стосовно користувачів приміщення за адр. :  	15.06.2017	
       юстиції	вул .Курчатова, буд. 19 а, кв. 145."	 
	
	91	Донецький 	913/864/16 від 13.06.2017 " про надсилання касац. 	3192 / 25 від 	15.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	12.07.2017
	апеляційний 	скарги за поз. ПАТ "РВС Банк"  до СМР	15.06.2017	
	господарський суд	про звернення стягнення на майно".	 
		
	92	Сєвєродонецький	428/2892/17/14963/17 від 14.06.2017 "Рішення від 	3193 / 25 від 	15.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	12.07.2017
	 міський суд	за позовом Мельнікової Г.С. до СМР щодо визнання	15.06.2017	 
	факту проживання однією сім'єю і права власності".	 
	93	Сєвєродонецька 	6189вих.17 від 16.06.2017 "Про надання інформації	3214 / 25 від 	16.07.2017	Відділ з юр.та правових питань	13.07.2017
	місцева 	 стосовно справи №913/1200/16 щодо визнання 	16.06.2017	 
	прокуратура	припиненими зобов'язань іпотеки відносно 	 
	Льодового палацу спорту"
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	94	ЛОВЦА	11/750 від 31.01.2017 "Протокол.доручення 	473 / 46 від 	07.07.2017	Могілевський Олександр 	04.07.2017
	 	заст.гол.ОДА Клименка Ю.Ю. від 30.01.2017 за 	01.02.2017	Володимирович, Старш. 
	підсумками координаційної наради щодо 	інпектор з пит. моб. підг. 
	організації підготовки до ведення територіальної 	 
	оборони у області, районі. місті тощо"	14.07.2017						11.07.2017
	95	ЛОВЦА	11/1094 від 10.02.2017 "Протокол.доручення 	747 / 46 від 	01.07.2017	Управління ЖКГ 	28.06.2017
	 	заст.гол.ОДА за підсумками наради з питань 	13.02.2017	 
	реалізації ЗУ "Про особливості права власності у 	 
	багатоквартирному будинку" на території 	 
	Луганської області"	 
	96	ЛОВЦА	35/2184 від 17.03.2017 "Протокол.доручення 	1488 / 46 від 	15.07.2017	Відділ по зверненням громадян	12.07.2017
	 	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."	
	97	ЛОВЦА	35/2205 від 17.03.2017 "Протокол.доручення 	1594 / 46 від 	05.07.2017	Відділ освіти 	02.07.2017
	 	гол.ОДА - за підсумками засідання колегії ОДА до 	24.03.2017	 
	питання 3 порядка денного "Про хід виконання у 	 
	2016 році Регіональної програми розвитку 	 
	української мови, культури та національної 
	свідомості громадян України .. "
	98	ЛОВЦА	35/2379 від 23.03.2017 "Протокол.доручення 	1597 / 46 від 	16.07.2017	Відділ освіти 	13.07.2017
	 	гол.ОДА - за підсумками апаратної  наради першого	24.03.2017	
	 заступника голови, в.о. голови ОДА Власенка Р.Г."	 
	99	ЛОВЦА	11/2408 від 24.03.2017 "Протокол.доручення 	1650 / 46 від 	15.07.2017	УПтаСЗН 	12.07.2017
	 	першого заст.гол.ОДА  Р.П.Власенка щодо розгляду 	28.03.2017	 
	питання забезпечення реалізації рішень, 	 
	спрямованих на підвищення рівня оплати праці. 	 
	100	ЛОВЦА	35/2830 від 07.04.2017 "Протокольні доручення від 	1940 / 46 від 	05.07.2017	Фінуправління	02.07.2017
	 	04.04.2017 р. " Про підсумки роботи Департаменту 	07.04.2017	 
	регіонального розвитку, промисловості, 	 
	інфраструктури та енергозбереження ОДА за 2016 	 
	р. та пріоритетні напрямки роботи на 2017 рік""	10.07.2017						07.07.2017
	05.08.2017	02.08.2017
	101	ЛОВЦА	35/3876 від 16.05.2017 "Окремі доручення від 	2699 / 46 від 	01.07.2017	Відділ внутрішньої політики та ЗЗГ 	28.06.2017
	 	05.05.17 р. про створення належних умов для 	22.05.2017	 
	реалізації прав релігійних організацій"	
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	102	ЛОВЦА	11/3984 від 19.05.2017 "Протокольні доручення  від 	2707 / 46 від 	05.07.2017	Від.обліку та розподілу жилплощі	02.07.2017
	 	03.05.2017 р.  "До питання покращення медичного 	23.05.2017	 
	обслуговування  учасників АТО""	 
	103	ЛОВЦА	б/н від 08.06.2017 "Протокол.доручення 	3093 / 46 від 	12.07.2017	Управління ЖКГ 	09.07.2017
	 	заст.гол.ОДА Сурай В.А. за підсумками засіданння 	12.06.2017	 
	обласної комісії з питань розрахунків за спожиті 	 
	паливно-енергетичні ресурси та їх ефективного 	 
	використання підприємствали області"	
	104	ЛОВЦА	35/4619 від 09.06.2017 "Протокол.доручення 	3095 / 46 від 	01.07.2017	Департамент економічного розвитку 	28.06.2017
	 	гол.ОДА Гарбуза Ю.Г. за підсумками наради щодо 	12.06.2017	 
	вирішення проблемних питань з розвитку регіону"	
	01.07.2017	28.06.2017
	12.07.2017	09.07.2017
	12.07.2017	09.07.2017
	01.08.2017	29.07.2017
	105	ЛОВЦА	Б/Н від 26.05.2017 "Протокол.доручення 	3197 / 46 від 	31.08.2017	УПтаСЗН 	28.08.2017
	 	заст.гол.ОДА від 26.05.2017 р. за підсумками 	15.06.2017	 
	провед. наради "Організація системи надання соц. 	 
	послуг в умовах децентралізації ".	
	106	ЛОВЦА	15/85 від 05.01.2017 "Лист № 2365/21-4-3  від 	128 / 71 від 	05.07.2017	УПтаСЗН 	02.07.2017
	 	27.12.2016 р. Перший Заст.Секретаря Ради Нац. 	11.01.2017	 
	Безпеки і Оборони України щодо питань 	 
	соціального характеру".	 
	107	ЛОВЦА	10/8073 від 23.12.2016 "Лист №264-01/18/5-15 від 	148 / 71 від 	20.07.2017	Департамент економічного розвитку 	17.07.2017
	 	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".	
	108	ЛОВЦА	8/491 від 23.01.2017 "Лист №38734/64/1-16 від 	348 / 71 від 	05.07.2017	УПтаСЗН 	02.07.2017
	 	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."	05.08.2017						02.08.2017
	109	ЛОВЦА	8/1242 від 16.02.2017 "Лист №4929/1/1-17 від 	895 / 71 від 	05.07.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП 	02.07.2017
	 	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 ".

	13

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	110	ЛОВЦА	10/1437 від 22.02.2017 "Лист №1349/10.2/14-17  від 	1010 / 71 від 	20.09.2017	Відділ внутрішньої політики та ЗЗГ 	17.09.2017
	 	09.02.2017 р. Мінюст України щодо забезпечення 	23.02.2017	 
	інформаційним бюлетенем "Офіційний вісник України"	
	111	ЛОВЦА	4/1845 від 06.03.2017 "Лист від 28.02.17 №04-	1301 / 71 від 	10.07.2017	Від. земельних відносин та архітектури	07.07.2017
	 	01/561 АПУ про вжиття заходів щодо забезпечення 	13.03.2017	 
	учасників АТО земельними ділянками"	
	112	ЛОВЦА	8/2185 від 17.03.2017 "Лист №9003/1/1-17 від 	1538 / 71 від 	20.08.2017	Відділ молоді та спорту	17.08.2017
	 	17.03.17 р. Прем`єр-Міністр України до постанови 	22.03.2017	 
	ВРУ від 23.02.2017 р. № 1908-VIII "Про 	
	Рекомендації парламентських слухань про 	 
	становище молоді в Україні на тему : "Ціннісні 	
	орієнтації сучасної української молоді"
	113	ЛОВЦА	8/2752 від 05.04.2017 "Лист №11894/1/1-17 від 	1954 / 71 від 	15.07.2017	Департамен економічного розвитку 	12.07.2017
	 	30.03.2017 р. Прем`єр-Міністр України  за 	07.04.2017	 
	підсумками робочої наради з членами Правління 	 
	Асоціації міст України від 21.03.17  та до листа 	 
	Асоціації міст України від 23.03.17 р №5-109"	
	114	ЛОВЦА	8/2772 від 05.04.2017 "Лист №03/648 від  29.03.17 	1996 / 71 від 	05.07.2017	Відділ культури 	02.07.2017
	 	р. Укр. Інститут Національної Пам`яті щодо 	11.04.2017	 
	реалізації Всеукраїнського науково-	 
	просвітницького, історико-краєзнавчого проекту 	 
	"Місця пам`яті Української революції 1917-1921 р."	 
	115	ЛОВЦА	4/2677 від 04.04.2017 "Лист від 03.04.17 р. №04-	2021 / 71 від 	23.07.2017	Відділ соц.гум.питань 	20.07.2017
	 	01/916 АПУ щодо зустрічі з родинами Героїв 	11.04.2017	 
	Небесної Сотні та розгляду питання можливого 	
	додаткового встановлення їм пільг з місцевих бюджетів"	23.08.2017						20.08.2017
	116	ЛОВЦА	3/3254 від 21.04.2017 "Лист №12698/1/1-17 від 	2228 / 71 від 	08.09.2017	відділ молоді та спорту 	05.09.2017
	 	20.04.17 р. Прем`єр-Міністр України  до листа 	25.04.2017	 
	Мінсоцполітики від 30.03.17 р.  №6640/0/2-17/26 	 
	щодо оздоровлення дітей із населених пунктів, 	 
	розташ. на лінії зіткнення, в МДЦ "Артек" і УДЦ
 	«Молода гвардія»
	117	ЛОВЦА	4/3297 від 24.04.2017 "Лист №2017-04/67 від 	2289 / 71 від 	28.08.2017	Відділ освіти 	25.08.2017
	 	14.04.17 р. Викон. ком Національної Ради Реформ  	26.04.2017	 
	щодо реалізації  реформ на тему : "Освіта, безпека 	 
	та благополучча дітей як пріоритет розвитку країни""	

	14

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	118	ЛОВЦА	13/3823 від 15.05.2017 "Лист № 2869/111/21/05-	2674 / 71 від 	03.07.2017	Управління ЖКГ 	30.06.2017
	 	2017 від 13.05.17 р.  ГУ Нац. поліції в Луг. обл. про 	22.05.2017	 
	стан утримання вулично-шляхової мережі області"	
	119	ЛОВЦА	10/3731 від 12.05.2017 "Лист № 9765/0/2-17/37  від 	2676 / 71 від 	05.07.2017	Служба у справах дытей 	02.07.2017
	 	11.05.17 р. Мінсоцполітики про реалізацію ЗУ від 	22.05.2017	 
	26.01.17 р. №936-VIII "Про внесення змін до деяких 	 
	законодавчих актів України щодо посилення соц. 	 
	захисту дітей та підтримки сімей з дітьми""	05.08.2017						02.08.2017
	05.09.2017	02.09.2017
	120	ЛОВЦА	10/3836 від 15.05.2016 "Лист № 10007/0/2-17/28 від 	2696 / 71 від 	07.07.2017	УПтаСЗН 	04.07.2017
	 	13.05.17 р. Мінсоцполітики про виконання у 	22.05.2017	 
	встановлені терміни рішення засідання Комісії з 	 
	питань погашення заборгованості із зар. плати" 	07.08.2017						04.08.2017
	07.09.2017	04.09.2017
	121	ЛОВЦА	10/4060 від 22.05.2017 "Лист №7/11-4875 від 	2739 / 71 від 	20.07.2017	Відділ контролю за благоустроєм 	17.07.2017
	 	05.05.17 р. Мінрегіон  щодо надання інформації 	24.05.2017	 
	стосовно проведених заходів та готовності пляжів 	 
	для масового відпочинку населення"	20.08.2017						17.08.2017
	20.09.2017	17.09.2017
	122	ЛОВЦА	10/4225 від 26.05.2017 "Лист № 10736/0/2-17/28 від 	2847 / 71 від 	20.07.2017	УПтаСЗН 	17.07.2017
	 	24.05.17 р. Мінсоцполітики щодо надання 	29.05.2017	 
	інформації про виконання заходів з поліпшення 	 
	стану нормування праці"	 
	123	ЛОВЦА	8/3952 від 18.05.2017 "Лист від 18.05.2017 № 	2858 / 71 від 	10.07.2017	УПтаСЗН 	07.07.2017
	 	18957/1/1-17 Віце-прем'єр-міністра України до 	29.05.2017	
	листа Мінсоцполітики від 13.05.17 №10004/0/2-	 
	17/28 щодо погашення заборгованості із зар.плати" 	 
	124	ЛОВЦА	8/4229 від 26.05.2017 "Лист № 130-08.3/01-5357 від 	2920 / 71 від 	01.07.2017	Департамент економічного розвитку 	28.06.2017
	 	18.05.17 р. Антимонопольний Коміт. України про 	01.06.2017	 
	проблемні питання у сфері перевезення пасажирів 	
	автотранспортом та пропозиції щодо їх вирішення"	 
	125	ЛОВЦА	8/4312 від 30.05.2017 "Лист №04-23/17-548 від 	2925 / 71 від 	01.07.2017	Відділ освіти 	28.06.2017
	 	17.05.17 р. ВРУ Рішення до прот. №59 від 22.03.17 	01.06.2017	 
	"Про виконання Рекомендацій парламентських 	 
	слухань на тему: "Проф. освіта як складова 	 
	забезпечення кваліфікованого кадрового 
	потенціалу України"
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	126	ЛОВЦА	33/3666 від 10.05.2017 "Лист №35/1 від 03.05.17 	2929 / 71 від 	01.07.2017	Від. земельних відносин та архітектури	28.06.2017
	 	Всеукраїнської громадської організації ветеранів 	01.06.2017	 
	вйни та праці  "Солдатські комітети" щодо 	 
	будівництва багатоповерхових житлових будинків 	 
	для внутрішньо переміщених осіб"	 
	127	ЛОВЦА	10/4321 від 30.05.2017 "Лист №11082/0/2-17/17 від 	2960 / 71 від 	15.07.2017	УПтаСЗН 	12.07.2017
	 	30.05.2017 р. Мінсоцполітики щодо обліку 	02.06.2017	 
	підприємств громадських організацій осіб з 	 
	інвалідністю, яким надано,відмовлено в наданні 	 
	дозволу на право користування пільгами" 	 
	128	ЛОВЦА	32/4288 від 29.05.2017 "Лист № вх01/21-0285 від 	3030 / 71 від 	07.07.2017	Відділ соц.гум.питань 	04.07.2017
	 	26.05.17 р. Донецька ОДА про надання допомоги"	07.06.2017	 
	129	ЛОВЦА	10/4358 від 31.05.2017 "Лист № 7/9-5689 від 	3038 / 71 від 	07.07.2017	Управління ЖКГ 	04.07.2017
	 	29.05.2017 р. Мінрегіон  про надання  переліку 	07.06.2017	 
	населених пунктів , які прийняли рішення щодо 	
	відключення багатоквартирних будинків  та будинків	
	громадського признач. від системи центр.опалення "
	130	ЛОВЦА	33/4466 від 06.06.2017 "Лист № 18 від 31.05.2017 р.	3039 / 71 від 	07.07.2017	УПтаСЗН 	04.07.2017
	 	 Представництво Help Age International в Україні 	07.06.2017	 
	щодо сприяння у налагодженні співпраці між 	 
	Представництвом  Help Age в Укр. та терит. 	 
	органами влади"	 
	131	ЛОВЦА	10/4454 від 06.06.2017 "Лист від 22.05.2017 	3042 / 71 від 	08.07.2017	Відділ культури 	05.07.2017
	 	№1260/18/14-17 щодо відзначення 125-річниці з дня 	08.06.2017	 
	народження Патріарха Йосипа Сліпого (Йосипа 	 
	Коберницького-Дичковського)"	 
	132	ЛОВЦА	10/4563 від 08.06.2017 "Лист № 11729/0/2-17/35 від 	3094 / 71 від 	12.07.2017	УПтаСЗН 	09.07.2017
	 	07.06.2017 р. Мінсоцполітики про направлення 	12.06.2017	 
	копії наказів №943; № 944; №945; №946; №947 від 	 
	06.06.2017 р.  " Про включення юр. осіб до Єдиного 	 
	реєстру отримувачів гум допомоги" тощо."	 
	133	ЛОВЦА	10/4438 від 02.06.2017 "Лист №170-01/11/5-17 від 	3099 / 71 від 	12.07.2017	Департамент економічного розвитку 	09.07.2017
	 	02.06.17 Держенергоефективності "Про заповнення	12.06.2017	 
	/оновлення даних щодо енергоспоживання будівель	
	бюджетних установ для ЕСКО-механізму"
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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
	134	ЛОВЦА	10/4660 від 12.06.2017 "Лист №1/11-5309 від 	3176 / 71 від 	15.07.2017	Відділ освіти 	12.07.2017
	 	02.06.2017 р. Міністерство освіти і науки України 	15.06.2017	 
	щодо реалізації проекту "Діти війни".	 
	135	ЛОВЦА	9/4712 від 13.06.2017 "Лист №15-882(134939) від 	3177 / 71 від 	15.07.2017	Відділ молоді і стпорту 	12.07.2017
	 	08.06.2017 р. ВРУ Комітет з питань сім`ї, 	15.06.2017	 
	молодіжної політики, спорту та туризму щодо 	 
	надання практичної допомоги обл. організаціям 	 
	ВФСТ "Колос" у забезпеченні участі збірних команд 	
	області у Всеукраїнській Клосіаді".
	136	ЛОВЦА	30/4666 від 12.06.2017 "Лист № 869 від 06.06.2017 	3185 / 71 від 	15.07.2017	Відділ освіти 	12.07.2017
	 	Харківський Нац. Університет ім. О.М. Бекетова  	15.06.2017	 
	щодо сприяння в росповсюдженні інформації	 
	стосовно підготовки фахівців за новою спеціальністю"	 
	137	ЛОВЦА	10/4606 від 09.06.2017 "Лист № 11840/0/2-17/28 від 	3187 / 71 від 	15.07.2017	УПтаСЗН 	12.07.2017
	 	08.06.2017 р. Мінсоцполітики про надання 	15.06.2017	 
	інформації щодо стану виплати заробітної платні"
	 
	138	ЛОВЦА	10/4610 від 09.06.2017 "Лист №7/10-6082 від 	3198 / 71 від 	28.08.2017	Управління ЖКГ 	25.08.2017
	 	08.06.17 р. Мінрегіон  щодо проведення  перевірок	15.06.2017	 
	правільності здійснення нарахуваннь за спожиті. 	 
	населенням послуги з центр.опалення протягом 	 
	опалювального періоду 2016-2017р. "

	139	ЛОВЦА	10/4725 від 14.06.2017 "Лист №12085/0/2-17 від 	3200 / 71 від 	15.07.2017	УПтаСЗН 	12.07.2017
	 	13.06.17 р. Мінсоцполітики щодо проведення 	15.06.2017	 
	інформаціонної кампанії до Всесвітнього дня 	 
	протидії торгівлі людьми"
	 
	140	ЛОВЦА	10/4768 від 14.06.2017 "Лист №7/19-6293 від 	3201 / 71 від 	15.07.2017	Відділ капітального будівництва 	12.07.2017
	 	13.06.17 р. Мінрегіон Факсограма  щодо впровад-	15.06.2017	 
	ження нового освітнього простору в межах проектних	 
	рішень проектів нового будівництва та реконструкцій"
	 
	141	ЛОВЦА	10/4747 від 14.06.2017 "Лист Мінмолодьспорт щодо	3211 / 71 від 	16.07.2017	Відділ молоді і спорту 	13.07.2017
	 	 підсумків проведення Всеукраїнського форуму 	16.06.2017	 
	"Український кордон -2017 р."	 
	17

	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець	Контроль	Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	142	ЛОВЦА	15/4639 від 12.06.2017 "Лист №01-2308/182 від 	3212 / 71 від 	16.07.2017	Відділ ЦЗ ЕБ та ОП 	13.07.2017
	 	09.06.17 р. ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій у Луг. 	16.06.2017	
	обл. про стан проведення технічної інвентаризації 	 
	захисних споруд цивільного захисту."


                         Керуючий справами виконкому	         Ю.А. Журба	

