	Додаток 2
	до рішення виконкому
	від ___ лютого 2017р.№______
	ПЛАН - ГРАФІК
	контролю щодо виконання контрольних документів
	органів законодавчої та виконавчої влади
	на період з 01.01.2017 по 31.03.2017
	№ з/п	Кореспондент	Найменування, номер та дата контрольного 	Номер і дата 	Термін 	Виконавець		Термін 
	документа	контр. картки	виконання	подання 
	інформації
	1	ЛОВЦА 	1/222 від 11.01.2017 "Закон України №1780-VIII від 	13 / 01 від 	12.02.2017	Відділ освіти 	09.02.2017
	 	08.12.2016р. "Про внесення змін до деяких законів  	13.01.2017	 
	України щодо обмеження доступу на український 	 
	ринок іноземної друкованої продукції 	 
	антиукраїнського змісту"
	2	ЛОВЦА 	1/60 від 04.01.2017 "Закон України від 20.12.16 № 	22 / 01 від 	15.02.2017	Фінуправління 	12.02.2017
	 	1789-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного 	16.01.2017	 
	кодексу України"	
	3	ЛОВЦА 	1/61 від 04.01.2017 "Закон України №1774-VIII від 	23 / 01 від 	15.02.2017	Відділ бух.обліку 	12.02.2017
	 	06.12.2016 "Про внесення змін до деяких 	16.01.2017	 
	законодавчих актів України"	 
	4	ЛОВЦА 	1/405 від 18.01.2017 "Закон України від 18.10.16 № 	30 / 01 від 	22.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	19.02.2017
	 	1683-VIII "Про внесення змін до деяких законів 	23.01.2017	 
	України щодо пенсійного забезпечення окремих 	 
	категорій осіб із числа учасників АТО"	
	5	ЛОВЦА 	1/406 від 18.01.2017 "Закон України  від 06.12.16 №	31 / 01 від 	22.02.2017	Відділ моб.підготовки 	19.02.2017
	 	 1769-VIII "Про внесення змін до деяких 	23.01.2017	 
	законодавчих актів України щодо удосконалення 	 
	порядку проходження військової служби"	
	6	ЛОВЦА 	2/410 від 18.01.2017 "Указ Президента України від 	33 / 01 від 	23.02.2017	Відділ культури 	20.02.2017
	 	11.01.2017 р. № 1/2017 "Про оголошення 2017 року 	24.01.2017	 
	Роком Японії в Україні"	
	7	ЛОВЦА 	1/58 від 04.01.2017 "Закон України №1801-VIII від 	34 / 01 від 	23.02.2017	Фінуправління 	20.02.2017
	 	21.12.2016 р. " Про Державний бюджет України на 	24.01.2017	 
	2017 рік "	
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	8	ЛОВЦА 	2/9770 від 07.12.2016 "Указ Президента України від 	245 / 01 від 	13.01.2017	Відділ внутр.політики 	10.01.2017
	 	01.12.2016 р. № 534/2016 "Про пріоритетні заходи 	14.12.2016	та зв’язків з громадськістю 
	щодо сприяння зміцненню національної єдності та 	 
	консолідації українського суспільства, підтримки 	
	ініціатив громадськості у цій сфері"
	9	ЛОВЦА 	1/9989 від 14.12.2016 "Закон України  від 17.11.16 	256 / 01 від 	18.01.2017	Фінуправління 	15.01.2017
	 	№1762-VIII "Про внесення змін до Закону України 	19.12.2016	 
	"Про джерела фінансування дорожнього 	 
	господарства України" щодо удосконалення 	
	механізму фінансування дорожньої галузі""	
	10	ЛОВЦА 	1/9992 від 14.12.2016 "Закон України від 17.11.2016	258 / 01 від 	18.01.2017	Фінуправління 	15.01.2017
	 	 від 1763-VІІІ "Про внесення змін до Бюджетного 	19.12.2016	 
	кодексу України щодо удосконалення механізму 	 
	фінансового забезпечення дорожної галузі""	 
	11	ЛОВЦА 	2/10104 від 19.12.2016 "Указ Президента України  	262 / 01 від 	20.01.2017	Упр.соц.захисту населення	17.01.2017
	 	Про заходи, спрямовані на забезпечення 	21.12.2016	 
	додержання  прав осіб з інвалідністю"	 
	12	ЛОВЦА 	5/10410 від 28.12.2016 "Постанова КМУ №974 від 	1 / 02 від 	03.02.2017	Відділ освіти 	31.01.2017
	 	14.12.2016 р. Про внесення зміни у додаток 2 до 	04.01.2017	 
	постанови КМУ №1298  від 30 серпня 2002 р."	 
	13	ЛОВЦА 	5/10411 від 28.12.2016 "Постанова КМУ №975 від 	2 / 02 від 	03.02.2017	Відділ освіти 	31.01.2017
	 	23.11.2016 р. Про надання державної цільової 	04.01.2017	 
	підтримки деяким категоріям громадян для здобуття	 
	 професійно-технічної та вищої освіти"	 
	14	ЛОВЦА 	6/10415 від 28.12.2016 "Розпорядження КМУ №981-	3 / 02 від 	03.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	31.01.2017
	 	р від 21.12.2016р.  Про перерозподіл обсягів 	04.01.2017	 
	субвенцій з державного бюджету місцевим 	
	бюджетам на здійснення держ. програм соцзахисту" 	 
	15	ЛОВЦА 	5/83 від 05.01.2017 "Постанова КМУ № 1037 від 	10 / 02 від 	11.02.2017	Фінуправління 	08.02.2017
	 	28.12.2016р. Про оплату праці працівників установ,	12.01.2017	 
	 закладів та організацій окремих  галузей бюджетної	 
	 сфери"	
	16	ЛОВЦА 	6/230 від 11.01.2017 "Розпорядження КМУ від 	14 / 02 від 	12.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	09.02.2017
	 	28.12.2016 р. №1073-р. "Про затвердження заходів з	13.01.2017	 
	 виконання рекомендацій, наданих Комітетом ООН 
	з прав осіб з інвалідностю"
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	17	ЛОВЦА 	5/72 від 04.01.2017 "Постанова КМУ  від 28.12.16 р. 	17 / 02 від 	12.02.2017	Управління ЖКГ	09.02.2017
	 	№1022 "Про затвердження Порядку визначення 	13.01.2017	 
	граничного розміру витрат на оплату послуги з 	
	управління багатоквартирним будинком.."  	
	18	ЛОВЦА 	5/74 від 04.01.2017 "Постанова КМУ  №1038 від 	20 / 02 від 	15.02.2017	Відділ бух.обліку 	12.02.2017
	 	28.12.2016 р. Про умови оплати праці журналістів 	16.01.2017	
	державних і комунальних засобів масової інф-ції"	 
	19	ЛОВЦА 	5/76 від 04.01.2017 "Постанова КМУ  №1047 від 	25 / 02 від 	16.02.2017	Відділ освіти 	13.02.2017
	 	28.12.2016 р. " Про розміри стипендій у державних 	17.01.2017	 
	та комунальних навчальних закладах, наукових 	 
	установах"	 
	20	ЛОВЦА 	5/229 від 11.01.2017 "Постанова КМУ №1050 від 	26 / 02 від 	16.02.2017	Відділ освіти 	13.02.2017
	 	28.12.2016 р. " Деякі питання стипендіального 	17.01.2017	 
	забезпечення"	
	21	ЛОВЦА 	6/6218 від 03.08.2016 "Розпорядження КМУ від 22 	147 / 02 від 	12.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	09.02.2017
	 	липня 2016р. №517-р "Про затвердження плану 	09.08.2016	 
	невідкладних заходів щодо погашення 	 
	заборгованості із заробітної плати"	 
	12.03.2017	09.03.2017
	22	ЛОВЦА 	6/6902 від 31.08.2016 "Розпорядження КМУ "Про 	171 / 02 від 	16.02.2017	Служба у справах дітей 	13.02.2017
	 	затвердження плану заходів з виконання у 2016 році	13.09.2016	 
	 Загальнодержавної програми "Національний план 	  
	дитини" на період до 2016 року"	
	23	ЛОВЦА 	6/7459 від 21.09.2016 "Розпорядження КМУ від 08 	181 / 02 від 	30.01.2017	Відділ молоді та спорту 	27.01.2017
	 	вересня 2016р. №653-р Про затвердження Плану 	26.09.2016	 
	заходів на 2017 рік щодо реалізації Нац.стратегії з 	
	оздоровчої рухової активності в Україні на період 	
	до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб 	
	життя "
	24	ЛОВЦА 	5/8411 від 26.10.2016 "Постанова КМУ №736 від 	211 / 02 від 	15.01.2017	Від.зем.відносин та архітектури 	12.01.2017
	 	19.10.2016 "Про затвердження Типової інструкції 	31.10.2016	 
	про порядок ведення обліку, зберігання, 	 
	використання і знищення документів та інших 	 
	матеріальних носіїв інформації, що містять 
	службову інформацію"	
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	25	ЛОВЦА 	6/9778 від 07.12.2016 "Розпорядження КМУ від 	247 / 02 від 	05.01.2017	Організаційний відділ	02.01.2017
	 	30.11.2016 № 909-р "Про затвердження плану дій із 	14.12.2016	 
	впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий 	 
	Уряд" у 2016-2018 роках""	
	26	ЛОВЦА 	6/9775 від 07.12.2016 "Розпорядження КМУ  від 	248 / 02 від 	25.01.2017	Відділ освіти 	22.01.2017
	 	30.11.2016 №898-р "Про затвердження плану 	14.12.2016	
	заходів щодо націнально-патріотичного виховання 	 
	молоді на 2017 рік""	
	27	ЛОВЦА 	5/10168 від 21.12.2016 "Постанова КМУ від 30.11.16	266 / 02 від 	27.01.2017	Відділ молоді та спорту 	24.01.2017
	 	 №943 "Деякі питання забезпечення подальшого 	26.12.2016	 
	розвитку спорту осіб з інвалідністю в Україні та їх 	 
	фізкультурно-спортивної реалізації"	
	28	ЛОВЦА 	5/10170 від 21.12.2016 "Постанова КМУ  №957 від 	268 / 02 від 	25.01.2017	Управління охорони здоров’я 	22.01.2017
	 	14.12.2016р. Про затвердження Типового 	26.12.2016	 
	положення про психоневрологічний інтернат"	
	29	ЛОВЦА 	6/6633 від 05.09.2016 "Розпорядження КМУ від 	168 / 04 від 	05.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	02.01.2017
	 	08.08.2016р. № 573-р Про затвердження плану 	09.09.2016	 
	заходів на 2016-2017рр з реалізації Стратегії 	 
	подолання бідності"	 
	30	ЛОВЦА 	645 від 07.11.2016 "Розпорядження голови ОДА  	214 / 04 від 	20.01.2017	Відділ з соціально-гум.питань	17.01.2017
	 	№645 від 07.11.2016 "Про затвердження 	08.11.2016	 
	Регіонального плану заходів з реалізації 	
	Національного плану дій з виконання резолюції 	 
	Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир. безпека"  	
	31	ЛОВЦА 	794 від 27.12.2016 "Розпорядження голови ОДА від 	272 / 04 від 	05.01.2017	Служба у справах дітей 	02.01.2017
	 	27.12.16 № 794 "Про затвердження Регіональної 	27.12.2016	 
	цільової програми забезпечення житлом дітей-	 
	сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,	 
	 та осіб з їх числа у Луганській області на 2017-2018р. "
	32	Департамент 	15/03-11 від 03.01.2017 "Про надання інформації 	32 / 21 від 	23.01.2017	Управління ЖКГ 	20.01.2017
	ЖКГ ОДА	стану оснащенності джерел теплопостачання 	04.01.2017	 
	 	приладами технологічного обліку теплової енергії в	
		 області та щодо технічного стану оснащеності 	
		інженерних вводів житлових будинків"
	33	ЛОВЦА 	3/31-37 від 04.01.2017 "Про подовження надання 	40 / 21 від 	01.02.2017	Департамент економ.розвитку	29.01.2017
	 	інформаційно-аналітичних матеріалів щодо 	04.01.2017	 
	щомісячного моніторингу соціально-економічного 	
	розвитку регіону"                                                             01.03.2017  						26.02.2017                               
		4


	34	Управління з 	02-04/10 від 04.01.2017 "Про надання інформації 	42 / 21 від 	30.01.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	27.01.2017
	питань НС ОДА	про проведення тренувань підпорядкованих 	04.01.2017	 
	евакуаційних органів під час проведення заходів з 	 
	підготовки органів управління та сил 	 
	територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ тощо"	
	35	Регіональна 	протокол№1 від 05.01.2017 "Протокол №1 від 	64 / 21 від 	04.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	01.02.2017
	комісія з питань 	05.01.2017 р. про попередження виникнення 	05.01.2017	
	ТБтаНС ОДА	надзвичайних ситуацій на території Луг. обл.  через 	 
	 	погіршення погодних умов"	
	36	Департамент 	2 від 04.01.2017 "Щодо надання копій затверджених	65 / 21 від 	10.01.2017	Управління охорони здоров’я 	07.01.2017
	охорони здоров"я 	  міських та районних цільових соц. програм  	05.01.2017	 
	ОДА	протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та звіту про виконання 	 
	цих програм за 2016 рік"	 
	37	Департамент 	15/03-18 від 04.01.2017 "Про надання інформації  	69 / 21 від 	25.01.2017	Управління ЖКГ 	22.01.2017
	ЖКГ ОДА	щодо звіту про постачання теплової енергії за 2016р."	05.01.2017	
	38	Головне 	7/69 від 04.01.2017 "Протокол №2  від 29.12.2016р. 	89 / 21 від 	09.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП, 	06.02.2017
	управління 	щодо забезпечення  готовності органів управління 	10.01.2017	 
	агропром.	та формувань цивільного захисту центральних і 	 
	розвитку ОДА	місцевих органів викон. влади до реагування на 	
	надзв. ситуації в зимовий період"
	39	ЛОВЦА 	3/31-95 від 06.01.2017 "Про надання інформації для	91 / 21 від 	30.01.2017	Департамент економ.розвитку	27.01.2017
	 	 формування довідника підприємств області"	10.01.2017	 
	40	ЛОВЦА 	8/75 від 04.01.2017 "Протокол наради №49279/0/1-	123 / 21 від 	16.01.2017	Фінуправління 	13.01.2017
	 	16 Департамент документообігу та  контролю 	11.01.2017	 
	Секретаріату КМУ  від 29.12.2016р. про підвищення 	 
	мінімальної заробітної плати з 1.01.2017р.                                   30.01.2017							27.01.2017
	06.02.2017	03.02.2017
	13.02.2017	10.02.2017
	20.02.2017	17.02.2017
	41	ЛОВЦА 	11/264 від 12.01.2017 "Протокольні рішення  щодо 	143 / 21 від 	27.01.2017	Управління ЖКГ 	24.01.2017
	 	питаня узгодження дій місцевої влади, служб 	12.01.2017	 
	теплоенергетики, водно-каналізаційного господ. 	 
	міст Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного на	
	випадок зупинки Луганської ТЕС."
	42	ЛОВЦА 	8/125 від 10.01.2017 "Протокол  наради  від 	144 / 21 від 	03.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	31.01.2017
	 	06.01.17 р. щодо ускладнення погодних умов " 	12.01.2017
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	43	ЛОВЦА 	8/82 від 04.01.2017 "Щодо плану організації 	146 / 21 від 	11.02.2017	Відділ освіти 	08.02.2017
	 	виконання Указу Президента України від 01.12.2016 	12.01.2017	 
	р. №534 " Про пріоритетні заходи щодо сприяння 	 
	зміцненню нац. єдності та консолідації укр. 	 
	суспільства, підтримки ініціатив громадськості" 
	44	ЛОВЦА 	1 від 12.01.2017 "Проект №1 засідання Державної 	150 / 21 від 	11.02.2017	Відділ соціально-гум питань 	08.02.2017
	 	надзвичайної протиепізоотичної комісії при 	12.01.2017	 
	Луганській обласній державній адміністрації"	
	45	Департамент 	22-08/01-71 від 12.01.2017 "Про забезпечення 	174 / 21 від 	12.02.2017	Департамент економ.розвитку	09.02.2017
	економ.розвитку 	зобов`язань вимог Фін. угоди та тощо"	13.01.2017	 
	та торгівлі ОДА	
	46	ЛОВЦА 	5/31-251 від 16.01.2017 "Про виконання у 2016 році 	205 / 21 від 	26.01.2017	Служба у справах дітей 	23.01.2017
	 	Загальнодержавної програми "Національний план 	16.01.2017	 
	дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 	
	дитини" на період до 2016 року"	
	47	ЛОВЦА 	5/31-300 від 18.01.2017 "Надання інформації про 	253 / 21 від 	01.02.2017	Упр. соц.захисту населення 	29.01.2017
	 	вжиті заходи щодо відкриття в місті закладів 	18.01.2017	 
	соціального захисту та обслуговування бездомних гр." 	
	48	ЛОВЦА 	8/246 від 11.01.2017 "Протокол засідання від 	254 / 21 від 	17.02.2017	Фінуправління 	14.02.2017
	 	10.01.2017 р. щодо підвищення мінімальної 	18.01.2017	 
	зарплати з 01.01.2017 р."	
	49	ЛОВЦА 	3/31-294 від 18.01.2017 "Щодо сприяння залученню 	256 / 21 від 	17.02.2017	Відділ молоді та спорту 	14.02.2017
	 	до участі в патріотичній акції "Разом ми - сила!"	18.01.2017	
	50	Регіональна 	протокол№2 від 16.01.2017 "Про 	257 / 21 від 	28.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	25.02.2017
	комісія з питань 	життєзабезпечення мешканців села Кримське" 	18.01.2017	 
	ТБтаНС ОДА	
	51	ЛОВЦА 	29/136 від 10.01.2017 "Лист №2 від 05.01.2017 р. 	267 / 21 від 	17.02.2017	Відділ з соціально-гум.питань 	14.02.2017
	 	ГО "Ветерани Чорнобиля Луганщини"  щодо 	18.01.2017	 
	збільшення фінансування  на придбання  	
	безоплатних ліків для амбулаторного лікування"	 
	52	Головне упр.	22/394 від 18.01.2017 "Інформаційно-аналітична  	271 / 21 від 	18.02.2017	Відділ культури 	15.02.2017
	агропром.розв. 	записка щодо інформації з питань туристичної 	19.01.2017	
	ОДА.	діяльності по містам та районам області"	 
	53	ЛОВЦА 	3/31-322 від 18.01.2017 "Щодо забезпечення 	284 / 21 від 	19.02.2017	Відділ внутрішньої політики	16.02.2017
	 	виконання органами влади власних засновницьких 	20.01.2017	та зв"язків з громадськістю
	зобов`язань перед комунальними  ЗМІ та укладання	 
	з ними угод на висвітлення діяльності."
		6


	54	ЛОВЦА 	6/31-344 від 20.01.2017 "Щодо надання інформації 	300 / 21 від 	27.01.2017	Відділ моб.підгототвки 	24.01.2017
	 	про стан виконання Указу Президента України від 	20.01.2017	 
	11.02.2016 № 44 "Про шефську допомогу ЧВ ЗСУ	 
	України та Держ. прикордонної служби України"	 
	55	ЛОВЦА 	4/31-352 від 20.01.2017 "Про надання інформації 	301 / 21 від 	17.02.2017	Відділ земельних відносин  	14.02.2017
	 	стосовно проведенної роботи щодо необхідності 	20.01.2017	та архітектури 
	здійснення в 2017 році заходів по оформленню 	 
	права постійного користування земельними ділянками"	
	56	ЛОВЦА 	5/31-364 від 23.01.2017 "Щодо надання пропозицій 	326 / 21 від 	30.01.2017	Відділ культури 	27.01.2017
	 	про виділення коштів з місц. бюджета на придбання 	24.01.2017	 
	муз. інструментів  школам естетичного виховання"	 
	57	ЛОВЦА 	9/383 від 17.01.2017 "Про надання допомоги 	327 / 21 від 	15.02.2017	Відділ молоді та спорту 	12.02.2017
	 	Зайському Є. для поїздки на змагання з плавання"	24.01.2017	 
	58	ЛОВЦА 	8/322 від 16.01.2017 "Про план організації 	329 / 21 від 	11.02.2017	Фінуправління 	08.02.2017
	 	підготовки проектів актів, для реалізації ЗУ від	24.01.2017	 
	21.12.2016 р. №1801-VIII "Про Державний бюджет 	 
	України на 2017 рік"	
	59	ЛОВЦА 	02-04/84 від 23.01.2017 "Про надання уточнених 	334 / 21 від 	30.01.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	27.01.2017
	 	даних щодо плану евакуації населення області 	24.01.2017	 
	у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації	 
	техногенного чи природного характеру"	
	60	ЛОВЦА 	6/31-282 від 17.01.2017 "Про  надання інформації  	341 / 21 від 	30.01.2017	Відділ земельних відносин 	27.01.2017
	 	щодо розташування носіїв зовнішньої реклами на 	24.01.2017	та архітектури
		на території міста "
	61	Департамент 	22-08/02-2276 від 28.11.2016 "Про надання 	342 / 21 від 	20.01.2017	Відділ культури 	17.01.2017
	економ.розвитку 	інформації стосовно туристичної діяльності у  	24.01.2017	 
	та торгівлі ОДА     м.Сєвєродонецьку"		
	62	ЛОВЦА 	Протокол№8 від 19.01.2017 "Протокол №8 від 	343 / 21 від 	30.01.2017	Управління ЖКГ	27.01.2017
	 	19.01.2017 р. щодо об`єктів соц. призначення до 	24.01.2017	 
	роботи в осінньо-зимовий період 2016/17 р. та 	
	сталого проходження опалювального сезону"	
	63	Департамент 	15/04-162 від 23.01.2017 "Щодо встановлення 	344 / 21 від 	23.02.2017	Управління ЖКГ	20.02.2017
	ЖКГ ОДА	тарифів для ТОВ " Таун Сервіс"	24.01.2017	 
	64	ЛОВЦА 	3/23-390 від 23.01.2017 "Про надання кандидатури 	347 / 21 від 	10.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	07.02.2017
	 	для включення до складу Територіальної 	24.01.2017	 
	спеціалізованої служби енергетики"	
		7


	65	ЛОВЦА 	телеграма№9 від 24.01.2017 "Телеграма №9 від 	354 / 21 від 	23.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	20.02.2017
	 	24.01.2017 р. щодо надання інформації  про 	24.01.2017	 
	розрахунок сил та засобів для ліквідації аварій з 	 
	викидом (розливом) небезпечних хім. речовин"	

	66	Департамент 	15/03-172 від 26.01.2017 "Про надання інформації 	378 / 21 від 	27.01.2017	Управління ЖКГ 	24.01.2017
	ЖКГ ОДА	щодо проведеної роботи з безпритульними 	26.01.2017	 
	 	тваринами у 2016 році"	
	67	Управління з 	8 від 26.01.2017 "Про надання інформації про стан 	381 / 21 від 	25.02.2017	Фінуправління 	22.02.2017
	питань НС ОДА	використання резервного фонду бюджету міста за 	26.01.2017	 
	2016 р.(тис. грн.) та 2017 р.(тис.грн.)"	
	68	Управління з 	03-01/88 від 24.01.2017 "Щодо надання відомостей 	382 / 21 від 	25.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	22.02.2017
	питань НС ОДА	про стан оповіщення міста Сєвєродонецька"	26.01.2017	 
	69	Департамент 	22-09/01-1406 від 03.08.2016 "Про надання 	3163 / 21 від 	10.01.2017	Фінуправління 	07.01.2017
	економ.розвитку 	інф.щодо фінансування професійно-технічних 	04.08.2016	 
	Та торгівлі ОДА     училищ"	 
	70	ЛОВЦА 	34 від 11.11.2016 "Протокол №34 від 11.11.16р. 	5048 / 21 від 	05.03.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	02.03.2017
	 	Рег.комісії з питань ТБтаНС про попередження	16.11.2016	 
	виникнення НСна території Луганської області"	
	71	ЛОВЦА 	6/31-5031 від 06.10.2016 "Про нові форми надання 	5066 / 21 від 	15.02.2017	Департамент економ.розвитку	12.02.2017
	 	інформації щодо стану реалізації програм 	16.11.2016	 
	(проектів) міжнародної технічної допомоги"	
	72	ЛОВЦА 	6/31-6213 від 08.12.2016 "Щодо розгляду питання  	5517 / 21 від 	07.01.2017	Фонд комунального майна 	04.01.2017
	 	встановлення орендної плати в одну гивню  за рік 	08.12.2016	 
	для приміщень, що находяться у комун. власності  	
	Луг. дирекції  УДППЗ "Укрпошта"  	 
	73	ЛОВЦА 	1/31-6239 від 09.12.2016 "Про передачу в оренду  	5562 / 21 від 	01.02.2017	Фонд комунального майна	29.01.2017
	 	концесію  або під заставу об'єктів комунальної	09.12.2016	 
	комунальної власності, які забезпечують спільні	 
	потреби територіальних громад. "	 
	74	Департамент 	15/03-2212 від 08.12.2016 "Про надання інформації 	5566 / 21 від 	20.01.2017	Управління ЖКГ 	17.01.2017
	ЖКГ ОДА	стосовно виконання відповідних регіональних 	12.12.2016	 
	 	програм (заходів) за 2016 року"	
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	75	Департамент 	15/03-2118 від 25.11.2016 "Про надання інформації 	5676 / 21 від 	15.03.2017	Управління ЖКГ	12.03.2017
	ЖКГ ОДА	щодо забезпечення інвалідів та інш. мало мобільних	15.12.2016	 
	 	 груп  населення , доступності дорожньо-	 
		траспортної мережі,об`єктів інфраструктури"	
	76	ЛОВЦА 	4/31-6346 від 15.12.2016 "Щодо створення служби 	5702 / 21 від 	10.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	07.01.2017
	 	"Соціальне таксі" а також кількості транспортних засобів	16.12.2016	 
	пристосованих для перевезення осіб з обмеженими 	
	фізичними можливостями" 	
	77	ЛОВЦА 	16/10013 від 15.12.2016 "Щодо опрацювання листа 	5704 / 21 від 	15.01.2017	Фонд комунального майна 	12.01.2017
	 	№18-2001 від 14.12.2016 ЛД УДППЗ "Укрпошта" та 	16.12.2016	 
	вирішення питання утримання поштових відділень"	
	78	ЛОВЦА 	5/31-6396 від 19.12.2016 "Про надання інформації 	5750 / 21 від 	20.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	17.01.2017
	 	про стан виконання місцевих та районних програм 	20.12.2016	 
	зайнятості населення"	 
	79	ЛОВЦА 	Б/Н від 26.12.2016 "Рішення  за підсумками заходів 	5819 / 21 від 	25.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	22.01.2017
	 	у рамках обласного етапу Всеукраїнської акції " 16 	26.12.2016	 
	днів проти насильства"	
	80	ЛОВЦА 	787 від 26.12.2016 "Ропорядження про підсумки 	5820 / 21 від 	01.02.2017	Відділ по зверненням громадян  	29.01.2017
	 	роботи органів виконавчої влади та органів 	26.12.2016	 
	місцевого самоврядування зі зверненнями громадян	 
	 у 2015р. та за 9 місяців 2016 року"	
	81	Департамент 	22-09/02-2500 від 27.12.2016 "Про проведення 	5858 / 21 від 	24.02.2017	Департамент економ.розвитку	21.02.2017
	економ.розвитку 	інвентаризації ринку"	28.12.2016	 
	та торгівлі ОДА 	
	82	Сєвєродонецький	428/13181/16-а від 13.12.2016 "Копія ухвали по 	1 / 25 від 	10.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	07.02.2017
	 міський суд	адмін. справі №428/13181/16-а від 13.12.2016р. за 	03.01.2017	 
	позовом Шевченко О.І. до СМР про стягнення "	 
	
	83	Сєвєродонецький	428/13300/16-ц від 15.12.2016 "Копія ухвали  по 	2 / 25 від 	13.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	10.02.2017
	 міський суд	справі №428/13300/16-ц від 15.12.2017р.  за 	03.01.2017	
	позовом Тимошенко І.І. щодо прийняття спадщини"	  
	84	Сєвєродонецький	428/13147/16-а від 22.12.2016 "Копія ухвали  по 	3 / 25 від 	17.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	14.02.2017
	 міський суд	справі №428/13147/16-а від 22.12.2017р. за 	03.01.2017	
	позовом Суконної А.Ф. про скасування розпорядження	 
	міського голови. "  
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	85	Сєвєродонецький	428/10178/16-ц від 19.12.2016 "Копія ухвали 	5 / 25 від 	15.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	12.02.2017
	 міський суд	№428/10178/16-ц від 19.12.2016р. за заявою  	03.01.2017	
	Данилової Т.В.про визнання недієздатним 	 
	Данилова О.О. "
	86	Донецький 	913/815/16 від 26.12.2016 "Ухвала по справі 	38 / 25 від 	03.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	31.01.2017
	апеляційний 	№913/815/16 від 26.12.2016 р. за позовом СМР	04.01.2017	 
	 до ПАТ "Механізатор" щодо договору оренди 	 
	земельної ділянки від 03.09.2002 № 237"	 
	87	Донецький 	428/8276/16-а від 27.12.2016 "Копія постанови по 	39 / 25 від 	03.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	31.01.2017
	апеляційний 	справі №428/8276/16-а від 21.12.2016р.  за позовом	04.01.2017	
	адміністративний 	 Мураховського О.О. до СМР , про визнання  	 
	суд	протиправним і скасування пункту рішення СМР " 	 
	88	Управліня 	3788 від 29.12.2016 "Щодо надання копії посадових	43 / 25 від 	03.02.2017	Відділ кап.будівництва 	31.01.2017
	патрульної поліції	 інструкцій осіб, відповідальних за утримання 	04.01.2017	 
	в м.Сєвєродон.	вулично-шляхової мережі м. Сєвєродонецька"	 
	89	Апеляційний суд 	428/4247/16-ц від 26.12.2016 "Копія ухвали по 	48 / 25 від 	04.02.2017	Служба у справах дітей 	01.02.2017
	Луг. обл.	за позовом Бондар І.О в інтересах малолітніх дітей"	05.01.2017	 
	90	Донецький 	913/592/16 від 21.12.2016 "Ухвала №913/592/16 від 	49 / 25 від 	04.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	01.02.2017
	апеляційний 	21.12.2016 р.  за позовом першого заступника 	05.01.2017	
	господарський суд	прокурора Луг. обл. до ТОВ "Кларіант Україна". 	 
	про стягнення  заборгованості"	
	91	МВС УНП	394/111/34-2017 від 04.01.2017 "Щодо надання 	53 / 25 від 	04.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	01.02.2017
	Слідчий відділ	завірених копій рішення Сєвєродон. суду від 30 	05.01.2017	
	Сєвєродонецьк.	липня 2013 р. по спр. №428/5856/13-ц за поз. 	 
	відділу поліції	"Віадук" про визнан. права власності на 	 
		автозаправну станцію. "	
	92	Господарський 	Б/Н від 05.01.2017 "Позовна заява ПП"Успіх" про	75 / 25 від 	04.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	01.02.2017
	суд Луганської об.	скасування рішення СМР №1035 від 18.12.2003р"  	05.01.2017	
	93	МВСУ 	31/12/7-29 від 05.01.2017 "Щодо оренди частини	77 / 25 від 	04.02.2017	Фонд комунального майна	01.02.2017
	Регіон.сервісний	будівлі за адресою: вул. Б. Ліщини, буд. 37 Н	05.01.2017	 
	центр 	для облаштування робочих місць для працівників РСЦ 	 
	МВС в Луг. обл."	 
	94	НПУ Управління 	133/39/111/02-2017 від 06.01.2017 "Про надання 	86 / 25 від 	05.02.2017	Управління ЖКГ	02.02.2017
	захисту економіки 	інформації  стосовно проведення робіт  по 	06.01.2017	 
	в Луг.обл	зовнішньому освітленню  вулиць м. Сєвєродонецьк 	
		та підрядної організації"	
			10


	95	Донецький 	913/1095/16 від 06.01.2017 "Ухвала за позовом. 	108 / 25 від 	09.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	06.02.2017
	апеляційний 	ПАТ " Будкомплект" до СМР про внесення змін до	10.01.2017	
	господар. суд	договору оренди землі № 715 від 25.11.2003 р."	  
	96	Донецький 	913/1093/16 від 03.01.2017 "Ухвала за позовом	109 / 25 від 	09.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	06.02.2017
	Апеляційний        ПП "Азуріт" до СМР про внесення змін до договору  	10.01.2017	
	господарський суд	оренди землі № 441290004000586 від 26.09.2011 р."	  
	97	Сєвєродонецький	428/13710/16-ц від 04.01.2017 "Копія ухвали від 	110 / 25 від 	22.02.2017	Відділ обліку та розподілу жилої площі	19.02.2017
	 міський суд	27.12.2016 за позовом Грищенка В.О. щодо	10.01.2017	 
	визнання права власності на квартиру"	 
	98	Сєвєродонецький	428/13305/16-а від 03.01.2017 "Копія ухвали від 	111 / 25 від 	23.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	20.02.2017
	 міський суд	29.12.2016 за позовом заступників м/г	10.01.2017	
	про скасування розпорядження міського голови "	 
	99	Сєвєродонецький	428/12089/16-ц від 04.01.2017 "Копія ухвали від 	112 / 25 від 	23.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	20.02.2017
	 міський суд	03.01.2017 за заявою Агафонової В.П. про 	10.01.2017	
	встановлення факту родинних відносин"	 
	100	Сєвєродонецький	428/13048/16-ц від 28.12.2016 "Копія ухвали  	135 / 25 від 	24.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	21.02.2017
	 міський суд	від 28.12.2016 р. за поз. Шкляр Н.В. до Парікожи 	11.01.2017	 
	щодо втрати права користування житлом" 	 
	101	Сєвєродонецька 	210вих17 від 11.01.2017 "Щодо наявності у Буткова 	136 / 25 від 	19.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань, 	16.01.2017
	місцева 	І.М. корпоративних прав на деякі товариства"	11.01.2017	 
	прокуратура	 
	102	Сєвєродонецька 	209вих17 від 11.01.2017 "Щодо надання інформації 	137 / 25 від 	19.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	16.01.2017
	місцева 	про результати розгляду подань відносно Постільги	11.01.2017	
	прокуратура	 О.М. та Височина А.Ю."	 
	103	ГУ Нац.поліції 	135/111/28/05-17 від 12.01.2017 "Щодо прохання 	153 / 25 від 	11.02.2017	Відділ обліку та розподілу жилої площі	08.02.2017
	в Луг.обл.	про включення житлових приміщень ГУ Нац. поліції 	12.01.2017	 
	 	в Луг. обл. до числа службових " 	 
	104	Управління 	63/20/564 від 11.01.2017 "Про надання інформації 	154 / 25 від 	11.02.2017	Департамент економ.розвитку	08.02.2017
	СБУ в Луг.обл. 	щодо проектів міжнародної технічної допомоги, які 	12.01.2017	 
		надавались  протягом 2015-2016 р.р."	 
	105	Апеляційний суд 	22ц-8/17 від 12.01.2017 "Апеляц. скарга  	157 / 25 від 	11.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	08.02.2017
	Луг. обл.	від 12.01.2017р. по справі №428/8650/16-ц 	12.01.2017	
	за поз. Сорокотяженко В.Ф. до СМР 	 
	про визнання права власності на гараж"
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	106	Апеляційний суд 	22ц-8/17 від 12.01.2017 "Апеляц. скарга №22ц-8/17 	157 / 25 від 	11.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	08.02.2017
	Луг. обл.	від 12.01.2017р. по справі №428/8650/16-ц від 	12.01.2017	
	22.12.2016 р. за поз. Сорокотяженко В.Ф. до СМР 	
	про визнання права власності на гараж"	 
	107	Сєвєродонецький	428/10635/16ц/722/17 від 12.01.2017 "Копія рішення	183 / 25 від 	12.02.2017	Служба у справах дітей 	09.02.2017
	 міський суд	 від 05.01.2017 р.  за позовомУшакової Ю.О. 	13.01.2017	 
	про надання дозволу на тимчас. виїзд дитини за 	 
	межі України без згоди батька."	
	108	Сєвєродонецький	428/13548/16-ц від 12.01.2017 "Копія ухвали по 	184 / 25 від 	30.01.2017	Відділ обліку та розподілу жилої площі	27.01.2017
	 міський суд	від 10.01.2017 р. за поз. Антонова А.М. про 	13.01.2017	
	визнання права власності на квартиру "	 
	109	Донецький 	913/1063/16 від 10.01.2017 "Ухвала №913/1063/16 	186 / 25 від 	12.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	09.02.2017
	апеляційний 	від 10.01.2017 р. за поз. ФОП Сухової Н.Ф. до СМР  	13.01.2017	
	господарський суд	про визнання договору оренди землі частково "	 
	110	ГУ Нац.поліції 	1284/111/34-2017 від 16.01.2017 "Щодо перенесення 	192 / 25 від 	15.02.2017	Департамент економ.розвитку	12.02.2017
	Сєвєродонецький	ярмаркової торгівлі з вул. Маяковського, 28	16.01.2017	 
	 відділ поліції	на тер. ТОВ Ринок " Універсальний""	
	111	Господарський 	913/33/17 від 10.01.2017 "Ухвала за позовом ПП 	214 / 25 від 	24.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	21.01.2017
	суд Луганської 	"Айленд" до СМР про визнання недійсним договору	17.01.2017	
	 оренди землі № 041041900248 від 21.04.2010р"	 
	112	Господарський 	913/13/17 від 10.01.2017 "Ухвала за позовом ПП	215 / 25 від 	24.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	21.01.2017
	суд Луганської 	"Успех" до СМР" 	17.01.2017	
	113	Сєвєродонецький	428/5591/16ц/852/17 від 13.01.2017 "Копія ухвали 	216 / 25 від 	06.03.2017	Служба у справах дітей 	03.03.2017
	 міський суд	від 23.12.2016 р. за позовом Смолія В.В.	17.01.2017	 
	про усунення перешкод у спілкуванні з дітьми"	
	114	Сєвєродонецький	428/5906/16ц/853/17 від 13.01.2017 "Копія ухвали 	217 / 25 від 	06.02.2017	Служба у справах дітей	03.02.2017
	 міський суд	за позовом  Степанчук О.А про позбавлення 	17.01.2017	 
	батьківських прав"	
	115	Сєвєродонецький	428/8380/16ц від 13.01.2017 "Копія ухвали  	218 / 25 від 	17.02.2017	Відділ обліку та розподілу жилої площі	14.02.2017
	 міський суд	за позовом Сєвєродонецької міської прокуратури	17.01.2017	 
	інтересах СМР до Єленка Є.В. про втрату права  	 
	користування жилим приміщенням "	
	116	Сєвєродонецький	428/666/16ц/832/17 від 13.01.2017 "Копія ухвали  	219 / 25 від 	02.03.2017	Відділ обліку та розподілу жилої площі	27.02.2017
	 міський суд	за позовом Кладової Г.П. до СМР щодо права	17.01.2017	 
	власності на кооперативну квартиру"	 
	117	Донецький 	428/13203/16-а від 13.01.2017 "Копія ухвали 	223 / 25 від 	16.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	13.02.2017
	Ап.адмін суд 	 за позовом Казакова В.В. до Буткова І.М. "  	17.01.2017	
	 	12

	  118 НПУ Управління    354/39/111/01-2017 від 16.01.2017 "Про надання 	232 / 25 від 	   16.02.2017  Управління ЖКГ 	                    13.02.2017
	захисту економіки	інформації та копій документів щодо реконструкції 	17.01.2017	 
	в Луг.обл	та будівництва світлових об'єктів ТОВ НВП "ТВК"". 	 
		 
	119	НПУ Управління 	353/39/111/01-2017 від 16.01.2017 "Про надання 	233 / 25 від 	16.02.2017	Відділ кап.будівництва 	13.02.2017
	захисту економіки 	інформації та копій документів щодо капітального 	17.01.2017	 
	в Луг.обл	ремонту ДНЗ №43"	
	120	Сєвєродонецький	428/226/17 від 10.01.2017 "Копія ухвали  	237 / 25 від 	27.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	24.02.2017
	 міський суд	за заяв. Сарана М.В. про встановлення факту	17.01.2017	
	родинних відносин"
	121	Сєвєродонецький	428/13415/16-ц від 17.01.2017 "Копія рішення  	238 / 25 від 	16.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	13.02.2017
	 міський суд	за позовом Кузкецова М.М.до СМР	17.01.2017	
	про встановлення факту сумісного 	 
	проживання та визнання права на спадкування"	
	122	Сєвєрод.відділ 	211 від 11.01.2017 "Запит щодо зареєстрованих 	248 / 25 від 	17.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	14.02.2017
	держ.виконавчої 	мешканців за адр. : вул. Партизанська, 33/23"	18.01.2017	
	служби ГУЮ у 	 
	Луганській обл..	
	123	ГУ Нац.поліції 	1260/111/34-2017 від 13.01.2017 "Щодо надання 	252 / 25 від 	17.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	14.02.2017
	Сєвєродонецький	інформації  стосовно договору оренди землі 	18.01.2017	
	 відділ поліції	№4412900000060250012 від 24.10.2013 р. "	 
	124	Сєвєродонецький	428/13065/16-ц від 18.01.2017 "Рішення	266 / 25 від 	17.02.2017	Відділ обліку та розподілу жилої площі	14.02.2017
	 міський суд	за позовом Хохлова Є.І про визначення додаткового 	18.01.2017	
	строку для прийняття спадщини"	
	125	Національна 	374/39/04-2017 від 14.01.2017 "Про надання 	272 / 25 від 	18.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	15.02.2017
	поліція України. 	інформації для проведення аналізу дотримання 	19.01.2017	 
	Департамент 	вимог антикорупційного законодавства суб'єктами, 	 
	захисту економіки	на яких поширюється дія Закону України "Про 	
	запобігання корупції""
	126	Сєвєродонецький	428/29/17 від 16.01.2017 "Копія ухвали  	277 / 25 від 	27.02.2017	Відділ обліку та розподілу жилої площі	24.02.2017
	 міський суд	за позовом  КПЖ Світанок до Тарноградської Т.О.	19.01.2017	 
	щодо втрати права на житлове приміщення ".	 
	
	127	Господарський 	913/49/17 від 11.01.2017 "Ухвала за позовом 	278 / 25 від 	07.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	04.02.2017
	суд Луганськ.обл. 	ФОП Зайцевої Л.В. щодо визнання недійсною, 	19.01.2017	
	додаткової угоди б/н від 21.06.2011 №4412900040"	 
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	128	Господарський 	913/1200/16 від 11.01.2017 "Рішення за позовом 	280 / 25 від 	18.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	15.02.2017
	суд Луганськ.обл. 	міськ. прокуратури до ПАТ " РВС Банк" (СТКЕ) 	19.01.2017	
	щодо іпотеки та зняття заборони відчуження 	  
	нерухомого майна"	 
	129	ДПІ у 	797/12-14-13-01/20 від 20.01.2017 "Щодо  	296 / 25 від 	19.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	16.02.2017
	м.Сєвєродонецьк	оскарження додаткової угоди від 05.07.2011р.	20.01.2017	
	до договору оренди землі від 19.08.2009р. 
	гр.Зяткевичу С.П. " 
	130	Друга Сєвєрод. 	27/01-16 від 16.01.2017 "Щодо надання копій або 	311 / 25 від 	22.02.2017	Організаційний відділ 	19.02.2017
	нотаріальна	розпорядження міськ. голови  " Про 	23.01.2017	 
	контора 	перейменування вулиці Дзержинського""	 
	131	Сєвєродонецький	428/11335/16ц/1538/1 від 20.01.2017 "Ухвала від 	312 / 25 від 	23.03.2017	Відділ з юрид.та правових питань, 	20.03.2017
	 міський суд	05.01.17 за позовом СМР до Осики І.Г щодо	23.01.2017	 
	звільнення та приведення зем.ділянки 	 
	до стану придатного для використання"	
	132	Сєвєродонецький	428/10903/16-ц від 20.01.2017 "Ухвала від 03.01.17 	313 / 25 від 	10.03.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	07.03.2017
	 міський суд	за позовом Кудрі Т.О. до СМР щодо додаткового	23.01.2017	 
	строку для прийняття спадщини"	
	133	Сєвєродонецький	428/3162/16-ц від 18.01.2017 за позовом 	314 / 25 від 	22.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	19.02.2017
	 міський суд	Цибулі А.С. до Дергачової Л.В. про визнання права	23.01.2017	 
	власності в порядку спадкування за законом на 1/2 	
	частки квартири "
	134	Сєвєродонецький	428/8862/16ц/1516/17 від 20.01.2017 "Копія ухвали 	320 / 25 від 	22.02.2017	Слуба у справах дітей 	19.02.2017
	 міський суд	в інтересах неповнолітньої Радченко Т.В. про	23.01.2017	 
	позбавлення батьківських прав". 	 
	135	Сєвєродонецький	428/9129/16ц/1539/17 від 20.01.2017 "Копія ухвали 	321 / 25 від 	22.02.2017	Слуба у справах дітей 	19.02.2017
	 міський суд	за позовом Петришиної  М.О. до Мастепанова С.С.  	23.01.2017	 
	Петришиної  М.О. до Мастепанова С.С. про 	 
	про позбавлення батьківських прав."	
	136	Бердянський 	310/177/17 від 16.01.2017 "Щодо надання 	322 / 25 від 	26.01.2017	Управління ЖКГ 	23.01.2017
	міськрайонний 	інформації стосовно фізичної особи: Басов В.В."	23.01.2017	 
	суд Запорізької 	 
	137	ГУ Нац.поліції в 	899/111/42-2017 від 23.01.2017 "Щодо надання 	331 / 25 від 	23.02.2017	Управління ЖКГ	20.02.2017
	Луг.обл.Сватівськ	побутової характеристики  та довідки про склад 	24.01.2017	 
	ий відділ поліції	сім`ї на гр. Грошкова В.А. "
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	138	ПАТ "РВС Банк"	б/н від 19.01.2017 "Заява про перегляд рішення 	352 / 25 від 	23.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	20.02.2017
	Господарського суду Луганської області від 	24.01.2017	
	21.09.16 р. за нововиявленими обставини"	 
	139	Дзержинський 	1225/332 від 19.01.2017 "Про надання копій 	355 / 25 від 	23.02.2017	Центр надання адмін..послуг 	20.02.2017
	районний відділ у 	поквартирної картки та особової картки реєстрації 	24.01.2017	 
	м. Кривому Розі. 	гр. Жадан О.Е."	 
	міграційна служба
	 України
	140	Сєвєродонецький	418/6347/16а/1703/17 від 23.01.2017 "Копія ухвали 	362 / 25 від 	24.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	21.02.2017
	 міський суд	за позовом Депутата СМР Шахова С.В про	25.01.2017	 
	визнання протиправним та скасування рішення"	
	141	Сєвєродонецький	428/13702/16ц/1765/1 від 24.01.2017 "Ухвала  	364 / 25 від 	24.02.2017	Служба у справах дітей 	21.02.2017
	 міський суд	за позовом. Якубіної Л.М. до Якубіна Т.Р про усунення	25.01.2017	 
	перешкод в користуванні правом приватної власності"	 
	142	Сєвєродонецький	428/11333/164/1783/1 від 23.01.2017 "Копія ухвали 	365 / 25 від 	22.03.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	19.03.2017
	 міський суд	за позовом СМР до Кунічак Г.В, про зобов'язання 	25.01.2017	 
	звільнити та привести  зем.ділянку до стану придатного	 
	для використання" 
	143	ПАТ "РВС Банк"	913/1200/16 від 20.01.2017 "Апел. скарга по спр. 	366 / 25 від 	24.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	21.02.2017
	за поз. СМР  до ПАТ " РВС Банк"  про визнання	25.01.2017	
	припиненими зобов`язань іпотеки та тощо."	 
	144	Сєвєрод.відділ 	88 від 23.01.2017 "Постанова про відкриття 	367 / 25 від 	24.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	21.02.2017
	держ.викон.служ- 	виконавчого провадження про зобов`язання  ТОВ " 	25.01.2017	 
	би ГУЮ у Луг.обл.	ЛВС Трейд" повернути СМР орендовану земельну "	 
	145	Сєвєрод.відділ 	87 від 23.01.2017 "Постанова від 23.01.2017 р. про 	368 / 25 від 	24.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	21.02.2017
	держ.викон.служ- 	відкриття виконавчого провадження  стосовно 	25.01.2017	 
	би ГУЮ у Луг.обл. 	зобов`язання ТОВ "ТБК-97" повернути СМР Луг. обл.	 
		 орендовану земельну ділянку"	
	146	Сєвєрод.відділ 	677 від 24.01.2017 "Запит про  надання інформації 	372 / 25 від 	01.02.2017	Управління ЖКГ	29.01.2017
	держ.викон.служ-	стосовно мешканців приміщення за адресою :вул. 	25.01.2017	 
	би ГУЮ у Луг.обл	Менделєєва, 46/14"	 
	147	Сєвєрод.відділ 	676 від 24.01.2017 "Запит про  надання інформації 	373 / 25 від 	01.02.2017	Управління ЖКГ	29.01.2017
	держ.викон.служ- 	 стосовно мешканців приміщення за адр. : пр-т 	25.01.2017	 
	би ГУЮ у Луг.обл.	Центральний, 66/53"	 
	148	Сєвєрод.відділ 	678 від 24.01.2017 "Запит про  надання інформації 	374 / 25 від 	01.02.2017	Управління ЖКГ	29.01.2017
	держ.викон.служ- 	 стосовно мешканців приміщення за адр. : пр-т 	25.01.2017	 
	би ГУЮ у Луг.обл.	Центральний, 42"	 
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	149	Головне 	62/6/337 від 14.01.2017 "Про організацію роботи 	379 / 25 від 	03.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	31.01.2017
	управління 	міжвідомчих координаційно-методичних рад з 	26.01.2017	 
	юстиції у 	правової освіти населення"	 
	150	Сєвєродонецька 	631вих17 від 25.01.2017 "Щодо проведення 	380 / 25 від 	27.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	24.02.2017
	місцева 	службового розслідування стосовно директора 	26.01.2017	 
	прокуратура        КП «СКС»		 
	151	Господарський 	913/1335/16 від 17.01.2017 "Рішення від 17.01.2017 	400 / 25 від 	25.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань 	22.02.2017
	суд Луганськ.обл.	за позовом ТОВ "Кустос Інвест" м.Київ до СМР	26.01.2017	 
	про внесення змін до договорів " 	 
	152	Вищий 	К/800/1538/17 від 17.01.2017 "Ухвала за позовом 	403 / 25 від 	01.03.2017	Відділ з юрид.та правових питань, 	26.02.2017
	адміністративний 	Мураховського О.О. до СМР про скасування . 	26.01.2017	 
	суд України	розпорядження міськ. голови"
	153	Апеляційний суд 	22ц/782/60/17 від 25.01.2017 "Копія апеляц. скарги 	406 / 25 від 	01.03.2017	Відділ з юрид.та правових питань	26.02.2017
	Луг. обл.	за поз. СМР до Бахтіна О.Г. про повернення земельної     27.01.2017	 
	ділянки та стягнення заборгованості з орендної плати"	 
	154	Сєвєродонецький	428/10469/16-ц/1946/ від 24.01.2017 "Про 	409 / 25 від 	01.03.2017	Відділ з юрид.та правових питань	26.02.2017
	 міський суд	надсилання за поз. СМР до Бахтіна  О.Г. про	27.01.2017	 
	повернення зем. ділянки та стягнення заборгованості"	 
	155	ГУ Нац.поліції 	800/111/36-2017 від 18.01.2017 "Про надання 	413 / 25 від 	01.03.2017	Відділ з юрид.та правових питань	26.02.2017
	Рубіжанський	інформації щодо  кладовища, розташованого за адр.	27.01.2017	
	відділ поліції	м. Рубіжне с. Південе, вул. Фурманова"	
	156	Сєвєродонецька 	9003вих16 від 21.11.2016 "Подання щодо проведення 	5209 / 25 від 	17.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	14.02.2017
	місцева 	службового розслідування стосовно начальника 	22.11.2016	
	прокуратура	КП СТрУ"	 
	157	Сєвєродонецький	428/12531/16-ц від 28.11.2016 "Копія ухвали 	5416 / 25 від 	02.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	30.01.2017
	 міський суд	за позовом Гуленко С.О до СМР про 	02.12.2016	
	зобов'язання вчинити певні дії"	 
	158	Сєвєродонецький	428/12530/16-а від 28.11.2016 "Копія ухвали 	5418 / 25 від 	02.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	30.01.2017
	 міський суд	за позовом Гуленко С.О до СМР про 	02.12.2016	
	визнання недійсним рішення"	  
	159	Господарський 	913/1063/16 від 23.11.2016 "Копія рішення 	5423 / 25 від 	01.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	29.12.2016
	суд Луганськ.обл.	за позовом ФОП Сухової Н.Ф. до СМР про	02.12.2016	
	визнання договору оренди землі частково "
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	160	Господарський 	913/1095/16 від 23.11.2016 "Копія рішення по справі	5425 / 25 від 	01.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	29.12.2016
	суд Луганськ.обл.	за позовом ПАТ "Будкомплект" до СМР 	02.12.2016	
	про внесення змін до договору оренди землі"	 
	161	Господарський 	913/1153/16 18пд/913 від 22.11.2016 "Рішення від 	5469 / 25 від 	04.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	01.01.2017
	суд Луганськ.обл. 	22.11.16 за позовом ТОВ "Латєст" до СМР	05.12.2016	
	про внесення змін до договору оренди землі"	 
	162	Сєвєродонецька 	9393вих16 від 06.12.2016 "Подання щодо 	5478 / 25 від 	17.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	14.02.2017
	місцева 	проведення  службового розслідування  стосовно  	06.12.2016	
	прокуратура	директора КП " СТКЕ"    	 
	163	Вищий 	913/295/15 від 22.11.2016 "Постанова  	5489 / 25 від 	06.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	03.01.2017
	господарський 	за позовом ФОП Мартиненко І.А. до СМР 	07.12.2016	
	суд України	щодо додаткової угоди до договору оренди землі" 	 
	164	Господарський 	913/1155/16 від 28.11.2016 "Рішення за позовом  	5491 / 25 від 	06.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	03.01.2017
	суд Луганськ.обл.	ТОВ " Латест".про внесення змін до договору	07.12.2016	
	оренди землі"
	165	ТОВ "КУСТОС 	01/12-01 від 01.12.2016 "Позовна заява ТОВ 	5510 / 25 від 	07.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	04.01.2017
	ІНВЕСТ"	"КУСТОС ИНВЕСТ" до СМР про внесення змін до 	08.12.2016	
	договорів оренди землі"	 
	166	Сєвєродонецька 	9467вих-16 від 08.12.2016 "Обвинувальний акт у 	5529 / 25 від 	07.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	04.01.2017
	місцева 	кримінальному провадженні стосовно Казакова В.В. " 	08.12.2016	 
	прокуратура		 
	167	Господарський 	913/1094/16 від 28.11.2016 "Рішення за позовом  	5534 / 25 від 	08.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	05.01.2017
	суд Луганськ.обл	ФОП Потапової О.О. до СМР про внесення змін 	09.12.2016	
	змін до договору оренди землі №441290004001197  	 
	від 08.11.2012 р."	
	168	Господарський 	913/1093/16 від 05.12.2016 "Про надсилання 	5538 / 25 від 	08.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	05.01.2017
	суд Луганськ.обл	апеляційної скарги за позовом ПП "Азуріт" про	09.12.2016	
	внесення змін до договору оренди землі 	 
	№441290004000586 від 26.09.11 р."	
	169	Вищий 	К/800/2897/16 від 01.12.2016 "Ухвала від 01.12.2016	5540 / 25 від 	08.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	05.01.2017
	адміністративний 	за позовом ФОП Заха Ю.Ю. до ДПІ у м.Сєвєродонецьку	09.12.2016	
	суд України	про оскарження індивідуальної податкової консультації"	  
	170	Луганський 	812/748/16/21310/16 від 07.12.2016 "Копія ухвали  	5563 / 25 від 	08.01.2017	Центр надання адмін..послуг 	05.01.2017
	окружний 	за поз. ПраТ "Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського"  	09.12.2016	 
	адміністративний 	про визнання дій незаконними і зобов’ язання   	 
	суд	вчинити певні дії"
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	171	Сєвєродонецька 	9432вих16 від 06.12.2016 "Стосовно листа Лішик 	5571 / 25 від 	11.01.2017	Організаційний відділ	08.01.2017
	місцева 	О.П. щодо порушення вимог ЗУ "Про Національний 	12.12.2016	 
	прокуратура	архівний фонд та архівні установи" при прийнятті 	 
	рішення СМР №841 від 31.10.2016"	
	172	Вищий 	913/724/16 від 30.11.2016 "Ухвала  за позовом  	5581 / 25 від 	11.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	08.01.2017
	господарський 	ТОВ "Нафтохімінвест" про визнання недійсною	12.12.2016	
	суд України	додаткової угоди до договору оренди землі"	 
	173	Сєвєродонецький	428/9922/16ц/26913/1 від 08.12.2016 "Копія ухвали 	5582 / 25 від 	11.01.2017	Служба у справах дітей 	08.01.2017
	 міський суд	за позовом  Казакової А.С. до Коваленка В.Є. про	12.12.2016	 
	позбавлення батьківських прав." 	 
	174	Сєвєродонецький	428/12844/16-ц від 05.12.2016 "Копія ухвали за позовом 	5595 / 25 від 	12.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	09.01.2017
	 міський суд	Волошиної О.М. про. визнання протиправним та 	13.12.2016	
	скасування рішення, третя особа КПЖ Світанок. "	 
	175	Сєвєродонецький	428/10217/16ц/26923/ від 08.12.2016 "Копія ухвали 	5601 / 25 від 	07.02.2017	Служба у справах дітей 	04.02.2017
	 міський суд	за позовом Попової О.П. про визначення місця	13.12.2016	 
	проживання малолітньої дитини"	 
	176	Сєвєродонецький	428/12835/16-ц від 07.12.2016 "Копія ухвали  	5610 / 25 від 	03.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	31.01.2017
	 міський суд	на підставі заяви Проха С.І. про встановлення факту	13.12.2016	
	родинних відносин"	 
	177	Івано-Франків.	809/1801/16 від 07.12.2016 "Копія ухвали за позовом 	5612 / 25 від 	16.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	13.01.2017
	окружний	Тисменицької об'єднаної ДПІ ГУ ДФС в Івано-Фр.обл	13.12.2016	
	адміністративний 	до Городенківської РДА, ВК СМР"
	суд 		 
	178	Луганський 	812/1455/16/21506/16 від 09.12.2016 "Копія ухвали 	5659 / 25 від 	13.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	10.01.2017
	окружний 	про визнання протиправними та скасувати постанови"  	14.12.2016	 
	суд	
	179	ВАТ "Механізатор"	913/815/16 від 07.12.2016 "Заперечення на відзив 	5671 / 25 від 	14.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	11.01.2017
	на апеляційну скаргу міської прокуратури	15.12.2016	
	від позивача за зустрічним позовом ПАТ "Механізатор"	  
	стосовно земельної ділянки"	 
	180	Сєвєродонецький	428/12349/16-ц 418/1 від 13.12.2016 "Ухвала за позовом 	5696 / 25 від 	10.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	07.01.2017
	 міський суд	Віхрової М.В., в інтересах Мураховської О.А про 	16.12.2016	
	визнання відмови у приватизації незаконною. "	 
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	181	Донецький 	913/1093/16 від 05.12.2016 "Ухвала про повернення	5706 / 25 від 	15.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	12.01.2017
	апеляційний 	апеляційної скарги за позовом ПП "Азуріт" про  	16.12.2016	
	господарський суд	внесення змін до договору оренди землі №  	 
	44129000586 від 26.09.2011 р."	 
	182	Господарський 	913/1154/16 від 06.12.2016 "Рішення за позовом	5707 / 25 від 	15.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	12.01.2017
	суд Луганськ.обл. 	ФОП Дядик Т.В. про внесення змін до договору	16.12.2016	
	оренди землі" 	 
	183	Луганський 	812/1061/16/21814/16 від 13.12.2016 "Копія ухвали 	5708 / 25 від 	15.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	12.01.2017
	Окр.адмін.суд	за адмін.позовом Гуленка С.О.до ДПІ м.Сєвєрод. "	16.12.2016	
	184	Донецький 	913/592/16 від 14.12.2016 "Ухвала за позовом  	5737 / 25 від 	18.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	15.01.2017
	апеляційний 	прокурора Луг. Обл. в інтересах держави  в особі	19.12.2016	
	господарський суд	Держ. Еко-інспекції м. Сєвєрод. до ТОВ" Кларіант Україна"	 
	185	Слов`янський 	20-3690/8530 від 02.12.2016 "Постанова  ВП № 	5739 / 25 від 	18.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	15.01.2017
	міськрайвідділ 	53024224 від 02.12.2016р.  про стягнення боргу з 	19.12.2016	
	держ. вик.служби 	ТОВ " Борди України"	 
		 
	186	Донецький 	913/1083/16 від 30.11.2016 "Апеляц.скарга ПП Айленд"	5740 / 25 від 	19.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	16.01.2017
	Ап.госп.суд 		20.12.2016	
	187	Дарницький 	753/21393/16-к від 23.11.2016 "Ухвала по клопотанню 	5758 / 25 від 	04.01.2017	Центр надання адмін..послуг 	01.01.2017
	районний суд	слідчого СВ ФР ДПІ про тимчасовий доступ до речей	21.12.2016	 
	м.Києва	і документів у кримін. провадженні  №32016100020000	 
	188	Нац.поліція Укр.	2564/43/32/2/01.2010 від 22.12.2016 "Про 	5774 / 25 від 	21.01.2017	Управління ЖКГ	18.01.2017
	Упр.поліції 	запропонування охоронних послуг Департамента 	22.12.2016	 
	охорони в Луг.обл.	поліції охорони МВС України"	
	189	Вищий 	913/724/16 від 13.12.2016 "Постанова за позовом  	5798 / 25 від 	25.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	22.01.2017
	господарський 	ТОВ " Нафтохімінвест" про  визнання недійсною	26.12.2016	
	суд України	додаткової угоди до договору оренди землі"	 
	190	Донецький 	428/8015/16-а від 19.12.2016 "Копія ухвали за позовом   	5800 / 25 від 	25.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	22.01.2017
	апеляційний 	ПП"Успіх" до СМР про визнання протиправною	26.12.2016	
	адміністративний 	бездіяльності та зобов`язання вчинити певні дії" 	 
	суд	
	191	Сєвєродонецький	428/6366/16-а/27840/ від 21.12.2016 "Копія 	5801 / 25 від 	25.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	22.01.2017
	 міський суд	постанови за позовом Фурмана Ю.А. до СМР про	26.12.2016	
	визнання  протиправним та скасування рішення"	 
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	192	Управління 	63/24/17367 від 22.12.2016 "Щодо включення до числа	5804 / 25 від 	25.01.2017	Від.обліку та розподілу жилої площі 	22.01.2017
	Служби безпеки 	службових  Управління СБУ в Луг. обл. квартир	26.12.2016	 
	України в Луг.обл.	за адрес. : Маяковського, 13/59;  Гагаріна 94/33, та інш."	 
	193	Господарський 	913/1335/16 від 20.12.2016 "Ухвала від 20.12.2016 	5824 / 25 від 	17.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	14.01.2017
	суд Луганськ.обл. 	позовом ТОВ "Кустос Інвест" м. Київ, до СМР про	26.12.2016	
	внесення змін до договорів оренди землі"	 
	194	Господарський 	913/1200/16 від 19.12.2016 "Ухвала від 19.12.2016 	5825 / 25 від 	25.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	22.01.2017
	суд Луганськ.обл. 	за позовом СМР та КП "СТКЕ" до ПАТ "Перехідний банк	26.12.2016	
	"РВС Банк" м. Київ, про зняття заборони відчуження. "  
	195	Донецький 	913/799/16 від 07.12.2016 "Постанова за позовом 	5826 / 25 від 	25.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	22.01.2017
	апеляційний 	ФОПБобешка О.Ф. до СМР про визнання недійсним	26.12.2016	
	господарський суд	договору оренди землі №040941900027."	 
	196	Господарський 	913/1083/16 від 21.12.2016 "Про надсилання 	5827 / 25 від 	25.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	22.01.2017
	суд Луганськ.обл. 	апеляційної скарги ПП "Айленд" б/н від 17.11.2016 	26.12.2016	
	на рішення господарського суду Луг. обл. "  	 
	197	Сєвєродонецький	418/11095/16-а/27999 від 22.12.2016 "Про 	5830 / 25 від 	25.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	22.01.2017
	 міський суд	надсилання адмін. справи за позовом,  	26.12.2016	
	Казакова В.В. до СМР про визнання рішення	 
	протиправним та поновлення на посаді"  
	198	Сєвєродонецький	428/11529/16-а/28011 від 23.12.2016 "Копія ухвали 	5831 / 25 від 	13.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	10.02.2017
	 міський суд	за позовом Рижкова А.О. в інтересах	26.12.2016	
	Кирилова П.В. до СМР про визнання незаконним	 
	скасування рішення №714 від 29.09.16"	 
	199	Сєвєродонецький	428/11066/16-ц/28013 від 23.12.2016 "Копія ухвали 	5832 / 25 від 	09.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	06.02.2017
	 міський суд	за заявою Бурлуцької О.В. про встановлення опіки	26.12.2016	
	над недієздатним " 	 
	200	Троїцький 	433/2903/16-ц/3666/2 від 20.12.2016 "Копія ухвали 	5860 / 25 від 	27.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	24.01.2017
	районний суд 	позовом Михайльової О.І. про визнання права	28.12.2016	
	Луганської 	власності на спадкове  майно "	 
	201	Сєвєродонецька 	8998вих.16 від 21.11.2016 "Ухвала за позовом СМР	5862 / 25 від 	27.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	24.01.2017
	місцева 	про порушення апеляційного провадження за	28.12.2016	
	прокуратура	скаргою ПАТ "Механізатор"	 
	202	Донецький 	913/1083/16 від 23.12.2016 "Ухвала за позовом СМР 	5895 / 25 від 	28.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	25.01.2017
	апеляційний 	до ПП " Айленд"  про стягненн боргу. "	29.12.2016	
	господарський суд		 
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  203	Сєвєродонецький	428/6062/16ц/28270/1 від 27.12.2016 "Ухвала по  заяві	5897 / 25 від 	28.01.2017	Відділ з юрид.та правових питань	25.01.2017
	 міський суд	Дашевського Г.С. про встановлення факту  	29.12.2016	
	проживання однією сім`єю " 	 
	204	Сєвєродонецький	428/13059/16-ц від 08.12.2016 "Ухвала за позовом  	5898 / 25 від 	08.02.2017	Відділ з юрид.та правових питань	05.02.2017
	 міський суд	Желнової О.С. до СМР  про визнання права	29.12.2016	
	власності в порядку спадкування"	 
	205	ЛОВЦА 	35/466 від 20.01.2017 "Протокольні доручення від 	297 / 46 від 	20.01.2017	Управління ЖКГ	17.01.2017
	 	18.01.2017 р. Про забезпечення  безпеки громадян 	20.01.2017	 
	на водних об`єктах обл. під час святкування 	 
	Водохреща та тощо."                                                         20.03.2017							17.03.2017
	206	ЛОВЦА 	35/6986 від 02.09.2016 "Протокол.доручення 	3675 / 46 від 	05.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	02.01.2017
	 	гол.ОДА від  30.09.16р. щодо надання житлових 	05.09.2016	 
	субсидій, стан тарифів на ЖКГ послуги,про  роботу	
	 органів пенс.фонду."	 
	207	ЛОВЦА 	35/7377 від 20.09.2016 "Протокол.доручення 	3955 / 46 від 	05.02.2017	Відділ земельних відносин 	02.02.2017
	 	гол.ОДА  від 13.09.16р. з питань підготовки ЖКГдо 	21.09.2016	та  архітектури
	роботи в зимовий період , проведення публічних 	 
	закупівель, резервування  зем. ділянок  та інш. "	 
	208	ЛОВЦА 	35/8603 від 02.11.2016 "Протокольні доручення від 	4799 / 46 від 	20.01.2017	Управління ЖКГ	17.01.2017
	 	29.09.2016 "Про результати аудиту ефективності 	03.11.2016	 
	використання у 2015 р. коштів державного бюджету,	 
	на будівництво, кап.ремонт об’єктів інфраструктури"	 
	209	ЛОВЦА 	35/10211 від 21.12.2016 "Протокол.доручення 	5769 / 46 від 	30.03.2017	Відділ по зверненням громадян	27.03.2017
	 	гол.ОДА за підсумками апаратної наради від 	22.12.2016	 
	20.12.2016 до питання "Про узагальнення правової 	 
	роботи Луганської обласної державної 	 
	адміністрації та структурних підрозділів за 2016 р.",	31.03.2017						28.03.2017
	210	ЛОВЦА 	30/10394 від 28.12.2016 "Лист № 283 від 26.12.2016	23 / 71 від 	03.02.2017	Відділ молоді та спорту 	31.01.2017
	 	Федерація Волейболу України щодо сприяння у	04.01.2017	 
	проведенні проекту " Шкільна волейбольна ліга"	 
	211	ЛОВЦА 	13/10444 від 29.12.2016 "Лист №5461/111/21/03-	45 / 71 від 	04.02.2017	Управління ЖКГ	01.02.2017
	 	2016 від 28.12.16 р. Нац. поліція України в Луг. обл. 	05.01.2017	 
	про обмеження використання салютів та 	 
	феєрверків на території Луг. області"	 
	212	ЛОВЦА 	9/13 від 03.01.2017 "Лист №04-34/11-316560 від 	90 / 71 від 	09.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	06.02.2017
	 	27.12.16 р. Комітет ВРУ з питань соцполітики, 	10.01.2017	 
	Рекомендацій щодо підвищення дієвості та	 
	ефективності системи призначення субсидій"	
		21

  213	ЛОВЦА 	10/68 від 04.01.2017 "Лист №5/25-9/11-17 від 	92 / 71 від 	26.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	23.02.2017
	 	03.01.2017 р. Мінприроди щодо відзначення 2 	10.01.2017	 
	лютого Всесвітньго  дня водно-болотних  угідь"	 
	214	ЛОВЦА 	8/78 від 04.01.2017 "Протокольне рішення  	124 / 71 від 	10.02.2017	Відділ молоді та спорту	07.02.2017
	 	№48789/0/1-16 від 28.12.2016 р. щодо   	11.01.2017	 
	проведення в Україні у 2017 чемпіонату світу	 
	з хокею з шайбою серед чоловіків"	
	215	ЛОВЦА 	15/85 від 05.01.2017 "Лист № 2365/21-4-3  від 	128 / 71 від 	05.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	02.02.2017
	 	27.12.2016 р. Перший Заст.Секретаря РНБОУ 	11.01.2017	 
	щодо питань соціального характеру"	 
	216	ЛОВЦА 	10/195 від 10.01.2017 "Лист № 7/9-200 від 10.01.17 	145 / 71 від 	10.02.2017	Департамент економ.розвитку	07.02.2017
	 	Мінрегіон щодо проведення семінару по проекту	12.01.2017	 
	"Створення енергетичних агенств в Україні " 	
	217	ЛОВЦА 	10/8075 від 23.12.2016 "Лист №262-01/18/5-15 від 	149 / 71 від 	12.02.2017	Управління ЖКГ	09.02.2017
	 	21.12.16 р. Держенергоефективності України про 	12.01.2017	 
	надання інформації для розрахунку частки 	 
	сумарної потужності котелень на альтернативних 	 
	видах палива в області "	12.03.2017						09.03.2017
	218	ЛОВЦА 	14/10439 від 29.12.2016 "Лист №246/12 від 	152 / 71 від 	11.02.2017	Фінуправління 	08.02.2017
	 	26.12.2016 р. Центр Ейдос  щодо співпраці та 	12.01.2017	 
	приєднання до проекту "Відкритий бюджет"   	 
	219	ЛОВЦА 	8/200 від 11.01.2017 "Лист № 21915/0/2-16/17 від 	175 / 71 від 	30.01.2017	Управління охорони здоров'я	27.01.2017
	 	27.12.16 р. Мінсоцполітики щодо надання 	13.01.2017	 
	інформації про громадські (піклувальні) ради при 	 
	психіатр. лікарнях"
	220	ЛОВЦА 	23/103 від 05.01.2017 "Лист № 20-08/93 від 	178 / 71 від 	12.02.2017	Управління ЖКГ	09.02.2017
	 	30.12.2016 р. Укртелеком Щодо фінансування пільг	13.01.2017	 
	зв`язку з видатків місцевих бюджетів"	 
	221	ЛОВЦА 	18/138 від 10.01.2017 "Лист №22/20-2-17 від 	179 / 71 від 	25.01.2017	Упр.соц.захисту населення	22.01.2017
	 	04.01.2017 р. щодо надання інформації про	13.01.2017	 
	наявність та стан виконання регіональних  	 
	програм за 2014-2016 р.р. " 	 
	222	ЛОВЦА 	18/278 від 12.01.2017 "Лист №22/20-8-17 від 	208 / 71 від 	30.01.2017	Фонд комунального майна	27.01.2017
	 	12.01.2017 р про надання інформації щодо	16.01.2017	 
	будівель, які потребують ремонту та можуть	 
	бути використані для розміщення ВПО"
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	224	ЛОВЦА 	8/197 від 11.01.2017 "Лист № 163/0/1-17 від 	234 / 71 від 	27.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	24.01.2017
	 	03.01.2017 р. ГПУ  щодо посилення конролю, 	17.01.2017	 
	за законністю призначення та виплати держ.	 
	допомоги внутрішньо переміщеним особам"	 
	225	ЛОВЦА 	10/298 від 13.01.2017 "Лист від 12.01.2017 	241 / 71 від 	20.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	17.01.2017
	 	№1927/0/17 Мінсоцполітики щодо надання 	17.01.2017	 
	інформації про стан виконання Програми протидії 	 
	торгівлі людьми на період до 2020 року за 2016 рік "	 
	226	Департамент 	15/03-120 від 16.01.2017 "Щодо розгляду листів 	250 / 71 від 	17.02.2017	Управління ЖКГ	14.02.2017
	ЖКГ ОДА	Мінрегіону стосовно проведення 7-9 листопада 	18.01.2017	 
	 	2017 року чисельних заходів в Міжнародному 	 
	 	виставковому центрі"	
	227	ЛОВЦА 	10/364 від 17.01.2017 "Лист№ 7/9-349 від 	282 / 71 від 	19.02.2017	Управління ЖКГ	16.02.2017
	 	12.01.2017 Мінрегіон . Факсограма щодо виконання 	20.01.2017	 
	 організаційно-технічних  заходів, спрямованих на 	 
	зниження рівня небезпеки та травматизму людей під	 
	 час складних погодних умов  зимового періоду."	
	228	ЛОВЦА 	16/399 від 18.01.2017 "Лист №50 від 16.01.2017 р. 	290 / 71 від 	19.02.2017	Відділ освіти 	16.02.2017
	 	журнал " Військо України"  щодо підготовки листа  	20.01.2017	 
	-заявки  з кількістю загальноосвітніх середніх шкіл	 
	на підконтрольній тер.Луг. обл.. для розподілу книг "
	229	ЛОВЦА 	9/337 від 16.01.2017 "Лист № 04-13/11-22 (7028) від 	291 / 71 від 	19.02.2017	Департамент економ.розвитку	16.02.2017
	 	12.01.17р. Комітет ВРУ щодо звернення голови	20.01.2017	 
	Борівської селищної ради з приводу будівництва	
	та ремонту окремих об'єктів інфраструктури"	 
	230	ЛОВЦА 	10/365 від 17.01.2017 "Лист № 741/0/2-17/23 від 	292 / 71 від 	01.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	29.01.2017
	 	16.01.2017 р. Мінсоцполітики " Про соц.захист 	20.01.2017	 
	в зимовий період 2017 р. " та надання інформації	
	про випадки н/с населення в зимовий період"	10.02.2017						07.02.2017
	20.02.2017	17.02.2017
	01.03.2017	26.02.2017
	10.03.2017	07.03.2017
	231	ЛОВЦА 	10/402 від 18.01.2017 "Лист № 236/4.1  від 	294 / 71 від 	19.02.2017	Відділ молоді та спорту 	16.02.2017
	 	12.01.2017 р. Мінмолодьспорт.   Щодо дотримання 	20.01.2017	 
	вимог законодавства стосовно допуску до занять 	 
	відповідно до затверджених  медичних форм 	 
	обліков. документації."
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  232	ЛОВЦА 	14/428 від 18.01.2017 "Лист № 3  від 19.01.2017 р. 	295 / 71 від 	19.02.2017	Відділ освіти 	16.02.2017
	 	Всеукр. ГО " Асоціація працівників дошкільної 	20.01.2017	 
	освіти"  щодо підвищення посадових окладів 	 
	працівників дошкільних навчальних закладів"	 
	233	ЛОВЦА 	33/465 від 20.01.2017 "Лист від 19.01.17 № 	325 / 71 від 	28.02.2017	Управління ЖКГ	25.02.2017
	 	587/22.2/7-17 НКРЕКП про надання інформації 	24.01.2017	 
	щодо здійснення господарської діяльності 	 
	суб'єктами господарювання у сфері поводження з
	побутовими відходами "	
	234	ЛОВЦА 	10/476 від 20.01.2017 "Лист від 18.01.17 № 7/11-634	328 / 71 від 	28.02.2017	Управління ЖКГ	25.02.2017
	 	 МІНРЕГІОН про надання інформації щодо 	24.01.2017	 
	полігонів/звалищ побутових відходів"	 
	235	ЛОВЦА 	10/439 від 19.01.2017 "Лист № 5/26-10/303-17 від 	346 / 71 від 	23.02.2017	Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП	20.02.2017
	 	18.01.17 Мінприроди "Про доступ до екологічної 	24.01.2017	 
	інформації"	 
	236	ЛОВЦА 	8/491 від 23.01.2017 "Лист №38734/64/1-16 від 	348 / 71 від 	05.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	02.02.2017
	 	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"	05.03.2017						02.03.2017
	237	ЛОВЦА 	18/452 від 19.01.2017 "Лист № 13 від 10.01.17 	349 / 71 від 	23.02.2017	Відділ культури 	20.02.2017
	 	Української спілки ветеранів Афганістану щодо 	24.01.2017	 
	влаштування урочистих заходів з нагоди Дня 	 
	вшанування учасників бойових дій на території 	 
	інших держав "	
	238	Головне 	8/589 від 25.01.2017 "Лист № 443/0/2-17 від 	377 / 71 від 	25.01.2017	Департамент економ.розвитку	22.01.2017
	управління 	20.01.17 р.  КМУ  щодо надання інформації про 	26.01.2017	 
	агропромислов.	найбільш актуальні та важливі для регіону  об`єкти, 	
	розвитку ОДА	що планується ввести в експлуатацію у І кварталі "	 
	239	ЛОВЦА 	18/426 від 18.01.2017 "Лист № 480/04-01 від 	383 / 71 від 	25.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	22.02.2017
	 	17.01.2017 р. ПФУ в  Луг. обл. щодо сприяння в 	26.01.2017	 
	ліквідації  боргів до ПФУ"	 
	240	ЛОВЦА 	15/357 від 17.01.2017 "Лист № 63/25/1098 від 	385 / 71 від 	25.02.2017	Департамент економ.розвитку 	22.02.2017
	 	17.01.17 р. СБУ в Луг. обл.  "Щодо проблемних 	26.01.2017	 
	аспектів реалізації міжнародних проектів в Луг. обл"	
	241	ЛОВЦА 	14/367 від 17.01.2017 "Лист № 01/1 від 17.01.17 р. 	386 / 71 від 	25.02.2017	Від. соціально-гуманітарних питань 	22.02.2017
	 	ГО "Солідарність"  щодо долучення до  участі у 	26.01.2017	 
	проекті "Є Ліки" закладів охорони здоров`я  Луг.обл."
	 		24
	
  242	ЛОВЦА 	13/463 від 20.01.2017 "Лист № 305/111/32/01-2017 	387 / 71 від 	25.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	22.02.2017
	 	від 19.01.17 р. ГУ Нац. полиції в Луг. обл.  про 	26.01.2017	 
	спияння в розміщення інформ. матеріалів  у місцях  	 
	всіх органів захисту населення , тер. центрах та інш. "	
	243	ЛОВЦА 	8/359 від 17.01.2017 "Лист № 49428/1/1-16  від 	388 / 71 від 	06.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	03.02.2017
	 	16.01.17 р. до листа Комітету ВРУ з питань  соц. 	26.01.2017	 
	політики " Рекомендації щодо підвищення дієвості
	та ефективності системи призначення житл.субсидій"
	244	ЛОВЦА 	14/352 від 17.01.2017 "Лист № 01/11 від 11.01.2017 	389 / 71 від 	25.02.2017	Відділ внутрішньої політики 	22.02.2017
	 	р. Координаційної ради з питань розвитку козацтва 	26.01.2017	та зв’язів з громадськістю 
	в Україні при КМУ щодо діяльності козацьких 	 
	організацій в Україні"	
	245	ЛОВЦА 	10/494 від 23.01.2017 "Лист № 1-01/12/5-17  від 	390 / 71 від 	10.02.2017	Відділ внутрішньої політики 	07.02.2017
	 	20.01.17 р. Держенергоефективності щодо 	26.01.2017	та зв’язів з громадськістю
	забезпечення обов`язкової щоденної трансляції 	 
	відеоророліку " Отримав субсидію-бережи 	
	енергоресурси"	10.03.2017	07.03.2017
	246	ЛОВЦА 	10/544 від 24.01.2017 "Лист №7/31-757 від 	398 / 71 від 	03.02.2017	Департамент економ.розвитку 	31.01.2017
	 	23.01.2017 Мінрегіону про надання пропозицій до 	26.01.2017	 
	проекту Плану заходів на 2018-2020 роки в рамках 	 
	реалізації Державної стратегії регіонального розвитку" 	
	247	Асоціація 	10/583 від 25.01.2017 "Лист №1317/0/2-17/22 від 	399 / 71 від 	03.02.2017	Упр.соц.захисту населення 	31.01.2017
	фахівців з 	24.01.2017 р. Мінсоцполітики " Про забезпечення 	26.01.2017	 
	под.наслідків 	належного контролю за призначенням соціальних 	 
	психотравм. 	виплат внутрішньо переміщеним особам"	
	подій 
	248	ЛОВЦА 	3/2331-36 від 19.07.2016 "Щодо обл.програми 	3090 / 71 від 	16.01.2017	Відділ молоді та спорту 	13.01.2017
	 	оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-16р."	01.08.2016	 
	249	ЛОВЦА 	13/2288-31 від 15.07.2016 "Деп.соц.захисту щодо 	3091 / 71 від 	16.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	13.01.2017
	 	медичного соціального забезпечення адаптації 	01.08.2016	 
	реабілітації учасників АТО"
	 
	251	ЛОВЦА 	10/6326 від 05.08.2016 "Факсограма Мінрегіон від 	3355 / 71 від 	08.02.2017	Управління ЖКГ	05.02.2017
	 	28.07.16. №7/9-9405 стосовно надання інформації 	15.08.2016	 
	оснащення побудинковими приладами енергії та 	 
	холодної води багатоквартирних будинків тощо"
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 252  Міністерство 	7/9-10161 від 15.08.2016 "Стосовно надання 	3409 / 71 від    	05.02.2017  Управління ЖКГ	                    02.02.2017
	регіон.розвитку, 	інформації щодо  реалізації співвласниками права 	17.08.2016	 
	будівництва та 	визначення форми управління багатокварт.будинками " 	 
	ЖКГ України	05.03.2017						02.03.2017
	253	ЛОВЦА 	10/6605 від 23.08.2016 "Мінрегіон від 15.08.16 	3508 / 71 від 	01.02.2017	Управління ЖКГ	29.01.2017
	 	№7/9-10161 про надання інф. щодо реалізації 	23.08.2016	 
	співвласниками права визначення форми 	 
	управління багатоквартирним будинком"	01.03.2017						26.02.2017
	254	ЛОВЦА 	10/9302 від 23.11.2016 "Лист № 7/9-14183 від 	5312 / 71 від 	01.02.2017	Управління ЖКГ, 	29.01.2017
	 	22.11.16  Мінрегіон щодо підготування звіту  про 	25.11.2016	 
	постачання теплової енергії юр. особам, 	 
	відокремленими підрозділами юр. осіб ( ТЕС, ТЕЦ, 	
	ГЕС, АЕС), які мають котельні і теплові мережі."
	255	ЛОВЦА 	10/9282 від 23.11.2016 "Лист №5385/02/05.1-16 від 	5326 / 71 від 	06.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	03.01.2017
	 	14.11.16р.  ДСУ у Справах Ветеранів Війни та 	28.11.2016	 
	Учасників АТО щодо реалізації бюджетної програми	 
	"Забезпечення житлом осіб, які брали участь в АТО"	 
	256	ЛОВЦА 	9535 від 30.11.2016 "Лист від 29.11.2016 р. № 05.4-	5457 / 71 від 	04.01.2017	Управління охорони здоров’я 	01.01.2017
	 	04/30972 МОЗ України про вжиття вичерпних 	05.12.2016	 
	заходів для запобігання інфекційним захворюванням"	 
	257	ЛОВЦА 	10/9699 від 06.12.2016 "Лист №5723/01/04.3-16 від 	5523 / 71 від 	07.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	04.01.2017
	 	02.12.2016р. ДСУ у справах ветеранів та учасників 	08.12.2016	 
	АТО щодо прохання  взяти під особливий контроль  	 
	стан реалізації всіх путівок на санаторно-курортне 	 
	лікування учасників АТО"	 
	258	ЛОВЦА 	10/9921 від 13.12.2016 "Лист № 1555/10/15-16 від 	5687 / 71 від 	15.01.2017	Відділ культури 	12.01.2017
	 	02.12.2016р. Міністерство Культури України  Про 	16.12.2016	 
	надання переліків пам`яток культурної спадщини"	 
	259	ЛОВЦА 	8/9972 від 14.12.2016 "Лист від 08.12.16р. 	5748 / 71 від 	19.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	16.01.2017
	 	№38212/9/1-16 Секретаріату КМУ про надання 	20.12.2016	 
	пропозицій до врегулювання питання щодо 	 
	забезпечення права внутрішньо переміщених осіб з
	інвалідністю на житло" 	 
	260	ЛОВЦА 	7/10112 від 19.12.2016 "Протокольне рішення № 	5763 / 71 від 	05.01.2017	Упр.соц.захисту населення 	02.01.2017
	 	46209/0/1-16 від 13.12.2016  Ради у справах осіб з 	21.12.2016	 
	інвалідністю від 1 грудня 2016 р."	02.02.2017						30.01.2017
	13.02.2017	10.02.2017
	13.02.2017	10.02.2017
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	261	ЛОВЦА 	8/10302 від 26.12.2016 "Лист № 47099/0/1-16 від 	5843 / 71 від 	26.01.2017	Управління охорони здоров’я 	23.01.2017
	 	16.12.16р. ВПМУ щодо виконання Рішення Комітету 	27.12.2016	 
	ВРУ "Про виконання  Держ. програми " Репродуктивне	 
	здоров`я  нації"  	 
	262	ЛОВЦА 	24/10276 від 23.12.2016 "Лист № 01/473 від 	5845 / 71 від 	26.01.2017	Від.з соціально-гуманітарних питань	23.01.2017
	 	20.12.16р. " Держ. Фонд Сприяння Молодіжному 	27.12.2016	 
	Житловому Будівництву"  щодо надання інформації 	
	стосовно кількості зареєстрованих в Луг. обл. учасників	 
	АТО, бойових дій  та внутрішньо переміщених осіб,	 
	які потребуют поліпшення житлових умов"	
	263	ЛОВЦА 	10/10243 від 22.12.2016 "Лист від 21.12.16 № 	5881 / 71 від 	28.01.2017	Упр.соц.захисту населення	25.01.2017
	 	21461/012-16/23 Мінсоцполітики "Про створення 	29.12.2016	 
	закладів для бездомних осіб"	 
	264	ЛОВЦА 	8/10328 від 27.12.2016 "Лист №47610/1/1-16 від 	5884 / 71 від 	28.01.2017	Від.з соціально-гуманітарних питань	25.01.2017
	 	27.12.2016 р стосовно першого річного Звіту	29.12.2016	 
	Звіту імплентації Національної стратегії	
	у сфері прав людини"	 
	265	Промінвестбанк	04-9/73-141 від 05.01.2017 "Щодо надання копії Рішення	1 / 72 від 	24.01.2017	Відділ земельних відносин 	21.01.2017
	про встановлення на 2017 р. СМР податку на майно	17.01.2017	та архітектури
	із зазначенням затвердженого розміру ставок"	 
	266	Редакція газети 	2 від 18.01.2017 "Про надання інформації	4 / 72 від 	27.01.2017	Фонд комунального майна	24.01.2017
	"Третій сектор"	щодо обсягів фінансування в 2016 році  з місцевого 	20.01.2017	 
	бюджету юридичної особи "Фонд коммунального майна" 	 
	 
	

 
	Керуючий справами виконкому	      	Ю.А. Журба	

