


ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  
Розпорядження 
голови райдержадміністрації 
. / / с е р п е н ь  2018 року №

ПЛАН
роботи Новопсковської районної держ авної адміністрації

Л уганської області на вересень 2( 18 року
Обгрунтування

Зміст заходу необхідності Термін Відповідальні
здійснення заходу виконання виконавці

Апаратна нарада у голови згідно з регламентом щоденно Перший заступник
райдержадміністрації робо™ голови. засілнпик

р а й д е р ж ад м і н і с т р а ц і ї голови, керівник
апарату
райдержадм і ністраці

Проведення урочистостей та до Дня підприємця 01.09.2018 Слюсарєва С.О..
святкового концерту з нагоди Дня України Сковородка Н.В..
підприємця України Козлова О.В.
Проведення Районної акції «Не соціальний та правовий 01 -25 09 201 8 Скороход О.О..
залишити без уваги жодної захист ді тей.які Колесник С .І.
ДИТИНІ!» опинилися в складних

життєвих обставинах.
дітей-сиріт. ді тей.
позбавлених
батьківського піклування

Д ень підприємця України з нагоди дат и 02.09.20І  8

Прийом громадян головою згідно з регламентом 03.09.2018 Латишева Л.А.
райдержадміністрації роботи 10.09.2018

райдержадміністрації 17.09.2018
24.09.2018

Проведення свята «Першого Закон України «Про 03.09.201 8 Скороход О.О..
дзвоника» та першого уроку освіту» Кузнецова С.А.
«Україна -  європейська
держава» в закладах загальної
середньої освіти
Участь в обласній освітньо- за ініціативою голови 03~28~09.20Ї8 Скороход О.О..
мистецькій акції «М ирне небо ] І у ган с ь кої об л ас н ої Кузнецова С.А.
Луганіцини» в рамках проекту державної адміністрації
«Луганіцина у нас одна» К).Гарбуза, з метою

становлення миру на
Луганщині

Здійснення моніторингу стану Закон України «1 Іро 03-07 09.2018 Скороход ().()..
навчально-методичного освіту» Кузнецова С.А.
забезпечення закладів загальної
середньої освіти району на
початок навчального року

Апаратна нарада в згідно з регламентом 03.09.2018 Латишева Л.А..
райдержадміністрації роботи 10.09.2018 перший заступник

райдержадм і н істрації 17.09.2018 голови.заступник
24.09.2018 голови, керівники

структурних



підрозділів 
райдержадм і н і с грації

Участь у Всеукраїнському 
профілактичному заході «Урок»

з метою забезпечення 
прав дітей на загальну 
середню освіту

03-14.09.2018 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А.

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних радах 
головою райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

03.09.2018
17.09.2018

Латишева Л.А.. 
загальний відділ 
апарату
райдержадміністрації

Здійснення моніторинг) стан}' 
управлінської діяльності 
адміністрацій закладів 
загальної середньої освіти 
району щодо організації 
харчування учнів

Закон України «Про 
освіту»

Закон України «Про 
освіту»

03-28.09.2018 

03-28 0 9 .2 0 1 8

Скороход О.О ., 
Кузнецова С.А.

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Здійснення моніторинг}' щодо 
створення у закладах загальної 
середньої освіти умов для 
навчання учнів 1 -х класів за" 
концепцією Нової української 
школи
Проведення місячника «Увага! 
Діти -  на дорозі!» у закладах 
загальної середньої освіти 
району

Закони України «Про 
дорожній рух». «Про 
охорон} праці»

03-28.09.2018 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А.

75-а річниця вш воленни  
Л уганської області від 
нацистських окупантів

Згідно дати 03-09.2018

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
рай держадм і н і с і рації та 
за окремим графіком 
згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

04.09.2018
11.09.2018
18.09.2018
25.09.2018

..06.09.201 <Х
13.09.2018
20.09.2018
27.09.2018

Слюсарева С.О. 

Скороход О.О.Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

Проведення районного етапу 
обласного конкурсу творчих 
робіт «Мій рідний край 
Луганщина»

з метою ак тивізації 
роботи з виховання в 
учнівської молоді 
п атр і о ти ч н и х п о ч у тт і в. 
любові до рідного краю 
на основі культурно- 
історичних цінностей та 
необхідності 
поп у л я р и з а ц і ї  к р аіц и х 
здобутків у к р аї н с ь к о і о 
народу, розширен і ія 
знань про Луганську 
область

07.09.2018 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А.

Проведення тематичної 
екскурсії «Вільна Луганщ ина» 
для учнів шкіл і молоді району

до 75-ї річниці 
визволення Луганської 
області від нацистських

07.09.2018 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А. 
Козлова О.В.



окупантів

Проведення наради з фахівцями 
господарств за підсумками 
роботи в галузі тваринництва за
8 місяців 2018 року_____________
Д ень п а м ’ят і ж ерт в ф аш изм у

аналіз стану справ у 
тваринництві

з нагоди дати

07.09.2018

09.09.2018

Слюсарева 
Метясьова К.Ю.

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних радах 
першим заступником голови 
райдержадміністрації

Навчання державних службовців 
апарату та структурних 
підрозділів райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н іс грації та 
за окремим графіком 

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і ністрації

10.09.2018

10.09.2018
24.09.2018

С’люсарева С.О.. 
загальний відділ 
райдержадм і н іс грації

Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М.

Проведення спільної наради з 
фахівцями Департаменту 
агропромислового розвитку ОДА 
з представниками сільських та 
селищних рад та фермерських 
господарств щодо дії державних
та реї тональних програм_____ ____
Проведення наради директорів 
підпорядкованих закладів 
культури_________________________

залу чення до співпраці 
ш ирш ою  кола 
с і л ь госгі в и роб н и к і в 
району

підвищення кваліфікації 
удосконалення 
професійних навичок

10.09.2018 Слюсарева С.О.. 
Метасьова К.Ю.

11.09.2018, 
25.09.2018

Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Проведення семінару з 
працівниками відділу кадрів 
підприємств АПК з питань 
застосування законодавства про 
працю___________________________

н едо п у ще н н я п о ру ш е н ь 
піди рі і г м ствам и А П К 
законодавства про працю

12.09.2018 Слюсарєва С.О., 
Метасьова К.Ю.

Проведення заходів проекту 
«Новий подих культурної 
співдружності»

Проведення семінару-наради 
клубних працівників району

Проведення X районного 
фестивалю сучасної української 
пісні «Зоряний шлях»

проект культурних 
обмінів між 
Луганською та 
Львівської о () б л а с тя м м 
підвищення 
кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок 
районна програма 
«Розвиток культури 
І Іовопсковщини на 
2016-2020 роки» _____

13-15.09.2018

14.09.2018

15.09.2018

Скороход О.О. 
Козлова О.В.

Скороход О.О. 
Козлова О.В.

Скороход О.О. 
Козлова О.В.

Проведення конкурсу на 
зайняття вакантної посади 
головного спеціаліста архівного 
відділу райдержадміністрації 
Проведення години державності 
«Відродження нації»

Закон України «Про 
державну службу»

до 100 річчя подій 
Української революції 

_1917-192! років

7.09.2018

19.09.2018

Черняк Л.В.. 
Должков С .І.

Проведення тематичної 
екскурсії «Рух опору на 
Новопсковщині»

до Дня партизанської 
слави

20.09.2018

Скороход О.О. 
Козлова О.В.

Скороход О.О. 
Козлова О.В.



Проведення віртуальної 
подорожі партизанськими 
стежками «Поки горить свіча, не 
згасне пам'ять»

до Дня партизанської 
слави

20.09.2018 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти Дня 
партизанської слави України

з метою патріотичного 
виховання молоді

21.09.2018 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А.

Д ень парт изанської слави  
України

з нагоди дат и 22.09.2018

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних радах 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

" 24 09.2018 ~ Скороход О.О., 
загальний відділ 
райдержадм і н і страці і

Проведення відео-екскурсу 
«Українська революція. Крізь 
призму історії»

до 100 річчя подій 
У країнс ької револ юі іії 
1917-1921 років

24.09.2018 Скороход О.О.. 
Кузнецова С .А.

Проведення заходів до Дня 
усиновлення

Проведення конкурсу 3 
перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за 
межі території Новопсковського 
району (внутрішньорайонні 
маршрути)

на виконання Указу 
Президента України від 
27.1 1.2008 року 
забезпечення якісного 
перевезення пасажирів

24-28.09.2018 

25.09.201 8 “

Скороход О .О .. 
Колесник С.1.

Слюсарева С.О. 
Похідняк Т.М.

Проведення читанкового флеш- 
мобу «Будь сучасним -  чи гай 
українське!»

до Всеукраїнського дня 
бібліотек

27.09.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення Дня відкритих 
дверей «Будь стильним - 
користуйся бібліотекою»

до Всеукраїнського дня 
бібліотек

27.09.2018 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Проведення наради керівників 
дошкільних навчальних 
закладів:

- про програми навчання та 
розвитку дітей у дошкільних 
навчальних закладах;

- про роботу дошкільних 
навчальних закладів у осінньо- 
зимовий період

Закон України «Про 
дошкільну освіту»

28.09.20 ї 8 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А.

Проведення «круглого столу» 
для опікунів/піклувальників, 
прийомних батьків

виконання
законодавства У країни 
щодо захисту дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування

28.09.2018 Скороход О.О.. 
Колесник С .І.

Д ень нам 'яті т рагед ії 
Бабиного Я ру  
Д ень усиновлення

і нагоди дат и  

з нагоди дат и

29.09.2018

30.09.2018



Проведення робочої наради з забезпечення виконання вересень Слюсарєва С.О.
підписання актів готовності вимог до 1 Іравил Похідняк Т.М.
теплових господарс тв до підгої овки теплових Закутько Л.В.
опалювального періоду в господарств до
осінньо-зимовий період 2018- о и ал ю вал ь н о го пері оду
2019 року та Правил технічної 

експлуа таїш теплових 
установок і мереж

Засідання колегії районної згідно з регламентом вересень Лати ше в а Л.А.,
державної адміністрації роботи

райдержадміністрації
Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

Проведення засідання районної рішення колегії вересень Слюсарєва С.О.
координаційної ради з питань Луганської ОДА від Сковородка Н.В.
реалізації в Новопсковеькому 27.04.2016 №  7/4 «Про •
районі проектів, програм та робот) щодо залучення
ініціатив Європейського Союзу, інвестицій і міжнародної
Програми розвитку Організації технічної допомоги та
Об 'єднаних Націй, інших підготовку проектних
міжнародних організацій пропозицій для участі у 

проектах (програмах) 
міжнародних фондів і
фінансових організацій»

Проведення нарад з керівниками постанова Кабінету вересень Слюсарєва С.О.
підприємств, установ району та Міністрів України від Сковородка Н.В.
органами місцевого самовря 18 березня 2015 року №
дування щодо підготовки 196 «Деякі питання
проектів до конкурсного відбору державного фонду
інвестиційних програм та регіонального
проектів регіонального розвитку»
розвитку, що можуть
реалізовуватися за рахунок
коштів ДФ РР
Проведення засідання комітету забезпеченії я досі у 11 у вересень Скороход О.О.
забезпечення доступності до об 'єктів Похідняк Т.М.
інвалідів та інших маломобільних Бугайова О.І.
груп населення до об 'єктів
соцсфери

— і»ІШ»Д1
Засідання комісії з питань розгляд заяв громадян по мірі Скороход О.О..
призначення державної щодо надання допомоги надходження Обрізанова О.В.
соціальної допомоги малозабезпеченим с ім ’ям заяв
малозабезпеченим с ім ’ям та та субсидій населенню
субсидій населенню
Засідання районної комісії з розгляд заяв громадян по мірі Скороход О.О..
організації видачі посвідчень щодо видачі посвідчень надходження! Обрізанова О.В.
особам, які постраждали особам, які постраждали заяв
внаслідок Чорнобильської внаслідок
катастрофи та з перевірки Чорнобильської
правильності видачі посвідчень катастрофи
Проведення засідань комісії з ро з п оря д же н н я го; і о в и щотижня Скороход О.О..
питань призначення рай держадм і н істрації Обрізанова О.В.
(відновлення) соціальних виплат №  322 від 01.07.2016



внутрішньо переміщеним особам
Засідання комісії з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій стипендій 
та інших соціальних виплат

розпоряджен ня гол0ви 
рай держад.м і 11 і страції 
№  160 від 15.03.2017

щотижня Скороход О.О.. 
Обрізанова О.В.

Засідання спостережної комісії 
при райдержадм і н і страції

виконання
роз п ор я дже пня гол0 ви 
райдержадм і н іст-рації 
№  636 від 09.12.2016 
«Про внесення змін до 
складу спостережної 
комісії при 
Новопсковській РДА

вересень Черняк Л.В.

Засідання районної комісії з з мстою попередження у третій Латишева Л.А..
питань техногенно-екологічної виникнення декаді Гриб М.М.
безпеки та надзвичайних надзви чай них ситуаці й місяця

ситуацш в районі
Засідання комісії з питань виконання законодавства по мірі Латишева Л.А.,
захисту прав дитини при України щодо правового надходження Колесник С .І.
Новопсковській та соціального захисту заяв

райдержадміністрації дітей
Засідання постійно діючої згідно з регламентом протягом Черняк Л .В..
комісії з питань розгляду 
звернень громадян при

роботи
райдержадміністрації

місяця Гапотченко Л.М.

райдержадміністрації
Забезпечення реалізації на Закон України «Про протягом Черняк Л .В..
території району Закону України 
«Про Державний реєстр

Державний реєстр 
виборців»

місяця Новіков Д .В.

виборців»
Проведення засідань експертних розгляд та схвалення вересень Скороход О.О.,
комісій архівного відділу 
райдержадміністрації

номенклатур справ, 
описів справ постійного 
зберігання та з кадрових 
питань(особового

Должков С .І.

склад)')
Підго товка та видача недопущення по мірі Похідняк Т.М.
забудовникам будівельних самовільного надходження
паспортів, містобудівних умов та оудпшицтва заяв
обмежень
Надання методичної, згідно з планом робо ти вересень Скороход О.О..
консультативно-практичної 
допомоги працівникам служб

архівного відділу на 2018 
рік

Должков С.1.

діловодства та архівних
підрозділів установ

Надання консультативної та згідно з регламен том по мірі стуктурні підрозділи
методичної допомоги виконкомам роботи надходження райдержадм і н істраш і
сільських, селищних рад райдержадм і н істрацп заяв
Проведення спортивних іа згідно з планом роботи за окремим сектор молодіжної
культурно-масових заходів сектору молодіжної графіком політики, фізичної



політики, фізичної культури та спорту
культури та спорту рай держад м і - н і стра ц і
райдержадміністрації та ГО «Новопсковська
1 0  «1 Іовопск'овська місцева організація
місцева організація Всеукраїнського
Всеукраїнського фізкультурно-
фізкультурно- спортивного
спортивного товариства товариства «Колос»
«Колос»

Проведення «прямих ліній». згідно з регламент ом відповідно до заступники голови
засідань «круглих столів» роботи планів та за райдержадм і н іс грації

рай дер ж ад м і н і с т ра ц і ї необхідністю н а ч ат ь н и к и в і д д і л і в.
управлінь

' райдержадм і н істрац ії


