
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на вересень 2019 року

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
регламенту роботи Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, 
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2015 
року № 406

з о б о в ' я з у ю :

1. Затвердити план роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на вересень 2019 року (додається).

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити своєчасне 
та якісне виконання запланованих заходів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

голови районної державної адміністрації

смт Новопсков №

В.о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

Щ.ГША- М/Ря
ПЛАН

роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на вересень 2019 року

Зміст заходу
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

День підприємця України
Указ Президента 
України № 1110/98 від 
05.10.1998

01.09.2019

Проведення урочистостей та 
святкового концерту до Дня 
підприємця

гідне відзначення 
Дня підприємця

01.09.2019 Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День знань
згідно з календарем 01.09.2019

Проведення свята «Першого 
дзвоника» та першого уроку 
«Україна -  європейська держава» 
в закладах загальної середньої 
освіти

Закон України «Про 
загальну середню освіту»

02.09.2019 Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День закінчення Другої 
світової війни згідно з календарем 02.09.2019

Віртуальна виставка «В сірім небі 
кружляли лелеки, а земля в 
димовищі війни»

до дня закінчення Другої 
світової війни

02.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Відзначення 76-їрічниці 
визволення Луганської області 
від фашистських загарбників

згідно дати 04.09.2019

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щоденно Голова, перший 
заступник голови, 
заступник голови, 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Здійснення моніторингу стану 
навчально-методичного забезпе
чення закладів загальної 
середньої освіти району на 
початок навчального року

Закон України «Про 
загальну середню освіту»

02-06.
09.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Здійснення моніторингу стану 
управлінської діяльності 
адміністрацій закладів загальної 
середньої освіти району щодо 
організації харчування учнів

Закон України «Про 
загальну середню освіту»

02-06.
09.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

02.09.2019
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019

Голова, перший 
заступник та 
заступник голови 
райдержадміністрації.



30.09.2019 керівники відділів, 
управлінь райдерж
адміністрації, служб 
району (за згодою)

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

02.09.2019
09.09.2019
16.09.2019
23.09.2019
30.09.2019

Г олова РДА

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
головою райдержадміністрації 
(Кам’янська сільська рада, 

Пісківська сільська рада)

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

02.09.2019
16.09.2019

Голова РДА, 
загальний відділ 
райдержадміністрації

Тематичні години «Музейний 
Чомучка», «Музей відкритий для 
маленьких дослідників»

до Дня Знань 02.09.2019
03.09.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Здійснення моніторингу щодо 
створення у закладах загальної 
середньої освіти умов для 
навчання учнів 1-х класів за 
концепцією Нової української 
школи

Закон України «Про 
освіту»

02-13.
09.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення місячника «Увага! 
Діти -  на дорозі!» у закладах 
загальної середньої освіти району

Закони України «Про 
дорожній рух», «Про 
охорону праці»

02-30.
09.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Участь у Всеукраїнському 
профілактичному заході «Урок»

3 метою забезпечення 
прав дітей на загальну 
середню освіту

02-13.
09.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А., 
Колесник С.І.

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

03.09.2019
10.09.2019
17.09.2019
24.09.2019

Слюсарєва С. О.

Засідання виконкомів сільських та 
селищних рад за участю 
заступників голови, керівника 
апарату, начальників відділів 
райдержадміністрації

згідно з планами роботи 
сільських, селищних рад

03.09.2019 Заступники голови, 
керівник апарату, 
начальники відділів 
райдержадміністрації

Робоча нарада з медичними 
фахівцями щодо впровадження в 
практику роботи лікувальних 
закладів регіону електронного 
рецепта та про організацію 
пільгового амбулаторного 
лікування

згідно з планом 
апаратних нарад голови 
облдержадміністрації на 
III квартал

03.09.2019 Слюсарєва С.О., 
Віннік І. В.

Проведення наради з агрономами 
сільгосппідприємств щодо 
забезпечення господарств 
насіннєвим матеріалом на посів 
озимих культур під врожай 
2020 року

роз’яснення Закону 
України "Про насіння і 
садивний матеріал"

04.09.2019

Слюсарєва С.О., 
Риб’янець О.С.



Бібліоревю «Знання -  це скарб, а 
книга -  ключ до нього»

до Дня Знань 04.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

05.09.2019
12.09.2019
19.09.2019
26.09.2019

Скороход О.О.

IX районний фестиваль народної 
творчості «Новопсковська 
слобода»

районна цільова 
комплексна програма 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 2019- 
2021 роки»

07.09.2019-
28.09.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День працівників нафтової, 
газової та нафтопереробної 
промисловості України

Указ Президента 
України від 12 серпня 
1993 року № 302/93

08.09.2019

Виїзний прийом громадян 
Танюшівської сільської ради 
першим заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

09.09.2019 Слюсарєва С.О., 
загальний відділ 
райдержадміністрації

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

09.09.2019 Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М.

Участь у проекті «Міжмузейна 
дипломатія» у м. Львів

проект культурних 
обмінів між Львівською 
та Луганською областями

09.09.2019-
13.09.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Наради директорів підпоряд
кованих закладів культури

підвищення кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

10.08.2019,
24.08.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Година історичної правди «Вогонь 
війни у пам’яті навічно»

до Міжнародного дня 
пам’яті жертв фашизму

11.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День фізичної культури і спорту 
України

Указ Президента від 29 
червня 1994 року №  
340/94)

14.09.2019

Проведення 17-х районних 
сільських спортивних ігор серед 
сільських і селищних рад 
Новопсковського району

на виконання спільного 
розпорядження голови 
райдержадміністрації, 
голови районної ради від 
14 серпня 2019 року № 
266/60

14.09.2019

Всесвітній день надання першої 
медичної допомоги

згідно з календарем 14.09.2019

Проведення інформаційної компанії 
в рамках Всесвітнього дня надання 
першої медичної допомоги.

охоплення інформаційно- 
освітніми заходами 
населення району

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.



Всенародний День Батька згідно з календарем 15.09.2019

День працівників лісу
Указ Президента 
України від 28 серпня 
1993 року №356/93

15.09.2019

День працівників цивільного 
захисту України
(День рятівника)

Указ Президента 
Укрїни № 830 від 12 
вересня 2008 року

17.09.2019

Проведення наради керівників 
закладів загальної середньої 
освіти:
- про основні засади діяльності 
шкіл у 2019-2020 навчальному 
році;
- про підвищення рівня 
відповідальності керівників за 
функціонування закладу освіти;
- про підготовку закладів освіти до 
опалювального сезону

Закон України «Про 
загальну середню освіту»

20.09.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти Дня 
партизанської слави України

з метою патріотичного 
виховання молоді

20.09.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Семінар-практикум «Бібліотеки в 
сучасному форматі: професійні 
ідеї, професійне навчання»

Закону України «Про 
професійний розвиток 
працівників»

20.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Перехрестя думок «Чому Україна 
не змогла здобути незалежність у 
1917-1921 роках?»

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

21.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День миру
Указ Президента 
України №100/2002 
від 5 лютого 2002 року

21.09.2019

День фармацевтичного 
працівника України

Указ Президента 
України № 1128/99 
від 07.09.1999

21.09.2019

Відзначення працівників 
фармацевтичної галузі району з 
нагоди Дня фармацевтичного 
працівника

відзначення в районі 
державних та 
професійних свят

21.09.2019 Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

День партизанської слави 
України

Указ Президента №  
1020/2001 від 30.10.2001

22.09.2019

Виїзний прийом громадян 
Риб’янцівської сільської ради 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

23.09.2019 Скороход О.О., 
загальний відділ 
райдержадміністрації

Історичний віраж «Україна в 
полум’ї революції 1917-1921 
років»

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

24.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Презентація бібліотеки 
«Бібліотека -  наша сутність і душі 
криниця»

до Всеукраїнського дня 
бібліотек

25.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Участь в обласному бібліотечному 
форумі

до Всеукраїнського дня 
бібліотек

26.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення наради керівників 
закладів дошкільної освіти:
- про програми навчання та 
розвитку дітей у дошкільних 
навчальних закладах;
- про роботу дошкільних 
навчальних закладів у 
осінньо-зимовий період

Закон України «Про 
дошкільну освіту»

27.09.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення засідання районної 
координаційної ради з питань 
реалізації в Новопсковському 
районі проектів, програм та 
ініціатив Європейського Союзу, 
Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй, інших 
міжнародних організацій

рішення колегії 
Луганської ОДА від 
27.04.2016 № 7/4 «Про 
роботу щодо залучення 
інвестицій і міжнародної 
технічної допомоги та 
підготовку проектних 
пропозицій для участі у 
проектах (програмах) 
міжнародних фондів і 
фінансових організацій»

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо моніторингу нових 
грантових програм і конкурсів 
міжнародних організацій з метою 
залучення інвестицій

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення засідання робочої 
групи з питань перевірки суб’єктів 
господарювання на предмет 
виготовлення, придбання, 
зберігання або реалізації 
фальсифікованих алкогольних 
напоїв у Новопсковському районі

Закон України «Про 
державне регулювання 
виробництва і обігу 
спирту етилового, 
коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів»

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення моніторингу цін на 
споживчому ринку 
Новопсковського району

Закон України «Про ціни 
і ціноутворення»

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Робоча нарада з керівниками 
медичних закладів про хід 
виконання Закону України «Про 
захист населення від інфекційних 
хвороб» щодо організації та 
проведення профілактичних 
обов'язкових щеплень

профілактика 
інфекційних захворювань 
жителів району

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

Робоче засідання з 
представниками координаційної

реалізація державної 
політики у сфері

вересень
2019

Скороход О.О., 
Віннік І.В.



ради з питань національно- 
патріотичного виховання

національно- 
патріотичного виховання

року

Проведення наради з сільськими, 
селищними головами та зацікавле
ними особами щодо організації 
робіт по здійсненню фінансової 
підтримки агропромислового 
комплексу району за державними 
програмами

надання інформації та 
сприяння в організації 
робіт щодо наявних 
державних програм

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Риб’янець О.С.

Проведення робочої наради з 
підписання актів готовності 
теплових господарств об’єктів 
соціальної сфери району до 
опалювального періоду в осінньо- 
зимовий період 2019-2020 року

забезпечення виконання 
вимог до Правил 
підготовки теплових 
господарств до 
опалювального періоду 
та Правил технічної 
експлуатації теплових 
установок і мереж

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М

Засідання районного штабу з 
готовності об’єктів ЖКГ та 
соціальної сфери району до 
роботи в осінньо-зимовий період 
2019-2020 років

підведення підсумків 
щодо належної 
підготовки об’єктів ЖКГ 
та соціальної сфери 
району до нового 
опалювального періоду

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О., 
Черняк J1.B.,
Г апотченко JI.M.

Нарада щодо створення 
матеріального резерву, зокрема 
паливно-мастильних матеріалів 
для запобігання та ліквідації 
наслідків на об’єктах водо-, 
електро-, газопостачання та на 
автомобільних шляхах району

запобігання та ліквідації 
наслідків на водо-, 
електро-, газопостачання 
та на автомобільних 
шляхах Новопсковського 
району

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Проведення технічної перевірки 
автоматизованої системи 
централізованого оповіщення

Кодекс цивільного 
захисту України

вересень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Проведення засідання Громадської 
ради при Новопсковській 
райдержадміністрації

постанова КМУ від 
03.11.2010 № 996 «Про 
забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та реалізації 
державної політики»

вересень
2019
року

Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.

Проведення семінару з працівник- 
ками відділу кадрів підприємств 
АПК з питань застосування 
законодавства про працю

недопущення порушень 
підприємствам АПК 
законодавства про працю

26.09.2019

Слюсарєва С.О., 
Риб’янець О.С.

Проведення тематичних заходів 
до Дня усиновлення

виконання Указу 
Президента України від 
27.11.2008 року

27-30.
09.2019

Скороход О.О., 
Колесник С.І.



День усиновлення
Указ Президента 
України №  1088/2008 
від2 7 листопада 2008 
року

30.09.2019

День нам'яті трагедії Бабиного 
Яру

згідно з календарем 29.09.2019

Всеукраїнський День бібліотек Указ Президента 
України № 471/98 від14 
травня 1998 року

30.09.2019

День відкритих дверей 
«Бібліотека єднає друзів»:
- ярмарок читацьких думок 
«Поговоримо про модні книги»
- бліц-опитування «Моє літера
турне відкриття»

до Всеукраїнського дня 
бібліотек

30.09.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Засідання комісії з розгляду 
звернень громадян щодо надання 
субсидій, державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим 
сім’ям та включення до 
державного реєстру пільговиків

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№253 від 01.08.2019

щотижня Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання районної комісії з 
організації видачі посвідчень 
особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та з 
перевірки правильності видачі 
посвідчень

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 348 від 24.05.2007

по мірі 
надход
ження 
заяв

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

Проведення засідань комісії з 
питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 322 від 01.07.2016

щотижня Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 160 від 15.03.2017

при наяв
ності 

забор
гованості 

із заробітної 
плати, 
пенсій, 
стипендій 
та інших 
соціальних 
виплат

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання міжвідомчої робочої 
групи з питань легалізації праці та 
зайнятості населення, забезпечення 
дотримання державних гарантій з 
оплати праці

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 112 від 26.03.2019

в разі 
потреби один 

раз 
на місяця

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання комісії щодо розгляду 
заяв внутрішньо переміщених осіб, 
які захищали незалежність,

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№413 від 12.07.2018

по мірі 
надходженн

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.



суверенітет та територіальну 
цілісність України

заяв
протягом
кварталу

Проведення засідань корди- 
наційної ради з питань сім’ї, 
тендерної рівності, демограф- 
фічного розвитку, запобігання 
домашньому насильству в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 642 від 24.09.2018

один раз 
на місяця

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І

Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації

виконання розпорядження 
голови райдержадмініст
рації № 636 від 09.12.2016 
«Про внесення змін до 
складу спостережної 
комісії при 
Новопсковській РДА

вересень 
2019 року

Черняк JI.B.

Засідання районної комісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

у третій
декаді
місяця

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Новопсковській 
райдержадміністрації

виконання законодавства 
України щодо правового 
та соціального захисту 
дітей

по мірі 
надходжен 
ня заяв

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при райдержадмі
ністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

протягом
місяця

Черняк JI.B., 
Гапотченко JI.M.

Забезпечення реалізації на 
території району Закону України 
«Про Державний реєстр виборців»

Закон України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

протягом
місяця

Черняк JI.B., 
Новіков Д.В.

Проведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Новопсковської райдержадмі
ністрації

розгляд та схвалення 
номенклатур справ, 
описів справ постійного 
зберігання та з кадрових 
питань(особового 
складу)

вересень 
2019 року

Скороход О.О., 
Должков С.І.

Надання методичної, консульта
тивно-практичної допомоги 
працівникам служб діловодства та 
архівних підрозділів установ

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2018 рік

вересень 
2019 року

Скороход О.О., 
Должков С.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі
необхідно
сті

відділи, управління 
райдержадміністрації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відпо
відно до 
планів 
та за не 
обхід- 
ністю

заступники голови 
райдержадміністрації 
начальники відділів, 
управлінь
райдержадміністрації


