
№
Н ОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Л У ГАНС Ь К'ОЇ О Б ЛАСТ 1

Р О З П О Р Я Д  Ж Е  Н Н Я
голови районної державної адміністрації

ЗО  4?і *̂1 2-Р2ХРІ\ с .м т  Н о в о п ско в  №

П ро п л ан  роботи 
ра йдсржадл і і її істра  ц ії 
на т р а в е н ь  2020 року

Відповідно до ст.ст. б, 39 Закон) 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 травень 2020 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

С в іт л а н а  С Л Ю С А Р *-В А



ЗА Т В Е Р Д Ж Е І10
Розпорядження
голови райдержадміністрації

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на травень 2020 року

Зміст заходу
Обґруи гування 
необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

зі ідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

щоденно Голова РДА. 
керівник апарату 
раї і держадмі
ністрації

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламен том 
роботи
райдержадміністрації

04.05.2020
12.05.2020
18.05.2020
25.05.2020

Голова, перший 
заступник голови 
райдержадм і і іістра 
ції. керівники 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністра 
ції. служб району 
(за згодою)

Свято В ест і і П раці та 
М іж народний день солідарност і 
т рудящ ах

згідно і календарем 01.05.2020

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

04.05.2020
12.05.2020
18.05.2020
25.05.2020

Голова
райдержадм і і іістра 
ції

Книжкова виставка-досьє «Ці люди 
в огні па сталь перекуті: борці за 
національну ідею 1917-1921»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

04.05.2020 Слюсарєва С.О. 
Козлова О.В.

Організація роботи щодо виконання 
Порядку ведення обліку дітей 
шкільного віку та  учнів

Закон України «Про 
освіту»,
Порядок ведення обліку 
дітей шкільного віку та 
уч п і в. затверджени Гі 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
13.09.2017 № 6 8 4

04.05.2020-
29.05.2020

Слюсарєва С.О.. 
Кузнєцова С.А.

Організація підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників району шляхом участі у 
навчаннях ои-лайн

з метою підвищення 
професій мої 
майстерності педагогів

04.05.2020-
29.05.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А.

Організаційна робота щодо відбору 
та замовлення підручників на 
наступний навчальний рік

з метою забезпечення 
якісних освітніх послуг

04.05.2020-
29.05.2020

Кузнєцова С.А.

Організація участі здобувачів освіти 
у конкурсах малюнків та дитячих 
творчих робіт, присвячених 
пам'ятним датам історичних подій

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
розвитку творчих 
здібностей учнів

04.05.2020-
29.05.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А.



Другої світової війни он-лайн

Проведення в закладах загальної 
середньої освіти району тематичних 
он-лайн уроків з нагоди відзначення 
Дня пам ’яті та примирення, 75-ї 
річниці з Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
вшанування пам'яті 
полеглих у Другій 
світовій війні

04.05.2020-
08.05.2020

Слюсарєва Є.О.. 
Кузнецова С.А.

Книжкова виставка-реквієм 
«П ам ’ятаєм о. С лавим о. 
Вшановуємо...»

до Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

05.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Творчий хенд-мейд «Подарунок для 
мами»

до Дня матері 06.05.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Історико-правовий екскурс 
«Українська держава гетьмана 
П. Скоропадського: спроба 
державотворення»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

06.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О. В.

Година історичної пам ’яті 
«Кроками Великої Перемоги»

до Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

07.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова 0.13.

Д ень пам 'ят і т а прим ирення в 
Україні

Указ П резидент а  
України 
№  169/2015 від 
24.03.2015

08.05.2020

Інтернет-акція «Зроби свій мак 
пам'яті»

до Дня пам'яті та 
примирення в Україні

08.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Організація та проведення он-лайн 
виставки до Дня пам'яті та 
примирення, річниці І Іеремоги над 
нацизмом у Свропі

Згідно з планом 
виставкової діяльності 
архівного відділу на 
2020 рік

08.05.2020 Слюсарєва С.О., 
Должков Є.І.

Д ень перемоги над нацизм ом  у  
Д ругій  світ овій війні (День 
перемоги)

згідно Закону України  
№  315-У  111 від 
09.04.2015

09.05.2020

Привітання ветеранів Другої 
світової війни (вручення вітальних 
листівок)

до Дня гіеремої и над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

09.05.2020 Слюсарєва С.О..

Д ень м ат ері в Україні Указ П резидент а  
України №  489/99 від 
10.05.1999

10.05.2020

Книжкова виставка-знайомство 
«Відкрий Європу для себе»

до дня Європи в Україні 12.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Фотоколаж «Визначні місця 
Європи»

до дня Європи в Україні 14.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Євро-вікторина «Європейські 
столиці»

до дня Європи в Україні 14.05.2020 Слюсарєва Є.О., 
Козлова О.В.

Віртуальний євроквест «Ми 
подорожуємо Європою» та 
оформити книжкову зону 
«Літературна подорож Європою»

до дня Європи в Україні 14.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Д ень Європи в Україні Указ П резидент а  
України Аа 339/2003 від 
19.04.2003

16.05.2020

Година пам ’яті «Трагедія 
незнищенної волі»

до Дня пам'яті жертв 
політичних репресій

15.05.2020-
16.05.2020

Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Д ень п а м ’ят і ж ерт в політ ичних  
репресій

Указ П резидент а  
України М>431/2007 від

17.05.2020



21.05.2007

М іж народний день м узеїв згідно і календарем 18.05.2020

День відкритих дверей та акція 
«Зроби подарунок музею»

до М іжнародного дня 
музеїв

18.05.2020 Слюсарсва С.О.. 
Козлова О.В.

Круглий стіл «Організація 
експозиційного простору музею»

популяризації му зейної 
справи та туризму

20.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Д ень виш иванки не офіційне і відносно 
нове народне свято, 
покликане до сприяння 
єдності і культурного 
ві дро джеН11 я вс ьо го 
багатонаціонального 
українського народу

21.05.2020

Етнографічні студії 
«Слобожанський рушник: традиції 
та сучасність»

до Дня вишиванки 21.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Свято «Вишиванка моя. 
вишиванка»

до Дня вишиванки 21.05.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Open-air на горі ГІристін 
«Вишиванку одягай - Україну 
прославляй!»

до Дня вишиванки 21.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Проведення в режимі 
відеокопференції наради керівників 
закладів загальної середньої освіти з 
питань:

про закінчення навчального 
2019-2020 року, вручення 
документів про освіту; 

і - про діяльність навчальних 
закладів у літній період та 
підготовку до нового 
навчального року

Закон України «Про 
повну- загальну середню 
освіту»
Закон України «Про 
освіту»

22.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Кузнецова С.А.

Книжкова виставка «Споконвіку 
було слово...»

до дня слов'янської 
писемності та культури

22.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Д ень слов'янської писем ност і і 
культ ури

У киї П резидент а  
України  
№  1096/2004 від 
17.09.2004

24.05.2020

День нової книги «Фішки сучасної 
книжки»

до Всесвітнього дня 
книги

26.05.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Організація проведення урочистих 
проводів призовників до лав 
Збройних Сил України

1

районна цільова 
програма 
національно- 
патріотичного 
виховання дітей і 
молоді 1 Іовопсковщнпи 
га реалізації інших 
н ап ря м к і в мо л о д і ж н ої 
політики па 2020-2023 
роки

травень 2020 
року

Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Нарада директорів підпорядкованих
закладів культу ри
(дистанційно)

підвищення 
кваліфікації, 
удосконалення 
професійних павичок

12.05.2020
26.05.2020

Слюсарсва С.О.. 
Козлова О.В.



Звіт про виконання зведеного 
бюджету Новопсковського району 
за 1 квартал 2020 року

Інформування жителів 
району про 
використання 
бюджетних коштів

травень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Клсель О.В.

Оформлення позик для покри ття 
тимчасового касового розрив) .що 
виникає під час виконання 
загального фонду районного 
бюджету та безперебійного 
фінансування видатків бюджетних 
установ

Згідно заявок на 
фінансування головних ■
розпорядників 
бюджетних установ

ч

травень 
2020 року

Слюсарева С.О.. 
К iсель О.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламен том 
роботи
рай держадм і н і страції

травень 
2020 року

Слюсарева С.О.. 
Черняк Л.В.. 
Гапотченко Л.М.

Робоча нарада за участі провідного 
інженера Д М Д  №  333/5 м. 
Старобільськ Харківської філії ПАТ 
«Укртелеком», щодо проведення 
перевірки системи централізованого 
оповіщення 3 можливим 
включенням електросирен

з метою попередження 
населення район) про 
загрозу або факт 
виникнення 
надзвичайної ситуацій 
па терп торії 
1 Іовопсковського 
район)

травень 
2020 року

Слюсарева С.О.. 
Kanin B.C.

Робоча нарада за участі керівництва 
Новопсковського М РВ ГУ ДС Н С 
України )' Луганській області щодо 
стану протипожежного 
водопостачання у весняно-літній 
період 2020 року

з метою оперативного 
і а ефекі пішої о 
реаг>ванпя на 
надзвичайні ситуації 
пов'язані з пожежами

травень 
2020 року

Слюсарева С.О.. 
Kanin B.C.

Засідання опера тивного штабу щодо 
запобігання занесення і поширення 
на території Новопсковського 
району гострої респіраторної 
хвороби СО УШ -19. спричиненої 
коронавірусом 8А Я 8-С оУ -2

з метою оперативного
та ефективної о
реаіу ванпя на
11 адзв и чай ну с итуані й
пов'язаної
респіраторною
хворобою COVID-19 )■
разі її виникнення на
території
Н 0 ВО 11 ско вськоІ 0
рай oil)

травень 
2020 року

Слюсарева С.О.. 
Kanin B.C.

Проведення нарад та тренінгів щодо 
залучення інвестицій та покращення 
інвестиційного клімату району з 
представниками 
сільгосппідприємств, бізнесу та 
соціальної сфери

Закоті України «І Іро
інвестиційну
діяльність»

'гривень 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Сковородка 11.В.

Організація робіт щодо здійснення 
фінансової підтримки 
агропромислового комплексу 
району за державними програмами 
(за умови їх наявності)

Постанова KM У від 
07.02.2018 №107 «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті для 
під і римки тваринництва, 
зберігання та переробки 
с і л ьс ь ко і ос і юда рс ь кої 
11 роду к ції, аквакул ьту р и 
(рибництва)» . постанова 
КМУ від 01.03.2017 №

травень 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Сковородка П.В.



130 «Про затвердження 
1 Іорядку використання 
коштів, передбачених ) 
державному бюджеті для 
часткової компенсації 
вартості
сільс ькогосподарської 
техніки та обладнання 
вітчизняного 
виробництва»

Нарада щодо цінової ситуації, яка 
склалась на споживчому ринку 
Новопсковського району

Закон України «1 Іро 
ціни і ціноутворення ■

травень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка II.В.

Нарада щодо моніторингу ситуації з 
проведення весняно-польових робіт

Закон України «1 Іро 
насіння і садивний 
матеріал»

травень 2020 
року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

Робоча нарада щодо недопущення 
пожеж в екоситемах

збереження 
біорізноманіття на 
території нашого 
район)

травень 
2020 року

Слюсарєва С.О.. 
Похідняк Т.М.

Щ отижневий звіт про діяльність 
центру надання адміністративних 
послуг при І Іовопсковській 
районній державній адміністрації 
Луганської області на апаратній 
нараді за участі голови 
райдержадміністрації

Закон України «Про 
адміпіс гративні 
послуги»,
Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень».
Закоті України «Про 
; іе ржав ну реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб- 
підпригмців та 
громадських 
формувань»

05.05.2020.
12.05.2020.
19.05.2020. 
26.05.2020

Слюсарєва С.О.. 
Маслич Р.О

Організація та проведення робочих 
нарад з питань роботи відділу га 
вивчення змін до діючого 
законодавства з працівниками 
відділу

Закон України «Про
адміністративні
послуги»

04.05.2020,
12.05.2020,
18.05.2020, 
25.05.2020

М аслич Р.О

Проведення районного конкурс)' 
серед дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування «Мрії мого дитинства», 
організація виставки дитячих робіт

до Дня захисту дітей, 
виконання
законодавства України 
щодо дітей-сиріт га 
д іте й . п оз б ав л єн и х 
батьківського 
піклування

до 31.05.2020 
рок\

Слюсарєва С.О.. 
Колесник С .І

Щ отижневий моніторинг ситуацій в 
прийомних сім 'ях , дитячих 
будинках сімейного типу, 
опікунських с ім ’ях, с ім 'ях , які 
опинились в складних життєвих 
обставинах, району з метою 
забезпечення прав дітей в умовах 
карантинних заходів, 
запроваджених на території району

на виконання листа 
Міністерства соціальної 
політики України від 
06.04.2020 №  4748/0/2- 
20/57 щодо захисту 
прав дітей та соціальної 
підтримки сімей 3 
дітьми в умовах 
карантин)'

травень 
2020 року

Слюсарєва С.О.. 
Колесник С .І



яшшшшвшшш__ ш м  
_______ - _____________________

Проведення засідань міжвідомчої 
робочої групи з питань легалізації 
праці на зайнятості населення, 
забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати прані

Засідання спостережної комісії при 
Новопсковській районній державній 
адміністрації Луганської області

Засідання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надз вич айн их с итуап і п

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 1 1 2  від 26.03.2019

розі юряджен 11Я ГОЛ (Зви 
райдержадміністрації 
№ 7 1  від 20.02.2020

з метою попередження 
виникнення 
надзвичайних ситуаі ій 
в районі______

у разі
потреби ОДИН 
раз па місяць

травень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Хомутянська С.

Черняк Л .В.

і равень 
2020 року

Слюсарєва С .О .. 
Капіч В.С.

Засідання тимчасової районної 
протиепідемічної комісії з питань 
запобігання занесенню та 
поширенню на території 
Новопсковського район)- Луганської] 
області гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої 
коронавірусом С О У І Р - 19______

з метою недопущення 
виникнення та 
поширення на території
1 ІОВОІІСКОВСЬКОГО
район) респіраторної 
хвороби С'ОУШ-19

травень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Капіч В.С.

Засідання комісії з питань захист) 
прав дитини

виконання законодавс тва! по мірі 
України щодо правового! надходж ен
ій соціального захнл  . ця заяв 
дітей

] Слюсарєва С.О.. 
Колесник С.І.

Засідання постійно дію чої комісії з 
питань розгляду звернень громадян 
при райдержадм і ністраї цї 
Засідання районного штабу з 
організації проведення па тери торії 
району щорічної всеукраїнської 
акції «За чисте довкілля» та у її 
рамках Дня благоустрою 
населеннях пунктів
Засідання районного штабу з 
підготовки до роботи житлово- 
комунального господарства та 
о б ’єктів соціальної сфери району в 
опалювальний період 2020-2021 
років_______
Забезпечення реалізації па території 
району Закону України «Про 
Державний реєстр ви борців» 
Забезпечення надання 
адміністративних послуг суб 'єктам 
звернення

згідно з регламентом 
роботи
райдержадмін істраці ї 
Забезпечення 
благоуст рою і ери то])ій 
населених пунктів 
району

Забезпечення сталого 
проходження 
опалювального сезону

протягом
місяця

травень 
2020 року

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

Слюсарєва С.О. 
Похідияк Г.М.

іравеиь 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
1 Іохідияк Г.М.

Закон України «1 Іро 
Державний реєсір  
виборців»

І Закон України «Про 
І адміністративні 

послуги»,
! Закон України «Про 

ісржавн) реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень».
Закон України «Про

протягом
місяця

постійно.
протягом
місяця

Черняк Л.В.. 
По віко в Д.В.

Слюсарєва С.О. 
Маслич Р.О.



держави) реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб- 
підприсмців та 
громадських формувань»

Забезпечення підготовки та видачі 
замовникам будівельних паспортів 

' на забудову індивідуальних 
житлових будинків на території 
району

Закон України «Про 
регулювання
м істобч н в і юї д і я л ьності»

протягом 
місяця по 
мірі
надходження
заяв

Слюсарєва С.О. 
Похідняк Г.М.

Проведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Новопсковської райдержадмі- 

; ністрації

згідно з планом роботи 
експертної комісії 
архівного відділ)’ на 
2020 рік

травень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Должков Є.І.

Обробка запитів та надання 
відповідей юридичним особам та 
громадянам

згідно з планом робо ти 
архівного відділу на 
2020 рік

іравень 
2020 року

Должков С .І.

Приймання від ю ридичних осіб на 
зберігання до архівного відділ)' 
документів Національного 
архівного фонд)

згідно з планом робо ти 
архівного відділу на 
2020 рік

травень 
2020 року

Должков С .І.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

травень 
2020 року

Должков С .І.

Перевірка наявності, стану та руху 
документів Національного 
архівного фонду, що зберігаю ться в 
архівному відділі

згідно з планом заходів 
архівног о відділ) на 
2020-2024 роки '

травень 
2020 року

Должков С .І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламен том 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно
сті

структ)рні 
підрозділи 
райдержадм і 11 іс гра 
ції

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

.

згідно з регламентом 
роботи
ра п де ржад м і н і ст ра ц і ї

відповідно до 
планів
та за необхід
ністю

■першии заступник 
голови, керівники 
структурних 
підрозділів 
райдержадм і ніс’і ра 
ції

Керівник апарат)' райдержадміністрації Лю дмила ЧЕРНЯК


