
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на липень 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 липень 2019 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

смт Новопсков № 22.0

Голова Людмила ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

^  7 геіг Ічл. Ш Ш і 220
ПЛАН

роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на липень 2019 року

Зміст заходу
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

щоденно заступники 
голови, керівнш 
апарату 
райдержадмі
ністрації

День архітектури України Указ Президента України 
№ 456/95 від 17.06.1995

01.07.2019

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
головою райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та за 
окремим графіком

01.07.2019 Латишева Л.А., 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

Оформлення книжкової виставки- 
персоналії «Історія України в 
особах»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

01.07.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В

Проведення заходів з підготовки 
навчальних закладів до нового 
навчального року та роботи в 
осінньо-зимовий період

Закон України «Про 
загальну середню освіту»

01-31.
07.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Організація проходження 
медичних оглядів педагогічними 
працівниками навчальних закладів

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження переліку 
професій, виробництв та 
організацій, працівники 
яких підлягають обов 'яз
ковим профілактичним 
медичним оглядам» від 
23.05.2001 № 559

01-31.
07.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

01.07.2019
08.07.2019
15.07.2019
22.07.2019

Латишева Л.А., 
заступники 
голови РДА. 
керівники 
відділів, 
управлінь РДА, 
служб району

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

01.07.2019
08.07.2019
15.07.2019
22.07.2019

Латишева Л.А.

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

02.07.2019
09.07.2019
16.07.2019
23.07.2019
30.07.2019

Слюсарєва С.О.



День Н аціональної поліції 
України

Указ Президента України 
№ 97/2018 від 4 квітня 

2018 року

04.07.2019

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

04.07.2019
11.07.2019
18.07.2019
25.07.2019

Скороход О.О.

Проведення години родинного 
спілкування «Родинні скарби»

до Дня сім’ї в Україні 05.07.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В

Участь в обласному фестивалі 
народної іграшки та гри 
(м. Кремінна)

Регіональна цільова 
комплексна програма 
розвитку сфери культури 
на 2019 -  2021 роки

06.07.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В

Участь в Міжнародному фестивалі 
молодих виконавців сучасної 
української пісні «Молода 
Г аличина»
м. Новояворівськ Львівська 
область

районна цільова 
комплексна програма 
розвитку культури на 2019 
-  2021 роки

07.07.2019 - 
12.07. 2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В

Проведення родинного свята 
«Родина, як вічна зернина, на 
невмирущому полі життя»

до Дня сім’ї в Україні 08.07.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В

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

згідно з регламентом 
роботи райдержадміні
страції та за окремим 
графіком

08.07.2019 Слюсарєва С.О.. 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

08.07.2019
22.07.2019

Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М.

Проведення літературно- 
пізнавального конкурсу 
«Я здоров’я бережу, сам собі 
допоможу»

популяризації здорового 
способу життя

11.07.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В

День українських миротворців Постанова Верховної Ради 
України прийняла № 1165 
від 21 травня 2013 року

15.07.2019

День бухгалтера України Указ Президента України 
№ 662/2004 від 18 червня 
2004 року

16.07.2019

Вуличний бібліодайвінг «Нові 
книги -  нового століття»

популяризація читання 17.07.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдержадмініст
рації та за окремим 
графіком

22.07.2019 Скороход О.О.. 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

Відео-перегляд «Володимир 
Винниченко -  засновник 
Центральної Ради і перший голова 
уряду УНР»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

25.07.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В

Організація та проведення 
духовної світлиці «На крилах 
віри: з молитвою до Бога, з 
любов’ю до людей»

до Дня хрещення Київської 
Русі-У країни

26.07.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В

День хрещення Київської Русі -  
України

Указ Президента України 
№ 668/2008 від 25 липня 
2008 року

28.07. 2019



Літературний шоу-рум «Літня 
шафа обновок»

популяризація читання 29.07.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В

Проведення наради з фахівцями 
господарств за підсумками роботи 
в галузі тваринництва за І півріччя 
2019 року

аналіз стану справ у 
тваринництві за І півріччя 
2019 року

липень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Риб’янець С.О.

Проведення наради з керівниками 
та бухгалтерами господарств 
щодо нарахування орендної плати 
за земельні паї у 2019 році

аналіз здійснення 
розрахунків за оренду 
земельних паїв у 2019 році

липень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Риб’янець С.О.

Проведення нарад з головами 
сільських, селищних рад та 
зацікавленими особами щодо 
організація робіт про здійснення 
фінансової підтримки агро
промислового комплексу району 
за державними програмами

надання інформації та 
сприяння в організації 
робіт щодо наявних 
державних програм

липень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Риб’янець С.О.

Робоча нарада з фахівцями РТМО 
щодо забезпечення жителів 
району імунобіологічними 
препаратами та висвітлення 
інформації на офіційному веб- 
сайті щодо розподілення та 
використання медичних 
імунобіологічних препаратів

на виконання постанови 
КМУ від 17. 04.2019 
№ 409 «Про внесення змін 
до деяких постанов 
Кабінету Міністрів 
України щодо відкритих 
даних»

липень
2019
року

Слюсарєва С.О. 
Віннік І.В.

Робоча нарада з фахівцями КНП 
«Новопсковський ЦПМСД», 
сільськими селищними головами 3 
обговорення питання формування 
спроможної мережі КНП 
«Новопсковський ЦПМСД»

впровадження медичної 
реформи в районі та 
забезпечення сталого 
функціонування медичної 
установи

липень
2019
року

Слюсарєва С.О. 
Віннік І.В.

Проведення «круглих столів», прес- 
конференцій, щодо профілактики 
кору та гострих кишкових 
захворювань

проведення серед населення 
інформаційно-освітньої 
роботи щодо профілактики 
кору та гострих кишкових 
захворювань.

липень
2019
року

Слюсарєва С.О. 
Віннік І.В.

Робоче засідання з фахівцями КНП 
«Новопсковський центр ПМСД» 
щодо плану основних організа
ційних заходів на III квартал

забезпечення сталої роботи 
функціонування медичної 
установи

липень
2019
року

Слюсарєва С.О. 
Віннік І.В.

Проведення засідання робочої 
групи з питань сприяння розвитку 
малого підприємництва

Указ Президента України 
від 22.06.2009 № 466/2009 
«Про стимулювання 
розвитку підприємницької 
діяльності в умовах 
світової фінансової кризи»

липень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В

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

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

липень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Сковородка Н.В



Проведення аналізу виконання 
органами місцевого самовря
дування Новопсковського району 
заходів з реалізації державної 
регуляторної політики при 
розробці, прийнятті, перегляді та 
відстеженні результативності 
регуляторних актів за II квартал 
2019 року

Закон України «Про засади 
державної регуляторної 
політики у сфері 
господарської діяльності»

липень
2019
року

Слюсарева С.О.. 
Сковородка Н.В

Проведення наради щодо стану 
виконання заходів з розвитку та 
підтримки малого і середнього 
підприємництва у 
Новопсковському районі за II 
квартал 2019 року

Закон України «Про 
розвиток та державну 
підтримку малого і 
середнього підприємництва 
в Україні»

липень
2019
року

Слюсарева С.О.. 
Сковородка Н.В

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

Закон України «Про ціни і 
ціноутворення»

липень
2019
року

Слюсарева С. О.. 
Сковородка Н.В

Проведення експертиз рішень 
сільських рад та Білолуцької 
селищної ради

відповідно чинного 
законодавства

липень
2019
року

Слюсарева С.О. 
Юсель О.В.

Оформлення позик для покриття 
тимчасового касового розриву, що 
виникає під час виконання 
загального фонду районного 
бюджету та безперебійного 
фінансування видатків бюджетних 
установ

згідно заявок на 
фінансування головних 
розпорядників бюджетних 
установ

липень
2019
року

Слюсарева С.О. 
Юсель О.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдержадмініст- 
рації

липень
2019
року

Латишева Л.А., 
Слюсарева С.О.. 
Скороход О.О.. 
Гапотченко Л.М

Проведення технічної перевірки 
автоматизованої системи 
централізованого оповіщення

Кодекс цивільного захисту 
України

щомісячно Слюсарева С.О. 
Kanin B.C.

Впровадження заходів щодо 
запобігання та протидії масовим 
пожежам в екосистемах 
Новопсковського району протягом 
пожежонебезпечного періоду

Закон України «Про 
місцеві державні 
адміністрації», Кодекс 
цивільного захисту 
України

липень
2019

року

Слюсарева С.О. 
Kanin B.C.

Проведення наради щодо 
результатів технічної 
інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту на території 
Новопсковського району

Кодекс цивільного захисту 
України. Закон України 
«Про затвердження 
інструкції щодо утримання 
захисних споруд 
цивільного захисту у 
мирний час», Закон 
України «Про затверд
ження методичних 
рекомендацій щодо 
проведення технічної 
інвентаризації захисних 
споруд цивільного захисту

липень
2019

року

Слюсарева С.О. 
Kanin B.C.

Впровадження заходів щодо 
попередження та недопущення

попередження та 
недопущення загибелі

липень
2019

Слюсарева С.О. 
Kanin B.C.



загибелі людей на водних об'єктах 
Новопсковського району протягом 
купального сезону 2019 року

людей на водних об’єктах року

Проведення засідання Громадської 
ради при Новопсковській 
райдержадміністрації

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

липень
2019
року

Скороход О.О.. 
Лазуренко О.М.

Засідання районного штабу з 
підготовки до роботи житлово- 
комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери району 
в опалювальний період 2019-2020 
років

забезпечення сталого 
проходження 
опалювального сезону

липень
2019
року

Слюсарєва С.О. 
Похідняк Т.М.

Прийом громадян та юридичних 
осіб з надання консультацій у 
сфері містобудування, архітек
тури, житлово-комунального 
господарства та будівництва

план роботи відділу 
містобудування, 
архітектури, житлово- 
комунального господарства 
та будівництва 
райдержадміністрації

протягом
місяця

Слюсарєва С.О. 
Похідняк Т.М.

Підготовка та видача замовникам 
будівельних паспортів на забудову 
індивідуальних житлових 
будинків на території району

виконання вимог Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»

по мірі 
надход

ження заяв

Слюсарєва С.О. 
Похідняк Т.М.

Підготовка та видача замовникам 
містобудівних умов і обмежень на 
будівництво об’єктів соціальної 
сфери

виконання вимог Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»

по мірі 
надходь- 

ження заяв

Слюсарєва С.О. 
Похідняк Т.М.

Проведення моніторингу стану 
розрахунків сільськогоспо
дарськими підприємствами 
району за орендовані земельні паї

збір інформації щодо 
розрахунків сільгосппід
приємствами району за 
земельні паї

щомісяця

Слюсарєва С.О.. 
Риб’янець С.О.

Проведення моніторингу отри
мання продукції тваринництва 
(молока)

збір інформації щодо вало
вого надою та реалізації 
молока сільгосппідприємс
твами району

щоденно

Слюсарєва С.О.. 
Риб’янець С.О.

Проведення роботи по виявленню 
батьків або осіб, які їх замінюють, 
які ухиляються від виконання 
батьківських обов'язків та 
профілактична робота з батьками 
цієї категорії

профілактика та недопу
щення бездоглядності 
серед неповнолітніх, 
насилля в сім 'ї

протягом
місяця

Колесник С.І.. 
Соболева І.О.

Проведення роботи щодо 
перевірки умов мешкання 
усиновлених дітей, дітей, які 
перебувають під опікою, в 
прийомних сім’ях

контроль за дотриманням 
прав, свобод та законних 
інтересів дітей

згідно
графіку

Скороход О.О., 
Колесник С.І., 
Петрушова Н.1С

Проведення організаційних захо
дів щодо надання соціальної 
допомоги неповнолітнім, 
багатодітним, малозабезпеченим, 
функціонально-неспроможним 
родинам,переселенцям

виконання державної 
політики стосовно дітей та 
сімей, в яких проживають 
неповнолітні діти, 
соціальний захист непо
внолітніх

за необхід
ністю

Скороход О.О., 
Колесник С.1.. 
Соболева 1.О.. 
Нехаєва Т.Ф



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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№  П О від  22.03.2019р

щотижня Скороход О.О., 
Хомутянська С.]

Засідання 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 
надходження 

заяв

Скороход О.О.. 
Хомутянська С.і

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 322 від 01.07.2016 щотижня

Скороход О.О., 
Хомутянська С.!

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 со
ціальних 
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

один раз 
протягом 

місяця

Слюсарєва С.О.. 
Хомутянська С.І

Засідання комісії щодо розгляду 
заяв внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність України

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№4 13  від 12.07.2018

по мірі
надходження
заяв

Скороход О.О., 
Хомутянська С.]

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

липень
2019
року

Черняк Л.В.

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

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

у третій 
декаді 
місяця

Латишева Л.А., 
Похідняк Т.М.

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Новопсковській 
райдержадміністрації

виконання законодавства 
України щодо правового та 
соціального захисту дітей

по мірі 
надходжен 

ня заяв

Латишева Л.А., 
Колесник С.І.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень грома
дян при райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М

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

Закон України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
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)

липень
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 
2019 рік

липень
2019
року

Скороход О.О.. 
Должков Є.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно

сті

ВІДД ІЛИ ,

управління
райдержад
міністрації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

ВІДПОВІДНО до
планів
та за 

необхідні
стю

заступники
голови
райдержадмі
ністрації,
начальники
відділів.
управлінь
райдержадмі
ністрації


