
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на липень 2020 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 2020 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 № гзг.

В.о.голови Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на липень 2020 року

Зміст заходу
Обґрунтування 
необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щоденно Г олова РДА. 
керівник апарату 
райдержадміні
страції

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

. 06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020

Г олова,
заступник голови 
райдержадміністра 
ції, керівники 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністра 
ції, служб району 
(за згодою)

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020

Г олова
райдержадміністра
ції

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

01.07.2020

Проведення заходів по підготовці 
закладів освіти до нового 
навчального року та роботи в 
осінньо-зимовий період

Закон України «Про 
повну загальну середню 
освіту»

01-31.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.

Інформаційно-методичне 
забезпечення вчителів та 
випускників району з питань участі 
у ЗНО-2020:

2 липня -  фізика;
7 липня -  англійська мова;
9 липня -  історія України;
13 липня -  біологія;
15 липня -  географія;
17 липня - хімія

Наказ МОН від 
20.05.2020 № 664 «Про 
внесення змін до 
Календарного плану 
підготовки та 
проведення в 2020 році 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання результатів 
навчання, здобутих на 
основі повної загальної 
середньої освіти»

02-17.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.

1

|

Організація проходження медичних 
оглядів педагогічними 
працівниками навчальних закладів

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження переліку 
професій, виробництв 
та організацій, 
працівники яких

01-31.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.



підлягають 
обов’язковим 
профілактичним 
медичним оглядам» від 
23.05.2001 № 559

Участь в обласному онлайн- 
фестивалі української народної 
іграшки та гри

Районна цільова 
комплексна програм 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 
2019-2022 роки»

03.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

День Національної поліції України Указ Президента 
України
№ 97/2018 від 4 квітня 

2018 року

04.07.2020 :
День родини в Україні Указ Президента 

України від 30 грудня 
2011 року № 1209/2011

08.07.2020

Вернісаж «Родинний hand-made» До Дня родини в 
Україні

08.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Відео-показ «Сім’я, родина, 
Україна»

До Дня родини в 
Україні

08.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Історична мандрівка «Вірність 
історичній правді: значення 
Української революції 1917-1921 
років»

До 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

09.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

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

15.07.2020

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

16.07.2020

-------
Історичний урок «100 років 
Центральній Раді - хай буде Україна 
вільною»

До 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

20.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Консультація «Як користуватися 
електронними сервісами: 
Електронна черга на земельні 
ділянки учасникам ООС (АТО)»

Неформальна освіта 22.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

День хрещення Київської Русі -  
України

Указ Президента України 
№ 668/2008 від 25 

липня 2008 року

28.07.2020

І
Книжкова виставка «Хрещення 
Русі. Історія віків».
Історичний альманах «День 
хрещення Русі: погляд через віки»

До Дня Хрещення 
Київської Русі -України

28.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Участь у регіональному етапі 
Всеукраїнського огляду-конкурсу 
клубних закладів у сільській 
місцевості

Наказ управління 
культури,
національностей та 
релігій Луганської ОДА 
від 04.06.2020 №69

30.07.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

!
____ І

Проведення експертиз рішень 
сільських рад та Білолуцької

відповідно до чинного 
законодавства

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.



селищної ради

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 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Контроль за дотриманням вимог
чинного законодавства
при виконанні бюджету на 2020 рік.

Закон України «Про 
Державний Бюджет 
України на 2020 рік», 
Бюджетний Кодекс 
України» ( зі змінами )

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Черняк Л.В.,
Гапотченко Л.М.

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

з метою попередження 
населення району про 
загрозу або факт 
виникнення 
надзвичайної ситуацій 
на території 
Новопсковського 
району

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Робоча нарада за участі 
балансоутримувачів щодо 
проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд

відповідно до Кодексу 
цивільного захисту 
України

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Робоча нарада за участі керівництва 
Новопсковськош МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області щодо 
протипожежного стану об’єктів 
(суб’єктів господарювання) 
місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого 
самоврядування

доручення голови 
Луганської
облдержадміністрації -  
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації від 
22.05.2020 №01.01 - 
15/04548

■ липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Відстеження результативності 
регуляторних актів, прийнятих 
Новопсковською районною радою

ст. 10 Закону України 
«Про засади державної 
регуляторної політики у 
сфері господарської 
діяльності», рішення 
Новопсковської 
районної ради від 
19.08.2005 №21/7 «Про 
делегування 
повноважень 
Новопсковській 
районній державній 
адміністрації»

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо актуальних грантових 
програм,
залучення інвестицій для 
покращення соціально- 
економічного розвитку району

Закон України «Про
інвестиційну
діяльність»

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.



Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про
інвестиційну
діяльність»

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

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

Постанова КМУ від 
07.02.2018 №107 «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 
передбачених у 
державному бюджеті для 
підтримки тваринництва, 
зберігання та переробки 
сільськогосподарської 
продукції, аквакультури 
(рибництва)», постанова 
КМУ від 01.03.2017 № 
130 «Про затвердження 
Порядку використання 
коштів, передбачених у 
державному бюджеті для 
часткової компенсації 
вартості
сільськогосподарської 
техніки та обладнання 
вітчизняного 
виробництва»

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

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

Закон України «Про 
ціни і ціноутворення»

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо моніторингу ситуації з 
проведення весняно-польових робіт

Закон України «Про 
насіння і садивний 
матеріал»

липень 2020 
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Організація і проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах 
загального користування, які не 
виходять за межі Новопсковського 
району

впорядкування 
автотранспортного 
обслуговування 
населення району

липень 2020 
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Щотижневий звіт про діяльність 
центру надання адміністративних 
послуг при Новопсковській 
районній державній адміністрації 
Луганської області на апаратній 
нараді за участі голови 
райдержадміністрації

Закон України «Про
адміністративні
послуги»,
Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень»,
Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб- 
підприємців та 
громадських 
формувань»

07.07.2020
14.07.2020
21.07.2020
28.07.2020

Слюсарєва С.О., 
Маслич Р.О

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

Закон України «Про
адміністративні
послуги»

06.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
27.07.2020

Маслич P.O.



Щотижневий моніторинг ситуацій в 
прийомних сім’ях, дитячих 
будинках сімейного типу, 
опікунських сім’ях, сім’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 
карантину

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І

1

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№295 від 11.09.2019

щотижня Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Проведення засідань 
координаційної ради з питань сім’ї, 
тендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству та протидії 
торгівлі людьми

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 72 від 20.02.2020

щотижня Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Проведення засідань робочої групи 
з питань моніторингу, оцінки якості 
та аналізу системи надання 
соціальних послуг

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№251 від 30.07.2019

щотижня Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання спостережної комісії при 
Новопсковській районній державній 
адміністрації Луганської області

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№71 від 20.02.2020

липень 
2020 року

Черняк Л.В.

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

з метою попередження 
виникнення 
надзвичайних ситуацій 
в районі

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

Засідання тимчасової районної 
протиепідемічної комісії з питань 
запобігання поширенню на 
території Новопсковського району 
Луганської області гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом СОУШ-19

з метою недопущення 
поширення на території 
Новопсковського 
району респіраторної 
хвороби СОУГО-19

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

Засідання оперативного штабу щодо 
запобігання поширення на території 
Новопсковського району гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯБ- 
СоУ-2

з метою оперативного 
та ефективного 
реагування на 
надзвичайну ситуацій 
пов’язаної 
респіраторною 
хворобою СОУШ-19 на 
території 
Новопсковського

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.



району
Організація і проведення засідання 
комісії з питань захисту прав 
дитини

виконання законодавства 
України щодо правового 
та соціального захисту 
дітей

липень 
2020 року

Слюсарева С. О., 
Колесник С.1.

Засідання постійно діючої комісії з 
питань розгляду звернень громадян 
при райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

Засідання районного штабу з 
підготовки до роботи житлово- 
комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери району в 
опалювальний період 2020-2021 
років

забезпечення сталого 
проходження 
опалювального сезону

липень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Похщняк Т.М., 
Закутько Л.В.

1
Забезпечення реалізації на території 
району Закону України «Про 
Державний реєстр виборців»

Закон України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Новков Д.В.

Забезпечення надання 
адміністративних послуг суб’єктам 
звернення

Закон України «Про
адміністративні
послуги»,
Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень»,
Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб- 
підприємців та 
громадських формувань»

постійно
протягом
місяця

Слюсарева С.О., | 
Маслич Р. О.

!
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Забезпечення підготовки та видачі 
замовникам будівельних паспортів 
на забудову індивідуальних 
житлових будинків на території 
району

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної діяльності»

протягом 
місяця по 
мірі
надходження
заяв

Слюсарева С.О., 
Похщняк Т.М.

Забезпечення підготовки та видачі 
замовникам містобудівних умов і 
обмежень на будівництво об’єктів 
соціальної сфери

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної діяльності»

протягом 
місяця по 
мірі
надходження
заяв

Слюсарева С.О., 
Похщняк Т.М.

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

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

протягом
місяця

Слюсарева С.О., 
Похщняк Т.М.

Проведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Новопсковської райдержадмі
ністрації

згідно з планом роботи 
експертної комісії 
архівного відділу на 
2020 рік

липень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Должков С.1.

Обробка запитів та надання 
відповідей юридичним особам та 
громадянам

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

липень 
2020 року

Должков С.1.

Приймання від юридичних осіб на 
зберігання до архівного відділу

згідно з планом роботи 
архівного відділу на

липень 
2020 року

Должков е.1.



документів Національного 
архівного фонду

2020 рік

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

липень 
2020 року

Должков Є.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно
сті

структурні 
підрозділи рай
держадміністрації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно до 
планів
та за необхід
ністю

заступник голови,
керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністра
ції

Г оловний спеціаліст з питань організаційної
роботи апарату райдержадміністрації Людмила СЕРГІЄНКО


