
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 III квартал 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 III квартал 2020 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 №

/

В. о. голови Людмила ЧЕРНЯК

У



План роботи
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

40

№
з/п

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконан

ня

Відповідальні
виконавці

І. Засідання колегії райдержадміністрації
ЛИПЕНЬ

1. Звіт про виконання зведеного бюджету 
Новопсковського району за І півріччя 2020 року

Інформування жителів району про використання бюджетних 
коштів

липень
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян 
в районній державній адміністрації за І півріччя 
2020 року

Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента 
від 07.02.2008р. №109/2008

липень 
2020 року

Черняк Л.В.,
Г апотченко Л.М.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання Комплексної програми 

профілактики та боротьби зі злочинністю у 
Новопсковському районі на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням районної ради від 
18.08.2016 р. № 8/4

Контроль липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Волошин Д.В.

2. Про хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 04.09.2006 № 498 «Про 
запровадження особливого карантинного режиму 
по амброзії полинолистій на території сільських, 
селищних рад Новопсковського району»

Контроль липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В

3. Про хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 31.01.2020 № 44 «Про 
підвищення рівня виконавської дисципліни у 
райдержадміністрації, її структурних підрозділах 
щодо виконання Законів України, актів та 
доручень Президента України, Кабінету Міністрів 
України, розпорядчих документів голів обласної 

і та районної державних адміністрацій у 2020 році»

Контроль липень 
2020 року

Черняк Л.В., 
Вагина В.Є.

СЕРПЕНЬ
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1. Організація та проведення конкурсу з 

перевезення пасажирів на приміських 
автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі 
Новопсковського району

Впорядкування автотранспортного обслуговування 
населення району

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М

2. Про готовність навчальних закладів до нового 
навчального року та до роботи в осінньо- 
зимовий період

Районна цільова програма «Освіта Новопсковщини 
на 2019- 2022 роки»

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 18.11.2014 № 353 «Про 
стан розвитку донорства крові та її компонентів 
у Новопсковському районі»

Контроль серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Костенко С.О.

2. Про хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 13.09.2017 № 789 «Про 
районний план заходів щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями та 
інших маломобільних груп населення на 2017- 
2021 роки»

Контроль серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

ВЕРЕСЕНЬ
1. Про підготовку об’єктів ЖКГ та соціальної 

сфери району до роботи в осінньо-зимовий 
період 2020-2021 років

Підведення підсумків щодо виконання запланованих 
заходів до нового опалювального сезону

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 18.02.2020 № 66 Про 
затвердження плану заходів щодо запобігання 
корупції на 2020 рік

Контроль вересень 
2020 року

Черняк Л.В., 
Шепітько І.П.

II. Надання методичної допомоги, організація навчання, проведення семінарів
Методична допомога

1. Суб’єктам господарювання щодо написання 
грантових проектів

Закон України «Про інвестиційну діяльність» липень, 
серпень, 
вересень 

2020 року

Сковородка Н.В.

1. Відповідальним за архів та діловодство 
працівникам установ, організацій,

Згідно п.п. 4.2 п. 4 розділу III Правил роботи архівних 
установ України та плану роботи архівного відділу на 2020

липень,
серпень,

Должков Є.І., 
Андрущенко Т.Л.
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підприємств району - щодо організації 
роботи служб діловодства та архівних 
підрозділів

рік вересень 
2020 року

2. Суб’єктам подання відомостей -  щодо 
періодичного поновлення бази даних 
Державного реєстру виборців

У разі звернення липень, 
серпень, 
вересень 

2020 року

Черняк Л.В., 
Новіков Д.В.

Семінари
Для представників органів місцевого самоврядування:

1. - з питання змін в законодавстві щодо 
призначення державних соціальних допомог

3 метою контролю за додержанням законодавства та 
запобігання нецільового використання бюджетних коштів

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

2. - про результати атестації на підтвердження 
звання «народний», «зразковий» творчих 
колективів клубних закладів району

Наказ управління культури, національностей та релігій 
Луганської ОДА від 19.06.2020 № 74

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

3. - з питання дотримання законодавства у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству»

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

4. - про Концепція реформування системи 
забезпечення населення культурними 
послугами

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 
2019 р. №355

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

5. - щодо забезпечення надання соціальних 
послуг

Закон України «Про соціальні послуги» вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

6. - про участь закладів культури району в 
реалізації заходів Регіональної цільової 
комплексної програми розвитку сфери 
культури на 2019-2020 роки

Розпорядження голови Луганської обласної державної 
адміністрації від 24.10.2018 № 856

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

III. Наради
3 керівниками навчальних закладів району

1. - про готовність навчальних закладів до 
роботи в новому навчальному році та під час 
осінньо-зимового періоду

Районна цільова програма « Освіта 
Новопсковщини на 2019 -  2022 роки»

19 серпня 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.

2. - про кадрове забезпечення навчальних 
закладів, розподіл педагогічного навантаження

Закон України «Про повну загальну середню освіту» 19 серпня 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.
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3. - про проведення серпневої конференції 

педагогічних працівників
Закон України «Про повну загальну середню освіту» 19 серпня 

2020 року
Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.

4. - про організацію роботи з дітьми, які 
опинились в складних життєвих обставинах

Законодавство України щодо профілактики дитячої 
злочинності та бездоглядності вересень 

2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

5. -про організаційні засади діяльності 
навчальних закладів у 2020-2021 навчальному 
році

Нормативні документи МОН щодо загальної середньої 
освіти

04 вересня 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.

3 керівниками медичних закладів району, громадських організацій та установ району
1. - з питань санітарно-епідемічної ситуації в 

районі та виконання комплексного плану 
протиепідемічних заходів щодо запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції СОУШ-19 
на території району

Попередження поширення захворюваності на гостру 
респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом СОУГО- 
19

липень, 
серпень, 
вересень 

2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

2. - щодо організації роботи мобільних бригад 
для відбору аналізів та проведення тестів із 
виявлення короновірусної інфекції СОУШ-19

Попередження поширення захворюваності на гостру 
респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом СОУГО- 
19

липень, 
серпень, 
вересень 

2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

3 головами сільських, селищних рад та секретарями рад
1. - зміни в законодавстві щодо призначення 

державних соціальних допомог:
- положення про порядок призначення 

житлових субсидій у грошовій формі;
- порядок призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми;
- порядок призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- порядок надання пільг на оплату житлово- 
комунальних послуг у грошовій формі

Постанова КМУ від 21.10.1995р. №848 зі змінами 

Постанова КМУ від 27.12.2001р. №1751 

Постанова КМУ від 24.02.2003р. №250 зі змінами 

Постанова КМУ від 17.04.2019 № 373

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

2. - про хід підготовки закладів культури району 
до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 
років

Забезпечення діяльності та функціонування закладів 
культури

серпень
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

3. - про забезпечення населення соціальними Закон України «Про соціальні послуги» вересень Слюсарєва С.О.,
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послугами (інформування у сфері діючого 
законодавства)

2020 року Хомутянська С.І.

Робочі наради
1. 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»

липень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

2. Робоча нарада за участі балансоутримувачів 
щодо проведення технічної інвентаризації 
захисних споруд

Кодекс цивільного захисту України липень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.

3. Робоча нарада за участі керівництва 
Новопсковськош МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області щодо впровадження систем 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій на 
об’єктах підвищеної небезпеки

3 метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру на території Новопсковського 
району

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.

4. Робоча нарада за участі керівництва 
Новопсковського МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області щодо визначення місця 
знешкодження ВНП на території 
Новопсковського району

3 метою недопущення нещасних випадків серед населення 
та безпечного знешкодження ВНП

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.

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

Закон України «Про інвестиційну діяльність» липень, 
серпень, 
вересень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

6. Робоча нарада за участі керівників 
спеціалізованих служб цивільного захисту 
Новопсковського району щодо підготовки до 
дій в осінньо-зимовий період 2020/2021 року.

3 метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації 
та події в осінньо-зимовий період 2020/2021 року

вересень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.

7. 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

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

липень, 
серпень, 
вересень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.
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Засідання комісій

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

3 метою недопущення поширення на території 
Новопсковського району респіраторної хвороби СОУШ-19

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

2. Засідання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій

3 метою попередження та недопущення виникнення 
надзвичайної ситуації на території Новопсковського району

липень, 
серпень, 
вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

3. Засідання оперативного штабу щодо 
запобігання поширення на території 
Новопсковського району гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2

3 метою оперативного та ефективного реагування на 
поширення респіраторної хвороби СОУШ-19 на території 
Новопсковського району

липень, 
серпень, 
вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

4. Засідання 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

липень, 
серпень, 
вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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

Розпорядження голови райдержадміністрації № 348 від 
26.03.2019

по мірі 
надходже 
ння заяв 
протягом 
кварталу

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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

Розпорядження голови райдержадміністрації № 112 від 
26.03.2019

один раз 
на місяць

СлюсарєВа С.О., 
Хомутянська С.І.

7. Засідання комітету забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до об’єктів соціальної та 
інженерно -транспортної інфраструктури

Розпорядження голови райдержадміністрації № 67 від 
18.02.2019

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

8. Засідання робочої групи з питань моніторингу, 
оцінки якості та аналізу системи надання

Розпорядження голови райдержадміністрації № 251 від 
30.07.2019

один раз 
на квартал

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.
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соціальних послуг

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

Розпорядження голови райдержадміністрації № 322 від 
01.07.2016

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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

Розпорядження голови райдержадміністрації № 413 від 
12.07.2018

протягом 
кварталу 
по мірі 
надходже 
ння заяв

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

11. Засідання комісії щодо розгляду заяв членів 
сімей загиблих та осіб з інвалідністю про 
виплату грошової компенсації

Розпорядження голови райдержадміністрації № 68 від 
18.02.2019

протягом 
кварталу 
по мірі 
надходже 
ння заяв

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

12. Засідання комісії з питань захисту прав дитини Законодавство України щодо соціального та правового 
захисту дітей

липень, 
серпень, 
вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

13. Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації № 320 від 
11.05.2007

протягом 
кварталу 
по мірі 
надходже 
ння
повідомле
нь

Слюсарєва С.О., 
Черняк Л.В.

14. Проведення експертних комісій архівного 
відділу райдержадміністрації

На підставі плану роботи ЕК архівного відділу на 2020 рік липень, 
серпень, 
вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Должков С.І.

IV. Апаратні наради в райдержадміністрації

1. Про діяльність центру надання 
адміністративних послуг при Новопсковській 
районній державній адміністрації Луганської 
області за 1 півріччя 2020 рік

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»

липень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Маслич Р.О.

2. Про стан роботи зі зверненнями громадян в 
райдержадміністрації та її структурних

Закон України «Про звернення громадян», Указ 
Президента від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові

липень,
серпень,

Г олова РДА, 
Черняк Л.В.,



підрозділах заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування»

вересень 
2020 року

Гапотченко Л.М.

3. Щодо обговорення питань для розгляду на 
засіданнях колегій райдержадміністрації

Регламент роботи райдержадміністрації липень, 
серпень, 
вересень 

2020 року

Г олова РДА, 
Черняк Л.В.,
Г апотченко Л.М.

V. Організаційна робота
1. Виконання доручень Президента України, 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень 
голови облдержадміністрації, розпоряджень 
голови райдержадміністрації, рішень сесії 
районної ради

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації протягом
кварталу

Голова РДА,
заступник голови,
керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністрації

2. Апаратні наради з керівниками відділів, 
управлінь райдержадміністрації

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації кожний
понеділок

Голова РДА, 
заступник голови РДА 
керівник апарату РДА

3. Проведення засідань штабів, постійно діючих 
комісій, робочих груп, «круглих столів», 
проведення «прямих та гарячих телефонних 
ліній» при райдержадміністрації

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації згідно 
планів та 

за
необхідніс

тю

Г олова РДА, 
заступник голови, 
керівник апарату РДА

4. Виїзні прийоми громадян головою 
райдержадміністрації в населених пунктах 
району

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації за
окремим
графіком

Голова РДА, керівник 
апарату РДА, 
головний спеціаліст з 
документообігу та 
звернень громадян

5. Навчання сільських, селищних голів, 
секретарів рад

Згідно графіку роботи райдержадміністрації третя
п’ятниця
кожного
місяця

Голова РДА, 
керівник апарату РДА

6. Навчання державних службовців апарату та 
структурних підрозділів райдержадміністрації

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації другий,
четвертий
понеділок
кожного
місяця

Голова РДА, 
керівник апарату РДА

7. Надання консультативної та методичної Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації протягом керівник апарату РДА,
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допомоги виконавчим комітетам селищних та 
сільських рад

кварталу керівники структурни) 
підрозділів РДА

8. Підготовка довідково-інформаційних 
матеріалів та проектів рішень на засідання 
колегії райдержадміністрації

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації згідно
окремого

плану

заступник голови, 
керівник апарату, 
керівники структурни) 
підрозділів РДА

9. Заходи щодо відзначення державних та 
професійних свят

Відзначення свят III квартал 
2020 року

заступник голови 
райдержадміністрації, 
керівники 
структурних 
підрозділів РДА

10. Відзначення Дня Національної поліції України На виконання Указу Президента України від 04.04.2018 № 
97/2018 «Про внесення зміни до Указу Президента України 
від 9 грудня 2015 року № 693»

04 липня 
2020 року

Голова РДА, 
заступник голови, 
керівник апарату РДА

И. Відзначення 30-ї річниці прийняття Декларації 
про державний суверенітет України

Підвищення патріотичної свідомості громадян України та 
поваги до національних символів держави

16 липня 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Козлова О.В.

12. 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.

12. Районна акція „Не залишити без уваги жодної 
дитини”

Соціальний та правовий захист неповнолітніх, дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування

3 20
серпня по 
20 вересня

Слюсарєва С.О. 
Колесник С.І.

13. До Дня Державного Прапора України На виконання Указу Президента України від 23.08.2004 № 
987/2004 «Про День Державного Прапора України»

23 серпня 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Черняк Л.В. 
Козлова О.В.

14. Відзначення 29-ї річниці незалежності України На виконання Указу Президента України від 11.04.2018 № 
99 «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України»

24 серпня 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Черняк Л.В. 
Козлова О.В.

15. 3 нагоди Дня пам’яті захисників України На виконання Указу Президента України від 23.08.2019 № 
621/2019 «Про День пам’яті захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України»

29 серпня 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Козлова О.В.
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16. Районні сільські спортивні ігри Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури та спорту на 2019-2022 роки

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Козлова О.В.

17. Урочистості до Дня знань На виконання Указу Президента України від 25.06.2013 № 
344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в 
Україні на період до 2021 року»

01 
вересня 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Кузнецова С.А.

18. Проведення Всеукраїнського рейду „Урок” Виконання державної політики стосовно неповнолітніх, 
профілактика правопорушень серед неповнолітніх, 
виконання законодавства України щодо одержання 
середньої освіти дітьми.

Вересень
2020

року

Слюсарева С.О. 
Колесник С.1.

19. 3 нагоди 75-ї річниці завершення Другої 
світової війни

На виконання Закону України «Про увічнення перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» та з 
метою патріотичного виховання молоді

02 вересня Слюсарева С.О. 
Козлова О.В.

20. До 77-ї річниці визволення Луганської області 
від фашистських загарбників

04 вересня 
2020 року

21. Відзначення кращих підприємців району з 
нагоди Дня підприємця України

На виконання Указу президента України від 05.10.1998 N 
1110/98 «Про День підприємця»

6 вересня 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Сковородка Н.В.

22. День українського кіно На виконання Указу Президента України від 12.01.1996 № 
52/96 «Про день Українського кіно»

16 вересня 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Козлова О.В.

23. Проведення заходів до Дня усиновлення 
(поздоровлення усиновителів, опікунів, 
прийомних батьків; проведення з ними 
«круглого столу» з питань соціально-правового 
захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування)

Соціальний та правовий захист неповнолітніх, дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування

27- 30 
вересня

Слюсарева С.О. 
Колесник С.1.

24. Організація проведення легкоатлетичного 
забігу з нагоди Дня фізичної культури і спорту 
в Україні

На виконання Указу Президента України від 29.06.1994 № 
340/94 «Про День фізкультури і спорту»
Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної 
культури та спорту на 2019-2022 роки

вересень 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Козлова О.В.

Головний спеціаліст з питань
організаційної роботи апарату райдержадміністрації Людмила СЕРГІЄНКО


