
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про план роботи районної 
державної адміністрації 
на вересень 2020 року

Відповідно до ст. 6, ст. 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 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

Г олова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

с-ергіьеЛ-. № 2-30

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на вересень 2020 року

Зміст заходу
Обґрунтування 
необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

щоденно Г олова РДА, 
керівник апарату 
райдержадмі
ністрації

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

07.09.2020
14.09.2020
21.09.2020
28.09.2020

Г олова,
заступник
голови
райдержадмініст 
рації, керівники 
структурних 
підрозділів 
райдержадмініст 
рації, служб 
району (за 
згодою)

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

07.09.2020
14.09.2020
21.09.2020
28.09.2020

Г олова
райдержадмініст
рації

День знань згідно з календарем 01.09.2020

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

До Дня знань 01.09.2020-
05.09.2020

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення в закладах загальної 
середньої освіти свята «Першого 
дзвоника» та першого уроку, 
присвяченого Дню пам’яті 
захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України

Закон України «Про повну 
загальну середню освіту»

01.09.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.

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

Закон України «Про повну 
загальну середню освіту»

01.09.2020-
04.09.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти району 
місячника безпеки дорожнього 
руху «Увага! Д іти -н а  дорозі!»

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

01.09.2020-
30.09.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А



День закінчення Другої світової 
війни

згідно з календарем 02.09.2020

Стаціонарна тематична виставка 
«Перегортає пам’ять сторінки»

До дня закінчення Другої 
світової війни

02.09.2020 Слюсарева С. О., 
Козлова О.В.

Книжкова виставка-заклик «Хай 
буде мир віднині і довіку»

До дня закінчення Другої 
світової війни

02.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Здійснення моніторингу стану 
управлінської діяльності 
адміністрацій закладів загальної 
середньої освіти району щодо 
організації харчування учнів в 
умовах карантинних заходів

Закон України «Про повну 
загальну середню освіту»

02.09.2020-
04.09.2020

Слюсарева С.О.. 
Кузнецова С.А

Організація та проведення он-лайн 
виставки до Дня закінчення 
Другої світової війни та 
визволення Луганської області від 
фашистсько-німецьких 
загарбників

Згідно з планом 
виставкової діяльності 
архівного відділу на 2020 
рік

03.09.2020

Слюсарева С.О., 
Должков С.1

Відзначення 77-їрічниці 
визволення Луганської області 
від фашистських загарбників

згідно дати 04.09.2020

День підприємця Указ Президента України 
1110/98 від 05.10.1998

06.09.2020

Районні заходи з нагоди 
відзначення Дня підприємця 
України

Указ Президента України 
1110/98 від 05.10.1998

06.09.2020 Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В. 
Козлова О.В.

Організація роботи з опікунами, 
прийомними батьками щодо 
оформлення документів на 
отримання допомоги для 
придбання шкільної форми

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
05.04.1994 № 226

до 07.09.2020 Слюсарева С.О., 
Колесник С.1

Участь у Всеукраїнському 
профілактичному заході «Урок»

3 метою забезпечення прав 
дітей на загальну середню 
освіту

01.09.2020-
11.09.2020

Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А

Година пам’яті «Час минає, 
пам’ять залишається»

До Міжнародного дня 
пам’яті жертв фашизму

11.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Святковий тематичний захід «Від 
усієї душі за працю вшановуємо»

До дня працівників 
нафтової, газової та 
нафтопереробної 
промисловості

11.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

День фізичної культури і спорту Указ Президента України 
від 29.06.1994 № 340/94

12.09.2020

Районні сільські спортивні ігри До дня фізичної культури і 
спорту

12.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

День працівників нафтової, 
газової та нафтопереробної 
пром исловості

Указ Президента України 
від 12.08.1993 № 302/93

13.09.2020

Міжнародний День пам’яті 
жертв фашизму

згідно з календарем 13.09.2020

День працівників цивільного 
захисту України (День 
рятівника)

Указ Президента України 
від 12.09.2008 № 830/2008

17.09.2020

Проведення наради керівників 
закладів загальної середньої 
освіти:

Закон України «Про 
загальну середню освіту»

18.09.2020 Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А



- про основні засади діяльності 
шкіл у 2020-2021 навчальному 
році;
- про підвищення рівня 
відповідальності керівників за 
функціонування закладу освіти, 
особливо в умовах пандемії;
- про підготовку закладів освіти до 
опалювального сезону
Організація та проведення он-лайн 
виставки до Дня партизанської 
слави

Згідно з планом 
виставкової діяльності 
архівного відділу на 2020 
рік

18.09.2020
Слюсарева С.О., 
Должков С.1

День фармацевтичного 
працівника України

Указ Президента України 
від 07.09.1999 № 1128/99

19.09.2020

День працівників лісу Указ Президента України 
від 28.08.1993 № 356/93

20.09.2020

День миру Указ Президента України 
від 05.02.2002 № 100/2002

21.09.2020

Організація та проведення рейду 
«Сім’я» (с.Риб’янцево)

Профілактика насильства в 
сім’ї, забезпечення 
соціального та правового 
захисту дітей

21.09.2020-
30.09.2020

Слюсарева С.О., 
Колесник С.1.

День партизанської слави 
України

Указ Президента України 
від 30.10.2001 №  1020/2001

22.09.2020

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти Дня 
партизанської слави України

3 метою патріотичного 
виховання молоді

22.09.2020 Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А.

Година державності «Що таке 
У країнська Революція 1917-1921 
років?»

До 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

23.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Історико-політичний час 
«В’ячеслав Липинський: «Я хочу, 
щоб Україна була!»

До 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

25.09.2020 Слюсарева С.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 в умовах 
карантинних заходів

Закон України «Про 
дошкільну освіту»

25.09.2020 Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення Районної акції „Не 
залишити без уваги жодної 
дитини”, за результатами акції 
підготовка статті в газету

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

до 25 
вересня

Слюсарева С.О., 
Колесник С.1.

Проведення заходів до Дня 
усиновлення (стаття в газету, 
виступ на радіо, інформаційні 
листи, проведення спільних 
заходів з бібліотеками району 
щодо привітання усиновителів, 
прийомних батьків, опікунів)

Виконання Указу 
Президента України від 
27.11.2008 N 1088/2008

26.09.2020-
30.09.2020

Слюсарева С.О., 
Колесник С.1.



Районний етап Всеукраїнського 
патріотичного забігу в пам’ять про 
загиблих воїнів «Шаную воїнів, 
біжу за героїв України»

До дня пам’яті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України

26.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В., 
Вшшк 1.В.

Районний фестиваль сучасної 
української естрадної пісні 
«Зоряний шлях»

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

28.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

День усиновлення Указ Президента України 
від 27.11.2008 № 1088/2008

30.09.2020

Всеукраїнський день бібліотек Указ Президента України 
від 14.05.1998 № 471/98

30.09.2020

День відкритих дверей 
«Книжковий дім -  відкритий 
всім»

До Всеукраїнського дня 
бібліотек

30.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Бібліо-райу «Бібліотека - чудо,
1 Обібліотека - клас, вона завжди 
чекає на Вас»:
- експромт-конкурс «Осінні 
читання по колу»;
- позитив-акція «Я люблю свою 
бібліотеку»;
- книжковий торт-інсталяція 
«Смачного читання»;
- селфі-акція з улюбленою книгою 
«Читати -  це круто!»

До Всеукраїнського дня 
бібліотек

30.09.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Он-лайн проект «Експонат 
розповідає...»

Ознайомлення з фондами 
музею та популяризація 
музейної справи

вересень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Заходи для молоді національно- 
патріотичного спрямування із 
залученням ветеранів війни -  
учасників антитерористичної 
операції, заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі та стримування збройної 
агресії Російської Федерації у 
Луганській області

До дня пам’яті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України

вересень 
2020 року

Слюсарева С.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»

вересень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення Всеукраїнського 
рейду «Урок»

Додержання законодавства 
України, спрямованого на 
попередження 
бездоглядності, 
безпритульності серед 
неповнолітніх. Виконання 
Закону України «Про 
освіту»

вересень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Колесник С.1.

Робота по виявленню батьків або 
осіб, які їх замінюють, які

Профілактика та 
недопущення

вересень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Колесник С.1.



ухиляються від виконання 
батьківських обов'язків та 
профілактична робота з батьками 
цієї категорії

бездоглядності серед 
неповнолітніх, насилля в 
сім'ї

Робота з сім’ями, в яких скоєно 
домашнє насилля

Виконання Закону України 
«Про запобігання та 
протидію домашнього 
насильства» від 07.12.2017 
№ 2229-VIII

вересень, 
у разі 
отримання 
повідомлен 
ь

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

Проведення експертиз рішень 
сільських рад та Білолуцької 
селищної ради

відповідно до чинного 
законодавства

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель 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

вересень 
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 )

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Підготовка та оприлюднення 
інформаційно-аналітичних 
матеріалів про виконання 
бюджету Новопсковського району 
за серпень 2020 року

Закон України «Про 
публічну інформацію», 
інформування жителів 
району про використання 
бюджетних коштів

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Перевірка цільового використання 
коштів на виплату заробітної 
плати в установах, що 
фінансуються з районного 
бюджету

Відповідно до чинного 
законодавства

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Внесення змін до помісячного 
розпису асигнувань загального 
фонду районного бюджету

Згідно звернень головних 
розпорядників коштів

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

вересень 
2020 року

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

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

3 метою оперативного 
реагування на надзвичайні 
ситуації

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Проведення командно-штабного 
навчання за участі 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту

На виконання плану 
основних заходів 
цивільного захисту 
Луганської області на 2020 
рік

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

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

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

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.



можливим включенням 
електросирен
Нарада щодо актуальних 
грантових програми, 
залучення інвестицій для 
покращення соціально- 
економічного розвитку району

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

вересень 
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»

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Моніторинг проектів, які 
реалізуються або плануються 
реалізуватися за рахунок коштів з 
різних джерел фінансування на 
території Новопсковського району

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо готовності 
тваринницьких приміщень 
господарств до зимово-стійлового 
періоду 2020-2021 роки

Закон України «Про 
молоко та молочні 
продукти»

вересень 
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»

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення робочої наради з 
підписання актів готовності 
теплових господарств об’єктів 
соціальної сфери району до 
опалювального періоду в осінньо- 
зимовий період 2020-2021 років

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

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М., 
Закутько Л.В

Про готовність об’єктів житлово- 
комунального господарства та 
соціальної сфери району до 
роботи в осінньо-зимовий період 
2020-2021 років

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

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М., 
Закутько Л.В

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

Закон України «Про 
адміністративні послуги», 
Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»,

01.09.2020
08.09.2020
15.09.2020
22.09.2020
29.09.2020

Слюсарєва С.О., 
Маслич Р.О,



райдержадміністрації Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та 
громадських формувань»

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

Закон України «Про 
адміністративні послуги»

07.09.2020
14.09.2020
21.09.2020
28.09.2020

Маслич Р.О.

Проведення науково-технічного 
опрацювання документів: 
управління фінансів 
Новопсковської 
райдержадміністрації, 
Пісківської селищної ради, 
Можняківської селищної ради

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2020 
рік

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Должков Є.І

Обробка запитів та надання 
відповідей юридичним особам та 
громадянам

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2020 
рік

вересень 
2020 року

Должков Є.І.

Перевірка наявності, стану та руху 
документів НАФ, що зберігаються 
в архівному відділі: Фонд № 1 
«Новопсковська районна рада»

згідно з планом заходів 
архівного відділу на 
2020-2024 роки

вересень 
2020 року

Должков Є.І.

Проведення тематичної перевірки 
роботи служб діловодства та 
експертних комісій: 
Новопсковська селищна рада

згідно з графіком перевірок 
архівного відділу на 
2020 рік

вересень 
2020 року

Должков Є.І.

Приймання від юридичних осіб на 
зберігання до архівного відділу 
документів Національного 
архівного фонду до архівного 
відділу:
Новопсковський РКУ 
«Об’єднаний трудовий архів 
Новопсковського району»

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2020 
рік

вересень 
2020 року

Должков Є.І.

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
протягом
місяця

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Проведення засідань 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

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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.



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

розпорядження голови 
райдержадміністрації № 
413 від 12.07.2018

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання спостережної комісії 
при Новопсковській районній 
державній адміністрації 
Луганської області

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№71 від 20.02.2020

вересень 
2020 року

Черняк Л.В.

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

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Засідання оперативного штабу 
щодо запобігання поширення на 
території Новопсковського району 
гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2

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

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Організація і проведення 
засідання комісії з питань захисту 
прав дитини

виконання законодавства 
України щодо правового та 
соціального захисту дітей

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

Розгляд заяв, пропозицій, 
звернень громадян

Закон України «Про 
звернення громадян»

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І., 
Похідняк Т.М.

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

Закон України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

постійно
протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Новіков 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

Слюсарєва С.О., 
Маслич P.O.

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
надходженн 
я заяв

Слюсарєва С.О., 
Похідняк 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
надходженн 
я заяв

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Прийом громадян та юридичних 
осіб з надання консультацій у

План роботи відділу 
містобудування,

протягом
місяця

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.



сфері містобудування, 
архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
будівництва

архітектури, житлово- 
комунального господарства 
та будівництва 
райдержадміністрації

Проведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Новопсковської райдержадмі
ністрації

згідно з планом роботи 
експертної комісії 
архівного відділу на 2020 
рік

вересень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Должков Є.І.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2020 
рік

вересень 
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- 
держадміністрац 
ії

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за 
необхід
ністю

заступник
голови,
керівники
структурних
підрозділів
райдержадмініст
рації

-

Керівник апарату райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


