
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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„  « •• •» • • ••• голови районної державної адміністрації

•' і_ '" . ' . І  : Г-. С "і- с мт Новопсков № '

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

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови Світлана СЛЮ САРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації
Мьіс£пшк[Щ № *54{

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на листопад 2019 року

Зміст заходу
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щоденно Перший заступник 
голови, заступник 
голови, керівник 
апарату райдерж
адміністрації

Урочисті заходи з нагоди 
відзначення Дня працівників 
соціальної сфери України

до Дня працівників 
соціальної сфери

01.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Хомутянська С.І.

День працівників соціальної 
сфери

Указ Президента 
України від 13.04.1999 
№ 374/99

03.11.2019

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

04.11.2019
11.11.2019
18.10.2019
25.11.2019

Голова, перший 
заступник та 
заступник голови 
райдержадміністрації. 
керівники відділів, 
управлінь райдерж
адміністрації, служб 
району (за згодою)

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

04.11.2019
18.11.2019

Голова РДА

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
головою райдержадміністрації 
(Танюшівська сільська рада, 
Новобілянська сільська рада)

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

04.11.2019
18.11.2019

Голова РДА, 
загальний відділ 
райдержадміністрації

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019

Слюсарєва С.О.

Засідання виконкомів сільських та 
селищних рад за участю 
заступників голови, керівника 
апарату, начальників відділів 
райдержадміністрації

згідно з планами роботи 
сільських, селищних рад

05.11.2019 Заступники голови, 
керівник апарату, 
начальники відділів 
райдержадміністрації

Проведення тренінгового заняття 
з фінансової грамотності в рамках 
роботи напрямку неформальної 
освіти Молодіжного простору
«Vector»

до тижня фінансової 
грамотності

05.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Участь в обласних заходах 
присвячених Всеукраїнському

до Всеукраїнського дня 
працівників культури та

05.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



дню працівників культури та 
майстрів народного мистецтва

майстрів народного 
мистецтва

Оформлення в бібліотеках району 
книжкових виставок «Чи знаєш 
ти рідне слово» та годин 
спілкування «Українська мова -  
мова єднання»

до Дня української 
писемності та мови

06-09.
11.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Урочистості «Моя професія -  моя 
гордість» та гала-концерт 
переможців ІХ-го районного 
фестивалю народної творчості 
«Новопсковська слобода»

до Всеукраїнського дня 
працівників культури та 
майстрів народного 
мистецтва

08.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація участі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у Всеукраїнському 
диктанті національної єдності

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
долучення до 
всеукраїнських акцій, 
спрямованих на єдність 
нашого народу

08.11.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення в закладах освіти 
тематичних уроків, конкурсів, 
фестивалів з нагоди відзначення 
Дня української писемності та 
мови

відповідно до Указу 
Президента від 
09.11.1997 № 1241/97 
«Про День української 
писемності та мови»

08.11.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День української писемності та 
мови

Указ Президента 
України від 30.12.2013 
№ 717/2013

09.11.2019

Всеукраїнський день 
працівників культури та 
аматорів народного мистецтва

Указ Президента 
України від 30.12.2-013 
№ 717/2013

09.11.2019

Проведення II етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад:
- українська мова і література, 
англійська мова, географія;
- історія, фізика, трудове 
навчання;
- німецька мова, математика, хімія

згідно з наказом відділу 
освіти Новопсковської 
РДА від 07.10.2019 № 
140/127-0

10.11.2019

17.11.2019
24.11.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
першим заступником голови 
райдержадміністрації 
(Пісківська сільська рада)

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

11.11.2019 Слюсарєва С.О.

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

11.11.2019
25.11.2019

Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М., 
Коваленко К.Ю.

Проведення в закладах освіти 
Тижня безпеки дорожнього руху

лист Департаменту 
освіти і науки Луганської 
ОДА № 04/04/03 -  4874 
від 09.10.2018

11-15.
11.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення в закладах культури 
району інтернет-мандрів 
«Кольори та мелодії української 
держави»

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

12.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Проведення наради директорів 
підпорядкованих закладів

підвищення кваліфікації 
працівників

12.11.2019
26.11.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Робоча нарада щодо результатів 
проведення щорічної 
всеукраїнської акції «За чисте 
довкілля» за 2019 рік

забезпечення чистоти і 
порядку в населених 
пунктах району.

до 15 
листопада 
2019 року

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

Нарада щодо видання краєзнав
чого буклету «Голодомор 1932-33 
років» (спогади старожилів 
Новопсковщини)

до Дня пам'яті жертв 
голодоморів

15.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення урочистостей та 
святкового концерту «Від усієї 
душі за працю вшановуємо»

до Дня працівників 
сільського господарства

15.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Бахтин Л.Г.

Нарада керівників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів:
- про організацію роботи щодо 
проходження атестації 
педагогічних працівників;
- про беззастережне дотримання 
лімітів по енергоносіях

Закон України «Про 
освіту»

15.11.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення в районній бібліотеці 
інформаційного компасу «Дозволь 
іншим бути іншими»

до Міжнародного дня 
толерантності

16.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація та проведення 
Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської 
молоді імені Тараса Шевченка 
(районний етап)

згідно з наказом відділу 
освіти Новопсковської 
РДА від 18.10.2019 № 
144/134-0. 3 метою 
національно- 
патріотичного виховання 
дітей та молоді, 
долучення до творчої 
спадщини Кобзаря та 
розвитку творчих 
здібностей учнів

16.11.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День працівників сільського 
господарства

Указ Президента 
України від 07.10.1993 
№ 428/93

17.11.2019

Оформлення книжкової виставки- 
події «Шляхом гідності і свободи»

до Дня Гідності і 
Свободи

19.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення у районній бібліотеці 
години-застереження «Ти 
повинен це знати: торгівля 
людьми»

акція «16 днів проти 
насилля»

19.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення в районному 
краєзнавчому музеї тематичного 
заходу «3 Україною в серці»

до Дня Гідності і 
Свободи

21.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення у районній бібліотеці 
тематичного заходу «Від 
революції гідності до гідного 
життя»

до Дня Гідності і 
Свободи

21.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Проведення для учнівської молоді 
навчальних закладів району 
тематичних виховних годин, 
тематичних уроків, оформлення у 
шкільних бібліотеках тематичних 
виставок до Дня Гідності та 
Свободи

до Дня Гідності та 
Свободи

21.11.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День Гідності і Свободи Указ Президента 
України від 13.11.2014 
№ 872/2014

21.11.2019

Проведення в районному 
краєзнавчому музеї тематичного 
заходу «Голодомор -  чорна 
сповідь»

до Дня пам'яті жертв 
голодоморів

22.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення тематичного заходу 
«Свіча пам’яті»

до Дня пам'яті жертв 
голодоморів

23.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День пам'яті жертв 
Г олодоморів

Указ Президента 
України від 13.07.2004 
№ 7 9 7

23.11.2019

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах заступником голови 
райдержадміністрації (Козлівська 
сільська рада)

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

25.11.2019 Скороход О.О.

Оформлення книжкової виставки- 
реквієму «Забуттю не підлягає»

до Дня пам'яті жертв 
голодоморів

25.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація і проведення у 
навчальних закладах району 
тематичних заходів до Дня пам’яті 
жертв голодомору та політичних 
репресій. Участь учнівських та 
педагогічних колективів у 
Всеукраїнській акції «Засвіти 
свічку»

відповідно до Указу 
Президента № 1310/98 
від 26.11.1998

26.11.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення години історичної 
правди «Чорна сповідь моєї 
України»

до Дня пам'яті жертв 
голодоморів

26.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення II районного 
фестивалю самодіяльних 
композиторів та поетів 
«Чарівність муз -  окрилені серця» 
(за участю митців смт Глибока 
Чернівецької області)

районна цільова 
комплексна програма 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 2019- 
2021 роки»

27.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення брейн-стормінгу 
«Знаємо більше -  переможемо 
швидше Світ проти ВІЛ-СНІДу»

до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом

28.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

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»

28.11.2019 Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.



Організація участі педпрацівників 
у районному етапі Всеукраїн
ського конкурсу «Учитель року- 
2020»

згідно з матеріалами 
ЛОІППО

ДО
29.11.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення семінару-планування 
на 2020 рік «Бібліотеки у пошуку 
нових ідей та рішень»

підвищення кваліфікації 
працівників

29.11.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення наради з головними 
агрономами сільгосппідприємств 
району про завершення 
сільгоспробіт, засипці насіння під 
врожай 2020 року по 
підприємствах АПК

з метою підведення 
підсумків по завершенню 
сільськогосподарських 
робіт та контроль за 
забезпеченістю 
насіннєвим матеріалом 
під врожай 2020 року всіх 
сільгосппідприємств 
району

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Бахтин Л.Г.

Проведення засідання районної 
координаційної ради з питань 
реалізації в Новопсковському 
районі проектів, програм та 
ініціатив Європейського Союзу, 
Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй, інших 
міжнародних організацій

рішення колегії 
Луганської ОДА від 
27.04.2016 № 7/4 «Про 
роботу щодо залучення 
інвестицій і міжнародної 
технічної допомоги та 
підготовку проектних 
пропозицій для участі у 
проектах (програмах) 
міжнародних фондів і 
фінансових організацій»

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо підготовки проекту 
програми економічного і соціаль
ного розвитку Новопсковського 
району на 2020 рік

Закон України «Про 
державне прогнозування 
та розроблення програм 
економічного і 
соціального розвитку 
України»

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Висвітлення та громадське 
обговорення проекту програми 
економічного і соціального 
розвитку Новопсковського району 
на 2020 рік

Закон України «Про 
державне прогнозування 
та розроблення програм 
економічного і 
соціального розвитку 
України»

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення засідання робочої 
групи з розробки Стратегії 
розвитку Новопсковського району 
на період 2021-2027 років

Закон України «Про 
засади державної 
регіональної політики»

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо стану, реалізації 
проектів, які стали переможцями в 
обласному конкурсі проектів 
місцевого розвитку

положення про обласний 
конкурс проектів 
місцевого розвитку, 
затвердженого 
розпорядженням голови 
обласної державної 
адміністрації -  керівника 
обласної військово-

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.



цивільної адміністрації 
від 20.06.2017 №408 (у 
редакції розпорядження 
голови обласної 
державної адміністрації -  
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації від 
11.03.2019 №201

Нарада щодо впроваджених у 
2019 році проектів, які реалізо
вувалися за рахунок коштів з 
різних джерел фінансування на 
території Новопсковського району 
та висвітлення інформації у ЗМІ

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

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

Закон України «Про ціни 
і ціноутворення»

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Робоча нарада з керівниками 
медичних закладів щодо організа
ції проведення профілактичних 
заходів із захворюваності на грип 
та гостру респіраторно-вірусну 
інфекцію в зимовий період 2019— 
2020 років

профілактика 
інфекційних захворювань 
жителів району

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Віннік І.В.

Робоче засідання з медичними 
фахівцями щодо обговорення 
заходів до Дня боротьби проти 
цукрового діабету

профілактика 
захворюваності на 
цукровий діабет

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Віннік І.В.

Робоча нарада з обговорення 
питань щодо проведення 
районних змагань з шашок, шахів, 
настільного тенісу серед учнів 
загальноосвітніх закладів району

згідно з календарем 
спортивно-масових 
заходів серед навчальних 
закладів Новопсков
ського району на 2019- 
2020 навчальний рік

листопад 
2019 року

Скороход О.О., 
Віннік І.В.

Робоче засідання з медичними 
фахівцями щодо забезпечення 
медичного супроводу районних 
спортивних змагань

Наказ Міністерства 
молоді та спорту 
України, Міністерства 
охорони здоров’я 
України від 27.12.2017 
року №5232/1746

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Віннік І.В.

Проведення круглого столу щодо 
організації профілактичних 
заходів до Дня боротьби проти 
Діабету

запобігання 
захворюваності 
населення району на 
цукровий діабет

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Віннік І.В.

Районні змагання з легкої 
атлетики серед учнів закладів 
загальної середньої освіти І-ІІ ст, 
та серед учнів закладів загальної 
середньої освіти І-ІІІ-ст.

згідно з календарем 
спортивно-масових 
заходів серед навчальних 
закладів
Новопсковського району 
на 2019-2020 навчальний 
рік

листопад 
2019 року

Скороход О.О., 
Віннік І.В.



Районні змагання з шашок, шахів, 
настільного тенісу серед учнів 
закладів загальної середньої 
освіти І-ІІ ст, та серед учнів 
закладів загальної середньої 
освіти І-ІП-ст.

згідно з календарем 
спортивно-масових 
заходів серед навчальних 
закладів Новопсков
ського району на 2019- 
2020 навчальний рік

листопад 
2019 року

Скороход О.О., 
Віннік І.В.

Проведення моніторингу щодо 
сталого проходження 
опалювального періоду на 
об’єктах соціальної сфери району

забезпечення 
безперебійного 
проходження 
опалювального сезону

листопад 
2019 року

Слюсарева С.О., 
Похідняк Т.М., 
Закутько JI.B.

Звіт про виконання зведеного 
бюджету Новопсковського району 
за 9 місяців 2019 року

інформування жителів 
району про використання 
бюджетних коштів

листопад 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Проведення нарад з головами 
сільських селищних рад та 
зацікавленими особами щодо 
здійснення фінансової підтримки 
агропромислового комплексу 
району за державними 
програмами

надання інформації та 
сприяння в організації 
робіт щодо наявних 
державних програм

протягом
місяця

Слюсарєва С.О., 
Бахтин Л.Г.

Нарада щодо доопрацювання 
районної цільової програми 
підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху у Новопсков- 
ському районі на 2020 рік

створення безпечних 
умов на дорогах району

листопад 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Суханова С.П.

Робоча нарада за участі 
балансоутримувачів захисних 
споруд цивільного захисту щодо 
вжиття необхідних заходів для 
завершення технічної 
інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту

з метою збільшення 
відсотку захисту 
населення від 
надзвичайних ситуацій 
природного та 
техногенного характеру

листопад 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Робоча нарада за участі 
керівництва Новопсковського 
МРУЕГГ щодо стану виконання 
запланованих запобіжних заходів 
та робіт на об’єктах і територіях з 
ризиком виникнення надзвичайної 
ситуації на території району

виконання протоколу 
регіональної комісії з 
питань ТЕБ та НС

листопад 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

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

з метою попередження та 
недопущення виникнення 
надзвичайно ситуації на 
території
Новопсковського район

листопад 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.



Робоча нарада щодо проведення 
перевірки системи 
централізованого оповіщення

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

листопад 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

1 1 ! :
Засідання комісії з розгляду 
звернень громадян щодо надання 
субсидій, державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим 
сім’ям та включення до 
державного реєстру пільговиків

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№295від 11.09.2019

щотижня Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання районної 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 
надход
ження 
заяв

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№322 від 01.07.2016

щотижня Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

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 
соціальних 
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

у разі 
потреби 
один раз 
на 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 
№413 від 12.07.2018

по мірі 
надходжен
ня заяв 
протягом 
кварталу

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

Проведення засідань корди- 
наційної ради з питань сім’ї, 
тендерної рівності, демогра
фічного розвитку, запобігання 
домашньому насильству в сім’ї та 
протидії торгівлі людьми

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№642 від 24.09.2018

один раз 
на місяця

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

Проведення засідань комісії з 
питань формування пропозицій

розпорядження голови 
райдержадміністрації №

у разі 
потреби

Слюсарєва С.О.. 
Хомутянська С.І.



стосовно потреби щодо спряму
вання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно- 
ремонтні роботи, придбання житла 
та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 
виховання, наближених до 
сімейних, забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх 
числа

248 від 26.07.2019 один раз 
на місяця

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

листопад 
2019 року

Черняк J1.B.

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

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

у третій
декаді
місяця

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Новопсковській 
райдержадміністрації

виконання законодавства 
України щодо правового 
та соціального захисту 
дітей

по мірі 
надходжен
ня заяв

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при райдержадмі
ністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

протягом
місяця

Черняк JI.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)

листопад 
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

листопад 
2019 року

Скороход О.О., 
Должков С.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно
сті

відділи, управління 
райдержадміністрації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за 
необхід
ністю

заступники голови 
райдержадміністрації 
начальники відділів, 
управлінь
райдержадміністрації


