
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на лютий 2020 року

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
регламенту роботи Новонсковської 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 робота Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області на лютий 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

Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

ПЛАН
роботи Новопсковеької районної державшої адміністрації 

Луганської області на лютий 2020 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 
керівник апарату 
райдержадмі
ністрації

Організація участі учнів району в III 
етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів:
- з інформатики;трудового 
навчання;
- з інформаційних технологій; 
фізики

з метою виявлення 
обдарованої й талановитої 
молоді

01.02.2020

08.02.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

03.02.2020
10.02.2020 
17.02.2020. 
24.02.2020

Голова, перший 
заступник та 
заступник голови 
рай держадмін істр; 
ції, керівники 
відділів, управліні 
райдерж
адміністрації, 
служб району (за 
згодою)

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
головою райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

03.02.2020
17.02.2020

Голова РДА

Організація підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників району

згідно з планом-графіком 
ЛОІППО, з метою 
підвищення кваліфікації, 
успішного проходження 
атестації

03-29. . 
02.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Інформаційно-методичне 
забезпечення закладів загальної 
середньої освіти району 
матеріалами УЦОЯО, ДРЦОЯО 
щодо підготовки до ЗНО-2020

згідно з матеріалами МОН 
України, УЦОЯО, 
ДРЦОЯО

03-29.
02.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Відео звіт роботи бібліотеки за 
2019 рік перед громадою

покращення іміджу 
бібліотеки, залучення 
жителів громади до 
обговорення діяльності 
бібліотеки

04.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День безпечного Інтернету 
«Принади і небезпеки всесвітньої

поширення знань щодо 
безпечного користування

04.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В,



павутини» Інтернетом

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

04.02.2020
11.02.2020 
18.02.2020. 
25.02.2020

Слюсарєва С.О.

Проведення в закладах культури 
району тематичних заходів до 100 
річчя подій Української революції 
1917-1921 років

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

05-18.
02.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Заняття школи клубної 
майстерності для працівників 
сільських клубних закладів «Пошук. 
Творчість. Перспективи»

Закон України «Про 
професійний розвиток 
працівників»

05.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

06.02.2020
13.02.2020
20.02.2020 
27.02.2020

Скороход О.О.

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

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

10.02.2020 Слюсарєва С.О.

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

10.02.2020
24.02.2020

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

Нарада директорів підпорядкованих 
закладів культури району

Закон України «Про 
професійний розвиток 
працівників»

11.02.2020

25.02.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення в закладах культури 
району тематичних заходів до Дня 
вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав

до Дня вшанування 
учасників бойових дій на 
території інших держав

13-14.
02.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

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

аналіз здійснення 
розрахунків за оренду 
земельних паїв у 2019 році 14.02.2019

Слюсарєва С.О., 
Бахтин Л.Г.

Мітинг «Ті спогади -  то вічний 
серця біль»

до Дня вшанування 
учасників бойових дій на 
території інших держав

14.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Святково-розважальний захід до 
Дня закоханих

до Дня закоханих 14.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти заходів до Дня 
вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав, Дня 
пам ’ яті воїнів-інтернаціоналістів

з метою патріотичного 
виховання молоді

14.02.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День вшанування учасників 
бойових дій на території інших 
держав

Указ Президента України 
№ 180/2004 від 11 лютого 
2004 року

15.02.2020

Проведення в закладах культури 
району тематичних заходів до 
Міжнародного дня рідної мови

до Міжнародного дня 
рідної мови

19-20.
02.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Проведення в закладах культури 
району тематичних заходів до Дня 
вшанування подвигу учасників 
Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні

до /Дня вшанування подвигу 
учасників Революції гідності 
та увічнення пам’яті Героїв
Небесної Сотні

19-20.
02.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Тематичний захід «їм у віках 
судилося безсмертя»

до Дня вшанування подвигу 
учасників Революції гідності 
та увічнення пам’яті Героїв 
Небесної Сотні

20.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День Героїв Небесної Сотні Указ Президента України
№ 69/2015 від 11.02.2015

20.02.2020

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти заходів до Дня 
Героїв Небесної Сотні

з метою вшанування 
пам’яті загиблих за єдність 
і соборність України

20.02.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення наради щодо зведеного 
плану розвитку агропромислового 
комплексу Новопсковського району 
на 2020 рік

Аналіз основних 
показників розвитку 
агрої іромисл ового 
комплексу району

20.02.2020

Слюсарєва С.О.. 
Бахтин Л.Г.

Нарада керівників закладів 
загальної середньої освіти:
- про здійснення заходів з 
енергозбереження, дотримання 
лімітів на енергоносії;
- про оформлення фінансових 
документів;
- про ЗНО

з метою забезпечення 
якісної управлінської 
діяльності керівників шкіл

21.02.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С. А.

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти заходів до 
Міжнародного дня рідної мови

з метою прищеплення 
любові до рідної мови

21.02.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Міжнародний день рідної мови у  1999 році на 30-й сесії 
Генеральної конференції 
Організації Об ’єднаних 
Націй з питань освіти, 
науки і культури 
прийнято рішення щодо 
заснування Міжнародного 
дня рідної мови

21.02.2020

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

24.02.2020 Скороход О.О.

Публічний звіт керівника органу 
виконавчої влади

відповідно до частини 
третьої етапі 45 Закону 
України від 10 грудня 2015 
року № 889-УІІІ «Про 
державну службу»

25.02.2020 Слюсарєва С.О., 
Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М.

Інформаційний дайжест «Герб 
України -  символ віри й надії»

до Дня затвердження 
першого офіційного 
Державного Герба України

25.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Тренінг «Міні-платформа власного 
прибутку «Як написати бізнес- 
план»

проект «Знайди себе в 
Новопсковській громаді: 
від хобі до власної справи»

27.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення наради з керівниками 
та головними агрономамч 
сільгосппідприємств щодо 
підготовки посівного матеріалу до

виявлення стану 
заб 'зпечення посівним 
матеріалом, мінеральними 
добривами, засобами

27.02.2020

Слюсарєва С.О., 
Бахтин Л.Г.



весняно - польових робіт 2020 року захисту рослин у 
господарствах району

Семінар «Професіоналізм плюс 
традиції в діяльності бібліотек»

підвищення кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

28.02.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Презентація пересувної банерної 
виставки «Славетні епохи України» 
в закладах освіти Новопсковського 
району

ознайомлення та 
популяризація історії 
України

лютий
2020
року

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Скороход О.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

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В. С.

Робоча нарада за участі керівників 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту щодо готовності до 
пропуску льодоходу у 2020 році

з метою недопущення 
виникнення надзвичайної 
ситуації та реагування на 
них у разі виникнення

лютий
2020
року

Слюсарєва С. О., 
Капіч В. С.

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»

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення наради з керівниками 
підприємств, установ району та 
органами місцевого самоврядування 
щодо пріоритетних напрямків 
розвитку району та підготовки 
інвестиційних програм і проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення наради з керівниками 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації щодо 
підготовки звіту виконання 
Програми економічного і 
соціального розвитку 
Новопсковського району за 2019 рік

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

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

Робоче засідання з обговорення 
питання «Про розвиток донорства 
крові та її компонентів у 
Новопсковському районі»

на виконання 
розпорядження голови 
райдержадміністрації від 
18 листопада 2014 року № 
353 «Про стан розвитку 
донорства крові та її 
компонентів у 
Новопсковському районі»

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

Засідання Координаційної ради з 
питань протидії туберкульозу, ВІЛ-

з метою недопущення 
епідемії серед жителів

лютий
2020

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.



інфекції/СНІДу та боротьби з 
наркоманією на 2020 рік

району року

Робоча нарада з проходження 
опалювального сезону

забезпечення сталого 
проходження 
опалювального періоду

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Підписання договорів з перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування, що не 
виходять за межі території 
Новопсковського району

забезпечення перевезення 
пасажирів на приміських 
автобусних маршрутах

лютий
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М

Звіт управління фінансів 
Новопсковської райдерж
адміністрації про виконання 
зведеного бюджету 
Новопсковського району за 2019 рік

інформування жителів 
району про використання 
бюджетних коштів

лютий
2020

року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Організація і проведення 
профілактичних рейдів в сім’ї, які 
опинились в складних життєвих 
обставинах

виконання розпорядження 
голови обласної державної 
адміністрації - керівника 
обласної військово- 
цивільної адміністрації від 
12.12.2018 № 1003

лютий
2020
року

Скороход О.О., 
Колесник C.І., 
Соболева І.О.

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

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 
рай держадм ін істрації 
№ 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 
№ і 12 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.

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

лютий
2020
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

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 C.Q., 
Колесник С.І.

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

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)

лютий
2020
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

лютий
2020
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
райдержадміністр
ції

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за 
необхід
ністю

заступники голові 
райдержадміністр 
ції, начальники 
відділів, управліні 
райдержадміністр 
ції


