
І
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков №

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на січень 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 січень 2020 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
________ Луганської області на січень 2020 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

Етнографічні студії «Різдвяно- 
новорічні свята Слобожанщини»

популяризація сімейної 
педагогіки, історії краю 
та України

02-19.
01.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Акція «Я дарую книгу бібліотеці» оновлення бібліотечного 
фонду

02-31.
01.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення спортивних, 
просвітницьких, культурно- 
масових заходів у закладах 
загальної середньої освіти під час 
зимових канікул

з метою забезпечення 
організованого дозвілля 
школярів, профілактики 
травматизму серед дітей

02-10.
01.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Інформаційно-організаційна 
робота щодо підготовки 
випускників закладів загальної 
середньої освіти району до ЗНО

згідно з нормативними 
документами МОН 
України, УЦОЯО, 
ДРЦОЯО

02-31.
01.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Організація підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників району

типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

02-31.
01.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Година зимової казки «Новорічні 
дива»

відродження, розвиток, 
популяризація народних 
звичаїв та обрядів

03.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація реєстрації 
випускників 11-х класів на пробне 
ЗНО

згідно з нормативними 
документами МОН 
України, УЦОЯО, 
ДРЦОЯО

03-24.
01.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Народознавчі години «Традиції 
святкування різдвяних свят», 
книжкові виставки «Українські 
різдвяні традиції», тематичні 
вечори «В дім колядники зайдуть і 
добробут принесуть»

відродження, розвиток, 
популяризація народних 
звичаїв та обрядів

04-13.
01.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Різдво Христове згідно православного 
календаря

07.01.2020

Педагогічна нарада з 
працівниками Білолуцької ДМШ

планування та організація 
навчального процесу

08.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Виїзне засідання творчого 
об’єднання «Лівша» на базі 
Заайдарівського СБК

підвищення кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

09.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Організація роботи засідань 
методичних об’єднань вчителів - 
предметників

з метою обміну досвідом, 
підвищення фахової 
майстерності 
педагогічних працівників

09.01.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

12.01.2020
20.01.2020
27.01.2020

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

Фольклорно-театралізовані 
гуляння, колядки, щедрівки 
фольклорного гурту «Оксамит»

збереження та 
популяризація народних 
традицій

13.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація участі школярів у III 
етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін

наказ Міністерства освіти 
і науки України «Про 
проведення 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і 
турнірів з навчальних 
предметів у 2019/2020 
навчальному році» від 
06.08.2019 № 1077

13-31.
01.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Організація вивчення рівня 
професійної діяльності педагогіч
них працівників, які атестуються 
атестаційною комісією II рівня 
відділу освіти Новопсковської 
райдержадміністрації

типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

13-31.
01.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

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

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

13.01.2020 Слюсарєва С.О.

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

13.01.2020
27.01.2020

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

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

14.01.2020
21.01.2020 
28.01.2020

Слюсарєва С.О.

Нарада директорів 
підпорядкованих закладів 
культури

підвищення кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

14.01.2020
28.01.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Нарада керівників закладів 
дошкільної освіти:
- про статистичну звітність за 2019 
рік;
- організація освітнього процесу за 
курсом «Дошкілля»

Закон України «Про 
дошкільну освіту»

17.01.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення наради з фахівцями 
господарств за підсумками роботи 
в галузі тваринництва за 2019 рік

підбиття підсумків та 
аналіз роботи в галузі 
тваринництва за 2019 рік

17.01.2020
Слюсарєва С.О., 
Бахтин Л.Г.



Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

20.01.2020 Г олова РДА

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
головою райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

20.01.2020 Голова РДА, 
загальний відділ 
райдержадміністрації

Уроки мужності, тематичні 
екскурсії для учнівської молоді 
«Визволення рідного краю. 1943 
рік»

до 77-ї річниці 
визволення 
Новопсковщини від 
нацистських 
окупантів

21-24.
01.2020

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація участі переможців 
районного етапу в обласному 
етапі конкурсу «Учитель року-
2020»

наказ Міністерства освіти 
і науки України «Про 
проведення
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року - 2020» від 
10.06.2019 № 798

21-31.
01.2020

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Тематичний захід «Від історичної 
злуки до омріяної злагоди»

до Дня Соборності 
України

22.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Книжкова виставка «Соборна 
мати Україна -  одна на всіх, як 
оберіг»

до Дня Соборності 
України

22.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День Соборності України 
(день Злуки)

згідно указу Президента 
України від 13.11.2014 
№871/2014

22.01.2020

Година єдності «Вона - наш 
витвір, наша мрія, соборна, вільна 
Україна»

до Дня Соборності 
України

22.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Тематичний захід «Єдина на землі 
держава, де є свобода чиста та 
свята»

до Дня Соборності 
України

22.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення в закладах освіти 
виховних заходів до Дня 
Соборності України

з метою виховання 
національної свідомості 
учнів, людської гідності, 
поваги та любові до 
Батьківщини; 
формування рис 
громадянина Української 
держави; поглиблення 
знань про історичний 
факт злуки українського 
народу, його значення

22.01.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення в закладах загальної 
середньої освіти уроків Мужності, 
лінійок Пам’яті, зустрічей з 
ветеранами, дітьми війни з нагоди 
визволення Новопсковщини від 
німецько-фашистських 
загарбників

з метою патріотичного 
виховання дітей та молоді

23.01.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Відео перегляд «Друга світова 
війна очима її учасників та 
очевидців»

до 77-ї річниці 
визволення 
Новопсковщини від 
нацистських

23.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



окупантів

Мітинг «Мій рідний край -  
славетна Новопсковщина, земля 
людей нескорених війною»

до 77-ї річниці 
визволення 
Новопсковщини від 
нацистських 
окупантів

23.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація робіт щодо здійснення 
фінансової підтримки 
агропромислового комплексу 
району за державними 
програмами

підсумки отримання 
фінансової підтримки за 
2019 рік по державних 
програмах

23 січня 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Бахтин Л.Г.

Нарада керівників закладів 
загальної середньої освіти:
- про посилення контролю за 
енергозбереженням та дотриман
ням лімітів енергоресурсів;
-про проведення заходів з 
профілактики грипу та ГРВІ;
- про підсумки участі школярів у 
II етапі Всеукраїнських олімпіад 
з базових дисциплін

Закон України «Про 
освіту»

24.01.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Міжнародний день пам’яті 
жертв Голокосту

Г енеральна Асамблея 
ООН 01.11.2005 р„ 
резолюція А/ІІЕ8/60/7

27.01.2020

Віртуальна виставка-пам’ять 
«Свіча Голокосту не згасне»

до Міжнародного дня 
пам’яті жертв Голокосту

27.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День пам’яті Героїв Крут
Указ Президента України 
від 15.01.2007 №15/07

29.01.2020

Година скорботи «Крути- героїчна 
мить на сторінках історії»

до Дня пам’яті героїв 
Крут

29.01.2020 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення в закладах загальної 
середньої освіти виховних заходів 
до Дня пам’яті загиблих героїв під 
Кругами

з метою формування 
почуття патріотизму, 
поваги до історії 
держави, а також 
розвитку інтересу учнів 
до подій минулих років, 
які вплинули на основні 
процеси державотворення 
в Україні

29.01.2020 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

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»

січень
2020
року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

Проведення наради з представ
никами закладів охорони здоров’я 
щодо визначення проектів, які 
потребують залучення коштів

порядок залучення, 
використання та 
моніторингу міжнародної 
технічної допомоги,

січень
2020
року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.



міжнародної технічної допомоги у 
2020 році

затверджений 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
15.02.2002 №153

Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

січень
2020
року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

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

забезпечення 
безперебійного 
проходження 
опалювального сезону

січень
2020
року

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

Проведення конкурсу 3 
перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за 
межі території Новопсковського 
району (внутрішньорайонні 
маршрути)

забезпечення якісного 
перевезення пасажирів

січень
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М., 
Суханова С.П.

Підготовка звіту про виконання 
зведеного бюджету Новопсков
ського району за 2019 рік

відповідно бюджетного 
кодексу України

січень
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Надання методичної допомоги 
господарствам по виконанню 
вимог Закону України «Про 
охорону праці»

доведення інформації та
методичних
рекомендацій з питань
охорони праці до
спеціалістів
сільгосппідприємств
району

січень
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Бахтин Л.Г.

Робоче засідання з обговорення 
плану спортивно-масових заходів 
Новопсковської місцевої 
організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного 
товариства «Колос» на 2020 рік

районна цільова програма 
«Фінансова підтримка та 
утримання громадської 
організації «Новопсков- 
ська місцева організація 
Всеукраїнського 
фізкультурно- 
спортивного товариства 
«Колос» на 2018-2020»

січень
2020
року

Скороход О.О., 
Віннік І.В.

Робоча нарада з питання 
епідемічної ситуації в районі та 
стану імунізації населення

забезпечення сталої 
роботи функціонування 
медичної установи, 
надання професіональної 
медичної допомоги

січень
2020
року

Слюсарєва С.О 
Віннік І.В.

Робоча нарада з аналізу виконан
ня та фінансування районних 
програм в галузі охорони здоров’я

забезпечення сталої 
роботи функціонування 
медичної установи

січень
2020
року

Слюсарєва С.О 
Віннік І.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

січень
2020
року

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

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

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

січень
2020

року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В. С



централізованого оповіщення з 
можливим включенням 
електросирен

Новопсковського району

Робоча нарада за участі керівників 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту щодо вжиття заходів у 
випадку виникнення 
надзвичайних ситуацій на 
території району у зимовий період

з метою оперативного 
реагування на 
надзвичайні ситуації

січень
2020
року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В. С

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації № 
248 від 26.07.2019

у разі 
потреби 
один раз 
на місяця

Слюсарєва С.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

січень
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 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 J1.B., 
Гапотченко Л.М.

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

Закон України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

протягом
місяця

Черняк J1.B., 
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)

січень
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

січень
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 
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


