
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков № C&f

Про план роботи районної 
державної адміністрації 
на І квартал 2021 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
ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити план роботи Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області на І квартал 2021 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
ЗО

План роботи 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 

_________________ на І квартал 2021 року_____________________
№ 
з/п

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу

Термін 
виконання

Відповідальні 
виконавці

І. Засідання колегії райдержадміністрації
СІЧЕНЬ

1. Про підсумки роботи районної державної 
адміністрації із зверненнями громадян за 
2020 рік

Закон України «Про звернення громадян», Указ 
Президента від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування»

січень
2021 року

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання районної програми 

підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та покращення умов 
життєзабезпечення сільського населення 
«Власний дім» на 2017-2022, затвердженої 
рішенням сесії районної ради від 03.03.2017 р. 
№ 14/6

Контроль січень 2021 
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

2. 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 та районної державних 
адміністрацій у 2020 році»

Контроль січень 2021 
року

Слюсарєва С.О., 
Черняк Л.В., 
Вагина В.Є.

ЛЮТИЙ
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1. Звіт про виконання зведеного бюджету 

Новопсковського району за 2020 рік
Інформування жителів району про використання 
бюджетних коштів

лютий
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Скороход Н.М..

2. Інформація про стан виконання про стан 
виконання Комплексної районної програми 
соціального захисту населення Новопсковського 
району на 2016-2020 роки за 2020 рік

Звітування про виконання Програми та обговорення лютий
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації № 406 від 19.10.2020 р. 
“Про проведення профілактичної роботи в 
районі з питань попередження дитячої 
злочинності і бездоглядності на 2020-2021 роки”

контроль лютий
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

БЕРЕЗЕНЬ
1 Інформація про стан виконання Програми 

зайнятості населення Новопсковського району 
на період до 2020 року за 2020 рік

Звітування про виконання Програми та обговорення березень
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації № 105 від 27.03.2013 р. 
«Про реалізацію Національної стратегії 
профілактики соціального сирітства на період до 
2020 року та захисту прав дітей у 
Новопсковському районі»

Контроль березень
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

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

1. Працівникам служб діловодства та архівних 
підрозділів установ

Згідно з планом роботи архівного від ділу на 
2021 рік

постійно 
протягом 1 
кварталу 

2021 року

Должков Є.І., 
Андрущенко Т.Л.

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

У разі звернення за потреби 
протягом 1 
кварталу 

2021 року

Черняк Л.В., 
Новіков Д.В.

3. Суб’єктам звернення щодо отримання 
адміністративних послуг

Закон України «Про адміністративні послуги», 
Закон України «Про державну реєстрацію речових

постійно 
протягом 1

Маслич P.O.
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прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань»

кварталу
2021 року

Семінари, навчання
Для представників органів місцевого самоврядування з питань:

1. - змін в законодавстві щодо призначення 
державних соціальних допомог

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

січень
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

2. -запровадження нових моделей діяльності 
закладів культури, зокрема як
поліфункціональних центрів культурних 
послуг та креативних хабів

Указ Президента України №329/2020 від 18.08.2020 
«Про заходи щодо підтримки сфери культури, 
охорони культурної спадщини, розвитку креативних 
індустрій та туризму»

лютий
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

3. - Закон України «Про соціальні послуги» 3 метою інформування та забезпечення надання 
соціальних послуг

лютий
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

4. -щодо Стратегії популяризації української 
мови до 2030 року “Сильна мова - успішна 
держава”

Розпорядження КМУ від 17 липня 2019 р. № 596- 
Р

березень
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

5. про надання дітям статусу дитини, 
постраждалої внаслідок воєнних дій та 
збройного конфлікту

Контроль за виконанням законодавства України 
щодо захисту прав дітей, які постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройного конфлікту

березень
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

Для юридичних осіб:

1. - з підвищення кваліфікації працівників служб 
діловодства, архівних підрозділів та членів 
експертних комісій юридичних осіб

Згідно з планом роботи архівного відділу на 
2021 рік

лютий
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Должков С.І.

III. Наради
3 керівниками навчальних закладів району з питань:

1. - про попередження та подолання насильства 
щодо дітей

Закон України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»

лютий 2021 
року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

2. - про проведення профілактичної роботи 3 
дітьми, які опинились в складних життєвих 
обставинах, дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування

Виконання законодавства України щодо захисту 
прав дітей

березень 2021 
року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.
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3 головами сільських, селищних рад та секретарями рад

1. - положення про порядок призначення 
житлових субсидій;
- порядок призначення і виплати державної 
допомоги сім’ям з дітьми;
- порядок призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Постанова КМУ від 21.10.1995р. №848 (в редакції 
постанови КМУ від 14.08.2019р. № 807) 
ПостановаКМУ від 27.12.2001р. №1751

Постанова КМУ від 24.02.2003р, №250 зі змінами

січень
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

2. - про забезпечення населення соціальними 
послугами (інформування у сфері діючого 
законодавства)

Закон України «Про соціальні послуги» лютий 2021 
року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Робочі наради
1. Нарада щодо ходу виконання «Районної 

програми підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі та покращення 
умов життєзабезпечення сільського населення 
«Власний дім» на 2017-2022 роки» за 2020 рік

Створення сприятливих умов для будівництва чи 
реконструкції індивідуальних житлових будинків 
та покращення умов життєзабезпечення сільського 
населення.

січень
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

2. Робоча нарада за участі начальника СЛД № 8 
Новопсков РТЦ № 341 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

січень, 
лютий, 

березень 
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Каліч В.С.

3. Робоча нарада з питання: Креативні індустрії - 
інструмент надання рівного доступу до 
культури, заохочення розмаїття форм творчого 
самовираження, генерації високої доданої 
вартості креативного продукту

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо державної 
підтримки сфери культури, креативних індустрій, 
туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з 
дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19»

січень
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

4. Робоча нарада з питань підготовки 
інформаційно - аналітичних матеріалів щодо 
повторних виборів депутатів Білолуцької 
селищної ради 21 січня 2021 року

Виборчий кодекс України, Закон України «Про 
Державний реєстр виборців»

січень
2021 року

Черняк Л.В., 
Новіков Д.О., 
Сергієнко Л.О.

5. Нарада щодо цінової ситуації, яка склалась на 
споживчому ринку

Закон України «Про ціни і ціноутворення» січень
2021 року

Слюсарєва С.О.
Сковородка Н.В.

6. Проведення нарад та тренінгів щодо залучення 
інвестицій та покращення інвестиційного 
клімату району з представниками

Закон України «Про інвестиційну діяльність» січень
2021 року

Слюсарєва С.О.
Сковородка Н.В.



5
сільгосппідприємств, бізнесу та соціальної 
сфери

7. Робоча нарада щодо готовності органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, районних служб і організацій 
щодо підготовки до пропуску льодоходу, 
повені та паводку в 2021 році

Відповідно до Закону України «Про захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру»

лютий
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Каліч В.С.

8.

Нарада щодо актуальних державних програмам 
фінансової підтримки агропромислового 
комплексу

ПКМУ від 07.02.2018 №107 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для підтримки тваринництва, 
зберігання та переробки сільськогосподарської 

продукції, аквакультури (рибництва)» , ПКМУ від 
01.03.2017 № 130 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для часткової компенсації вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва»

лютий
2021 року

Слюсарєва С.О.
Сковородка Н.В.

9. Відстеження результативності регуляторних 
актів

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»

березень
2021 року

Слюсарєва С.О.
Сковородка Н.В.

Засідання комісій
1. Засідання районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій

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

січень, 
лютий, 
березень 
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

2. Засідання оперативного штабу щодо 
запобігання поширення на території 
Новопсковського району гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2

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

січень, 
лютий, 
березень 
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

3. 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

січень, 
лютий, 
березень 
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.
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4. 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 
надходження 
заяв протягом 
кварталу

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

5. Засідання тимчасової комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 
інших соціальних виплат

Розпорядження голови райдержадміністрації № 894 
від 21.12.2018

при наявності 
заборгованості 
із заробітної 
плати 
(грошового 
забезпечення), 
пенсій, 
стипендій та 
інших 
соціальних 
виплат

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

6. 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

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

один раз на 
квартал

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

8. Засідання координаційної ради з питань сім’ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання та протидії домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми

Розпорядження голови райдержадміністрації № 72 
від 20.02.2020

один раз на 
квартал

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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

Розпорядження голови райдержадміністрації № 322 
від 01.07.2016

січень, 
лютий, 
березень 
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.
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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
надходження 
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
надходження 
заяв

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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

січень, 
лютий, 
березень 
2021 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 
надходження 
повідомлень

Слюсарєва С.О., 
Черняк Л.В.

14. Проведення експертних комісій архівного 
відділу райдержадміністрації

На підставі плану роботи ЕК архівного відділу на 
2020 рік

січень, 
лютий, 
березень 
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Должков С.І.

15. Проведення засідання архітектурно - 
містобудівної ради

Забезпечення професійного колегіального розгляду і 
обговорення проектної і містобудівної документації

по мірі 
надходження 
документації

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

IV. Апаратні наради в райдержадміністрації

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

Закон України «Про звернення громадян», Указ 
Президента від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування»

січень, 
лютий.

березень
2021 року

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

2. Про діяльність центру надання 
адміністративних послуг при Новопсковській 
районній державній адміністрації Луганської 
області за 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

лютий
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Маслич P.O.
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юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань»

3. Щодо обговорення питань для розгляду на 
засіданнях колегій райдержадміністрації

Регламент роботи райдержадміністрації січень, 
лютий, 

березень 
2021 року

Слюсарєва С.О., 
Черняк Л.В., 
Гапотченко 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 
райдержадміністрац 
ії

2. Апаратні наради з керівниками структурних 
підрозділів 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 
таза 

необхідністю

Голова РДА, 
заступник голови, 
керівник апарату 
РДА

4. Виїзні прийоми громадян головою 
райдержадміністрації в населених пунктах 
району

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації за окремим 
графіком

Г олова РДА, 
керівник апарату 
РДА, 
головний спеціаліст 
з документообігу та 
звернень громадян

5. Навчання селищних голів, секретарів рад Згідно графіку роботи райдержадміністрації третя п’ятниця 
кожного 
місяця

Г олова РДА, 
керівник апарату 
РДА

6. Навчання державних службовців апарату та 
структурних підрозділів райдержадміністрації

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації другий, 
четвертий 
понеділок 
кожного 
місяця

Г олова РДА, 
керівник апарату
РДА

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

структурних 
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 
структурних 
підрозділів РДА

9. Заходи щодо відзначення державних та 
професійних свят

Відзначення свят І квартал
2021 року

заступник голови 
райдержадміністрац 
ії,
керівники
структурних 
підрозділів РДА

10. Проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах загального 
користування, що не виходять за межі 
території Новопсклвського району 
(внутрішньорайонні маршрути) (Осинове, 
Новобіла, Рогове, Кубань)

Забезпечення якісного перевезення пасажирів січень 2021 
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

И. Заходи з нагоди відзначення Дня Соборності 
України

Згідно з Указом Президента України від 21.01.1999 
№ 42/99 «Про День Соборності України»

22 січня
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови
РДА

12. Заходи з нагоди річниці визволення 
Новопсковщини від нацистських окупантів

Гідне відзначення річниці визволення 
Новопсковщини від нацистських окупантів

січень
2021 року

Г олова РДА, 
заступник голови
РДА

13. Заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті 
героїв Круг

Гідне відзначення Дня пам’яті героїв Круг січень
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови
РДА

14. Підготовка та проведення заходів, присвячених 
Дню вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав

Гідне відзначення Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав

лютий
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови
РДА

15. Підготовка та проведення заходів, присвячених 
подвигу учасників Революції гідності та 
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні

Указ Президента України №69/2015
«Про вшанування подвигу учасників Революції 
гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»

20 лютого 
2021 року

Г олова РДА, 
заступник голови
РДА
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Примітка: основні організаційно-масові заходи за участю керівництва райдержадміністрації відбудуться у разі зняття карантину та за необхідності 
будуть скореговані протягом кварталу.

16. Заходи з відзначення 8 Березня Міжнародний жіночий День 8 Березня 08 березняь 
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови
РДА

17. Заходи з відзначення Дня народження Тараса 
Шевченка

День народження Тараса Шевченка 09 березня 
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови
РДА

18. Заходи з відзначення Дня українського 
добровольця

Постанова Верховної Ради України від 17.01.2017 № 
1822-VIII «Про встановлення Дня українського 
добровольця»

14 березня
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови
РДА

19. Відзначення Дня працівників житлово- 
комунального господарства і побутового 
обслуговування населення

Згідно з Указом Президента України від 15.02.1994 
№ 46/94 «Про День працівників житлово- 
комунального господарства і побутового 
обслуговування населення»

21 березня 
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови
РДА

20. Відзначення Дня Служба безпеки України Згідно з Указом Президента України від 22.03.2001 
№ 193/2001 «Про День Служби безпеки України»

25 березня 
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови
РДА

21. Відзначення Дня Національної гвардії України Згідно з Указом Президента України від 18.03.2015 
№ 148/2015 «Про День Національної гвардії 
України»

26 березня 
2021 року

Голова РДА, 
заступник голови 
РДА

Керівник апарату райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


