
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на січень 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 № 40

з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити план роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на січень 2019 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 № в і ї

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на січень 2019 року

Зміст заходу
Обгрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н і страції

щоденно заступники голови, 
керівник апарату 
райдержадмі
ністрації

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

з метою забезпечення 
організованого дозвілля 
школярів, профілактики 
травматизму серед дітей

02-11.
01.2019

Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

03.01.2019
10.01.2019
17.01.2019
24.01.2019
31.01.2019

Скороход О.О.

Відкриття стаціонарної 
тематичної виставки «Подаруй 
собі казку», присвяченої 
новорічним святам на 
Слобожанщині

ознайомлення з традиціями 
святкування зимових свят 
на Слобожанщини та 
Новопсковщині

04.01.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Різдво Христове згідно православного 
календаря

07.01.2019

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержад м і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н істрації

08.01.2019
15.01.2019
22.01.2019
29.01.2019

Слюсарєва С.О.

Нарада керівників закладів 
загальної середньої освіти:
- про посилення контролю за 
заходами з енергозбереження, 
жорсткого дотримання лімітів 
енергоресурсів;
- про проведення заходів з 
профілактики грипу та ГРВІ;
- про підсумки участі школярів у 
11 етапі Всеукраїнських олімпіад з 
базових дисциплін

Закон України «Про 
освіту»

08.01.2019 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А

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

збереження та 
популяризація народних 
традицій

11.01.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Нарада керівників закладів 
дошкільної освіти:

Закон України «Про 
дошкільну освіту»

11.01.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А



- про статистичну звітність за 2018 
рік;
- організація освітнього процесу за 
курсом «Дошкілля»
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 2018/2019 
навчальному році» від 
02.08.2018 № 849

13-31.
01.2019

Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

14.01.2019
21.01.2019
28.01.2019

Латишева Л.А.

Апаратна нарада в 
райдержадм і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н істрації

14.01.2019
21.01.2019
28.01.2019

Латишева Л.А., 
заступники голови 
РДА,
керівники відділів, 
управлінь РДА, 
служб району

Оформлення книжкової виставки 
«Ще довго в пам’яті болітиме 
війна»

до 76-ї річниці визволення 
Новопсковщини від 
нацистських 
окупантів

16.01.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Оформлення книжкової виставки- 
пам’яті «Крути: подвиг і трагедія»

до Дня пам’яті героїв Крут 17.01.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Оформлення книжкової виставки- 
перегляду «Єднання заради 
незалежності»

до Дня Соборності 
України

17.01.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення тематичної екскурсії 
«Рух опору на Новопсковщині» в 
Новопсковському краєзнавчому 
музеї

до 76-ї річниці визволення 
Новопсковщини від 
нацистських 
окупантів

18.01.2019
23.01.2019

Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Організація участі переможців 
районного етапу в обласному 
етапі конкурсу «Учитель року- 
2019»

наказ Міністерства освіти і 
науки України «Про умови 
та порядок проведення 
всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року - 2019» від 
07.06.2018 № 603

21-31.
01.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах головою 
райдержадм і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та за 
окремим графіком

21.01.2019 Латишева Л.А., 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

День Соборності України 
(день Злуки)

згідно указу Президента 
У країни від 13.11.2014№ 
871/2014

22.01.2019

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

22.01.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А



українського народу, його 
значення

Проведення тематичного заходу 
«Соборна мати Україна -  одна на 
всіх, як оберіг»

до Дня Соборності 
України

22.01.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Оформлення книжкової виставки 
«Єднання заради незалежності»

до Дня Соборності 
України

22.01.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Проведення веб - мосту єднання 
«День Соборності, як символ 
єдності» (спільно з URBAN 
бібліотекою Трускавецької МЦБС 
Львівської обл.)

до Дня Соборності 
України

22.01.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Проведення музейних уроків «Від 
історичної злуки до омріяної 
злагоди»

до Дня Соборності 
України

22.01.2019
23.01.2019

Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Проведення в загальноосвітніх 
навчальних закладах 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

23.01.2019 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А

Проведення мітингу «Не погасити 
пам’яті вогонь»

до 76-ї річниці визволення 
Новопсковщини від 
нацистських 
окупантів

23.01.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення інтерактивної гри до 
100-річчя Української революції 
1917-1921 pp.

Указ Президента України 
від 22.01.2016 №17/2016

24.01.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Проведення години вшанування 
пам’яті «Скорботна свічка пам'яті 
святої»

до Міжнародного дня 
пам’яті жертв Голокосту

24.01.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Оформлення книжкової виставки 
«Німа правда історії»

до Міжнародного дня 
пам’яті жертв Голокосту

24.01.2019 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Міжнародний день пам’яті 

жертв Голокосту

Генеральна Асамблея ООН 
01.11.2005 р., 
резолюція А/И.Е8/60/7

27.01.2019

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

29.01.2019

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

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

29.01.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А

Районні змагання серед дівочих 
команд закладів загальної 
середньої освіти «Баскетбольна 
надія-2019»

районна цільова програма з 
розвитку фізичної 
культури та спорту 
Новопсковщини на 2019- 
2022 роки

30.01.2019 Скороход О.О., 
Віннік І.В., 
Кузнецова С. А.



Проведення обговорень 
перспективних Планів розвитку 
територій на 2019-2021 роки

з метою сприяння налагод
женню ефективної взаємо
дії органів виконавчої вла
ди з органами місцевого 
самоврядування

січень
2019
року

Латишева Л.А.. 
Слюсарєва С.О.. 
Скороход О.О.. 
Черняк Л.В.

Проведення наради з питань 
впровадження реформуння 
вторинної медичної допомоги

впровадження медичної 
реформи в районі та 
забезпечення сталого 
функціонування медичної 
установи

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Віннік І.В., 
Нестеренко О. С.

Проведення наради щодо припи
нення діяльності комунального 
закладу «Новопсковске районне 
територіальне медичне об'єдна
ння» шляхом реорганізації у кому
нальне некомерційне підприємст
во «Новопсковске районне тери
торіальне медичне об'єднання»

впровадження медичної 
реформи в районі та 
забезпечення сталого 
функціонування медичної 
установи

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Віннік 1.В., 
Нестеренко С.О.

Проведення наради з питань змін 
у системі реінбурсації лікарських 
засобів в 2019 році

впровадження медичної 
реформи в районі

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Віннік 1.В., 
Нестеренко О. С.. 
Калюжний B.C.

Розроблення та взаємоузгодження 
плану приймання евакуйованого 
населення у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій

Кодекс цивільного захисту 
України

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Андрущенко Ю.Ф.

Проведення етнографічних студій 
«Різдвяно-новорічні свята 
Слобожанщини»; «Народний 
традиційний костюм Новопсков
щини кін. XIX ст. -  поч. XX ст.

ознайомлення з традиціями 
святкування зимових свят 
на Слобожанщині та 
Новопсковщині

січень
2019
року

Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

Проведення робочої наради щодо 
організації перевірок автоматизо
ваної системи централізованого 
оповіщення Новопсковського 
району

з метою своєчасного 
оповіщення населення про 
загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій

січень
2019

року
Слюсарєва С.О., 
Андрущенко Ю.Ф.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

січень
2019
року

Латишева Л.А., 
Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О., 
Гапотченко Л.М.

Підготовка звіту про виконання 
зведеного бюджету Новопсков
ського району за 2018 рік

інформування жителів 
району про використання 
бюджетних коштів з метою 
недопущення не ефектив
ного використання коштів

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Кісель О.В.

Проведення експертизи сільських 
та селищних бюджетів на 2019 
рік, підготовка рішення районної 
ради «Про районний бюджет на 
2019 рік» на експертизу до 
Департаменту фінансів ЛОВЦА

недопущення порушення 
бюджетного законодавства 
при плануванні бюджету

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Кісель О.В.

Проведення конкурсу з переве
зення пасажирів на приміських 
автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за 
межі Новопсковського району

впорядкування 
автотранспортного 
обслуговування населення 
району

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Похідняк Т.М.



Проведення робочої наради з 
проходження опалювального 
сезону 2018-2019 років

забезпечення сталого 
проходження 
опалювального періоду

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Похідняк Т.М

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
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка 11.В.

Проведення робочої наради щодо 
надання методичної та роз’ясню
вальної роботи по написанню 
грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Сковородка Н.В.

Проведення наради з фахівцями 
господарств за підсумками роботи 
в галузі тваринництва за 2018 рік

підбиття підсумків та 
аналіз роботи в галузі 
тваринництва за 2018 рік

січень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Риб'янець О.С.

Проведення засідання ініціативної 
групи з підготовки установчих 
зборів з формування нового 
складу Громадської ради при 
Новопсковській райдерж
адміністрації

постанова КМУ від 
3.10.2010 № 996 «Про 
забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та реалізації 
державної політики»

січень
2019
року

Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.
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Засідання комісії з розгляду 
звернень громадян щодо надання 
субсидій, державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим 
сім’ям та включення до 
державного реєстру пільговиків

розгляд заяв громадян 
щодо надання допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 
та субсидій населенню

по мірі 
надходжен

ня заяв

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

розгляд заяв громадян 
щодо видачі посвідчень 
особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

по мірі 
надходжен

ня заяв

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

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

розпорядження голови 
рай держад м і н і страції 
№ 322 від 01.07.2016

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

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 160 від 15.03.2017

щотижня Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання міжвідомчої робочої 
групи з питань реалізації заходів 
щодо легалізації найманої праці на 
території району

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 516 від 24.11.2009

по мірі 
надходжен

ня заяв

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання робочої групи з питань 
забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 35 від 26.01.2017

січень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.



оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині виплати 
мінімальної заробітної плати
Проведення засідань 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

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

січень
2019
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

Латишева Л.А., 
Андрущенко Ю.Ф.

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Новопсковській 
райдержадм і н істрації

виконання законодавства 
України щодо правового та 
соціального захисту дітей

по мірі 
надходжен 

ня заяв

Латишева Л.А., 
Колесник С.І.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при 
райдержадм і ністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

Засідання комісії з питань 
розпорядження землями державної 
власності

розподіл земельних 
ділянок між власниками 
земельних часток

січень
2019
року

Слюсарєва С.О.. 
Риб'янець О.С.

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)

січень
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

січень
2019
року

Скороход О.О., 
Должков С.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
рай держад м і н і стра ц ії

по мірі 
необхідно

сті

відділи, управління 
райдержадмініст
рації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н істрації

відповідно 
до планів 

та за 
необхідні

стю

заступники голови 
райдержадмініст
рації, начальники 
відділів, управлінь 
райдержадмініст
рації


