
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

смт Новопсков № 31

Г олова Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

2Р/9к №І У

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на березень 2019 року

Зміст заходу
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержад м і н і страції

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

щоденно заступники голови 
керівник апарату 
райдержадмі
ністрації

Організація книжкової виставки 
«Стежками творчості генія»

до 205 -річчя від дня
народження
Т.Г. Шевченка

01-10.
03.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Участь у культурно-мистецькій 
Інтернет-акції «Колись, у 
дитинстві»

до 205-ї річниці від дня
народження
Т. Г. Шевченка

01 -27. 
03.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників району

згідно з планом-графіком 
ЛОІППО, з метою 
підвищення фахового рівня 
педагогічних працівників

01-31.
03.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення інформаційно- 
роз'яснювальної роботи серед 
випускників, населення щодо 
реєстрації та участі у ЗНО

згідно з нормативними 
документами МОН, 
УЦОЯО, ДРЦОЯО

01-25.
03.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Апаратна нарада в 
райдержад м і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

04.03.2019
11.03.2019
18.03.2019
25.03.2019

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

Прийом громадян головою 
рай держад м і н і страції

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

04.03.2019
11.03.2019
18.03.2019
25.03.2019

Латишева Л.А.

Виїзний прийом громадян
в сільських та селищних
радах головою райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та за 
окремим графіком

04.03.2019
18.03.2019

Латишева Л.А., 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

Інструктаж педпрацівників, 
залучених на проведення пробного 
ЗНО, на базі Новопсковського ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів

згідно з нормативними 
документами МОН, 
УЦОЯО, ДРЦОЯО

04.03.2019 Скороход О.О.. 
Кузнецова С.А.

Проведення пісенного веб-мобу 
«Червона рута Володимира 
Івасюка»

до 70-річчя з дня 
народження Володимира 
Івасюка

04.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення тематичного заходу 
творчої студії «В душі моїй поезія 
лунає», зустріч з письменницею зі

ознайомлення з творчістю 
письменниці та 
популяризація рідної мови

04.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Львова, лауреатом національної 
премії «Коронація слова»
В. Амеліною
Організація у закладах загальної 
середньої освіти району заходів з 
нагоди відзначення дня народження 
Тараса Шевченка

з метою залучення дітей до 
творчої спадщини Кобзаря, 
виховання почуття любові 
до рідної землі, до рідного 
краю

04-07.
03.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н істрації

05.03.2019
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019

Слюсарєва С.О.

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

07.03.2019
14.03.2019
21.03.2019
28.03.2019

Скороход О.О.

Проведення поетичного веб- 
марафону «Слухайте голос 
безсмертний Тараса»

до 205 -річчя від дня
народження
Т.Г. Шевченка

07.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Літературні читання «Єднаймо душі 
словом Кобзаря»

до 205 -річчя від дня
народження
Т.Г. Шевченка

07.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Святковий концерт до Міжнарод
ного дня прав жінок і миру «Vivat» 
прекрасній половині»

до Дня прав жінок і миру 08.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Міжнародний жіночий день
Резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН 
№ А/ИЕ8/32/142, 
від 16.12.1977

08.03.2019

День народження Тараса 
Шевченка

09.03.2019

День землевпорядника України
Указ Президента 
№ 1556/99 від 11.12.1999

09.03.2019

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

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації та за окремим 
графіком

11.03.2019 Слюсарєва С.О., 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадм і ністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

11.03.2019
25.03.2019

Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М.

День українського добровольця 14.03.2019

Проведення вечора-вшанування 
«Вони для нас виборюють життя...»

до Дня українського 
добровольця

14.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Участь в обласному огляді-конкурсі 
майстрів мистецтв та аматорів 
народної творчості «Луганщина -  
світанок України»

наказ Управління 
культури, національностей 
та релігій Луганської ОДА 
від 21.02.2019 №28-СЄВ

15.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Нарада керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів:
- про підготовку навчальних 
закладів до літнього відпочинку 
дітей;
- про особливості закінчення 2018-

Закон України «Про 
оздоровлення та 
відпочинок дітей» 
Закон України «Про

15.03.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.



2019 навчального року та 
проведення ДПА у загальноосвітніх 
навчальних закладах;
- про проведення профілактичних 
медичних оглядів школярів

загальну середню освіту»

Організація проведення пробного 
ЗНО-2019 на базі Новопсковського 
ЗЗСО І-Ш ступенів:
- з української мови та літератури;
- з історії України, математики, 
біології, географії, фізики, хімії, 
англійської мови

згідно з нормативними 
документами МОН, 
УЦОЯО, ДРЦОЯО 16.03.2019

23.03.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Організація та проведення у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах Тижня правових знань

положення про проведення 
Тижня правових знань

18-22.
03.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Організація книжково- 
ілюстративної виставки «Гетьман 
Мазепа та його доба»

до 380-річчя з дня 
народження 
І. Мазепи

19.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення віртуальної виставки 
«Іван Мазепа -  людина, політик, 
легенда»

до 380-річчя з дня 
народження 
І. Мазепи

20.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація книжкової виставки- 
події «Соборність України -  від 
ідей до життя»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

21.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Відкриття стаціонарної виставки 
«Чарівна справа лялькаря»

до Міжнародного дня 
лялькаря

21.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

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

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації та за окремим 
графіком

25.03.2019 Скороход О.О., 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

День Національної гвардії 
України

Указ Президента України 
№ 148/2015 від 18.03.2015

26.03.2019

Проведення патріотичної години 
«За Україну, за її волю, за честь, за 
славу, за народ»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

26.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення районного етапу 
конкурсу дитячого читання 
«Кращий читач Новопсковщини- 
2019»

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

27.03.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення наради з керівниками та 
зоотехніками сільгосппід-приємств 

району про хід зимівлі худоби в 
агроформуваннях району

аналіз проведення зимівлі 
худоби в сільгосп

підприємствах району

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Риб’янець С.О.

Проведення наради з керівниками 
та агрономами господарств про 
готовність та особливість 
проведення весняно - польових 
робіт у 2019 році

виявлення стану готовності 
господарств до проведення 

весняно-польових робіт

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Риб’янець С.О.

Нарада щодо підготовки проектів до 
конкурсного відбору інвестиційних 
програм та проектів регіонального 
розвитку, що можуть реалізову
ватися за рахунок коштів ДФРР у 
2020 році

постанова Кабінету 
Міністрів України від 
18.03.2015 № 196 «Деякі 
питання державного фонду 
регіонального розвитку»

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.



Проведення засідання робочої 
групи з питань перевірки суб’єктів 
господарювання на предмет 
виготовлення, придбання, 
зберігання або реалізації 
фальсифікованих алкогольних 
напоїв у Новопсковському районі

Закон України «Про 
державне регулювання 
виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових 
виробів»

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Відстеження результативності 
регуляторних актів, прийнятих 
Новопсковською районною радою

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 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

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

Закон України «Про ціни і 
ціноутворення»

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення роботи по виявленню 
батьків або осіб, які їх замінюють, 
які ухиляються від виконання 
батьківських обов'язків та 
профілактична робота з батьками 
цієї категорії

профілактика та недопу
щення бездоглядності 
серед неповнолітніх, 
насилля в сім'ї

протягом
місяця

Колесник С.І., 
Соболева І.О.

Проведення роботи з сільськими та 
селищними радами щодо здійснення 
контролю за сім’ями, які опинились 
в СЖО.

виконання законодавства 
України щодо захисту 
дітей, які опинились в 
СЖО

протягом
місяця

Скороход О.О., 
Колесник С.І., 
Соболева І.О.

Проведення роботи щодо перевірки 
умов мешкання усиновлених дітей, 
дітей, які перебувають під опікою, в 
прийомних сім’ях

контроль за дотриманням 
прав, свобод та законних 
інтересів дітей

згідно
графіку

Скороход О.О., 
Колесник С.І., 
Петрушова Н.Ю.

Робоча нарада з проходження 
опалювального сезону 2018-2019 
років

забезпечення сталого 
проходження 
опалювального періоду

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Прийом громадян та юридичних 
осіб з надання консультацій у сфері 
містобудування, архітектури, 
житлово-комунального 
господарства та будівництва

план роботи відділу 
містобудування, 
архітектури, житлово- 
комунального господарства 
та будівництва 
райдержадміністрації

протягом
місяця

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Підготовка та видача замовникам 
будівельних паспортів на забудову 
індивідуальних житлових будинків 
на території району

виконання вимог Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»

по мірі 
надход
ження заяв

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Підготовка та видача замовникам 
містобудівних умов і обмежень на 
будівництво об’єктів соціальної 
сфери

виконання вимог Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»

по мірі 
надход
ження заяв

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.



Нарада щодо готовності органів 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, 
районних служб і організації до 
пропуску льодоходу, повені та 
паводку в 2019 році на території 
Новопсковського району.

Кодекс цивільного захисту 
України

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо вжиття заходів по 
недопущенню травмування і 
загибелі громадян на водних 
об’єктах Новопсковського району

Наказ МНС України від 
03.12.2001 № 272 «Про 
затвердження Правил 
охорони життя людей на 
водних об’єктах України»

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо здійснення комплексу 
заходів із запобігання виникненню 
пожеж у лісах,
сільськогосподарських угіддях 
протягом пожежонебезпечного 
періоду

Кодекс цивільного захисту 
України

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.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

березень
2019

року
Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж- 
адміністрації

березень
2019
року

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

Проведення семінару з головними 
бухгалтерами сільських рад та 
Білолуцької селищної ради по 
підсумкам складання зведеного 
бюджету на 2019 рік, зведеної 
річної планової мережі, штатах і 
контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих бюджетів 
Новопсковського району за 2019рїк.

недопущення порушення 
бюджетного законодавства 
при плануванні бюджету

березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Проведення засідання Громадської 
ради при Новопсковській 
рай д ержад м і н і страції

постанова КМУ від 
03.11.2010 № 996 «Про 
забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та реалізації 
державної політики»

березень
2019
року

Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.

Проведення робочої наради з 
обговорення річного плану 
спортивно-масових заходів 
Новопсковської місцевої організації 
Всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Колос»

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

березень
2019
року

Скороход О.О., 
Віннік 1.В.

Проведення робочої наради 
з керівниками аптечних та 
медичних закладів щодо змін в 
адмініструванні програми 
«Доступні ліки».

забезпечення безперебійної 
реалізації Урядової 
програми «Доступні ліки»

березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік 1.В.



Проведення робочої наради з 
обговорення питання впровадження 
телемедицини в сільських 
лікарських амбулаторіях загальної 
практики сімейної медицини

надання якісної медичної 
допомоги відповідно до 
міжнародних стандартів

березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік 1.В.

Проведення робочої наради з 
обговорення питання вартості 
надання медичних послуг для 
населення лікувальними закладами 
району

забезпечення сталої роботи 
функціонування медичної 
установи, надання високо 
професіональної медичної 
допомоги

березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

Проведення робочої з питання 
епідемічної ситуації в районі та 
стану імунізації населення

забезпечення сталої роботи 
функціонування медичної 
установи, надання високо 
професіональної медичної 
допомоги

березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік 1.В.

Проведення робочої наради з 
обговорення питань впровадження 
готовності закладів охорони 
здоров’я району до впровадження 
електронного документообігу

забезпечення сталої роботи 
функціонування медичної 
установи, надання високо 
професіональної медичної 
допомоги

березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

Вибори Президента України Закон України
«Про вибори Президента
України»

31.03.2019

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

щотижня Скороход О.О., 
Хомутянська С.1.

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.1.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 35 від 26.01.2017

березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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

березень
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., 
Похідняк Т.М.

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Новопсковській 
райдержадміністрації

виконання законодавства 
України щодо правового та 
соціального захисту дітей

по мірі 
надходжен 

ня заяв

Латишева Л.А. .̂ 
Колесник С.1.

Засідання постійно діючої комісії з 
питань розгляду звернень громадян 
при райдержадміністрації

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)

березень
2019
року

Скороход О.О., 
Должков Є.І.

Надання методичної, консульта- 
тивно-практичної допомоги 
працівникам служб діловодства та 
архівних підрозділів установ

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2019 рік

березень
2019
року

Скороход О.О., 
Должков Є.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно

сті

відділи, 
управління 
райдержадм і н іст- 
рації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 

та за 
необхідні

стю

заступники голові 
райдержадм і н іст- 
рації, начальники 
відділів, управліні 
райдержадм і н іст- 
рації


