


. І і І 
: 1 І

ПЛАН
роботи Новопсковської районної держави 

Луганської області на липень 20

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження
олови райдержадміністрації
Л Т . О &  № 3 £ 9

ої адміністрації 
8 року

---Г......."Г '■

і Зміст заходу
Обгрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Аі
ра

іаратна нарада у голови 
Ч дЬ ржадм і н і страц ії

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щоденно заступники голови, 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Пі
ра

)ИІ
йд

юм громадян головою 
ержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

02.07.2018
09.07.2018
16.07.2018
23.07.2018
30.07.2018

Латишева Л.А.

Аі
ра

штатна нарада в 
^держадміністрації

і 1 
| .

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

02.07.2018
09.07.2018
16.07.2018
23.07.2018
30.07.2018

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

Ві
В (
го

іїзний прийом громадян 
ілЬських та селищних радах 
нового райдержадміністрації

1 - І .  і

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

02.07.2018
16.07.2018
30.07.2018

Латишева Л.А.. 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

П
Зі
рг

ри
ст
ІЙ/

йом громадян першим 
упник;ом голови 
[ержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм ін і страц ії

03.07.2018
10.07.2018
17.07.2018
24.07.2018
31.07.2018

Височина В.О.

П
н<
н<
0(

ро
ІВ1
ІВ1
:ін

зсдсння заходів по підготовці 
альних ‘ закладів до нового 
іального року та роботи в 
ньо-зимовий період

Закон України «Про 
освіту»

03-31.
07.2018

Височина В.О.. 
Кузнецова С.А.

0
м
п

рг&нізащя проходж ення  
їдйчних:оглядів педагогічними  
)аі|йвник;ами навчальних закладів
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постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження переліку 
професій, виробництв та 
організацій, працівники 
яких підлягають 
обов'язковим 
профілактичним 
медичним оглядам» від 
23.05.2001 №5 5 9

03-31.
07.2018

Височина В.О.. 
Кузнецова С.А.

П
Г(

ри
'Л(

йом громадян заступником 
ви райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

05.07.2018
12.07.2018
19.07.2018
26.07.2018

Скороход О.О.
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рмлення виставки-перегляду 
гжками становлення 
аїнської держави»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

05.07.2018 Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

У
«<
м
«<

ча
)к
ЗЛІ

Do
м.

:ть фрльклорного гурту 
:амит^> у III Міжнародному 
хдіжнрму фестивалі 
льклорний передзвін» 
Львів)

проект культурних 
обмінів між Луганською 
та Львівською областями

05.07.2018
08.07.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

У
н,
(N

ча 
ipe 

і. I

:гь в обласному фестивалі 
ідної і|Грашки та гри 
С ремінна)

: ■

наказ Управління 
культури.
національностей та 
релігій Луганської ОДА 
від 14.06.2018 № 98-СЄВ

06.07.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Не
ап
ра

1ВЧ
ар
йд

ання державних службовців 
іі_\ та.структурних підрозділів 
гржадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

09.07.2018
23.07.2018

Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М.

0
«'
Р

фс
^Р
ївс

рмлення виставки - події 
зки Української Національної
іЛ Ю Ц ІЇ»

до 100-річчя'подій 
Української революції 
1917-1921 років

11.07.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

п
п
с)
CI

Н
рг

ро
ст
гсг
:л£
DB

1Щ

ведення установчих зборів 
ітутів громадянського 
ільст$а,для обрання нового 
ду Громадської ради при 
^псковській 
;ержадміністрації

постанова КМУ від 
03.11.2010 № 9 9 6  «Про 
забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та реалізації 
державної політики»

17.07.2018 Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.

С
«’

со 
h

>рення віртуальної виставки 
зрія християнства в Україні»

до 1030-річчя Хрещення 
Київської Русі - України

24.07.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

П
«

ро
ст

і с д є н н я  віДео екскурсу 
зрія України. Хрещення»

до 1030-річчя Хрещення 
Київської Русі -України

27.07.2018

27.07.2018

Скороход О.О.. 
Козлова О.В.

п
«']

ро
Сн

ведення відео перегляду 
ізь Володимир»

до 1030-річчя Хрещення 
Київської Русі -України

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Д
У

?Ні

<р>
1 хрещення Київської Русі -  

іїни >,

Указ президента України 
№ 668/2008 від 25 липня 
2008 року

28.07. 2018
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ання колегії; районної 
авноїіадмгністрації

. .

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

липень

липень

Латишева Л.А., 
Височина В.О., 
Скороход О.О., 
Гапотченко Л.М.

ведення засідання районної 
щинаційної ради з питань 
ізації в Новопсковському 
>ні проектів, програм та 
атив Європейського Союзу, 
рамп розвитку Організації 
днаних Націй, інших 
іародіщх організацій

Рішення колегії 
Луганської ОДА від 
27.04.2016 № 7 /4  «Про 
роботу щодо залучення 
інвестицій і міжнародної 
технічної допомоги та 
підготовку проектних 
пропозицій для участі у 
проектах (програмах) 
міжнародних фондів і 
фінансових організацій»

Височина В.О. 
Сковородка Н.В.
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ІЄДСННЯ засідання робочої 
и з питань сприяння розвитку 
>го підприємництва

■і; '

Указ Президента України 
від 22.06.2009 №
466/2009 «Про
стимулювання розвитку
підприємницької
діяльності в умовах
світової фінансової
кризи»

липень Височина В.О. 
Сковородка Н.В.

п
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Н
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м
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30
дп
)га
/В£

К
ве
ігії
эж
IX)

ведення нарад з керівниками 
ритме і в. установ району та 
нами місцевого самовря- 
ння щодо підготовки проектів 
викуреного відбору 
с:тищйних програм та проектів 
знальйого розвитку, що 
уть реалізовуватися за 
нок коштів ДФРР

Постанова Кабінет) 
Міністрів України від 18 
березня 2015 року № 196 
«Деякі питання 
державного фонду 
регіонального розвитку»

липень Височина В.О. 
Сковородка Н.В.

П
Г(
в
п

30
сг
га
вр

$сдення наради з фахівцями 
одарсгв за підсумками роботи 
іузі тваринництва за І 
іччя 2018 року

аналіз стану справ у 
тваринництві за І півріччя 
2018 року

липень Височина В.О., 
Метасьова К.Ю.
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до
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ОС
рс

За
Щ
со
Мс
су
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;п
м>
,ш
ку

из
ЦІ£
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5с

ання штабу щодо підготовки 
»боти житлово-комунального 
иарства. інших об’єктів 
пальної власності району в 
[ьо-зимовий період 2018-2019
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ання комісії з питань 
тчення  державної 
льної допомоги 
забезпеченим сім’ям та 
гдій населенню

забезпечення належної 
підготовки об’єктів ЖКГ 
та соціальної сфери 
район) до роботи в 
зимових умовах

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

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

липень Височина В.О.. 
Похідняк Т.М.

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

Скороход 0.(3.. 
Обрізанова О.В.

по мірі 
надходжен
ня заяв

по мірі 
надходжен
ня заяв

За
ор
ос
Чс
пе
ПС

га
эб
Р^
ре
св

ання районної комісії з
пзації'видачі посвідчень■■ І '
їм, які: постраждали внаслідок 
обильсікої катастрофи та з 
зірки правильності видачі 
дчень :

П ]

ш
со
пе

)0£
та
ІІ£
ре

еденнія засідань комісії з 
!їь призначення (відновлення) 
льних виплат внутрішньо 
лііцеким особам

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 322 від 01.07.2016

щотижня Скороход О.О.. 
Обрізанова О.В.

За
ПС
за
за
ІН

га
3°
зе
т

ання ш м ісії  з питань
■ іі! . глення заборгованості із 

нтної плати (грошового 
печення), пенсій стипендій та 
х соціальних виплат

розпорядження голови 
рай держад м і н істрації 
№ 160 від 15.03.2017

щотижня Скороход О.О.. 
Обрізанова О.В.

За
Ра

г'и
т

,ання спостережної комісії при 
їржаДмінісграції

виконання розпорядження 
голови райдержадмініст-

липень Черняк Л .В .
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рації № 636 від 09.12.2016 
«Про внесення змін до 
складу спостережної 
комісії при 
Новопсковській РДА

Зазц  
ш та і 
без ги:

ання районної комісії з 
ь т ех) ю г е и н о - е к о л о г і ч II ої 

іки та'надзничайних ситуацій

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

у третій
декаді
місяця

Височина В.О.. 
Гриб М.М.

Засідання комісії з питань захисту 
дитини при Новопсковській 
ржадміністрації

пр ав
ратд

виконання законодавства 
України щодо правового 
та соціального захисту 
дітей

ЗаріДання постійно діючої комісії 
з гішіань розгляду звернень 
гррмйдян при райдержадмі- 
ні< :т£ ації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

За5е
те ж
«Г рс

зцечення реалізації на 
сорії району: Закону України 
Державний реєстр виборців»

Закон України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

Проведения засідань експертних 
м сій архівного відділу 

рв ішскойської райдержадмі- 
стзації

ко
Н
н

Над
кон
дон
Д 1
п

лої

Чння методичної.
.. 41с ультаТивно-практичної 

омоги'працівникам служб 
іводстЙа та архівних 

зділіів установдро
Не.,
М£

Де
то

СІЛЬС

ння консультативної та 
зичної допомоги виконкомам 
ьких.^селищних рад

Піоііедентїя спортивних та 
куль сурно--масових заходів

розгляд та схвалення 
номенклатур справ, 
описів справ постійного 
зберігання та з кадрових 
питань (особового 
складу)
згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2018 
рік

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації 
згідно з планом роботи 
сектору молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту 
райдержадміністрації та 
Новопсковської районної 
організації 
Всеукраїнського 
фізкультурно- 
спортивного товариства 
"Колос" АПК України

по мірі
надходжен 
ня заяв

Скороход О.О., 
Колесник С.1.

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

протягом
місяця

липень

Черняк Л.В.. 
Новіков Д.В.

Черняк Л.В.. 
Должков С.І.

липень

по мірі 
необхідно
сті
за окремим 
графіком

Черняк Л.В., 
Должков Є.І.

відділи, управління 
рай держад м і н істрації

сектор молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту 
рай держад м і - н істраці 
ГО «Новопсковська 
місцева організація 
Всеукраїнського 
фізкультурно- 
спортивного 
товариства «Колос»»

Шюйеденйя «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за
необхідні
стю

заступники голови 
райдержадм і н істрації 
начальники відділів, 
управлінь
райдержадм і н істрації


