
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 2018 року

Відповідно до ст. 6 Закону У країни «Про місцеві держ авні адміністрації», регламенту 
роботи Н овопсковської районної держ авної адм іністрації Л уганської області, 
затвердж еного розпорядж енням  голови районної держ авної адм іністрації від 15 грудня 
2015 року №  406:

1. Затвердити план роботи Н овопсковської районної держ авної адміністрації 
Л уганської області на січень 2018 року (додається).

2. К ерівникам  структурних підрозділів райдерж адм іністрації забезпечити 
своєчасне та  якісне виконання запланованих заходів.

3. К онтроль за виконанням  цього розпорядж ення залиш аю  за собою.

смт Новопсков 'ТОЇ9

С.П.БЄЛІК



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення
голови райдерж адм іністрації

Аб І О І 9

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на січень 2018 року

Зміст заходу
Обгрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

А паратна нарада у голови 
райдерж адм іністрації

згідно з регламентом  
роботи
райдерж адм іністрації

щ оденно заступники голови, 
керівник апарату 
райдерж адм і
ністрації

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищ них 
радах головою  
райдерж адм іністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдерж адм іністрації та за 
окремим графіком

02.01.2018
15.01.2018

Бєлік С.П., 
загальний відділ 
райдерж адм і
ністрації

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

з метою  забезпечення 
організованого дозвілля 
ш колярів, профілактики 
травматизму серед дітей

02-09.
01.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С .А

Інформ аційно-організаційна 
робота щ одо підготовки 
випускників ЗНЗ району до 
зовніш нього незалеж ного 
оціню вання

згідно з нормативними 
документами М ОН 
молодьспорту. УЦ О ЯО , 
ДРЦ О ЯО

02-31.
01.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С .А.

О рганізація підвищ ення 
кваліфікації педагогічних 
працівників району

типове полож ення про 
атестацію  педагогічних 
працівників

02-31.
01.2018

Височина В.О., 
К узнецова С .А

Організація проведення районних 
семінарів:
-вихователів ДН З на базі ДН З 
«Краплинка» (с.Н овобіла); 
-завідувачів ДН З на базі ДН З 
«Теремок» (смт Н овопсков); 
-вчителів української мови та 
літератури на базі Б ілолуцької 
гімназії;
-вчителів ф ізичної культури на 
базі Б ілолуцької гімназії; 
-вчителів початкових класів на 
базі Риб 'янц івсько ї ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів; . *
- вчителів ф ізичної культури на 
базі Риб 'янц івсько ї ЗО Ш  І-ІІІ 
ступенів

згідно з планом роботи 
методичного кабінету, з 
метою  обміну досвідом 
серед керівників та 
вихователів ДН З. 
педагогічних працівників 
закладів загальної 
середньої освіти

02-31.
01.2018

02-31.
01.2018

15-31.
01.2018

15-31.
01.2018

24.01.2018

31.01.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С .А.



Організація участі перемож ців 
районного етапу в обласном у етапі 
конкурсу «У читель року-2018»

Наказ М іністерства освіти і 
науки У країни «Про 
організацію  та проведення 
всеукраїнського конкурсу 
«У читель року 2018» від 
19.09.2017 № 1/9 -508

02-31.
01.2018

Височина В.О., 
К узнецова С .А

Відкриття стац іонарної виставка 
«Зимові візерунки»

ознайомлення з традиціями 
святкування зимових свят 
на Н овопсковщ ині

03.01.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Прийом громадян заступником  
голови райдерж адм іністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдерж адм іністрації

04.01.2018
11.01.2018 
18.01.2018 
25.01.2018

Скороход О.О.

Організація роботи м етодичних 
о б ’єднань вчителів, керівників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, вихователів та керівників 
дош кільних навчальних закладів

Закони У країни «Про 
загальну середню  освіту», 
«Про дош кільну освіту»

04.01.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С .А.

Проведення фольклорних 
посиденьок «Від Різдва до 
М еланки звучать щ едрівки та 
колядки»

відродження та розвиток 
народних звичаїв та обрядів

04-14.
01.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення:
- історичної години-екскурсу 
«Образ і молитва. У країнська 
ікона»;
- п ізнавально-історичної години 
«Х рещ ення К иївської Русі-
У країни»

до 1030-річчя хрещ ення 
К иївської Русі-У країни

05.01.2018

16.01.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

П роведення тем атичного заходу 
«Різдвяно-новорічні свята 
Слобож анщ ини», студійного 
заняття «Таємничий світ»

відродження та розвиток 
народних звичаїв та обрядів

05.01.2018

14.01.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Різдво Христове згідно православного 
календаря

07:01.2018

Прийом громадян перш им 
заступником голови 
райдерж адм іністрації

згідно з регламентом  
роботи
райдерж адм іністрації

09.01.2018
16.01.2018
23.01.2018
30.01.2018

Височина В.О.

Організація реєстрації випускників 
11-х класів на пробне ЗН О

згідно з нормативними 
документами М ОН 
молодьспорту, У Ц О Я О , 
ДРЦ О ЯО

09-31.
01.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С .А

О формлення виставки-роздум у 
«Перші кроки до національної 
державності»

до 100-річчя У країнської 
револю ції 1917-1921 рр.

10.01.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



П роведення фольклорно- 
театральних гулянь «А на 
М аланки печуть оладки» 
фольклорного гурту «О ксамит»

популяризація традицій 
святкування зимових свят 
на Н овопсковщ ині

13.01.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Прийом громадян головою  
райдерж адм іністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдерж адм іністрації

15.01.2018
22.01.2018 
29.01.2018

Бєлік С.П.

А паратна нарада в 
райдерж адм іністрації

згідно з регламентом  
роботи
райдерж адм іністрації

15.01.2018
22.01.2018 
29.01.2018

Бєлік С.П., 
заступники голови 
РДА,
керівники відділів, 
управлінь РДА, 
служб району

Організація вивчення рівня 
проф есійної діяльності 
педагогічних працівників, які 
атестую ться атестаційною  
комісією  II рівня відділу освіти 
Н овопсковської райдерж адм і
ністрації

типове положення про 
атестацію  педагогічних 
працівників

15-31.
01.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С .А

Організація участі педагогічних 
працівників району в роботі 
обласних семінарів Л О ІП П О

типове положення про 
атестацію  педагогічних 
працівників

15-31.
01.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С .А.

П роведення в загальноосвітніх 
навчальних закладах уроків 
М ужності, лінійок П ам ’яті, 
зустрічей з ветеранами, дітьми 
війни з нагоди визволення 
Н овопсковщ ини від німецько- 
фаш истських загарбників

з метою  патріотичного 
виховання дітей та молоді

15-25.
01.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С .А

Проведення:
- години соборності «В єднанні 
сила й міць держ ави»;
- книж кової виставки «Духом 
завжди була вільною , залиш илася 
Україною »;
- тематичного заходу «Від 

історичної злуки до ом ріяної 
злагоди»

до Д ня Соборності і 
свободи У країни 18.01.2018

23.01.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Н арада керівників загально
освітніх навчальних закладів:
- про посилення контролю  за 
заходами з енергозбереж ення, 
жорсткого дотрим ання лім ітів 
енергоресурсів;
- про проведення заходів з 
профілактики ґрипу та ГРВІ;

- про підсумки участі ш колярів у 
II етапі В сеукраїнських олім піад з 
базових дисциплін

Закон У країни «Про 
освіту»

19.01.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С .А.



Проведення:
- уроків муж ності, тем атичних 

екскурсії для учнівської молоді 
«Визволення рідного краю. 1943 
рік»; _ _
- мітингу «Не погасити пам ’яті 
вогонь»;
- Сторітелінгу «Знаменний день в 
історії Н овопсковщ ини»

до 75-ї річниці визволення 
Н овопсковщ ини від 
нацистських 
окупантів

і і

19.01.2018
23.01.2018

23.01.2018

23.01.2018

Скороход О.О., 
К озлова О.В.

Хрещення Господнє згідно православного 
календаря

19.01.2018

П роведення в закладах дош кільної 
та загальної середньої освіти 
виховних заходів до Дня 
Соборності У країни

з метою  виховання 
національної свідомості 
учнів, лю дської гідності, 
поваги та лю бові до 
Батьківщ ини; формування 
рис громадянина 
У країнської держави; 
поглиблення знань про 
історичний факт злуки 
українського народу, його 
значення

22.01.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С .А.

День Соборності України 
(день Злуки)

згідно указу П резидента 
У країни від 13.11.2014№  
871/2014

22.01.2018

Проведення:
- історичного хронографу «Етапи 
У країнської револю ції»;
- відео-перегляду «Ш ляхами 
У країнської револю ції»

до 100-річчя проголош ення 
Н езалежності УНР, 100 
річчя прийняття IV 
У ніверсалу УЦР

22.01.2018
Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення інтерактивної гри до 
100-річчя У країнської револю ції 
1917-1921 рр.

Указ П резидента У країни 
від 22.01.2016 № 17/2016 24.01.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення:
- тематичного заходу «М іфи та 
реальність бою  під Крутами»;
- м ультим едійної презентації 
«Трагедія Крут у творах 
українських митців»

до 100-річчя битви під 
Крутами. Дня пам ’яті 
героїв Крут

26.01.2018
С короход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення інформ аційного 
дайдж есту «Гірка пам 'ять 
Г олокосту»

до М іж народного дня 
пам 'яті жертв Голокосту

27.01.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Міжнародний день пам’яті 

жертв Голокосту

Генеральна А самблея ООН 
01.11.2005 р.. 
резолю ція А /ІІЕ8/60/7

27.01.2018

День пам’яті Героїв Крут
У каз П резидента У країни 
від 15.01.2007 №  15/07

29.01.2018

Засідання колегії районної - 
держ авної адм іністрації

згідно з регламентом 
роботи

січень
2018

Бєлік С.П., 
Височина В.О.,



райдерж адм іністрації року Скороход О.О.,
Гапотченко Л.М .

П ідготовка звіту про виконання 
зведеного бю дж ету Н овопсков- 
ського району за 2017 рік

інформування жителів 
району про використання 
бю дж етних кош тів з метою  
недопущ ення не 
ефективного використання 
кош тів

січень 
>. 2018 

року

Височина В.О., 
Кісель О.В.

Проведення експертизи сільських 
та селищ них бю дж етів на 2018 рік. 
підготовка ріш ення районної ради 
«Про районний бю дж ет на 2018 
рік» на експертизу до Д епарта
менту ф інансів Л О В Ц А

недопущ ення поруш ення 
бю дж етного законодавства 
при плануванні бюджету

січень
,2018
року

Височина В.О., 
Кісель О.В.

П роведення конкурсу 3 
перевезення пасаж ирів на 
приміських автобусних м арш рутах 
загального користування, які не 
виходять за межі Н овопсковського 
району

Закон У країни «Про 
автомобільний транспорт», 
постанова Кабінету 
М іністрів У країни від 
03.12.2008 №  1081 -«Про 
затвердж ення Порядку 
проведення конкурсу 3 
перевезення пасаж ирів на 
автобусному марш руті 
загального користування»

січень
2018
року

Скороход О.О., 
Сковородка Н.В.

П роведення засідання робочої 
групи з питань сприяння розвитку 
малого підприєм ництва

Указ П резидента У країни 
від 22.06.2009 №  466/2009 
«Про стимулю вання 
розвитку підприєм ницької 
діяльності в умовах 
світової ф інансової кризи»

січень
2018
року

Височина В.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення тем атичного заходу 
до проекту «С теж ини скорботи» 3 
залученням молоді до пош укової 
роботи за темою  «Голодом ор 1932 
р. - 1933 р. на Н овопсковщ ині»

активізація пош укової 
роботи з учнівською  
молоддю

січень
2018
року

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення наради з фахівцями 
господарств за підсум ками роботи 
в галузі тваринництва за 2017 рік

підбиття підсумків та 
аналіз роботи в галузі 
тваринництва за 2017 рік

січень
2018
року

Височина В.О., 
Бахтин Л.Г.

П роведення свята спортивної 
слави

вш анування кращих 
спортсменів району

січень
2018

року

Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Віннік І.В.

Проведення засідання Громадської 
ради при Н овопсковській 
райдерж адм іністрації

постанова КМ У від 
03.11.2010 №  996 «Про 
забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та реалізації 
держ авної політики»

січень
2018
року

Скороход О.О., 
Л азуренко О.М.



Засідання комісії з питань 
призначення держ авної соціальної

допомоги м алозабезпеченим  
сім ’ям та субсидій населенню

розгляд заяв громадян 
щ одо надання допомоги

м алозабезпеченим с ім 'ям  
та субсидій населенню

по мірі 
надходж ен

ня заяв

Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І.

Засідання районної ком ісії з 
організації видачі посвідчень 
особам, які постраж дали внаслідок 
Ч орнобильської катастроф и та з 
перевірки правильності видачі 
посвідчень

розгляд заяв громадян 
щ одо видачі посвідчень 
особам, які постраждали 
внаслідок Ч орнобильської 
катастрофи

по мірі 
надходж ен 

ця заяв

Скороход О.О., 
К уцоконенко Л.І.

Проведення засідань комісії з 
питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутріш ньо 
переміщ еним особам

розпорядж ення голови 
рай д ержадм і н і страц ії 
№  322 від 01.07.2016

щ отиж ня Скороход О.О. 
К уцоконенко Л.І.

Засідання ком ісії з питань 
погаш ення заборгованості із 
заробітної плати (грош ового 
забезпечення), пенсій 
стипендій та  інш их соціальних 
виплат

розпорядж ення голови 
райдерж адм іністрації 
№  160 від 15.03.2017

щ отиж ня Скороход О.О. 
К уцоконенко Л.І.

Засідання спостереж ної ком ісії при 
райдерж адм іністрації

виконання розпорядж ення 
голови
райдерж адм іністрації 
№  332 від 23.10.2014 «Про 
внесення змін до складу 
спостереж ної комісії при 
Новопсковській РДА

січень
2018
року

Черняк Л.В.

Засідання районної ком ісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій

з метою  попередж ення 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

у третій 
декаді 
місяця

Височина В.О., 
Гриб М.М.

Засідання ком ісії з питань захисту 
прав дитини при Н овопсковській 
райдерж адм іністрації

виконання законодавства 
У країни щ одо правового та 
соціального захисту дітей

по мірі 
надходж ен 

ня заяв

Бєлік С.П., 
Колесник C .І.

Засідання постійно д ію чої ком ісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при 
райдерж адм іністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдерж адм іністрації

протягом
місяця

Бєлік С.П., 
Гапотченко Л.М .

Забезпечення реалізац ії на 
території району Закону У країни 
«Про Д ерж авний реєстр 
виборців»

Закон України «Про 
Д ерж авний реєстр 
виборців»

протягом
місяця

Черняк Л.В. 
Н овіков Д.В.

П роведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Н овопсковської 
райдерж адм іністрації

розгляд-та схвалення 
номенклатур справ, описів 
справ постійного 
зберігання та з кадрових 
питань(особового  складу)

січень
2018
року

Черняк Л.В., 
Должков C .І.



Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищ них рад

згідно з регламентом 
роботи
райдерж адм іністрації

по мірі 
необхідно

сті

відділи, управління 
райдерж адм і
ністрації

П роведення спортивних та 
культурно-масових заходів

згідно з планом роботи 
сектору м олодіж ної 
політики, ф ізичної 
культури та спорту 
райдерж адм іністрації та 
Н овопсковської районної 
організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного 
товариства ‘'К олос” АПК 
У країни

за окремим 
графіком

сектор м олодіж ної 
політики, ф ізичної 
культури та спорту 
райдерж адм і
ністрації, 
Н овопсковська 
районна організації 
Всеукраїнського 
фізкультурно- 
спортивного 
товариства ‘‘К олос’1 
АП К України

Проведення „прямих л ін ій” , 
засідань „круглих столів”

згідно з регламентом 
роботи
райдерж адм іністрації

відповідно 
до планів 

та за 
необхідні

стю

заступники голови 
райдерж адміністраї 
ї, начальники 
відділів, управлінь 
райдерж адм і
ністрації


