
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на І квартал 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 №  406

з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити план роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на І квартал 2019 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШ ЕВА



План роботи
Н овопсковської районної державної адміністрації Луганської області

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

№
з/п

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконан

ня

Відповідальні
виконавці

. Засідання колегії райдержадміністрації
СІЧЕНЬ

1. Про підсумки роботи районної державної 
адміністрації із зверненнями громадян за 
2018 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
2019
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 за 2018 рік, 
затвердженої рішенням сесії районної ради від 
03.03.2017 р. № 14/6

Контроль січень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

2. Про хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 02.02.2018 № 35 «Про 
підвищення рівня виконавської дисципліни у 
райдержадміністрації, її структурних 
підрозділах щодо виконання Законів України, 
актів та доручень Президента України, 
Кабінету М іністрів України, розпорядчих 
документів голів обласної та районної 
державних адміністрацій у 2018 році»

Контроль січень
2019
року

Черняк Л.В., 
Верховод М.М.

лютии
1 Про виконання зведеного

бюджету Новопсковського району за 2018 рік
Інформування жителів району про використання 
бюджетних коштів

лютий
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.



2. Звіт щодо виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Новопсковського району 
за 2018 рік

Аналіз соціально-економічного стану району березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

3. Про готовність органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, районних 
служб і організацій щодо підготовки до 
пропуску льодоходу, повені та паводку в 
2019 році

Закон України «Про захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру»

лютий
2019
року

Латишева Л.А., 
Андрущенко Ю.Ф.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання Програми зайнятості 

населення Новопсковського району на період 
до 2020 року

Контроль лютий
2019
року

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

2. Про хід виконання розпорядження голови 
райдерж адміністрації№  114 від 01.03.2018 р. 
«Про проведення профілактичної роботи в 
районі з питань попередження дитячої 
злочинності і бездоглядності на 2018-2019 
роки»

Контроль лютий
2019
року

Скороход О.О., 
Колесник С.І.

БЕРЕЗЕНЬ
1. Про стан забезпечення посівним матеріалом, 

мінеральними добривами, засобами захисту 
рослин господарств району, стан озимих 
культур після зимівлі в господарствах та стан 
готовності с/г підприємств району до 
проведення весняно -  польових робіт 2019 року

Виявлення стану забезпечення посівним матеріалом, 
мінеральними добривами, засобами захисту рослин у 
господарствах району, стан озимих 
культур після зимівлі та стан готовності с/г підприємств 
району до проведення весняно -  польових робіт

березень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

2. Про виконання плану заходів Новопсковської 
райдержадміністрації щодо запобігання 
корупції за 2018 рік та затвердження плану 
заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік

Закон України «Про запобігання корупції» березень
2019
року

Черняк Л.В., 
Ш епітько І.П., 
Ш аповалова B.C.

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 захист прав дітей у 
Новопсковському районі»

Контроль березень
2019
року

Скороход О.О., 
Колесник С.І.

2. Про хід виконання районної комплексної 
програми «Запобігання загибелі людей у

Контроль березень
2019

Слюсарєва С.О., 
Андрущенко Ю.Ф.



надзвичайних ситуаціях техногенного та 
природного характеру у Новопсковському 
районі на 2017-2019 роки», затвердженої 
рішенням сесії районної ради від 25.04.2017 
№ 15/03

року

II. Семінари
І.Для представників місцевого самоврядування:

1.1. - про проведення експертизи рішень місцевих 
бюджетів, про затвердження та уточнення 
місцевих бюджетів та дотримання виконавчої 
дисципліни

3 метою проведення експертизи рішень місцевих бюджетів, 
про затвердження та уточнення місцевих бюджетів та 
дотримання виконавчої дисципліни

лютий
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

1.2. - про активізацію роботи з організації 
спортивно-масових заходів серед сільського 
населення

Пропаганда здорового способу життя, фізичної культури і 
спорту серед сільського населення

лютий
2018
року

Скороход О.О., 
Віннік І.В.

2.Для відповідальних осіб за архів та діловодство установ, організацій, підприємств району

2.1. - про формування та оформлення справ 
постійного зберігання

Згідно п.п. 4.2 п. 4 розділу III Правил роботи архівних 
установ України та плану роботи архівного відділу на 2019 
рік

лютий
2019
року

Скороход О.О., 
Должков Є.І.

III. Наради
3 керівниками навчальних закладів району
1. - про хід виконання заходів з енергоефектив- 

ності та дотримання лімітів за 2018 рік;
- про підсумки проведення інвентаризації в 
закладах освіти району та порядок списання 
матеріальних цінностей;
- про профілактику грипу та ГРВІ;
- про роботу з претендентами на 
нагородження медалями;
- про підсумки участі школярів у 11 етапі 
Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

18.01.2019
Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

2. - про організацію роботи щодо реалізації 
права громадян на здобуття освіти;
- про проходження реєстрації випускників на 
участь у ЗНО;
- про роботу навчальних закладів з питань 
безпеки життєдіяльності, охорони праці;
- про проведення профілактичної роботи 3

Закон України «Про освіту»

Документи Донецького регіонального центру оцінювання 
якості освіти, МОН України 
Закон України «Про освіту»

15.02.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А., 
Колесник С .І.

о



дітьми, які опинились в складних життєвих 
обставинах та дітьми-сиротами, дітьми 
позбавленими батьківського піклування

Закон України «Про охорону дитинства»

3. - про підготовку навчальних закладів до 
літнього відпочинку школярів;
- про особливості проведення ДПА у 2018- 
2019 навчальному році;
- про хід атестації педагогічних працівників 
району

Районна цільова програма «Освіта Новопсковщини на 
2019-2020 роки»
Документи М іністерства освіти і науки України

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

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

3 головними лікарями медичних закладів району
1. - щодо питань змін у системі реімбурсації 

лікарських засобів в 2019 році
Впровадження медичної реформи в районі січень 

2019 року
Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В., 
Нестеренко О. С., 
Калюжний B.C.

2. - щодо питань підготовки медичних установ 
району до впровадження у 2019 році нових 
електронних інструментів: електронної 
картки, електронного рецепту, електронного 
лікарняного, електронного направлення

Впровадження медичної реформи в районі та забезпечення 
сталого функціонування медичної установи

лютий 
2019 рік

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

3 фахівцями сільськогосподарських підприємств району
1. 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., 
Стрільцов В.В.

2. з керівниками та бухгалтерами господарств 
щодо нарахування орендної плати за земельні 
паї за 2018 рік

Аналіз здійснення розрахунків за оренду земельних паїв у 
2018 році лютий 

2019 року

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

3. з головними бухгалтерами с/г підприємств 
району за темою «Здача річних звітів за 2018 
рік»

Доведення інформації до відома спеціалістів лютий 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

4. з агрономами господарств про готовність та 
особливість проведення весняно-польових 
робіт в 2019 році

Виявлення стану готовності господарств до весняно -  
польових робіт

березень 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

3 головами сільських, селищних рад та секретарями рад
І. про реалізацію положень Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних 
громад»

Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад»

січень, 
лютий, 

березень 
2019 року

Латишева Л.А., 
Черняк Л.В., 
Шепітько 1.Г1.

2. зміни в законодавстві щодо призначення 
державних соціальних допомог:

Постанова КМУ від 21 .10 .1995р. № 848 зі змінами січень 
2019 року

Скороход О.О., 
Хомутянська С.1.
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- положення про порядок призначення 

житлових субсидій у грошовій формі;
- порядок призначення і виплати державної 

допомоги сім ’ям з дітьми;
- порядок призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім 'ям

Постанова КМУ від 27.12.2001р. №1751 

Постанова КМУ від 24.02.2003р. № 250

2. про порядок виплати грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для 
внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України та про налагодження 
співпраці щодо повнолітніх осіб, які визнані 
недієздатними

Постанова КМУ №  280 від 18.04.2018 року, 

На виконання доручення Мінсоцполітики

лютий
2019
року

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

3. щодо підготовки проектів до конкурсного 
відбору інвестиційних програм та проектів 
регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР

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

лютий
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

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

Постанова Кабінету М іністрів України 
від 5 квітня 2017 р. №  268

березень
2019
року

Скороход О.О., 
Колесник С.І.

5. про порядок обліку об’єктів культурної 
спадщини

Наказ М іністерства культури України від 11.03.2013 №  158 березень
2019
року

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

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 
2019 року

Латишева Л.А., 
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., 
перший заступник 
голови,заступник 
голови,начальники 
відділів та управлінь 
райдержадміністрації
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2. Засідання постійно діючих комісій, робочих 

груп, координаційних рад при райдержадмі- 
ністрації, проведення «прямих та гарячих 
телефонних ліній», «круглих столів»

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації згідно 
планів та

за
необхід.

Латишева Л.А., 
перший заступник 
голови, заступник 
голови, керівник 
апарату РДА

3. Надання консультативної та методичної 
допомоги виконкомам селищних та сільських 
рад

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації протягом
кварталу

Черняк Л.В., 
начальники відділів, 
управлінь РДА

4. Апаратні наради з керівниками відділів, 
управлінь райдержадміністрації

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації кожний
понеділок

Латишева Л.А., 
перший заступник 
голови, заступник 
голови РДА, керівник 
апарату,загал ьни й 
відділ, відділ органі
заційної роботи та 
зв 'язків з громад
ськістю апарату РДА

5. Виїзні прийоми громадян головою 
райдержадміністрації в населених пунктах 
району

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації за
окремим
графіком

Латишева Л.А., 
Гапотченко Л.М.

6. Навчання сільських, селищних голів, 
секретарів рад

Згідно графіку роботи райдержадміністрації третя
п’ятниця
кожного
місяця

Латишева Л.А., 
Черняк Л.В., 
відділ організаційної 
роботи та зв'язків з 
громадськістю апарат 
РДА

7. Навчання державних службовців апарату та 
структурних підрозділів райдержадміністрації

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації другий,
четвертий
понеділок
кожного
місяця

Черняк Л.В., 
Старцева К.Ю., 
Лазуренко О.М.

8. Засідання виконкомів селищних та сільських 
рад

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації другий,
вівторок
кожного
місяця

Латишева Л.А., 
Черняк Л.В., 
відділ організаційної 
роботи та зв'язків з 
громадськістю 
апарату РДА
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9. Підготовка довідково-інформаційних 

матеріалів та проектів рішень на засідання 
колегії райдержадміністрації

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації згідно
окремого

плану

заступники голови, 
керівник апарату 
начальники відділів, 
управлінь РДА

10. Заходи щодо відзначення державних та 
професійних свят

Відзначення свят І квартал 
2019 року

заступники голови 
райдержадміністрації, 
керівники 
структурних 
підрозділів РДА

11. Надання юридичної, методичної, 
консультативної допомоги виконавчим 
комітетам селищних та сільських рад

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації постійно заступники голови, 
начальники відділів, 
управлінь РДА

12. Проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на приміських автобусних 
маршрутах загального користування, які не 
виходять за межі Новопсковського району

Забезпечення перевезень пасажирів на приміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не 
виходять за межі Новопсковського району

січень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

13. Контроль щодо сталого проходження 
опалювального періоду 2018-2019 років 
на підприємствах житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціальної сфери 
району

Забезпечення належної роботи підприємств житлово- 
комунального господарства та об’єктів соціальної сфери 
району в осінньо-зимовий період

протягом
кварталу

Латишева Л.А., 
начальники відділів, 
управлінь райдерж
адміністрації, сільські 
селищні голови

14. Заходи з нагоди відзначення Дня Соборності 
України

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

22 січня 
2019 року

Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.

15. Заходи з нагоди річниці визволення 
Новопсковщини від нацистських окупантів

Гідне відзначення річниці визволення Новопсковщини від 
нацистських окупантів

січень
2019
року

Скороход О.О., 
Козлова О.М., 
Лазуренко О.М.

16. Заходи з нагоди відзначення Дня пам'яті 
героїв Крут

Гідне відзначення Дня пам’яті героїв Крут січень
2019
року

Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Кузнецова С.А.

17. Засідання районної Координаційної ради з 
національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді

Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року 
№580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

лютий 
2019 року

Скороход О.О. 
Віннік 1.В. 
Кузнецова С.А.

18. 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
2019
року

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.. 
Лазуренко О.М.
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19. 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 
2019 року

Латишева Л.А., 
Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Кузнецова С.А. 
Лазуренко О.М.

20. Заходи з відзначення 8 Березня Міжнародний жіночий День 8 Березня березень
2019
року

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

21. Заходи з відзначення Дня народження Тараса 
Ш евченка

День народження Тараса Ш евченка березень
2018
року

Латишева Л.А., 
Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Кузнецова С.А.

І


