
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Про перспективний план роботи 
Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області 
на 2019 рік

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 перспективний план роботи Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області на 2019 рік (додається).

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

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

смт Новопсков №

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

2о гогЛі̂ ч £67-

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на 2019 рік

Зміст заходу Обґрунтування 
необхідності 

здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада в 
рай держадм і н істрації

згідно з регламентом - 
роботи райдерж
адміністрації

щотижня
кожного

понеділка

голова
райдержадміністрації, 
перший заступник 
голови, заступник 
голови, керівники 
відділів, управлінь 
райдержадм і н істрації, 
організацій та служб 
району

Апаратна нарада у 
голови
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щоденно заступник голови, 
керівник апарату РДА

Прийом громадян 
головою
райдержадм і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щотижня
кожного

понеділка

голова
райдержадм і н істрації, 
загальний відділ 
апарату РДА

Прийом громадян 
заступниками голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щотижня
згідно

графіку

Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О.

Виїзний прийом 
громадян у сільських, 
селищних радах 
головою
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н і страції

згідно
графіку

Латишева Л.А., 
загальний відділ 
апарату РДА

Виїзний прийом 
громадян у сільських, 
селищних радах 
заступниками голови 
райдержадм і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
рай держадм і н і страції

згідно
графіку

Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О., 
загальний відділ 
апарату РДА

Навчання державних 
службовців апарату та 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

2,4
понеділок
кожного
місяця

Черняк Л.В., 
Ш епітько І.П., 
Старцева К.Ю., 
Лазуренко О.М.

Засідання колегії 
районної державної 
адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щомісячно Латишева Л.А., 
перший заступник 
голови,заступник 
голови, керівники 
відділів, управлінь 
РДА



Засідання виконавчих 
комітетів сільських, 
селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

другий
вівторок
кожного
місяця

Сільські, селищні 
ради, заступники 
голови, керівник 
апарату, відділ 
організаційної роботи 
та зв ’язків з 
громадськістю апарату 
РДА

Навчання сільських, 
селищних голів, 
секретарів рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

третя
п'ятниця
кожного
місяця

Черняк Л.В., 
відділ організаційної 
роботи та зв 'язків з 
громадськістю апарату 
РДА

Підведення підсумків 
діяльності
райдержадміністрації 
за 2018 рік та 
визначення основних 
напрямів подальшої 
роботи

Закон України “Про 
місцеві державні 
адміністраціГ”

січень-
лютий

Голова
райдержадм і н істрації, 
перший заступник 
голови,заступник 
голови, керівники 
відділів, управлінь 
райдержадміністрації, 
організацій та служб 
району

Вивчення громадської 
думки в
Новопсковському 
районі щодо суспільно- 
політичної ситуації

постанова Кабінету 
Міністрів України від 
03 листопада 2010 
року №  996 «Про 
забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та 
реалізації державної 
політики»

протягом
року

Латишева Л.А.,
Черняк Л.В., 
відділ організаційної 
роботи та зв ’язків з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації

Проведення інформа
ційно - роз’ясню
вальної роботи щодо 
зовнішнього незалеж
ного оцінювання 2018- 
2019 навчального року

наказ МОН від 
28.09.2018 року 
№  1036
«Про підготовку до 
проведення в 2019 
році зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 
результатів навчання, 
здобутих на основі 
повної загальної 
середньої освіти»

січень - 
квітень

Скороход О.О., 
відділ освіти 
райдержадміністрації, 
ЗОШ  району

Звіт про виконання 
зведеного бюджету 
Новопсковського 
району за 2018 рік

інформування 
жителів району про 
використання 
бюджетних коштів

лютий Латишева Л.А., 
Кісель О.В.

П ублічний звіт голови 
райдерж адміністрації

Закон України «Про 
державну службу»

до 25 
лютого

Голова
райдерж адм іністрації

Надання
консультативної та

за необхідністю протягом
року

керівники відділів, 
управлінь та



методичної допомоги 
виконкомам сільських, 
селищних рад

структурні підрозділи 
РДА

Аналіз готовності 
сільгосппідприємств 
району до проведення 
весняно - польових 
робіт

стан готовності 
агроформувань 
району до проведення 
весняно- польових 
робіт

березень Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

Підведення підсумків 
2018-2019 
навчального року та 
підготовка навчальних 
закладів до нового 
навчального року

Закон України “Про 
освіту”

травень Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Звіт про виконання 
зведеного бюджету 
Новопсковського 
району за І квартал 
2019 року

інформування 
жителів району про 
використання 
бюджетних коштів

травень Латишева Л.А., 
Кісель О.В.

Проведення літньої 
оздоровчої кампанії 
2019 року

Закон України «Про 
оздоровлення та 
відпочинок дітей»

червень-
серпень

Скороход О.О., 
Кузнецова С .А., 
Хомутянська С.І.

Аналіз готовності 
сільгосппідприємств 
району до збирання 
врожаю 2018 року

стан готовності 
агроформувань 
району до проведення 
збиральної кампанії 
2018 року

червень-
липень

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

Звіт про виконання 
зведеного бюджету 
Новопсковського 
району за 6 місяців 
2019 року

інформування 
жителів району про 
використання 
бюджетних коштів

серпень Латишева Л.А., 
Кісель О.В.

Аналіз готовності до 
роботи житлово- 
комунального 
господарства, інших 
об 'єктів комунальної 
власності району в 
осінньо-зимовий 
період 2019-2020 років

забезпечення 
належної роботи 
об’єктів
Новопсковського 
району в осінньо- 
зимовий період 2019 - 
2020

вересень Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Звіт про виконання 
зведеного бюджету 
Новопсковського 
району за 9 місяців 
2019 року

інформування 
жителів району про 
використання 
бюджетних коштів

листопад Латишева Л.А., 
Кісель О.В.

Засідання робочих 
груп та постійно 
діючих комісій при 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

протягом
року

заступник голови РДА. 
керівники відділів, 
управлінь та 
структурні підрозділи 
РДА

Організація участі 
школярів у

Відповідно до 
обласного календаря

протягом
року

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.



всеукраїнських та 
обласних фестивалях, 
конкурсах і змаганнях

спортивно-масових 
заходів та обласного 
плану масових 
заходів з учнівською 
молоддю

Проведення
моніторингів з питань 
організації освітнього 
процесу у закладах 
освіти району

Закон України «Про 
освіту»

протягом
року

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Реалізація виконання 
заходів, передбачених 
районною програмою 
економічного і 
соціального розвитку 
району на 2019 рік

Закон України «Про 
державне 
прогнозування та 
розроблення програм 
економічного і 
соціального розвитку 
України»

протягом
року

Латишева Л.А., 
Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення заходів 
щодо відзначення в 
Україні року 
У країнської револю ції 
1917 —  1921 років

розпорядження КМ У 
від 26 жовтня 2016 р. 
№  777-р «Про 
затвердження плану 
заходів з відзначення 
100-річчя подій 
У країнської рево
лю ції 1917-1921 
років та вшанування 
пам ’яті її  учасників 
на період до 2021 
року»

протягом
року

Л атиш ева Л .А., 
С короход О.О., 
К узнецова С .А., 
Козлова О.В.

Реалізація виконання 
заходів, передбачених 
районною програмою 
зайнятості населення 
Новопсковського 
району

Закон України ст.14 
«Про зайнятість 
населення»

протягом
року

Скороход О.О., 
Хомутянська С.1.

Проведення публічних 
консультацій з громад
ськістю, у тому числі, 
за участю Громадської 
ради при Новопсков- 
ській райдержадмініст
рації з актуальних 
питань соціально- 
економічного та 
гуманітарного 
розвитку району

постанова Кабінету 
М іністрів України від 
03 листопада 2010 
року №  996 «Про 
забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та 
реалізації державної 
політики»

протягом
року

Скороход О.О., 
відділ організаційної 
роботи та зв'язків з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації

Проведення просвітни
цьких заходів про 
реалізацію положень 
Закону України «Про 
добровільне об’єднан
ня територіальних 
громад»

Закон України «Про
добровільне
об’єднання
територіальних
громад»

протягом
року

Латишева Л.А., 
Черняк Л.В.



Впровадження в 
роботу сімейних 
лікарів, терапевтів та 
педіатрів нових 
електронних 
інструментів роботи: 
електронної медичної 
картки пацієнта, 
електронного рецепту, 
електронного 
направлення до 
вузьких спеціалістів та 
електронного 
лікарняного

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 
30.11.2016 № 1013-р 
«Про схвалення 
Концепції реформи 
фінансування 
системи охорони 
здоров'я»,

протягом
року

Латишева Л.А., 
Слюсарєва С.О., 
Калюжний B.C., 
Віннік І.В.

Підготовка та 
впровадження реформи 
вторинної ланки 
медичної допомоги в 
районі у 2019 році

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 
30.11.2016 № 1013-р 
«Про схвалення 
Концепції реформи 
фінансування 
системи охорони 
здоров’я»

протягом
року

Латишева Л.А., 
Слюсарєва С.О., 
Нестеренко О.С., 
Віннік І.В.

Робота Центру надання 
адм і ністрати вн их 
послуг та надання ним 
адм і н і страти в н их 
послуг населенню

Закон України від 
«Про адміністративні 
послуги від 
06.09.2012 №  5203-У1

протягом
року

Латишева Л.А., 
Скороход О.О., 
Маслич P.O.

Забезпечення реалізації 
на території району 
Закону України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

Закон України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

протягом
року

Черняк Л .В., 
відділ ведення 
Державного реєстру 
виборців РДА

Проведення нарад з 
фахівцями
сільськогосподарських 
підприємств з питань 
агропромислового 
розвитку району

забезпечення
розвитку
агропромислового 
комплексу району

протягом
року

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

Здійснення соціального 
супроводу сімей та 
осіб, які опинилися в 
складних життєвих 
обставинах

Наказ М іністерства 
України у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту від 25.04.2008 
№ 1795 «Про затверд
ження порядку 
здійснення соціаль
ного супроводу 
центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей 
та молоді, сімей та

протягом
року

Скороход О.О., 
Колесник О.М.



осіб, які опинилися в 
складних життєвих 
обставинах»

Проведення просвіт
ницьких, культурно- 
масових та спортивних 
заходів

згідно з планами 
роботи відповідних 
відділів райдерж
адміністрації

за окремим 
графіком

Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Кузнецова C .І., 
Віннік 1.В.

Заходи з нагоди 
державних, релігійних, 
міжнародних свят і 
пам’ятних дат у 2019 
році

згідно календарного 
плану, районна 
програма «Розвиток 
культури Новопсков- 
щини на 2016-2020 
роки»

протягом
року

Латишева Л.А., 
перший заступник, 
заступник голови, 
начальники відділів, 
управлінь РДА

Проведення 
превентивних заходів з 
попередження 
надзвичайних ситуацій 
природного і 
техногенного 
характеру на території 
району

згідно з Кодексом 
цивільного захисту 
України

протягом
року

Латишева Л.А., 
Слюсарєва C.Q., 
Скороход О.О., 
Андрущенко Ю.Ф.

Проведення «прямих 
ліній», засідань 
«круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

протягом
року

Латишева Л.А., 
перший заступник, 
заступники голови, 
начальники 
відділів, управлінь 
РДА


