
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков

Про пл&н роботи 
райдержадміністрації 
на квітень 2018 року

Відповідно до ст. 6 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:

1. Затвердити план роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на квітень 2018 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

в.о. голови районш  
державної адміністг

Перший заступник

В.О.ВИСОЧИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації

Луганської області на квітень 2018 року

Зміст заходу

Обгрунтування 

необхідності 

здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

02.04.2018
16.04.2018
23.04.2018

Височина В.О., 
заступник голови 
РДА, керівник апараї 
РДА, керівники 
відділів, управлінь 
РДА, служби району

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

03.04.2018
10.04.2018
17.04.2018
24.04.2018

Височина В.О.

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

05.04.2018
12.04.2018
19.04.2018
26.04.2018

Скороход О.О.

Участь у щорічній всеукраїнській 
акції «За чисте довкілля», днях 
благоустрою території населених 
пунктів

з метою благоустрою 
територій населених 
пунктів, екологічного 
виховання школярів

02-30.

04.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення у загальноосвітніх 
навчальних закладах району 
патріотичних акцій: «Обеліск», 
«Ветеран», «Милосердя», «Ми 
поруч»

з метою патріотичного 
виховання дітей та 
молоді, піклування-про 
ветеранів війни, 
облаштування місць 
поховання воїнів.

02-30.

04.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення на базі стаціонарної 
виставки «Великоднє диво» 
тематичних заходів «Мить і 
вічність великодніх традицій»

ознайомлення з 
традиціями святкування 
Великодня на 
Новопсковщині

03-06.
04.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення:

- тематичного заходу«Безпека 
заради життя»;
- пізнавальної гри «Супер команда 
проти мін»

до Міжнародного дня 
просвіти з питань мінної 
небезпеки і допомоги в 
діяльності, пов’язаної з 
розмінуванням

04.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Організація проведення урочистих 
проводів призовників до лав 
Збройних Сил України

районна програма з 
реалізації молодіжної 
політики та розвитку 
фізичної культури і 
спорту Новопсковщини 
на 2014-2018 роки

04.04.2018 Височина В.О., 
Скороход О.О., 
Віннік І.В., 
Кузнецова С.А.

Підсумкове засідання атестаційної 
комісії II рівня відділу освіти 
Новопсковської 
райдержадміністрації

згідно з планом роботи 
атестаційної комісії, з 
метою встановлення 
квал іф і каційних 
категорій педагогічним 
працівникам за 
наслідками атестації

04-05.

04.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення бібліофрешу 
«Спортивне життя планети»

до Всесвітнього дня 
здоров'я

05.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення конкурсів на зайняття 
вакантних посад державних 
службовців:

- головного спеціаліста з питань 
взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної та режимно -  
секретної робота апарату РДА;

- провідного спеціаліста 
загального відділу апарату РДА;

- спеціаліста з питань 
внутрішнього аудиту.

Закон України «Про 
державну службу

05.04.2018

06.04.2018

10.04.2018

Черняк Л.В., 

Старцева К.Ю.

Пасха Христова - Великдень згідно православного 
календаря

08.04.2018

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

23.04.2018 Черняк JI.В., 
Лазуренко О.М

Оформлення книжкової виставки 
«Джерела вічної духовності»

до 1030-річчя хрещення 
Київської Русі-України

10.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення наради директорів 
підпорядкованих закладів 
культури

підвищення кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

10.04.2018

24.04.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація проведення районних 
змагань з волейболу серед 
юнацьких команд' 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

районна програма з 
реалізації молодіжної 
політики та розвитку 
фізичної культури і 
спорту Новопсковщини 
на 2014-2018 роки

11.04.2018 Височина В.О., 
Скороход О.О., 
Віннік І.В., 
Кузнецова С.А.



Проведення години-спомину 
«Очима болю і вустами гніву»

до Міжнародного дня 
визволення в'язнів 
фашистських 
концтаборів

11.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення атестації на 
підтвердження звання «народний» 
вокального ансамблю «Земляки» 
та «зразковий» хореографічної 
студії «Рандеву» Новопсковського 
РЦКД

положення про народний 
(зразковий) аматорський 
колектив закладів 
культури

12.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення вечору-вшанування 
«Разом до гуманності»

до 100- річчя діяльності 
Червоного Хреста в 
Україні

13.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення патріотичної години 
«Українська визвольна боротьба 
1917 -  1921 років»

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

14.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення акції «Ми за планету 
без сміття»

до Міжнародного дня 
Землі

16.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Підведення підсумків районного 
конкурсу соціальної реклами 
«Молодь Новопсковщини за 
здоровий спосіб життя!»

»

районна програма з 
реалізації молодіжної 
політики та розвитку 
фізичної культури і 
спорту Новопсковщини 
на 2014-2018 роки

16.04.2018-
20.04.2018

Височина В.О., 
Скороход О.О., 
Віннік І.В., 
Кузнецова С.А.

Оформлення виставки- 
переосмислення «Бій за 
державність 1917 - 1921 років»

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

17.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація та проведення 
районних семінарів:

- завідувачів ДНЗ на базі ДНЗ 
«Сонечко» (с. Піски);
- вихователів ДНЗ на базі ДНЗ 
«Краплинка» (с. Новобіла);
- керівників закладів загальної 
середньої освіти району на базі 
Новорозсошанської ЗОНІ І-ІІІ 
ступенів

згідно з планом роботи 
методичного кабінету, з 
метою обміну досвідом.

квітень 

2018 року

Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення творчого звіту 
учнівського та педагогічного 
колективів Новопсковської школи 
мистецтв

районна програма 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 2016- 
2020 роки»

20.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення наради керівників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів:

- про підсумки атестації 
педагогічних працівників 
навчальних закладів;

типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників

Закон України «Про 
оздоровлення та 
відпочинок дітей»

20.04.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С.А.



- організація роботи мовних 
таборів та таборів з денним 
перебуванням у 2017 році;
- про дотримання порядку 
проведення ДПА

положення про державну 
підсумкову атестацію

Організація та проведення 
Міжнародного моніторингового 
дослідження PISA на базі 
Новопсковської газопроводської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

згідно з нормативними 
документами МОНУ, 
наказами, листами 
Департаменту освіти і 
науки Луганської ОДА

20.04.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення районного фестивалю 
сімейної творчості «Мелодії двох 
сердець»

районна програма 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 2016- 
2020 роки»

21.04.2018

♦

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Український День 
навколишнього середовища (День 
довкілля)

згідно календаря 21.04.2018

Всесвітній день Матері-Землі 
(Міжнародний день Землі)

згідно календаря 22.04.2018

Організація та проведення Тижня 
безпеки життєдіяльності в 
закладах освіти, проведення в 
навчальних закладах дня ЦЗ 
(цивільного захисту)

з метою профілактики 
дитячого травматизму

23-27.

04.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення наради з фахівцями 
господарств за підсумками зимівлі 
2 0 1 7 - 2018 років тваринництва, 
підготовка до літнього утримання 
худоби

аналіз справ 

у тваринництві 24.04. 2018

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю.

Проведення історичної хроніки 
«Чорним лихом, чорним смутком 
в ніч квітневу став Чорнобиль»

до річниці трагедії на 
Чорнобильській АЕС

24.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення тематичної години 
«Трагедія 1986: Чорнобиль», 
«Чорнобиль: я там був...»

до річниці трагедії на 
Чорнобильській АЕС

24.04.2018

27.04.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація проведення районної 
спартакіади допризовної молоді

районна програма з 
реалізації молодіжної 
політики та розвитку 
фізичної культури і 
спорту Новопсковщини 
на 2014-2018 роки

25.04.2018 Височина В.О., 
Скороход О.О., 
Віннік І.В., 
Кузнецова С.А.

Проведення виховних заходів у 
навчальних закладах району, 
пов'язаних з 32-ю річницею 
Чорнобильської катастрофи

з метою патріотичного 
виховання дітей та 
молоді

25-26.

04.2018

Височина В.О., 
Кузнецова С.А.



Прийом документів суб’єктів 
звернення для отримання 
адміністративних послуг

Закон України «Про
адміністративні
послуги»,

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень»,

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб- 
підприємців та 
громадських формувань»

постійно,

протягом
місяця

»

Черняк Л.В., 
Маслич Р.О.

Надання консультативно- 
методичної допомоги суб’єктам 
звернення в отриманні 
адміністративних послуг у ЦНАП 

#

Закон України «Про
адміністративні
послуги»,

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень»,

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб- 
підприємців та 
громадських формувань»

постійно,

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Маслич Р.О.

Організація та проведення 
робочих нарад з питань роботи 
ЦНАП з працівниками відділу

Закон України «Про 
адміністративні послуги»

квітень 

2018 року

Черняк Л.В., 
Маслич Р.О.

Міжнародний день пам ’яті 
Чорнобильської трагедії

згідно календаря 26.04.2018

Проведення мітингу «Чорнобиль -  
скорбота пам’яті людської»

до річниці трагедії на 
Чорнобильській АЕС

26.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Участь в обласному огляді- 
конкурсі хорових колективів серед 
учнів шкіл естетичного виховання

згідно плану роботи 
управління культури, 
національностей та 
релігій Луганської ОДА 
на 2018 рік

27.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення професійної 
лабораторії «Шукаємо формулу 
успіху: написання проектних 
заявок»

підвищення кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

27.04.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення засідання робочої Указ Президента України квітень Височина В.О., 
Сковородка Н.В.



групи з питань сприяння розвитку 
малого підприємництва

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

2018 року

Проведення нарад та тренінгів 
щодо залучення інвестицій та 
покращення інвестиційного 
клімату району з представниками 
громадськості, бізнесу та 
соціальної сфери

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

жвітень 

2018 року

Височина В.О., 
Сковородка Н.В.

Координація роботи щодо подання 
проектів обласного конкурсу 
проектів місцевого розвитку 

•

розпорядження голови 
Луганської обласної 
державної адміністрації -  
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації від 
21.02.2018 № 156 «Про 
внесення змін до 
розпорядження голови 
обласної державної 
адміністрації -  керівника 
обласної військово- 
цивільної адміністрації 
від 20 червня 2017 року 
№ 408 «Про затверд
ження Положення про 
обласний конкурс 
проектів місцевого 
розвитку»

квітень 
2018 року

Височина В.О., 
Сковородка Н.В.

Підготовка документів та 
розміщення оголошення про 
конкурс з визначення 
підприємства (організації), що 
здійснює функції робочого органу 
з підготовки матеріалів для 
проведення конкурсу з визначення 
перевізників на приміських 
автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за 
межі території Новопсковського 
району

Закон України «Про 
автомобільний 
транспорт», постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 № 
1081 «Про затвердження 
Порядку проведення 
конкурсу з перевезення 
пасажирів на 
автобусному маршруті 
загального 
користування»

квітень 
2018 року

Скороход О.О., 
Сковородка Н.В.

Участь у обласному відкритому 
фестивалі-конкурсі української 
культури та фольклору «Байбак- 
фест» (м. Старобільськ)

згідно плану роботи 
управління культури, 
національностей та 
релігій Луганської ОДА 
на 2018 рік

квітень 
2018 року

Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Проведення організаційних 
заходів щодо надання соціальної 
допомоги неповнолітнім, 
багатодітним, малозабезпеченим, 
функціонально-неспроможним 
родинам, сім’ям СЖО та сім’ям 
ВПО

виконання державної 
політики стосовно дітей 
та сімей, в яких 
проживають неповнолітні 
діти. Недопущення 
кризисних обставин в 
сім’ях, соціальний захист 
неповнолітніх.

постійно Скороход О.О., 
Колесник С.І.

Надання консультативної, 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад щодо 
соціального захисту, реалізації 
прав неповнолітніх та 
профілактичної роботи з ними

для своєчасного 
виконання законів та 
нормативно-правових 
актів, спрямованих на 
охорону основних прав 
дітей.

постійно Скороход О.О., 
Колесник С.І.

Проведення апаратної наради про 
стан роботи зі зверненнями 
громадян у райдержадміністрації 
та її структурних підрозділах

Ф

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 ”

квітень
2018
року

Височина В.О, 
Гапотченко Л.М.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

квітень
2018
року

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

Проведення засідання Громадської 
ради при Новопсковській 
райдержадміністрації

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

квітень
2018
року

Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.

Проведення перевірки звітів 
бюджетних установ району за 
1 квартал 2018 року

відповідно чинного 
законодавства

квітень
2018
року

Височина В.О., 
Кісель О.В.

Засідання комісії з питань 
призначення державної 
соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям та 
субсидій населенню

розгляд заяв громадян 
щодо надання допомоги 
мачозабезпеченим сім’ям 
та субсидій населенню

по мірі 
надходжен
ня заяв

Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І.

Засідання районної комісії з 
організації видачі посвідчень, 
особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та з

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

по мірі 
надходжен
ня заяв

Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І.



перевірки правильності видачі 
посвідчень

катастрофи

Проведення засідань комісії з 
питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 322 від 01.07.2016

щотижня Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І.

Засідання комісії з питань 
погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій стипендій та 
інших соціальних виплат

розпорядження голови , 
райдержадміністрації 
№ 160 від 15.03.2017

щотижня Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І.

Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації

виконання розпорядження 
голови райдержадмініст
рації № 332 від 23.10.2014 
«Про внесення змін до 
складу спостережної 
комісії при 
Новопсковській РДА

квітень
2018
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

Височина В.О., 
Гриб М.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

Скороход О.О., 
Колесник С.І.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при 
рай держадм і н і страції

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 
райдержадміністрації

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

квітень
2018
року

Черняк Л.В., 
Должков Є.І.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2018 
рік

квітень
2018
року

Черняк Л.В., 
Должков С.І.



Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно
сті

відділи, управління 
райдержадміністрації

Проведення спортивних та 
культурно-масових заходів

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

за окремим 
графіком

*

сектор молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту 
райдержадмі
ністрації,Новопсковс 
ка районна організаці 
Всеукраїнського 
фізкультурно- 
спортивного 
товариства “Колос” 
АПК України

Проведення „прямих ліній”, 
засідань „круглйх столів”

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за
необхідні
стю

заступники голови 
райдержадміністрації 
начальники відділів, 
управлінь
райдержадміністрації


