


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
р ай держад м і н і стр а ц і ї 

План роботи 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 

на II квартал 2018 року 
№ 
з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу 

Термін 
виконан 

ня 

Відповідальні 
виконавці 

І. Засідання колегії райдержадміністрації 
КВІТЕНЬ 

1. Про підсумки роботи житлово-комунального 
господарства, інших об'єктів комунальної 
власності району в осінньо-зимовий період 2017-
2018 років та заходи щодо підготовки їх до 
роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

Забезпечення належної підготовки об'єктів ЖКГ та 
соціальної сфери району до роботи в зимових умовах 

квітень 
2018 року 

Височина В.О., 
Похідняк Т.М. 

2. Розгляд проекту Програми зайнятості 
Новопсковського району на період до 2020 року 

Забезпечення соціально-економічних, організаційних і 
правових умов для реалізації права громадян на працю 

квітень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І. 

ГОДИНА КОНТРОЛЮ 
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 10.12.2008 № 570 
«Про розвиток лісового господарства» 

Контроль квітень 
2018 року 

Височина В.О., 
Колесник Т.Л. 

2. Про хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 20.09.2011 № 370 «Про 
посилення роботи по боротьбі зі сказом тварин на 
території району» 

Контроль квітень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Колесник В.М. 

ТРАВЕНЬ 
1. Звіт про виконання зведеного бюджету 

Новопсковського району за І квартал 2018 року 
Інформування населення жителів району про використання 
бюджетних коштів 

травень 
2018 року 

Височина В.О., 
Кісель О.В. 

2. Підведення підсумків щодо проведення на 
території всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 
та Дня благоустрою 

Забезпечення чистоти та порядку в населених пунктах 
району 

травень 
2018 року 

Височина В.О., 
Похідняк Т.М. 

\ І 



ГОДИНА КОНТРОЛЮ 
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 28.09.2006 № 557 
«Про виконання підприємствами, установами та 
організаціями району Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Контроль травень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І. 

2. Про хід виконання районної програми з 
реалізації молодіжної політики та розвитку 
фізичної культури і спорту Новопсковгцини на 
2014-2018 рік, затвердженої рішенням районної 
ради від 29.11.2013 №22/5 

Контроль травень 
2018 року 

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

ЧЕРВЕНЬ 
1. Про підсумки проведення весняно - польових 

робіт та стан готовності сільськогосподарських 
підприємств району до збирання врожаю 2018 
року 

3 метою забезпечення своєчасного збирання врожаю 
зернових культур у районі 

червень 
2018 року 

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю. 

2. Про завершення навчального року і підготовку 
навчальних закладів до нового навчального року 
та до роботи в осінньо-зимовий період 

Закон України «Про освіту» червень 
2018 року 

Височина В.О., 
Кузнецова С.А. 

ГОДИНА КОНТРОЛЮ 
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 29.10.2013 № 446 «Про 
стан надання онкологічної допомоги населенню 
Новопсовського району» 

Контроль червень 
2018 року 

Скороход О.О. 
Мотунов М.О. 

2. Про хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 17.10.2011 № 416 «Про 
стан виконання заходів щодо недопущення 
занесення збудника африканської чуми свиней 
на територію району» 

Контроль червень 
2018 року 

Бєлік С.П., 
Колесник В.М. 

II. Семінари 
1. Про організацію діловодства та архівної справи в 

установах, підприємствах та організаціях у сфері 
освіти та культури 

На виконання Правил роботи архівних установ України, 
затверджених наказом Міністерства юстиції України від 
08.04.2013 № 656/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 10.04.2013 з а № 584/23116 

квітень 
2018 року 

Черняк Л.В., 
Должков C.I. 

2. Про вдосконалення інформаційного 
забезпечення діяльності органів влади 

Закони України «Про порядок висвітлення діяльності 
органів державної влади та місцевого самоврядування в 
Україні засобами масової інформації», «Про доступ до 
публічної інсЬоомаиії» 

травень 
2018 року 

Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М. 



з 
3. Про підготовку та організацію збору врожаю 

2018 року з керівниками сільгосппідприємств на 
базі одного з господарств району 

Організований збір сільськогосподарськими 
підприємствами врожаю 2018 року 

червень 
2018 року 

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю. 

III. Наради 
3 керівниками навчальних закладів району 

1. 1. Про підсумки атестації педагогічних 
працівників навчальних закладів 
2.Про завершення навчального року та 
проведення ДПА 
3. Організація роботи літніх мовних та 
профільних таборів влітку 2018 року 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників 
Положення про державну підсумкову атестацію учнів у 
системі загальної середньої освіти 
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 
наказ МОН від 03.02.2015 № 89 «Про здійснення заходів 
щодо організації літніх мовних таборів» 
Закон України «Про дошкільну освіту» 

20 квітня 
2018 року 

Височина В.О., 
Кузнецова С.А. 

2. 1. Організаційні питання завершення 
навчального року, вручення документів про 
освіту 
2. Про медичний огляд школярів та педагогічних 
працівників 

Закон Україну «Про загальну середню освіту» 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення 
медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів» від 08.12.2009 № 1318 
Закон України «Про дошкільну освіту» 

18 травня 
2018 року 

Височина В.О., 
Кузнецова С.А. 

о J. 1. Про підготовку навчальних закладів до нового 
навчального року та до роботи в осінньо-
зимовий період 
2. Про профілактику травматизму та нещасних 
випадків під час літніх канікул 

Закон України «Про освіту» 

Закон України «Про загальну середню освіту» 

08 червня 
2018 року 

Височина В.О., 
Кузнецова С.А. 

3 керівниками закладів культури району 
4. Про реалізацію заходів культури в обласному 

конкурсі проектів місцевого розвитку у 2018 
році 

Розпорядження голови Луганської облдержадміністрації від 
13.03.2018 № 196 

квітень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

3 фахівцями сільськогосподарських підприємств району 
5. Нарада з фахівцями господарств за підсумками 

зимівлі 2017 - 2018 років тваринництва, 
підготовка до літнього утримання худоби 

Аналіз справ у тваринництві квітень 
2018 року 

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю. 

6. Нарада з агрономами господарств про 
підведення підсумків посіву ранніх зернових 
культур 

Підведення підсумків посіву ранніх зернових культур травень 
2018 року 

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю. 

7. Нарада з головними економістами 
сільськогосподарських підприємств району на 
тему «Рекомендації з оплати праці робітників с/г 
підприємств на збиранні зернових культур у 
2018 році» 

Надання методичних рекомендацій з оплати праці в період 
збирання зернових культур червень 

2018 року 

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю. 

\ 



3 головами сільських, селищних рад та секретарями рад 
8. Про проведення інвентаризації пам'яток історії, 

археології та архітектури району 
Закон України «Про охорону культурної спадщини» квітень 

2018 року 
Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

9. Про зміни в законодавстві щодо призначення 
державних соціальних допомог: 

- положення про призначення та надання 
населенню субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива. (Постанова КМУ від 
21.10.1995 №848); 

- порядок призначення і виплати державної 
допомоги сім'ям з дітьми. (Постанова КМУ від 
27.12.2001 №1751); 

- порядок призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. 
(Постанова КМУ від 24.02.2003 №250 

3 метою контролю за додержанням законодавства та 
запобігання нецільового використання бюджетних коштів 

* 

травень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І. 

10. Про участь в обласних заходах, присвячених 
80-річчю утворення Луганської області 

Обласний план заходів з нагоди відзначення 80-ї річниці 
Луганської області у 2018 році 

травень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

11. Про законодавство України щодо роботи органів 
опіки та піклування 

Контроль за виконанням законодавства України щодо 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

травень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Колесник СЛ. 

12. Про порядок відпочинку та оздоровлення дітей і 
підлітків влітку 2018 року. 

І Іормативно-правове та організаційне забезпечення оздо-
ровлення дітей пільгових категорій 

травень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І. 

IV. Апаратні наради в райдержадміністрації 
1. Про стан роботи зі зверненнями громадян у 

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» 

квітень, 
травень, 
червень 
2018 року 

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М. 

2. Про реалізацію заходів Регіональної програми 
розвитку української мови, культури та 
національної свідомості громадян України на 
території Луганської області на 2016-2018 роки 

Розпорядження голови Луганської облдержадміністрації від 
21.12.2015 № 6 8 6 

квітень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

\ і 



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, 
керівник апарату, 
начальники 
відділів та 
управлінь РДА 

2. Апаратні наради з керівниками відділів, 
управлінь райдержадміністрації 

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації кожний 
понеділок 

Голова РДА, 
перший заступник 
голови, 
заступники 
голови, керівник 
апарату, 
загальний відділ, 
відділ 
організаційної 
роботи та зв'язків 
з громадськістю 
апарату РДА 

3. Виїзні прийоми громадян головою 
райдержадміністрації в населених пунктах 
району 

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації за 
окремим 
графіком 

Бєлік С.П., 
Гапотченко Л.М. 

4. Навчання сільських, селищних голів, секретарів 
рад 

Згідно графіку роботи райдержадміністрації третя 
п'ятниця 
кожного 
місяця 

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

5. Навчання державних службовців апарату та 
структурних підрозділів райдержадміністрації 

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації другий, 
четвертий 
понеділок 
кожного 
місяця 

Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М. 

6. Проведення засідань штабів, комісій, робочих 
груп, «круглих столів», «прямих телефонних 
ліній» при райдержадміністрації 

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації 

~ ' ' Л ' ' ' ' . V-

згідно 
планів та 
за 
необхіл. 

Голова РДА, 
перший заступник 
голови, 
заступник голови. 
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керівник апарату 
РДА 

7. Підготовка довідково-інформаційних матеріалів 
та проектів рішень на засідання колегії 
райдержадміністрації 

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації згідно 
окремого 
плану 

перший заступник 
голови, 
заступник голови, 
керівник апарату, 
начальники 
відділів, 
управлінь РДА 

8. Заходи щодо відзначення професійних свят Відзначення професійних свят 

* 

II квартал 
2018 року 

перший заступник 
голови, 
заступник голови, 
керівник апарату, 
начальники 
відділів, 
управлінь РДА 

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

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації постійно перший заступник 
голови, 
заступник голови, 
керівник апарату, 
начальники 
відділів, 
управлінь РДА 

10. Заходи з нагоди Дня Чорнобильської трагедії Відзначення пам'ятної дати квітень 
2018 року 

Височина В.О., 
Скороход О.О., 
Черняк Л.В. 

11. Проведення засідання робочої групи з питань 
сприяння розвитку малого підприємництва 

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

квітень 
2018 року 

Височина В.О., 
Сковородка Н.В. 

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

Закон України «Про інвестиційну діяльність» квітень 
2018 року 

Височина В.О., 
Сковородка Н.В. 

13. Засідання постійно діючої районної комісії з 
питань ТЕБ та НС щодо попередження загибелі 
людей на водних об'єктах району протягом 
купального сезону 2018 року 

Попередження нещасних випадків з людьми на водних 
об'єктах 

квітень 
2018 року 

Височина В.О., 
Гриб М.М. 

14. Засідання постійно діючої районної комісії з 
питань ТЕБ та НС про невідкладні заходи щодо 
посилення пожежної безпеки в період збирання, 

Профілактика й попередження пожеж лісових, степових та 
сільськогосподарських угідь. Готовність до 
пожежонебезпечного періоду 

травень 
2018 року 

Височина В.О., 
Гриб М.М. 



зберігання та переробки врожаю 2018 року і 
заготівлі грубих кормів та заходи щодо 
забезпечення протидії масовим пожежам лісів і 
сільгоспугідь у літній період 2018 року 

* 

15. 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 

квітень 
2018 року 

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

16. Організація проведення районної спартакіади 
Допризовної молоді 

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

квітень 
2018 року 

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

17. Відзначення Дня пам'яті та примирення На виконання Закону України «Про увічнення перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» 

08 травня 
2018 року 

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

18. Відзначення 73-ї річниці Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 

На виконання Закону України «Про увічнення перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» 

09 травня 
2018 року 

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

19. Організація і проведення заходів до 
Міжнародного Дня сім'ї та Дня матері 

3 нагоди дати травень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

20. Організація та проведення заходів до Дня 
Європи 

На виконання Указу Президента України від 19.04.2003 
№ 339/2003 «Про День Європи» 

19 травня 
2018 року 

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

21. Вшанування Дня пам'яті жертв політичних 
репресій 

На виконання Указу Президента України від 21.05.2007 
№ 431/2007 «Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами 

Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 
років 

20 травня 
2018 року 

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

22. Проведення районної дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

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

травень 
2018 року 

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

23. Проведення засідання районної координаційної 
ради з питань реалізації в Новопсковському 
районі проектів, програм та ініціатив 
Європейського.Союзу, Програми розвитку 
Організації Об'єднаних Націй, інших 

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» 

травень 
2018 року 

Височина В.О., 
Сковородка Н.В. 

\ 



міжнародних організацій 

24. Проведення методичної та роз'яснювальної 
роботи по написанню грантових проектів 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» травень 
2018 року 

Височина В.О., 
Сковородка Н.В. 

25. Проведення заходів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування до 
Міжнародного дня захисту дітей 

Соціальний та правовий захист дітей - сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх 

травень-
червень 

Скороход О.О., 
Колесник С.І. 

26. Відзначення Міжнародного дня захисту дітей 

ї'4-

На виконання Указу Президента України від 30.05.1998 
№ 568/98 «Про день захисту дітей» 

01 червня 
2018 року 

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

27. Районна гра «Робінзонада» для дітей девіантної 
поведінки і дітей, які опинились в складних 
життєвих обставинах 

Попередження негативних проявів серед неповнолітніх червень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Колесник С.І. 

28. 
Підготовка документів та розміщення 
оголошення про конкурс з перевезення 
пасажирів на приміських автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за 
межі 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» 

червень 
2018 року 

Скороход О.О., 
Сковородка Н.В. 

29 Заходи з нагоди Дня медичного працівника 3 метою мотивації праці, піднесення престижу професій, 
морального та матеріального заохочення працюючих 

15 червня 
2018 року 

Скороход О.О., 
Мотунов М.О. 

ЗО. Організація проведення легкоатлетичного забігу 
з нагоди Олімпійського дня 

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

червень 
2018 року 

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

31. Проведення засідання робочої групи з питань 
перевірки суб'єктів господарювання на предмет 
виготовлення, придбання, зберігання або 
реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв 
у Новопсковському районі 

Закон України «Про державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» 

червень 
2018 року 

Височина В.О., 
Сковородка Н.В. 

32. Заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування 
пам'яті жертв війни в Україні 

Відзначення пам'ятної дати 22 червня 
2018 року 

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

л .3.3. Заходи до Дня молоді 3 метою підтримки молодіжних ініціатив та сприяння 
національно-патріотичному вихованню молоді 

24 червня 
2018 року 

Скороход О.О., 
Віннік І.В. 

34. Заходи з нагоди Дня Конституції України Державне свято 28 червня 
2018 року 

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

\ 


