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ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

' ИV Шиди-і, гоггЬ. смт Новопсков № 99ї

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на І квартал 2018 року

Відповідно до ст.6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
регламенту роботи Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, 
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.12.2015 № 406, з 
метою організації плідної роботи райдержадміністрації:

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

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
рай держадм і н і страції
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План роботи
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
____________  на І квартал 2018 року

№
з/п

Зміст заходу Обгрунтування необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконан

ня

Відповідальні
виконавці

І. Засідання колегії райдержадміністрації
СІЧЕНЬ

1. Про затвердження плану заходів щодо 
запобігання корупції на 2018 рік

Закон України «Про запобігання корупції» січень
2018
року

Черняк Л.В., 
Шепітько І.П.

2. Про стан роботи з персоналом у 
Новопсковській районній державній 
адміністрації за 2017 рік та затвердження 
Плану роботи районної державної 
адміністрації з персоналом на 
2018 рік

Комплексна програма підготовки державних службовців 
(затверджено Указом Президента України від 09.11.2000 
№ 1212/2000)

січень
2018
року

Черняк Л.В., 
Старцева К.Ю.

3 Про підсумки роботи районної державної 
адміністрації із зверненнями громадян за 
2017 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
2018
року

Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання Комплексної програми 

профілактики та боротьби зі злочинністю у 
Новопсковському районі на 2016 - 2020 роки, 
затвердженої рішенням сесії районної ради від 
18.08.2016 р. № 8/4

Контроль січень
2018
року

Бєлік С.П., 
Ковтун Ю.О.

2. Про хід виконання Районної програми 
підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі та покращення умов 
життєзабезпечення сільського населення

Контроль січень
2018
року

Височина В.О. 
Похідняк Т.М.


