
Н ОВОПСКОВСЬКА р а й о н н а  д е р ж а в н а  а д м і н і с т р а ц і я

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков № ЗЧЧ

Про плач роботи 
райдержадміністрації 
на 111 квартет 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 III квартал 2018 року (додається).

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

Л.А.ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

о є . г о г я  N«3 ^ 4
План роботи

Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області
на НІ квартал 2018 року_________ ____________

№
з/н

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконан

ня

Відповідальні
виконавці

І. Засідання колегії райдержадміністрації
ЛИПЕНЬ

1. Про результати виконання бюджету 
Новопсковського району за І півріччя 2018 року

Інформування жителів району про використання 
бюджетних коштів

липень 
2018 року

Височина В.О., 
Кісель О.В.

2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в 
районній державній адміністрації за 1 півріччя 
2018 року

Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента 
від 07.02.2008р. №109/2008

липень 
2018 року

Черняк Л.В., 
ГапотченкоЛ.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 липень 
2018 року

Латишева Л.А.. 
Ковтун 10.0.

2. Про хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 04.09.2006 № 498 «Про 
запровадження особливого карантинного режиму 
по амброзії полинолистій на території сільських, 
селищних рад Новопсковського району»

Контроль липень 
2018 року

Височина В.О.. 
Метасьова К.ІО.

3. 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 га 
доручень Президента України. Кабінету Міністрів 
України, розпорядчих документів голів обласної 
та районної державних адміністрацій у 2018 році»

Контроль липень 
2018 року

Черняк Л.В., 
Верховод М.М.
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4.

СЕРПЕНЬ
1. Про хід збирання врожаю зернових культур 

врожаю 2018 року та готовність господарств 
району до сівби озимих культур під врожай 2019 
року

Організований збір сільгосппідприємствами району врожаю 
201 8 року та контроль за готовністю господарств до посіву 
озимих під врожай 2019 року

серпень 
2018 року

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю.

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

Районна програма «Розвиток освіти Новопсковщини на 
2 0 1 7 -2 0 1 8  роки»

серпень 
2018 року

Височина В.О.. 
Кузнецова С.А.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 13.09.2017 № 789 «Про 
районний план заходів щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб 
з обмеженими фізичними можливостями та інших 
мало мобільних груп населення на 2017-2021 
роки»

Контроль серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

2. Про хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 28.03.2018 № 178 «Про 
затвердження плану заходів щодо запобігання 
корупції на 201 8 рік»

Контроль серпень
2018

року

Черняк Л.В.. 
Шаповалова В.С.

ВЕРЕСЕНЬ <

1. 1 Іро підготовку об'єктів ЖКІ' га соціальної сфери 
району до роботи в осінньо-зимовий період 201 8-2019 
років

Підведення підсумків щодо виконання запланованих 
заходів до нового опалювального сезону

вересень 
2018 року

Височина В.О., 
Похідняк Т.М.

2 Про стан заготівлі кормів в господарствах району 
та готовність громадського тваринництва до 
зимівлі 2018-2019 років

Контроль за готовністю громадського тваринництва до 
зимівлі 2018-2019 років та аналізу стану заготівлі кормів в 
господарствах району

вересень 
2018 року

Височина В.О.. 
Метасьова К.Ю.

ГОДИНА КОНТРОЛЮ
1. Про хід виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації від 1 8.1 1.2014 № 353 «1 Іро 
стан розвитку донорства крові та її компонентів у 
Новопсовському районі»

Контроль вересень 
2018 року

Скороход О.О. 
Мотупов М.О.

2. 1 Іро хід виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 03.05.2017№ 233 «1 Іро 
організаційне і фінансове забезпечення 
відпочинку та оздоровлення дітей 1 підлітків 
влітку 2018 року»

Контроль вересень 
2018 року

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.
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II. Семінари

1. 3 працівниками відділів кадрів підприємств АПК 
з питань застосування законодавства про працю

Недопущення порушень підприємствами АПК 
законодавства про працю

вересня 
2018 року

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю.

III. Наради
3 керівниками навчальних закладів району

.,1, Про готовність навчальних закладів до роботи в 
новому навчальному році та під час осінньо- 
зимового періоду, кадрове забезпечення 
навчальних закладів, розподіл педагогічного 
навантаження та проведення серпневої 
конференції педагогічних працівників

Районна програма «Освіта Новопсковщини на 2017 -  2018 
роки»

Закон України «Про освіту»

17.08.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

2. Про організацію роботи в дошкільних закладах 
освіти в новому навчальному році

Методичні рекомендації МОП щодо дошкільної освіти 21.08.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

3. Про організаційні засади діяльності навчальних 
закладів у 2018-2019 навчальному році

Методичні рекомендації МОН щодо загальної середньої 
освіти

07.09.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

4. Про роботу дошкільних навчальних закладів в 
осінньо-зимовий період та про організацію 
роботи з дітьми, які опинились в складних 
ж и ттє них обстави нах

Закон України «Про дошкільну освіту», виконання 
законодавства України щодо профілактики дитячої 
злочинності та бездоглядності

18.09.2018 Височина В.О.. 
Кузнецова С.А. 
Колесник С .І.

3 керівниками закладів культури району
5. Про хід підготовки закладів культури району до 

роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 
років

Забезпечення діяльності та функціонування закладів 
культури

серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

3 фахівцями сільськогосподарських підприємств району
6. 3 фахівцями господарств за підсумками роботи в 

галузі тваринництва за 1 півріччя 2018 року
Аналіз стану справ у тваринництві за І півріччя 2018 року липень 

2018 року
Височина В.О., 
Метасьова К.Ю.

7. 3 керівниками господарств щодо розрахунків 
орендної плати за земельні та майнові паї за 
2 0 1 7 -2 0 1 8  роки

Аналіз здійснення розрахунків за оренду земельних та 
майнових паїв

серпень 
2018 року

Височина В.О., 
Метасьова К.Ю.

3 головами сільських, селищних рад та секретарями рад
8. Про мінімальні стандарти забезпечення 

населення культурними послугами
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 
№275

липень 
2018 року

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

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

- положення про призначення та надання

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

вересень 
2018 року

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.
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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

10. Про формування місцевих переліків (реєстрів) 
елементів нематеріальної культурної спадщини

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про 
охорону нематеріальної культурної спадщини»

вересень 
2018 року

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

IV. Апаратні наради в райдержадміністрації
1. І Іро роботу районної державної адміністрації зі 

зверненнями громадян
Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента 
від 07.02.2008р. №109/2008

липень, 
серпень, 
вересень 

2018 року

Черняк Л.В., 
ГапотченкоЛ.М.

2. 1 Іро передачу загальноосвітніх навчальних 
закладів та їх майна із спільної власності 
територіальних громад сіл. селищ 
Новопсковського району у комунальну власність 
об’єднаної територіальної громади 
І Іовопсковської селищної ради

Рішення 21 сесії сьомого скликання Новопсковської 
районної ради від 20.02.201 8 № 21/9

серпень 
2018 року

Височина В.О., 
Кузнецова С.А.

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, 
уп равлінь райдержадмі ністраїцї

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації кожний
понеділок

1 олова РДА, 
перший заступник 
голови, 
заступники 
голови, керівник 
апарату,
загальний ні я піп.
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-

відділ
організаційної 
роботи га зв’язків 
з громадськістю 
апарату РДА

О3. Виїзні прийоми громадян головою 
райдержадміністрації в населених пунктах 
району

Згідно з регламентом роботи райдержадміністрації за
окремим
графіком

Голова РДА, 
перший заступник 
голови, 
заступники 
голови, загальний 
відділ

4. Навчання сільських, селищних голів, секретарів 
рад

Згідно графіку роботи райдержадміністрації третя
п'ятниця
кожного
місяця

Голова І5ДА,
перший заступник
голови,
заступники
голови, керівник
апарату,
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 згідно 
планів та
за
необхід.

Голова РДА, 
перший заступник 
голови,
заступник голови, 
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
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8. Заходи щодо відзначення державних та 
професійних свят України

Відзначення державних та професійних свят України 111 квартал 
2018 року

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

9: Надання юридичної, методичної^ ют« ршд •».... - , 
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. Проведення методичної та роз’яснювальної 
роботи по написанню грантових проектів ДФРР. 
обласного конкурсу та місцевих проектів із 
залученням експертів Агенції регіонального 
розвитку

Закон України «Про інвестиційну діяльність» липень 
серпень, 
вересень 
2018 року

Височина В.О., 
Сковородка Н.В.

11. Районна акція «Не залишити без уваги жодної 
дитини»

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

з 20
серпеня 
по 20 
вересень 
2018 року

Скороход О.О., 
Колесник С.1.

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

Впорядкування автотранспортного обслуговування 
населення району

серпень 
2018 року

Скороход О.О.. 
Похідняк Т.Н.

13. Організація урочистого вручення Ш-паспортів 
молоді з нагоди святкування дня Незалежності

«Районна програма з реалізації молодіжної політики та 
розвитку фізичної культури і спорту Новопсковщини на 
2014-201 8 роки»

24.08.2018 Скороход О.О. 
Віннік І.В. 
Козлова О.В.

14. Підготовка та проведення заходів, присвячених 
Дню Державного Прапора України та 27-ї 
річниці незалежності України

Гідне відзначення Дня Державного Прапора України та 27-ї 
річниці незалежності України

серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М., 
Козлова О.В., 
виконкоми 
сільських та 
селищних рад

15. Організація проведення районних сільських 
спортивних ігор серед команд сільських,

«Районна програма з реалізації молодіжної політики та 
розвитку фізичної культури і спорту Новопсковщини на

25.08.2018 Скороход О.О. 
Віннік 1.В.
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селищних рад 2014-2018 роки» Козлова О.В.

16. Підготовка та проведення заходів з нагоди 
відзначення Дня закінчення Другої світової 
війни

Відзначення історичної події вересень 
2018 року

Скороход 0.(3., 
Лазуренко О.М., 
Козлова О.В.

17. Організація проведення заходів з нагоди 
святкування Дня фізичної культури і спорту

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

08.09.2018 Скороход О.О. 
Віннік І.В. 
Кузнецова С.А. ;

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

Попередження негативних проявів серед неповнолітніх вересень 
2018 року

Скороход О.О., 
Колесник С.І.

19. Проведення Всеукраїнського рейду «Урок» Виконання державної політики стосовно неповнолітніх, 
профілактика правопорушень серед неповнолітніх, 
виконання законодавства України щодо одержання 
середньої освіти дітьми

вересень 
2018 року

Скороход О.О., 
Колесник С.1.

20. 1 Іроведення заходів до Дня усиновлення Соціальний та правовий захист неповнолітніх, дітей -  сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування

вересень 
2018 року

Скороход О.О., 
Колесник С.1.


