


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації
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ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на листопад 2018 року

Зміст заходу
Обгрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щоденно Перший заступник 
голови, заступник 
голови, керівник 
апарату райдерж
адміністрації

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
рай д ержад м і н і стра ції

01.11.2018
08.11.2018
15.11.2018
22.11.2018 
29.11.2018

Скороход О.О.

Організація підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників району

згідно з планом-графіком 
ЛОІППО

01 -  ЗО. 
11.2018

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Формування баз даних щодо 
підготовки до ЗНО-2СЛ9

згідно з листами 
ДРЦОЯО, з метою 
забезпечення участі 
випускників у ЗНО та 
реалізації їх права на 
вищу освіту

01.-30.
11.2018

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Оформлення книжкової виставки- 
роздуму «Ці люди в вогні на сталь 
перекуті: борці за національну 
ідею 1917 -1921»

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

02.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О .В.

Нарада з розгляду стану 
укладання декларацій з сімейними 
лікарями КЗ «Новопсковский 
центр первинної медико- 
санітарної допомоги»

впровадження медичної 
реформи в районі та 
належне функціонування 
медичної установи

02.11.2018 Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В., 
Калюжний В.С

Проведення II етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад:
- Російська мова і література, 

трудове навчання;
- Історія, українська мова і 

література, економіка;
- Біологія, англійська мова, 

правознавство;
- Німецька мова, фізика, хімія

згідно з наказом відділу 
освіти Новопсковської 
РДА від 11.09.2017 № 153 03.11.2018

11.11.2018

18.11.2018 
25.11.2008

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День працівників соціальної 
сфери

Указ Президента 
України від 13.04Л999 
№ 374/99

04Л1.2018

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом ■ 
роботи
райдержадм і ністрації

05.11.2018
12.11.2018 
19.11.2018

Латишева Л.А., 
перший заступник та 
заступник голови



26.11.2018 райдержадміністрації. 
керівники відділів, 
управлінь райдерж
адміністрації, служб 
району

Прийом громадян головою 
райдержад м і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н істрації

05.11.2018
12.11.2018
19.11.2018
26.11.2018

Латишева Л.А.

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

05.11.2018
19.11.2018

Латишева Л.А., 
загальний відділ 
райдержадм і н і страції

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержад м і н істрації

06.11.2018
13.11.2018
20.11.2018 
27.11.2018

Слюсарєва С.О.

Засідання виконкомів сільських та 
селищних рад за участю 
заступників голови, керівника 
апарату, начальників відділів 
райдержадміністрації

згідно з планами роботи 
сільських, селищних рад

06.11.2018 Заступники голови, 
керівник апарату, 
начальники відділів 
райдержадміністрації

Проведення пізнавального 
міксу «Дивовижна Україна» 
(написання диктанту)

до Дня української 
писемності та мови

08.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Робоча нарада з питань 
• реорганізації комунального 
закладу «Новопсковский центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» у комунальне 
некомерційне підприємство 
«Новопсковский центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

впровадження медичної 
реформи в районі та 
забезпечення сталого 
функціонування медичної 
установи

08.11.2018 Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В., 
Калюжний B.C.

День української писемності та 
мови

Указ Президента 
України від 30.12.2013 
№ 717/2013

09.11.2018

Організація участі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів у Всеукраїнському 
диктанті національної єдності

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
долучення до 
всеукраїнських акцій, 
спрямованих на єдність 
нашого народу

09.11.2018 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення в закладах освіти 
тематичних уроків, конкурсів, 
фестивалів з нагоди відзначення 
Дня української писемності та 
мови

відповідно до Указу 
Президента від 
09.11.1997 № 1241/97 
«Про День української 
писемності та мови»

09.11.2018 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Всеукраїнський день 
працівників культури та 
аматорів народного мистецтва

Указ Президента 
України від 30.12.2-013 
№ 717/2013

09.11.2018

Проведення урочистостей «Моя 
професія -  моя гордість»

до Всеукраїнського дня 
працівників культури та 
майстрів народного 
мистецтва

09.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



/

Проведення в закладах освіти 
Тижня безпеки дорожнього руху

лист Департамент) освіти 
і науки Луганської ОДА 
№  04/04/03 -  4874 від 
09Л0.2018

09-16.
11.2018

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення районних змаганнь з 
важкої атлетики серед вихованців 
Новопсковської ДЮ СШ  і 
відділення Луганської обласної 
СДЮ Ш ОР

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

10.11.2018 Скороход О.О., 
Віннік 1.В. 
Верховод З.А.

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах першим заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

12.11.2018 Слюсарєва С.О.

Робоча нарада з питань 
обговорення проекту Програми 
розвитку Новопсковського 
районного медичного об’єднання 
на 2019 рік

забезпечення сталої 
роботи функціонування 
медичної установи

12.11.2018 Слюсарєва С.О., 
Віннік 1.В., 
М анилова 1.1.

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

12.11.2018 
26.11.2018

Черняк Л .В., 
Лазуренко О.М.

Проведення районного фіналу 
інтелектуальної гри «Що? Де? 
Коли?»

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

13.11.2018 Скороход О.О., 
Віннік І.В., 
Кузнецова С.А.

Проведення районних змаганнь з 
шахів, шашок та настільного 
тенісу серед учнів навчальних 
закладів району

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

14.11.2018 Скороход О.О., 
Віннік І.В.
Кузнецова С.А.

Проведення відео перегляду 
«Страшна правда про сталінські 
репресії 30-х років»

до 80-х роковин Великого 
терору - масових 
політичних репресій 1937 
- 1938 років

15.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Робоче засідання Координаційної 
ради з питань протидії 
туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та боротьби з наркоманією

згідно положення про 
Координаційну раду

15.11.2018 Слюсарєва С.О., 
Віннік 1.В. 
Манилова 1.1.

Проведення урочистостей та 
святкового концерту «Від усієї 
душі за працю вшановуємо»

до Дня працівників 
сільського господарства

16.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Стрільцов В.В.

Участь у святковому заході, 
присвяченому 40-річчю створення 
народного фольклорно- 
етнографічного колективу 
«Білолучанка»

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

16.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Проведення наради керівників 
закладів дошкільної освіти про хід 
проходження атестації педагогіч
них працівників та дотримання 
санітарно-гігієнічних норм у 
закладах дош кільної освіти

Закон України «Про 
дошкільну освіту»

16.11.2018 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Нарада керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів про організа
цію роботи щодо проходження 
атестації педагогічних працівників 
та беззастережне дотримання 
лімітів по енергоносіях

Закон України «Про 
освіту»

16.11.2018 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День працівників сільського 
господарства

Указ Президента 
України від 07.10.1993 
№ 428/93

18.11.2018

Проведення години національної 
пам’яті «Тільки тим історія 
належить, хто сьогодні бореться й 
живе»

до Дня гідності та 
свободи.

19.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Оформлення книжкової виставки 
«На барикадах зібраних зі снігу, 
стояла гідність у ясній звитязі»

до Дня гідності та 
свободи.

19.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення тематичного заходу 
«Нація нескорених»

до Дня гідності та 
свободи.

21.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення тематичного заходу 
«Від революції гідності до гідного 
життя»

до Дня Гідності і Свободи 21.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення для учнівської молоді 
навчальних закладів району 
тематичних виховних годин, 
тематичних уроків, оформлення у 
шкільних бібліотеках тематичних 
виставок до Дня Гідності та 
Свободи

Указ Президента 
України від 19.11.2005 №  
1619/2005 «Про День 
Свободи»

21.11.2018 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День гідності і свободи Указ Президента 
України від 13.11.2014 
№ 872/2014

21.11.2018

Проведення тренінгу-спілкування 
«Хочеш знайти друга -  сам стань 
другом»

до М іжнародного дня 
толерантності

23.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення перегляду 
документального відео 
«Минувшини пекучий біль»

до Дня пам'яті жертв 
голодоморів

23.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення свята «Посвячення в 
першокласники»

Посвята у
першокласники учнів 
Новопсковської ШМ

23.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Проведення тематичного заходу 
«Незламні»

до Дня пам'яті жертв 
голодоморів

23.1 1.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація і проведення у 
навчальних закладах району 
тематичних заходів до Дня пам’яті 
жертв голодомору та політичних 
репресій. Участь учнівських та 
педагогічних колективів у 
Всеукраїнській акції «Засвіти 
свічку»

відповідно до Указу 
Президента № 1310/98 від 
26.11.1998

23.11.2018 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

День пам'яті жертв 
Г олодоморів

Указ Президента Україн 
від 13.07.2004 № 797

24.11.2018

Проведення тематичного заходу 
«Свіча пам’яті»

до Дня пам'яті жертв 
голодоморів

24.11.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах заступником голови 
райдержадм і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н істрації

26.11.2018 Скороход О.О.

Проведення наради з головними 
агрономами сільгосппідприємств 
району про завершення 
сільгоспробіт, засипці насіння під 
врожай 2019 року по 
підприємствах АПК

з метою підведення 
підсумків по завершенню 
сільськогосподарських 
робіт та контроль за 
забезпеченістю 
насіннєвим матеріалом 
під врожай 2019 року 
всіх сільгосппідприємств 
району

27.11.2018

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

Районні змагання з міні-футболу 
серед дівочих команд

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

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

Організація та проведення 
Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської 
молоді імені Тараса Ш евченка 
(районний етап) та конкурсу імені 
Петра Яцика

з метою національно- 
патріотичного виховання 
дітей та молоді, 
долучення до творчої 
спадщини Кобзаря та 
розвитку творчих 
здібностей учнів

листопад 
2018 року

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Організація участі педпрацівників 
у районному етапі Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2019»

згідно з матеріалами 
ЛОІППО

ДО
30.11.2018

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення оцінювання резуль
татів службової діяльності держа
вних службовців категорій "Б"

відповідно ст. 44 Закону 
України «Про державну 
службу»

листопад 
2018 року

Латишева Л.А., 
Черняк Л.В., 
Старцева К.Ю.

Проведення робочої наради за 
результатами щорічної 
всеукраїнської акції «За чисте 
довкілля» за 2018 рік

забезпечення чистоти і 
порядку в населених 
пунктах району.

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т. М.



Засідання архітектурно- 
містобудівної ради

розгляд робочих проектів 
з розроблення 
містобудівної 
документації

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Проведення районної акції 
«За здоровий спосіб життя»

профілактика негативних 
явищ серед неповнолітніх

листопад 
2018 року

Скороход О.О., 
Колесник С .І.

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

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»

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення виїзної робочої 
наради щодо роз’яснення надання 
дотації за утримання молодняку 
великої рогатої худоби та 
часткового відшкодування 
вартості придбаної установки 
індивідуального доїння корів з 
жителями сільських рад згідно 
графіку

доведення інформації до 
відома населення, що 
утримує велику рогату 
худобу листопад 

2018 року

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

Нарада з представниками бізнесу 
та громадськості району щодо 
розгляду та обговорення проекту 
програми «Розвиток та підтримка 
малого і середнього підприєм
ництва в Новопсковському районі 
на 2018-2020 роки»

Закон України «Про 
розвиток та державну 
підтримку малого і 
середнього підприєм
ництва в Україні»

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

Нарада з керівниками структурних 
п ідрозді л і в райдержадм іністрації 
щодо підготовки проекту програ
ми економічного і соціального 
розвитку Новопсковського району 
на 2019 рік

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

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

Звіт про виконання зведеного 
бюджету Новопсковського району 
за 9 місяців 2018 року

інформування жителів 
району про використання 
бюджетних коштів

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.М.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н істрації

листопад 
2018 року

Латишева Л.А., 
Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О., 
Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.



Проведення наради з керівниками 
служб цивільного захисту щодо 
розроблення «Плану цивільного 
захисту населення Новопсковсь
кого району на 2019 рік»

реалізація державної 
політики у сфері захисту 
населення та територій 
від надзвичайних 
ситуацій техногенного й 
природного характеру

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О., 
Андрущенко Ю.Ф.

Засідання комісії з розгляду 
звернень громадян щодо надання 
субсидій, державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим 
сім’ям та включення до 
державного реєстру пільговиків

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

по мірі 
надходжен
ня заяв

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

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

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

по мірі 
надходжен
ня заяв

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 322  від 01.07.2016

щотижня Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

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., 
Обрізанова О.В.

Засідання міжвідомчої робочої 
групи з питань реалізації заходів 
щодо легалізації найманої праці на 
території району

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 516  від 24.11.2009

по мірі 
надходжен
ня заяв

Слюсарєва С.О., 
Обрізанова О.В.

Засідання робочої групи з питань 
забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня 
оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині виплати 
мінімальної заробітної плати

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 35  від 26.01.2017

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О., 
Обрізанова О.В.

Проведення засідань комісії щодо 
розгляду заяв внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України

розпорядження голови 
райдержадм іністрації 
№ 413  від 12.07.2018

по мірі 
надходжен
ня заяв

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації

виконання розпорядження 
голови райдержадмініст
рації №  636 від 09.12.2016

листопад 
2018 року

Черняк Л.В.



«Про внесення змін до 
складу спостережної 
комісії при 
Новопсковській РДА

Засідання районної комісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

у третій
декаді
місяця

Латишева Л.А., 
Андрущенко Ю.Ф.

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Новопсковській 
райдержадміністрації

виконання законодавства 
України щодо правового 
та соціального захисту 
дітей

по мірі
надходжен 
ня заяв

Латишева Л.А., 
Колесник С .І.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при райдержадмі
ністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

протягом
місяця

Черняк Л .В., 
Гапотченко Л.М.

Засідання комісії з питань 
розпорядження землями державної 
власності

розподіл земельних 
ділянок між власниками 
земельних часток

листопад 
2018 року

Слюсарєва С.О., 
Стрільцов В.В.

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 райдержадмі
ністрації

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

листопад 
2018 року

Скороход О.О., 
Должков С.1.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2018 рік

листопад 
2018 року

Скороход О.О., 
Должков Є.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно
сті

відділи, управління 
райдержадміністрації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за
необхідні
стю

заступники голови 
райдержадміністрації 
начальники відділів, 
управлінь
райдержадміністрації


