НОВОПСКОВСЬКА р а й о н н а д е р ж а в н а
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

а д м ін іс т р а ц ія

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков
Про план роботи
райдержадміністрації
на лютий 2018 року

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», регламенту
роботи
Н овопсковської районної держ авної адміністрації Луганської області,
затвердженого розпорядженням голови районної держ авної адміністрації від 15 грудня
2015 року № 406:
1. Затвердити план роботи Н овопсковської районної держ авної адміністрації
Луганської області на лютий 2018 року (додається).
2. Керівникам
структурних підрозділів
райдерж адміністрації
своєчасне та якісне виконання запланованих заходів.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залиш аю за собою.

С.П.БЄЛІК

забезпечити

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області на лютий 2018 року

Зміст заходу
Апаратна нарада у голови
райдержадміністрації

Обґрунтування
необхідності
здійснення заходу
згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

Прийом громадян заступником
голови райдерж адміністрації

згідно з регламентом
роботи
райд ержад м ін істрац ії

Проведення презентації книж кової
виставки-панорами «3 глибини
віків...»
Вивчення рівня професійної
діяльності педагогічних
працівників, які атестую ться
атестаційною комісією II рівня
відділу освіти
Організація підвищ ення
кваліфікації педагогічних
працівників району

до 1030-річчя хрещення
Київської Русі-України

01.02.2018
08.02.2018
15.02.2018
22.02.2018
01.02.2018

Відповідальні
виконавці
заступники голови,
керівник апарату
райдержадмі
ністрації
Скороход О.О.

Скороход О.О..
Козлова О.В.

типове положення про
атестацію педагогічних
працівників

01-28.
02.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

згідно з планом-графіком
ЛОІППО, з метою
підвищення кваліфікації,
успішного проходження
атестації
згідно з матеріалами
МОН України, УЦОЯО,
ДРЦОЯО

01-28.
02.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

01 -28.
02.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

02.02.2018

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

Інформаційно-методичне
забезпечення навчальних закладів
району матеріалами УЦОЯО,
ДРЦОЯО щодо підготовки до
ЗНО-2018
Проведення свята спортивної слави. вшанування кращих
Підведення спортивних підсумків за спортсменів району
2017 рік
Організація та проведення районних
семінарів-практикумів:
-педагогів-організаторів на базі
Білолуцької гімназії
-вчителів української мови та
літератури на базі Білолуцької ЗОНІ
І-ІІ ступенів
-вчителів початкових класів на базі
Н овопсковської газопроводської
ЗОШ І-ІІІ ст.

Термін
виконання
щоденно

згідно з планом роботи
методичного кабінету, з
метою обміну досвідом
педагогічних працівників

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.
02.02.2018
06.02.2018
07.02.2018

23.02.2018

-вчителів трудового навчання на
базі Білолуцької ЗОШ І-ІІ ступенів
-вчителів географії на базі
Н овопсковської ЗОШ І-ІІІ ступенів
-вчителів математики на базі
Н оворозсош анської ЗОШ 1-1II
ступенів
до 100-річчя подій
Проведення:
У країнської револю ції
- історичного хроноскопу «Україна
у боротьбі за збереження державної 1917-1921 років
незалежності (1917-1921 роки)»;
- відео-екскурсу «Визначні діячі
Української револю ції 1917-1921
років»
Організація участі учнів району в III з метою виявлення
обдарованої й талановитої
етапі Всеукраїнських учнівських
молоді
олімпіад з навчальних предметів:
-з фізики;
- з інформаційних технологій
згідно з регламентом
Прийом громадян головою
роботи
райд ержадм і н істрації
райдержадміністрації
Апаратна нарада в
райдержадміністрації

згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

згідно з регламентом
Виїзний прийом громадян
роботи
в сільських та селищних
радах головою райдерж адміністрації райдерж адміністрації та
за окремим графіком
згідно з регламентом
Прийом громадян першим
заступником голови
роботи
рай держадм і н істрації
райдержадміністрації
Проведення днів інформації «Ода
державності: державний гімн та
малий герб України»
Проведення:
- зустрічі-спомину «Була у їхньому
житті війна»;
- мітингу «Афганістан: Подвиг.
Трагедія. Пам'ять»;
- оформлення книжкової виставки
«Героїчна і трагічна афганська
війна»
- презентації до Дня вш анування
учасників бойових дій на території
інших держав.

з нагоди 26-річчя з дня
затвердження малого
Герба України
вшанування учасників
бойових дій на території
інших держав

26.02.2018
27.02.2018

03.02.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

07.02.2018
Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.
04.02.2018
10.02.2018
05.02.2018
12.02.2018
19.02.2018
26.02.2018
05.02.2018
12.02.2018
19.02.2018
26.02.2018

05.02.2018
19.02.2018

06.02.2018
13.02.2018
20.02.2018
27.02.2018
0 8 .0 2 .2 0 1 8 20.02.2018

08.02.2018
15.02.2018

15.02.2018

15.02.2018

Бєлік С.П.

Бєлік С.П.,
заступники голови
РДА,
керівники відділів,
управлінь РДА,
служб району
Бєлік С.П.,
загальний відділ
райдержадмі
ністрації
Височина В.О.

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

Проведення ш оу-програми до Дня
Святого Валентина
День вшанування учасників
бойових дій на території інших
держав
Проведення у загальноосвітніх
навчальних закладах заходів до Дня
вшанування учасників бойових дій
на території інших держав, Дня
пам ’яті воїнів-інтернаціоналістів
Проведення години цікавих
повідомлень «П равославна моя
Україна»
Участь учнів шкіл естетичного
виховання району у І турі обласної
музично-теоретичної олімпіади з
музичної літератури
Оформлення книж кової виставки
«Дивна тайна мелодії слова»
Державний символ - Держ авний
герб України, тризуб
затверджений постановою
Верховної Ради України №2137-ХІ1
від 19 лютого 1992 року

організація змістовного
дозвілля населення
Указ Президента
України № 180/2004 від
11 лютого 2004 року
з метою патріотичного
виховання молоді

День Героїв Небесної Сотні

Проведення:
- тематичного заходу «Герої не
вмирають»;
- патріотичної години «Не зорі
падають із неба, зірки ідуть на
небеса»;
- тематичної години до Дня пам ’яті
Героїв Небесної Сотні
Проведення у загальноосвітніх
навчальних закладах заходів до Дня
Героїв Небесної Сотні

Міжнародний день рідної мови

Проведення у загальноосвітніх
навчальних закладах заходів до
М іжнародного дня рідної мови

14.02.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

15.02.2018

15.02.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

до 1030-річчя хрещення
Київської Русі-України

16.02.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

згідно плану роботи
обласного центру
навчально-методичної
роботи на 2018 рік
до М іжнародного дня
рідної мови
постанова Верховної
Ради України №213 7-XIІ
від 19 лютого 1992 року.

17.02.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

17.02.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Указ Президента
України № 69/2015 від
11.02.2015
Указ Президента України
від 11.02.2015 № 69/2015

20.02.2018

з метою вш анування
пам’яті загиблих за
єдність і соборність
України
У 1999 році на 30-й сесії
Генеральної конференції
Організації Об ’єднаних
Націй з питань освіти,
науки і культури
прийнято рішення щодо
заснування
Міжнародного дня
рідної мови
з метою прищеплення
любові до рідної мови

19.02.2018

20.02.2018

20.02.201828.02.2018
20.02.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

21.02.2018

21.02.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

21.02.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

22.02.2018
до Всесвітнього дня
читання вголос
згідно ст. 6,13 Закону
України «Про місцеві
державні адміністрації».
Закону України «Про
22.02. 2018
бухгалтерський облік та
фінансову звітність» та
проведення аналізу
діяльності агроформувань
району за 2017 рік
23.02.2018
Відповідно до частини
Публічний звіт голови
третьої статті 45 Закону
Н овопсковської районної
державної адміністрації Луганської У країни від 10 грудня
2015 року № 889-УІІІ
області
«Про державну службу»
згідно плану роботи
24.02.2018
Участь у І турі обласного конкурсу
обласного центру
індивідуальної виконавської
навчально-методичної
майстерності учнів шкіл
естетичного виховання «М истецтво роботи на 2018 рік
і діти»
згідно плану роботи
24.02.2018
Участь в обласних конкурсах
обласного центру
художньої творчості:
- академічний малю нок «Срібний
навчально-методичної
роботи на 2018 рік
олівець»;
- живописна композиція «Героїка
козацтва в творчості поета, прозаїка
і драматурга Луганщ ини Григорія
Половинка, ілю страції до творів»
лютий
рішення колегії
Проведення засідання районної
Луганської
ОДА
від
2018
координаційної ради з питань
27.04.2016 № 7 /4 «Про
року
реалізації в Н овопсковському
районі проектів, програм та
роботу щодо залучення
інвестицій і міжнародної
ініціатив Європейського Союзу,
технічної допомоги та
Програми розвитку О рганізації
підготовку проектних
О б’єднаних Націй, інш их
пропозицій для участі у
міжнародних організацій
проектах (програмах)
міжнародних фондів і
фінансових організацій»
Закон України «Про
Укладання договорів з
лютий
автомобільний
перевізниками - переможцями
2018
транспорт», постанова
конкурсу з перевезення пасажирів
року
Кабінету М іністрів
на приміських автобусних
маршрутах загального
України від 03.12.2008 №
користування, які не виходять за
1081 «Про затвердження
Порядку проведення
межі Новопсковського району
конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному

Скороход О.О.,
Козлова О.В.
Височина В.О.,
Бахтин Л.Г.

Проведення тематичних заходів до
М іжнародного дня рідної мови
«Поезія в душі моїй»
Проведення акції «Скажи книзі
«Так!»
Проведення наради з головними
бухгалтерами с/г підприємств
району за темою «Здача річних
звітів за 2017 рік»

до М іжнародного дня
рідної мови

Бєлік С.П.

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Скороход О.О..
Козлова О.В.

Височина В.О.,
Сковородка Н.В.

Скороход О.О.,
Сковородка Н.В.

Проведення наради з агрономами
господарств про готовність та
особливість проведення весняно польових робіт в 2018 році

Звіт управління фінансів
Н овопсковської райдерж 
адміністрації про виконання
зведеного бюджету
Новопсковського району за 2017 рік
Засідання колегії районної
державної адміністрації

маршруті загального
користування»
згідно ст. 6,13,21 Закону
України «Про місцеві
державні адміністрації».
Закону України «Про
насіння і садивний
матеріал» та проведення
аналізу стану готовності
с/г господарств до
проведення весняно польових робіт у 2018
році
Інформування жителів
району про використання
бю джетних коштів

згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

Проведення засідання Громадської
ради при Н овопсковській
райдержадміністрації

постанова КМУ від
03.11.2010 № 9 9 6 «Про
забезпечення участі
громадськості у
формуванні та реалізації
державної політики»

Засідання комісії з питань
призначення держ авної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім 'ям
та субсидій населенню

розгляд заяв громадян
щодо надання допомоги

Засідання районної комісії з
організації видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та з
перевірки правильності видачі
посвідчень
Проведення засідань комісії з
питань призначення (відновлення)
соціальних виплат внутріш ньо
переміщеним особам
Засідання комісії з питань
погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій
стипендій та інших соціальних
виплат
Засідання спостереж ної комісії при
райдержадміністрації

малозабезпеченим сім ’ям
та субсидій населенню
розгляд заяв громадян
щодо видачі посвідчень
особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

Височина В.О.,
Бахтин Л.Г.

28.02.2018

лютий
2018
року

лютий
2018
року
лютий
2018
року

по мірі
надходжен

Височина В.О.,
Кісель О.В.

Бєлік С.П.,
Височина В.О.,
Скороход О.О.,
Гапотченко Л.М.
Скороход О.О.,
Лазуренко О.М.

Скороход О.О.,
Куцоконенко Л.І.

ня заяв
по мірі
надходжен
ня заяв

Скороход О.О.,
Куцоконенко Л.І.

розпорядження голови
райдержадміністрації
№ 322 від 01.07.2016

щотижня

Скороход О.О.,
Куцоконенко Л.І.

розпорядження голови
райдержадміністрації
№ 160 від 15.03.2017

щотижня

Скороход О.О.,
Куцоконенко Л.І.

виконання розпорядження
голови

лютий
2018

Черняк Л.В.

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

райдержадміністрації
№ 332 від 23.10.2014
«Про внесення змін до
складу спостережної
комісії при
Н овопсковській РДА
з метою попередження
виникнення надзвичайних
ситуацій в районі

року

у третій
декаді
місяця

Височина В.О.,
Гриб М.М.

виконання законодавства
України щодо правового
та соціального захисту
дітей
згідно з регламентом
роботи
райдерж адміністрації

по мірі
надходжен
ня заяв

Бєлік С.П.,
Колесник С.І.

протягом
місяця

Бєлік С.П.,
Гапотченко Л.М.

Забезпечення реалізації на
території району Закону України
«Про Державний реєстр виборців»
Проведення засідань експертних
комісій архівного відділу
Н овопсковської
райдержадміністрації

Закон України «Про
Державний реєстр
виборців»
розгляд та схвалення
номенклатур справ,
описів справ постійного
зберігання та з кадрових
питань (особового
складу)

протягом
місяця

Надання консультативної та
методичної допомоги виконкомам
сільських, селищних рад

згідно з регламентом
роботи
райдерж адміністрації

по мірі
необхідно
сті

відділи, управління
райдержадмі
ністрації

Проведення спортивних та
культурно-масових заходів

згідно з планом роботи
сектору молодіжної
політики, фізичної
культури та спорту
райдерж адміністрації та
Н овопсковської районної
організації
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного товариства
“Колос” АПК України

за окремим
графіком

П роведення „прямих ліній”,
засідань „круглих столів’'

згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

відповідно
до планів
та за
необхідні
стю

сектор молодіжної
політики, фізичної
культури та спорту
райдержадмі
ністрації,
Н овопсковська
районна організація
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства “Колос”
АПК України
заступники голови
райдержадміністраї
ї, начальники
відділів, управлінь
райдержадмі
ністрації

Засідання комісії з питань захисту
прав дитини при Н овопсковській
райдержадміністрації
Засідання постійно дію чої комісії з
питань розгляду звернень громадян
при райдержадміністрації

лютий
2018
року

Черняк Л.В.,
Новіков Д.В.
Черняк Л.В.,
Должков Є.І.

