НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков
Про план роботи
райдержадміністрації
на березень 2018 року

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
регламенту роботи Н овопсковської районної держ авної адміністрації Луганської області,
затвердженого розпорядж енням голови районної держ авної адміністрації від 15 грудня
2015 року № 406:

1. Затвердити план роботи Н овопсковської районної держ авної адміністрації
Луганської області на березень 2018 року (додається).

2. Керівникам
структурних
підрозділів
райдерж адміністрації
своєчасне та якісне виконання запланованих заходів.

забезпечити

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залиш аю за собою.

Перший заступник го.
в.о. голови районної
державної адміністраї

В.О.ВИСОЧИНА

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

23-л*ю уп& и) 20*$^ № д і
ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації
Луганської області на березень 2018 року
Обгрунтування
Зміст заходу

необхідності
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови
райдержадміністрації

згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

щоденно

заступники голови,
керівник апарату
райдержадміністрації

Інструктаж педпрацівників,
залучених на проведення
пробного ЗНО, на базі
Н овопсковської ЗОШ І-ІІІ
ступенів

згідно з нормативними
документами МОН,
УЦОЯО, ДРЦОЯО

01-02.
03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Організація у навчальних
закладах району заходів з нагоди
відзначення дня народження
Тараса Ш евченка

з метою залучення дітей
до творчої спадщини
Кобзаря, виховання
почуття любові до рідної
землі, до рідного краю

01-09.
03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Вивчення рівня професійної
діяльності педагогічних
працівників, які атестую ться
атестаційною комісією II рівня
відділу освіти

Типове положення про
атестацію педагогічних
працівників

01 -15.
03. 2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Проведення виставки художніх
робіт до дня
народження

до річниці від дня
народження

01 - 19.
03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Т.Г. Ш евченка

Т.Е. Ш евченка

Проведення інформаційнороз’ясню вальної роботи серед
випускників, населення щодо
участі у ЗНО

згідно з нормативними
документами МОН,
УЦОЯО, ДРЦОЯО

01-19.
03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Організація участі педагогічних
працівників району в проектах
професійного розвитку ЛОІППО

згідно з планом-графіком
ЛОІППО, з метою
забезпечення зростання
фахової майстерності
вчителів, обміну
досвідом з освітянами

01-31.
03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Луганщ ини
Організація підвищ ення
кваліфікації педагогічних
працівників району

згідно з планом-графіком
ЛОІППО, з метою
підвищ ення фахового
рівня педагогічних
працівників

Організація та проведення
районних семінарів:

з метою обміну досвідом,
підвищ ення фахового
рівня вихователів та
керівників дош кільних
навчальних закладів

- вчителів фізики на базі
Н оворозсош анської ЗОШ І-ИІ
ступенів з проблеми «Вивчення
теорії відносності»;
- вихователів ДНЗ на базі ДНЗ
«Краплинка» (с.Новобіла)
Прийом громадян головою
райдержадміністрації

згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

Апаратна нарада в
райдержадміністрації

згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

Виїзний прийом громадян в
сільських та селищ них радах
головою райдерж адміністрації

згідно з регламентом
роботи
райдерж адміністрації та
за окремим графіком

Н астановча очна сесія для
вчителів початкової ш коли, які
навчатимуть учнів 1-х класів у
2018-2019 н.р.

згідно з планом-графіком
ЛОІППО, з метою
якісної підготовки
вчителів до переходу на
стандарти «Нової
української школи»

Прийом громадян першим
заступником голови
райдержадміністрації

згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

Проведення вечора-зустрічі
«Таємниця еліксиру молодості»

01-31.
03.2018

01.03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

ДО

30.03.2018

05.03.2018
12.03.2018
19.03.2018
26.03.2018
05.03.2018
12.03.2018
19.03.2018
26.03.2018

05.03.2018
19.03.2018

Бєлік С.ГІ.

Бєлік С.П., заступник
голови РДА,
керівники відділів,
управлінь РДА,
служби району
Бєлік С.П.,загальний
відділ райдержадмі
ністрації

05-06.
03.2018
26-28.
03.2018
29-31.
03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Височина В.О.

до Дня прав жінок і миру

06.03.2018
13.03.2018
20.03.2018
27.03.2018
06.03.2018

Проведення урочистостей та
тематичного концерту «Тобі я
пісню присвячую, кохана»

до Дня прав жінок і миру

07.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Відкриття виставки «Великоднє
диво»

ознайомлення з
традиціями святкування

07.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Великодня на
Новопсковщині

Міжнародний жіночий день

Резолюція Генеральної
А самблеї ООН
№ А/КЕ8/32/142,
від 16.12.1977

День народження Тараса
Шевченка

08.03.2018

09.03.2018

Оформлення книж кової виставки
«Слава Ш евченкова - слава
України»

до річниці від дня
народження

Проведення наради з агрономами
господарств про готовність та
особливість проведення весняно польових робіт у 21)18 році

09.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

ст.ст.6, 13,21 Закону
України «Про місцеві
державні адміністрації»,
Закону України «Про
насіння і садивний
матеріал» аналіз стану
готовності с/г
господарств до
проведення весняно —
польових робіт у 2018
році

12.03.2018

Височина В.О.,
М етасьова К.Ю.

Навчання державних службовців
апарату та структурних підрозділів
райдержадміністрації

згідно з регламентом
роботи
рай держадм і н істрації

12.03.2018
26.03.2018

Черняк Л.В.,
Лазуренко О.М

Проведення наради директорів
підпорядкованих закладів
культури

підвищ ення кваліфікації,
удосконалення
професійних навичок

13.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Проведення історикопатріотичного альбому
«Українська Революція: Доба
Ц ентральної Ради»

до 100-річчя подій
Української револю ції
1917-1921 років

Т.Г. Ш евченка

День українського добровольця

27.03.2018
13.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

14.03.2018

Проведення відкриття Білолуцької
селищної бібліотеки-ф ілії після
ремонту

проект МОМ

14.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Участь працівників відділу
культури району у Ф естивалі
громад у м. Святогорськ

проект МОМ

15-17.
03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Нарада керівників
загальноосвітніх навчальних
закладів:

1.Про підготовку навчальних
закладів до літнього відпочинку
дітей.

Закон України «Про
оздоровлення та
відпочинок дітей»,

2.Про особливості закінчення
2017-2018 навчального року та
проведення ДПА у
загальноосвітніх навчальних
закладах.

Закон України «Про
загальну середню освіту»

16.03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

3.
Про проведення
профілактичних медичних оглядів
ш колярів
Участь учнів шкіл естетичного
виховання району в обласній
музично-теоретичній олімпіаді в
Номінація «М узична література»

згідно плану роботи
ЦКІКМ

17.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Участь викладачів шкіл
естетичного виховання в
обласному конкурсі камерних
оркестрів та ансамблів

згідно плану роботи
ЦКІКМ

17.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Проведення наради з
економістами с/г підприємств
району щодо забезпеченості
господарств матеріально технічними ресурсами на
проведення весняно - польових
робіт у 2018 році

ст.ст.6,13,21 Закону
України «Про місцеві
державні адміністрації»,
Закону України «Про
насіння і садивний
матеріал» аналіз стану
готовності с/г
господарств до
проведення весняно польових робіт у 2018
році

Організація та проведення у
загальноосвітніх навчальних
закладах Тижня правових знань

положення про
проведення Тижня
правових знань

19-23.
03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Організація навчання керівників
закладів дош кільної освіти з
питань охорони праці та пожежної
безпеки

з метою створення
безпечних умов для
функціонування
дош кільних закладів,
збереження життя і
здоров’я дітей та
працівників

20.03.2018

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.

Проведення години історичної
правди «Українська держава була
і є - Володимир Винниченко»

до 100 річчя подій
Української револю ції
1917-1921 років

19.03.2018

23.03.2018

Височина В.О.,
М етасьова К.Ю.

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Участь учнів ш кіл естетичного
виховання району в оглядіконкурсі індивідуальної
виконавської майстерності
«М истецтво і діти»

згідно плану роботи
ЦКІКМ

Організація проведення пробного
ЗНО-2018 на базі Н овопсковської
ЗОШ І-ІІІ ступенів:

згідно з нормативними
документами МОН,
УЦОЯО, ДРЦОЯО

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Височина В.О.,
Кузнєцова С.А.
24.03.2018

- з української мови та літератури

31.03.2018

- з історії України, математики,
біології, географії, фізики, хімії,
англійської мови

День Національної гвардії
України

23.03.2018

Указ П резидента України

26.03.2018

№ 148/2015 від
18.03.2015

Проведення історичного відеокруїзу «Храми - це наш а історія-»

до 1030-річчя хрещення
Київської Русі-У країни

26.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Проведення години духовності
«Скарби православ’я»

до 1030-річчя хрещення
К иївської Русі-У країни

27.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Проведення районного етапу
конкурсу дитячого читання
«Кращий читач Н овопсковщ ини2018»

програма «Розвиток
культури Новопсковщини
на 2016 - 2020 роки»

28.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

Участь членів о б ’єднання «Лівша»
в Інтернет-виставці робіт майстрів
декоративно-ужиткового
мистецтва «Барвиста писанка»

згідно плану роботи
ОЦНТ

31.03.2018

Скороход О.О.,
Козлова О.В.

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
держ авної влади та
органів місцевого
самоврядування ”
згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

березень
2018
року

Бєлік С.П.
Гапотченко Л.М.

березень
2018
року

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

Проведення апаратної наради про
стан роботи зі зверненнями
громадян у райдерж адміністрації
та її структурних підрозділах

Засідання колегії районної
державної адміністрації

Проведення засідання Громадської
ради при Н овопсковській
райдержадміністрації

постанова КМУ від
03.11.2010 № 996 «Про
забезпечення участі
громадськості у
формуванні та реалізації
держ авної політики»

Проведення семінару з головними
недопущення порушення
бухгалтерами сільських рад та
бюджетного законодавства
Білолуцької селищної ради по
при плануванні бюджету
підсумкам складання зведеного
бюджету на 2018 рік, зведеної річної
планової мережі, штатах і
контингентах установ, що
фінансуються з місцевих бюджетів
Новопсковсьго району за 2018 рік.
Проведення засідання робочої
Закон України «Про
групи з питань перевірки суб’єктів державне регулювання
господарювання на предмет
виробництва і обігу
виготовлення, придбання,
спирту етилового,
зберігання або реалізації
коньячного і плодового,
фальсифікованих алкогольних
алкогольних напоїв та
напоїв у Новопсковському районі
тютю нових виробів»

березень
2018
року

Скороход О.О.,
Лазуренко О.М.

березень
2018 року

Височина В.О.,
Кісель О.В.

березень

Височина В.О.,
Сковородка Н.В.

2018 року

Проведення методичної та
роз’ясню вальної роботи серед
установ та організацій району по
написанню міжнародних
грантових проектів

Закон України «Про
інвестиційну діяльність»

березень

Проведення семінару з органами
місцевого самоврядування щодо
надання методичної та
роз’ясню вальної роботи у
розробці проектів обласного
конкурсу проектів місцевого
розвитку у 2018 році

розпорядження голови
Луганської обласної
держ авної адм ін істрац іїкерівника обласної
військово-цивільної
адміністрації від
20.06.2017 № 4 0 8 «Про
затвердження Положення
про обласний конкурс
проектів місцевого
розвитку»

березень

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

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

по мірі
надходж ен
ня заяв

Скороход О.О.,
Куцоконенко Л.І.

Засідання районної комісії з
організації видачі посвідчень

розгляд заяв громадян
щодо видачі посвідчень

по мірі
надходжен-

Скороход О.О.,
Куцоконенко Л.І.

2018 року

2018 року

Височина В.О.,
Сковородка Н.В.

Височина В.О.,
Сковородка Н.В.

особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи та з
перевірки правильності видачі
посвідчень

особам, які постраждали
ня заяв
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

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

розпорядження голови
райдержадміністрації
№ 3 2 2 від 01.07.2016

щ отижня

Скороход О.О.,
Куцоконенко Л.І.

Засідання комісії з питань
погашення заборгованості із
заробітної плати (грош ового
забезпечення), пенсій стипендій та
інших соціальних виплат

розпорядження голови
райдержадміністрації
№ 160 від 15.03.2017

щотижня

Скороход О.О.,
Куцоконенко Л.І.

Засідання спостереж ної комісії при виконання розпорядження березень
2018
райдержадміністрації
голови райдерж адмініст
рації № 332 від 23.10.2014 року
«Про внесення змін до
складу спостережної
комісії при
Н овопсковській РДА

Черняк Л.В.

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

з метою попередження
у третій
виникнення надзвичайних декаді
місяця
ситуацій в районі

Височина В.О.,
Гриб М.М.

Засідання комісії з питань захисту
прав дитини при Новопсковській
райдержадміністрації

виконання законодавства
України щодо правового
та соціального захисту
дітей

по мірі
надходжен
ня заяв

Бєлік С.П.,
Колесник С.І.

Засідання постійно дію чої комісії
з питань розгляду звернень
громадян при
райдержадміністрації

згідно з регламентом
роботи
райдерж адміністрації

протягом
місяця

Бєлік С.П.,
Гапотченко Л.М.

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.

березень
2018
року

Черняк Л.В.,
Должков С.І.

Проведення засідань експертних
комісій архівного відділу
Н овопсковської
райдержадміністрації

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

Надання консультативної та
методичної допомоги виконкомам
сільських, селищ них рад

згідно з регламентом
роботи
райдерж адміністрації

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

Проведення „прямих ліній”,
засідань „круглих столів”

згідно з регламентом
роботи
райдержадміністрації

по мірі
необхідно
сті

за окремим
графіком

відділи, управління
райдержадміністрації

сектор молодіжної
політики, фізичної
культури та спорту
райдержадмі
ністрації,
Новопсковська
районна організація
Всеукраїнського
фізкультурноспортивного
товариства “Колос”
АПК України

відповідно
до планів
та за
необхідні
стю

заступники голови
райдержадміністрації
начальники відділів,
управлінь
райдержадміністрації

