


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Розпорядження 
голови райдержадміністрації 

^бгПгч^ЮЩ^» 22Л 

ПЛАН 
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на травень 2018 року 

с чр1' 
Зміст заходу 

Обґрунтування 
необхідності здійснення 

заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

Свято Весни і Праці та 
Міжнародний день солідарності 
трудящих 

згідно з календарем 01.05.2018 

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації 

згідно з регламентом 
роботи 
райдержадміністрації 

07.05.2018 
14.05.2018 
21.05.2018 

Височина В.О., 
заступник голови 
РДА. керівник апараї 
РДА. керівники 
відділів, управлінь 
РДА. служби району 

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації 

згідно з регламентом 
роботи 
райдержадміністрації 

08.05.2018 
15.05.2018 
22.05.2018 
29.05.2018 

Височина В.О. 

Прийом громадян заступником 
голови райдержадм і н і страцгї 

згідно з регламентом 
роботи 
райдержадміністрації 

03.05.2018 
10.05.2018 
17.05.2018 
24.05.2018 
31.05.2018 

Скороход О.О. 

Проведення-районної акції «Маки 
пам'яті» 

з нагоди відзначення 
73-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі 

01-09. 
05.2018 

Височина В.О., 
Кузнецова С.А. 

Проведення у навчальних 
закладах загальношкільних 
виховних, інформаційно-
просвітницьких заходів, 
присвячених Д н ю пам'яті та 
примирення 

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
вшанування полеглих 
за свободу країни 

02-08. 
05.2018 

Височина В.О., 
Кузнецова С.А. 

Участь волонтерських загонів 
навчальних закладів у районній 
акції «Ми поруч» з метою 
надання адресної допомоги 
ветеранам, вдовам, дітям війни 

з метою патріотичного 
виховання молоді. 
забезпечення 
волонтерської доГ10М0ги 
учасникам другої 
світової війни, людям 
похилого віку 

02-08. 
05.2018 

Височина В.О.. 
Кузнецова Є.А. 

- Оформлення книжкової 
виставки - спомину «Україна в 
полум' ї війни» 

з нагоди відзначення 
73-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі 

03.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 



Оформилення виставки -
калейдоскопу «І доброта і 
теплота поєднана у серці мами» 

до Дня матері 03.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення літературно-
музичного міксу «Вальс, 
обпалений війною» 

з нагоди відзначення 
73-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі 

03.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення конкурсу-виставки 
малюнків «Перемога в серцях 
поколінь» 

з нагоди відзначення 
73-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі 

04.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Організація проведення 
поминальних панахид за 
жертвами Другої світової війни, 
молебнів за захисників 
Вітчизни, мир та злагоду в 
Україні 

з нагоди відзначення 
73-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі 

до 08.05.2018 Скороход О.О.. 
Лазуренко О.М. 

Проведення тематичного заходу 
«День пам'яті та надії» 

до Дня пам'яті та 
примирення 

08.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення історичного 
екскурсу «3 сивої давнини і до 
сьогодення» 

до Дня Героїв України 08-23. 
05.2018 

Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

День пам'яті та примирення в 
Україні 

Указ Президента України 
№ 169/2015 від 
24.03.2015 

08.05.2018 

День Перемоги над нацїізмом у 
Другій світовій війні (День 
Перемоги). 

згідно Закону України 
№ 315-УІІІ від 
09.04.2015 

09.05.2018 

Проведення урочистого мітингу 
«Велична пам'ять Перемоги» 

з нагоди відзначення 
73-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі 

09.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення святкового 
музично-пісенного марафону 
«Нас об 'єднала Перемоги мить» 

з нагоди відзначення 
73-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі 

09.05.2018 Скороход О.О.. 
Козлова О.В. 

Проведення наради директорів 
підпорядкованих закладів 
культури 

підвищення кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок 

10.05.2018 
24.05.2018 

Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Оформлення книжкової 
виставки- інформації 
«Християнство - історія та 
сучасність» 

до 1030-річчя Хрещення 
Київської Русі-України 

11.05.2018 Скороход О.О.. 
Козлова О.В. 



День матері в Україні 
відповідно до Указу 
Президента України № 
489/99 від 10.05.1999 

13.05.2018 

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації 

згідно з регламентом 
роботи 
райдержадміністрації 

14.05.2018 Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М. 

Проведення віртуально-
історичної подорожі на тему 
«Величні храми України»' 

до 1030-річчя Хрещення 
Київської Русі-України 

14.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення години вшанування 
«Трагедія незнищенної волі» 

до Дня пам'яті жертв 
політичних репресій 

15.05.2018 Скороход 0.(3.. 
Козлова О.В. 

Проведення в 4-х класах 
загальноосвітніх навчальних 
закладів державної підсумкової 
атестації 

лист Міністерства освіти 
і науки України «Про 
організоване завершення 
2017-2018 навчального 
року та особливості 
проведення ДПА у 
закладах загальної 
середньої освіти» від 
31.01. 2018 № 1/9-66 

15-22. 

05.2018 

Височина В.О., 
Кузнецова С.А., 
Віннік І.В. 

День вишиванки 

А 

не офіційне і відносно нове 
народне свято, покликане 
до сприяння єдності і 
кул ьту р н о го в і д ро дже Н1 і я 
вс ьо го багато н а ц і о н ал ь н о го 
українського народу 

17.05.2018 

Проведення флеш-мобу «Життя у 
вишиванці, а вишивка - життя» 

до Дня вишиванки 17.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення Євро-квесту «Казкова 
мандрівка по країнах Європи» 

до дня Європи в Україні 17.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення районної 
патріотичної військово -
спортивної гри «Сокіл» (Джура) 

Положення про районну 
патріотичну військово -
спортивну гру «Сокіл 
2018» 

17-18. 

05.2018 

Височина В.О., 
Кузнецова С.А. 

«День відкритих дверей», акція 
«Зроби подарунок музею» 

до Міжнародного дня 
музеїв 

18.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Нарада керівників загально-
освітніх навчальних закладів: 

18.05.2018 Височина В.О.. 
Кузнецова С.А. 

- про закінчення навчального 
року, вручення документів про 
освіту; 
- про роботу з організації 
відпочинку школярів; 
- про діяльність навчальних 
закладів у літній період та 
підготовку до нового навчального 
року; 

Закон України «Про 
загальну середню освіту» 

Закон України «Про 
оздоровлення та 
відпочинок дітей» 

Закон України «Про 
освіту» 



- про медичний огляд школярів 
та педагогічних працівників. Закон України «Про 

освіту» 

День Європи в Україні 
відповідно до Указу 
Президента № 339/2003 
від 19.04.2003 

19.05.2018 

День нам 'яті жертв 
політичних репресій 

відповідно до Указу 
Президента №797/2004 
від 15.07.2004 

20.05.2018 

Проведення музичного міксу 
«Слідами Євробачення» 

до дня Європи в Україні 21.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Організація проведення 
районного семінару вихователів 
ДНЗ на базі ДНЗ «Краплинка» 
Новобілянської сільської ради 

згідно з планом роботи 
методичного кабінету, з 
метою обміну досвідом 

22.05.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С.А. 

Проведення заняття школи 
клубної майстерності для 
працівників сільських клубних 
закладів «Пошук. Творчість. 
Перспективи» на базі 
Ганусівського СК 

Закон України «Про 
професійний розвиток 
працівників» 

22.05.2018 Скороход О.О.. 
Козлова О.В. 

Проведення організаційних 
заходів щодо забезпечення 
участі випускників шкіл району 
в ЗНО-2018 з 

згідно з графіком 
проведення ЗНО 

Височина В.О.. 
Кузнецова С.А. 

А 

- математики 
- української мови та літератури 
- німецької мови 

22.05. 2018 
24.05. 2018 
29.05. 2018 

Проведення лекції «Розстріляне 
Відродження» 

до 80-х роковин 
Великого терору 

23.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

День слов'янської писемності і 
культури 

відповідно до Указа 
Президента України 
№ 1096/2004 
від 17.09.2004 

24.05.2018 

Організація проведення в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах району заходів, 
присвячених Д н ю слов 'янської 
писемності та культури 

з метою виховання у 
молоді любові до рідної 
мови та культури, 
долучення до духовного 
багатства слов 'янських 
народів 

24.05.2018 Височина В.О., 
Кузнецова С.Л. 

Проведення медіа-перегляду 
«Від папірусу до електронної 
книги» 

до Дня слов 'янської 
писемності та культури 

24.05.2018 Скороход О.О.. 
Козлова О.В. 

Проведення історичної 
мандрівки «Україна в огні 1971-
1921 років» та оформлення 
виставки -перегляду «Війна 
пройшла по їх долонях» 

до 100-річчя подій 
Української революції 
1971-1921 років 

25.05.2018 Скороход О.О.. 
Козлова О.В. 



Проведення наради з головними 
агрономами з підведення 
підсумків посіву ранніх зернових 
культур 

підведення підсумків 
посіву ранніх зернових 
культур 

25.05.2018 Височина В.О., 
Метасьова К.Ю. 

Проведення свята «Останній 
дзвоник» у загальноосвітніх 
навчальних закладах 

Закон України «Про 
освіту» 

25.05.2017 Височина В.О.. 
Кузнецова С.А. 

Участь в обласному 
відбірковому конкурсі XVI 
Всеукраїнського фестивалю 
сучасної пісні та популярної 
музики «Червона рута - 2019» 

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

26.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення III районного 
фестивалю гумору, народних 
гулянь та розваг «Світанковий 
розмай» 

збереження і 
популяризація 
традиційного і 
сучасного мистецтва, 
задоволення потреб 
населення в 
змістовному дозвіллі 

27.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення тренінгу-семінару 
«Популяризація української 
художньої літератури: традиції 
та новації» 

з метою підвищення 
кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок 

30.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення засідання 
педагогічної ради 
Новопсковської школи мистецтв 
«Підсумки роботи школи 5а 
2017-2018 навчальний рік» 

підведення підсумків 
роботи 

31.05.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В. 

Проведення у загальноосвітніх 
навчальних закладах району 
патріотичних акцій «Обеліск» 

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
упорядкування пам'ятних 
та прилеглих до них 
територій 

травень Височина В.О.. 
Кузнецова С. А. 

Надання адміністративних послуг 
суб'єктам звернень 

Закон України «Про 
адміністративні 
послуги», 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень», 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб-
підприємців та 
громадських формувань» 

постійно, 
протягом 

місяця 

Черняк Л.В., 
Маслич P.O. 



Надання консультативно-
методичної допомоги суб 'єктам 
звернення в отриманні 
адміністративних послуг 

Закон України «Про 
адміністративні 
послуги». 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень», 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб-
підприємців та 
громадських формувань» 

постійно, 
протягом 

місяця 

Черняк Л.В.. 
Маслич P.O. 

Організація та проведення 
робочих нарад з питань роботи 
ЦНАП з працівниками відділу 

Закон України «Про 
адміністративні послуги» 

травень Черняк Л.В., 
Маслич P.O. 

Проведення нарад та тренінгів 
щодо залучення інвестицій та 
покращення інвестиційного 
клімату району з представниками 
громадськості, бізнесу та 
соціальної сфери 

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність» 

травень Височина В.О., 
Сковородка Н.В. 

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» 

травень Височина В.О.. 
Сковородка Н.В. 

Проведення конкурсу серед 
підприємств (організацій) для 
здійснення функцій робочого 
органу з організації проведення 
конкурсів з перевезення пасажирів 
на автобусних маршрутах 
загального користування, що не 
виходять за межі території 
Новопсковського району 
(внутрішньорайонні маршрути) 

Закон України «Про 
автомобільний 
транспорт», постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 № 
1081 «Про затвердження 
Порядку проведення 
конкурсу з перевезення 
пасажирів на 
автобусному маршруті 
загального користування» 

травень Скороход О.О.. 
Сковородка Н.В. 

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

Закон України „Про 
звернення громадян", 
Указ Президента від 
07.02.2008 № 109 "Про 
першочергові заходи 

травень Височина В.О, 
ГапотченкоЛ.М. 



щодо забезпечення 
реалізації та гарантування 
конституційного права на 
звернення до органів 
державної влади та 
органів місцевого 
самоврядування " 

Засідання колегії районної 
державної адміністрації 

згідно з регламентом 
роботи 
райдержадміністрації 

травень Височина В.О., 
Скороход О.О., 
ГапотченкоЛ.М. 

Засідання штабу щодо підготовки 
до роботи житлово-комунального 
господарства в осінньо-зимовий 
період 2018-2019 року 

забезпечення належної 
підготовки об'єктів Ж К Г 
та соціальної сфери 
району до роботи в 
зимових умовах 

травень Височина В.О., 
Похідняк Т.М. 

Звіт про виконання зведеного 
бюджету Новопсковського району 
за 1 квартал 2018 року 

інформування жителів 
району про використання 
бюджетних коштів 

травень 

Г І Г ' 

Височина В.О., 
Кісель О.В. 

Засідання комісії з питань 
призначення державної 
соціальної допомоги 
малозабезпеченим с ім 'ям та 
субсидій населенню 

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

по мірі 
надходжен-
ня заяв 

Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І. 

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.. 
Куцоконенко Л.І. 

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 3 2 2 від 01.07.2016 

щотижня Скороход О.О., 
Куцоконенко Л.І. 

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.. 
Куцоконенко Л.І. 

Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації 

виконання розпорядження 
голови райдержадмініст-
рації № 332 від 23.10.2014 
«Про внесення змін до 
складу спостережної 
комісії при 
Новопсковській РДА 

травень Черняк Л.В. 

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

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі 

у третій 
декаді 
місяця 

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 

Скороход 0 . 0 . ; 
Колесник С.І. 

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при 
райдержадміністрації 

згідно з регламентом 
роботи 
райдержадм і н істрації 

протягом 
місяця 

Черняк Л.В., 
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. 

Проведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Новопсковської 
райдержадміністрації 

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

травень Черняк Л.В., 
Должков СЛ. 

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 201 8 
рік 

травень Черняк Л.В., 
Должков СЛ. 

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад* 

згідно з регламентом 
роботи 
райдержадм і н і страції 

по мірі 
необхідно-
сті 

відділи, управління 
райдержадміністрації 

Проведення спортивних та 
культурно-масових заходів 

згідно з планом роботи 
сектору молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту 
райдержадміністрації та 
Новопсковської районної 
організації 
Всеукраїнського 
фізкультурно-
спортивного товариства 
"Колос" АПК України 

за окремим 
графіком 

сектор молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту 
райдержадм і-
ні страції. Новогісковс 
ка районна організаці 
Всеукраїнського 
фізкультурно-
спортивного 
товариства "Колос"' 
АПК України 

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 


