
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної державної адміністрації

Про план роботи райдержадміністрації 
на жовтень 2020 року

Відповідно до ст. 6, ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
регламенту роботи Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, 
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 грудня 2015 
року № 406,
З О Б О В ' Я З У Ю :

1. Затвердити план роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на жовтень 2020 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

смт Новопсков

Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
голови райдержадміністрації 
ЗО вепееил -З 50

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на жовтень 2020 року

Зміст заходу
Обґрунтування 
необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

щоденно Г олова РДА, 
керівник апарату 
райдержадмі
ністрації

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

05.10.2020
12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020

Г олова,
заступник
голови
райдержадмініст 
рації, керівники 
структурних 
підрозділів 
райдержадмініст 
рації, служб 
району (за 
згодою)

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

05.10.2020
12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020

Г олова
райдержадмініст
рації

День ветерана та Міжнародний 
день людей похилого віку

Указ Президента України 
від 24.09.2004 № 1135/2004 
«Про оголошення в Україні 
2005 року Роком 
ветеранів», постанова 
Кабінету Міністрів України 
від 26.09.1997 № 1066 «Про 
щорічне відзначення 
Міжнародного дня 
громадян похилого віку»

01.10.2020

Міжнародний день музики вперше Міжнародний день 
музики провели 1 -го 
жовтня 1975-го року. 
Засновником виступила 
Міжнародна музична рада 
(ІМС) при всесвітній і 
поважній організації 
ЮНЕСКО

01.10.2020

Онлайн-привітання «Осінь - це 
друга весна»

до Дня ветеранів та людей 
похилого віку

01.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Зустріч за філіжанкою кави «Хай 
скроні ваші посивіли, але душа ще 
молода!»

до Дня ветеранів та людей 
похилого віку

01.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.



День медійно-інформаційної 
грамотності «Читач в 
інформаційному Просторі»

з метою підвищення 
інтернет - культури 
користувачів

01.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти заходів до 
Міжнародного дня людей 
похилого віку

постанова Кабінету 
Міністрів України від 
26.09.1997 № 1066 «Про 
щорічне відзначення 
Міжнародного дня 
громадян похилого віку»

01.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Організація І етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін

«Положення про 
Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних 
предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі 
спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової 
майстерності», затверджене 
наказом Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту 
України від 22.09.2011 № 
1099

01.10.2020-
30.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Організація курсової 
перепідготовки педагогічних 
працівників району

згідно з планом-графіком 
ЛОІППО

01.10.2020-
30.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Проведення конкурсу малюнків 
для учнів закладів загальної 
середньої освіти на тему: 
«Козацька слава України»

Указ Президента України 
«Про День захисника 
України» №806/2014 від 
14.10.2014

01.10.2020-
13.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Проведення змагань серед 
школярів закладів освіти 
«Козацькому роду нема 
переводу!»

Указ Президента України 
«Про День захисника 
України» № 806/2014 від 
14.10.2014

01.10.2020-
13.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти тематичних 
виховних годин: «День козацтва - 
день захисника України»,
«Історія українського козацтва», 
«І оживає дух козацький», 
«Україна - козацька держава»

Указ Президента України 
«Про День захисника 
України» № 806/2014 від 
14.10.2014

01.10.2020-
30.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Організація літературних 
тематичних виставок у шкільних 
бібліотеках: «Подорожуємо 
козацькими стежками», «Слава 
тобі, козаче», « Ми - козацького 
роду»

Указ Президента України 
«Про День захисника 
України» № 806/2014 від 
14.10.2014

01.10.2020-
30.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Урочистості та святковий концерт 
«Від усієї душі за працю 
вшановуємо»

до Дня працівників освіти 02.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення районних заходів з 
нагоди святкування Дня 
працівників освіти

Указ Президента України 
«Про День працівників 
освіти» № 513/94 від 
11.09.1994

02.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

День працівників освіти Указ Президента України 
від 11.09.1994 №513/94 
«Про День працівників

04.10.2020



освіти»

Книжкова виставка «Рідна земле 
моя, ти козацькою славою щедра»

до Дня Українського 
козацтва

06.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Районні змагання з футболу серед 
команд юнаків навчальних 
закладів району І-ІІ ступенів

районна цільова соціальна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту на 2019-2020 роки

07.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Участь в обласному конкурсі 
аматорів театрального мистецтва 
«Гримаски»

районна цільова 
комплексна програма 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 2019- 
2022 роки»

09.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Організація проведення атестації 
педагогічних працівників

Типове положення про 
атестацію педагогічних 
працівників, затверджене 
наказом Міністерства 
освіти науки України від 
06.10.2010 №930

10.10.2020-
30.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Конкурсно-розважальна програма 
«Ми роду козацького діти»

до Дня Українського 
козацтва

13.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Відкриття стаціонарної 
тематичної виставки «Кольори, 
що дають надію»

до Дня Українського 
козацтва та Дня захисника 
України

13.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Година мужності «Ви сила й 
мужність, ви захист України»

до Дня Захисника України 13.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Організація та проведення он-лайн 
виставки до Дня захисника 
України та Дня Українського 
козацтва

згідно з планом 
виставкової діяльності 
архівного відділу на 2020 
рік

13.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Должков Є.І

День захисника України Указ Президента України 
від 14.10.2014 №806/2014

14.10.2020

День Українського козацтва Указ Президента України 
від 07.08.1999 №966/99

14.10.2020

Тематичний захід «Славимо 
захисників Вітчизни»

до Дня захисника України 14.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Тематична година «Козацькому 
роду нема переводу»

до Дня Українського 
козацтва та Дня захисника 
України

15.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення Всеукраїнського 
рейду «Урок»

з метою реалізації 
державної політики щодо 
захисту прав дітей, 
профілактика 
правопорушень серед 
неповнолітніх, дотримання 
законодавства України 
щодо одержання дітьми 
середньої освіти

до
15.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

Участь у обласному відкритому 
фестивалі-конкурсі молодіжної 
культури «Дике поле-іезі»

районна цільова 
комплексна програма 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 2019- 
2022 роки»

16.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення наради керівників 
закладів загальної середньої 
освіти:

Закон України «Про 
повну загальну середню 
освіту»

16.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А



1. Про роботу установ в 
осінньо-зимовий період, 
дотримання режиму 
використання енергоресурсів;
2. Про проведення II етапу 
Всеукраїнських предметних 
олімпіад.

Положення про 
Всеукраїнські учнівські 
олімпіади

День працівників целюлозно- 
паперової промисловості

Указ Президента України 
від 01.10.2008 №885/2008

17.10.2020

День працівників харчової 
промисловості

Указ Президента України 
від 08.08.1995 №714/95

18.10.2020

Проведення у закладах загальної 
середньої освіти Тижня правових 
знань

з метою поширення 
правових знань серед 
учнівської молоді та 
батьків

19.10.2020-
23.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А

Районні змагання з шахів, шашок 
та настільного тенісу серед учнів 
навчальних закладів І-ІІІ ст.

районна цільова соціальна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту на 2019-2020 роки

21.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Виставка-портрет «Українська 
революція: головні події, постаті»

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

22.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Організація та проведення он-лайн 
виставки з нагоди 76-ої річниці 
вигнання нацистів з України

згідно з планом 
виставкової діяльності 
архівного відділу на 2020 
рік

23.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Должков Є.І

Чергові місцеві вибори 25 
жовтня 2020 року

Постанова Верховної Ради 
України від 15.07.2020 
№795 «Про призначення 
чергових місцевих виборів 
у 2020 році», Виборчий 
кодекс України, Закон 
України «Про Державний 
реєстр виборців»

25.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Черняк Л.В., 
Новіков Д.В

День автомобіліста і дорожника Указ Президента України 
від 13.10.1993 №425/93

25.10.2020

Книжкова виставка «Крізь 
полум’я війни»

до Дня вигнання 
нацистських окупантів з 
України

26.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

76-а річниця вигнання нацистів з 
України (День визволення 
України від фашистських 
загарбників)

Указ Президента України 
від 20.10.2009 №836/2009

28.10.2020

Урочистий мітинг «Назавжди в 
серцях і пам’яті народній»

до Дня вигнання нацистів з 
України

28.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Районні змагання з шахів, шашок 
та настільного тенісу серед учнів 
навчальних закладів І-ІІ ст.

районна цільова соціальна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту на 2019- 2022 роки

28.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Бібліомікс «Свідоме споживання» до Всеукраїнського тижня 
фінансової грамотності

29.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Історичний екскурс «Із спогадів 
про Українську революцію»

до 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

31.10.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Змагання з футболу серед команд 
юнаків закладів загальної

з метою популяризації 
футболу серед учнівської

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кузнєцова С.А.



середньої освіти молоді

Он-лайн проект «Експонат 
розповідає...» на сторінці музею 
у РасеЬоок

з метою ознайомлення з 
фондами музею та 
популяризація музейної 
справи

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Організація проведення урочистих 
проводів призовників до лав 
Збройних Сил України

районна цільова соціальна 
програма розвитку 
фізичної культури та 
спорту на 2019-2020 роки

протягом
місяця

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення експертиз рішень 
сільських рад та Білолуцької 
селищної ради

відповідно до чинного 
законодавства

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Оформлення позик для покриття 
тимчасового касового розриву ,що 
виникає під час виконання 
загального фонду районного 
бюджету та безперебійного 
фінансування видатків бюджетних 
установ

згідно заявок на 
фінансування головних 
розпорядників бюджетних 
установ

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Контроль за дотриманням вимог 
чинного законодавства 
при виконанні бюджету на 2020 
рік

Закон України «Про 
Державний Бюджет 
України на 2020 рік», 
Бюджетний Кодекс 
України» ( зі змінами)

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Підготовка та оприлюднення 
інформаційно-аналітичних 
матеріалів про виконання 
бюджету Новопсковського району 
за січень-вересень 2020 року

Закон України «Про 
публічну інформацію», 
інформування жителів 
району про використання 
бюджетних коштів

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Складання та надання до 
Департаменту фінансів звіту про 
виконання районного бюджету за 
9 місяців 2020 року

виконання ст.80 
Бюджетного кодексу 
України

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Внесення змін до помісячного 
розпису асигнувань загального 
фонду районного бюджету

згідно звернень головних 
розпорядників коштів

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.

Робоча нарада за участі керівників 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту щодо стану підготовки до 
дій в осінньо-зимовий період 
2020/2021 року

з метою оперативного 
реагування на надзвичайні 
ситуації та події в осінньо- 
зимовий період 2020/2021 
року

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

Робоча нарада за участі 
провідного інженера ДМД № 
333/5 м. Старобільськ Харківської 
філії ПАТ «Укртелеком», щодо 
проведення перевірки системи 
централізованого оповіщення з 
можливим включенням 
електросирен

з метою попередження 
населення району про 
загрозу або факт 
виникнення надзвичайної 
ситуацій на території 
Новопсковського району

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

Нарада щодо актуальних 
грантових программ, 
залучення інвестицій для

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.



покращення соціально- 
економічного розвитку району
Моніторинг проектів, які 
реалізуються або плануються 
реалізуватися за рахунок коштів з 
різних джерел фінансування на 
території Новопсковського району

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Аналіз виконання органами 
місцевого самоврядування 
Новопсковського району заходів з 
реалізації державної регуляторної 
політики при розробці, прийнятті, 
перегляді та відстеженні 
результативності регуляторних 
актів за III квартал 2020 року

Закон України «Про засади 
державної регуляторної 
політики у сфері 
господарської діяльності»

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

Організація робіт щодо здійснення 
фінансової підтримки 
агропромислового комплексу 
району за державними 
програмами (за умови їх 
наявності)

постанова КМУ від 
07.02.2018 №107 «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті для підтримки 
тваринництва, зберігання та 
переробки
сільськогосподарської 
продукції, аквакультури 
(рибництва)», постанова КМУ 
від 01.03.2017 № 130 «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті для часткової 
компенсації вартості 
сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного 
виробництва»

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення наради щодо ходу 
зернозбиральної кампанії пізніх 
зернових культур

Закон України «Про насіння і 
садивний матеріал»

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення моніторингу пуску 
газу на об’єктах соціальної сфери 
району

забезпечення сталого 
проходження 
опалювального сезону

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М., 
Закутько Л.В

Проведення моніторингу щодо 
дотримання вимог виконання 
договорів з перевезення пасажирів 
на приміських автобусних 
маршрутах загального 
користування, які не виходять за 
межі Новопсковського району

забезпечення надання 
якісних послуг 3 
перевезення пасажирів

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.,

Щотижневий звіт про діяльність 
центру надання адміністративних 
послуг при Новопсковській 
районній державній адміністрації 
Луганської області на апаратній 
нараді за участі голови 
райдержадміністрації

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

06.10.2020
13.10.2020
20.10.2020 
27.10.2020

Слюсарєва С.О., 
Маслич Р.О,



громадських формувань»

Організація та проведення 
робочих нарад з питань роботи 
відділу та вивчення змін до 
діючого законодавства з 
працівниками відділу

Закон України «Про 
адміністративні послуги»

05.10.2020
12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020

Маслич Р.О.

Проведення науково-технічного 
опрацювання документів: 
Кам’янська сільська рада; 
Риб’янцівська сільська рада; 
Рогівська сільська рада;
Відділ культури, молоді та спорту 
Новопсковської РДА

згідно з планом роботи 
архівного від ділу на 2020 
рік

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Должков Є.І

Обробка запитів та надання 
відповідей юридичним особам та 
громадянам

згідно з планом роботи 
архівного від ділу на 2020 
рік

жовтень 
2020 року

Должков Є.І.

Перевірка наявності, стану та руху 
документів НАФ, що зберігаються 
в архівному відділі: Фонд № 1 
«Новопсковська районна рада»

згідно з планом заходів 
архівного відділу на 
2020-2024 роки

жовтень 
2020 року

Должков Є. І.

Приймання від юридичних осіб на 
зберігання до архівного відділу 
документів Національного 
архівного фонду до архівного 
відділу:
Козлівська сільська рада; 
Новорозсошанська сільська рада; 
Павленківська сільська рада

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2020 
рік

жовтень 
2020 року

Должков Є.І.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 295 від 11.09.2019

щотижня
протягом
місяця

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Проведення засідань міжвідомчої 
робочої групи з питань легалізації 
праці та зайнятості населення, 
забезпечення дотримання 
державних гарантій з оплати 
праці

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 112 від 26.03.2019

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації № 
322 від 01.07.2016

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації № 
413 від 12.07.2018

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.



Засідання комісії з питань 
формування пропозицій стосовно 
потреби щодо спрямування у 2020 
році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа

розпорядження голови 
райдержадміністрації № 
238 від 08.07.2020

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І., 
Хомутянська С.І.

Засідання архітектурно- 
містобудівної ради

забезпечення професійного 
колегіального розгляду і 
обговорення проектної і 
містобудівної документації

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Засідання спостережної комісії 
при Новопсковській районній 
державній адміністрації 
Луганської області

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№71 від 20.02.2020

жовтень 
2020 року

Черняк Л.В.

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

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

Засідання оперативного штабу 
щодо запобігання поширення на 
території Новопсковського району 
гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК.8-СоУ-2

з метою оперативного та 
ефективного реагування на 
надзвичайну ситуацій 
пов’язаної респіраторною 
хворобою СОУГО-19 на 
території Новопсковського 
району

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч В.С.

Організація і проведення 
засідання комісії з питань захисту 
прав дитини

виконання законодавства 
України щодо правового та 
соціального захисту дітей

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

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»

постійно
протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Новіков Д.В.

Забезпечення надання 
адміністративних послуг 
суб’єктам звернення

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

Слюсарєва С.О., 
Маслич Р.О.

Забезпечення підготовки та видачі 
замовникам будівельних 
паспортів на забудову 
індивідуальних житлових

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності»

протягом 
місяця по 
мірі
надходженн

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.



будинків на території району я заяв
Забезпечення підготовки та видачі 
замовникам містобудівних умов і 
обмежень на будівництво об’єктів 
соціальної сфери

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності»

протягом 
місяця по 
мірі
надходженн 
я заяв

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Прийом громадян та юридичних 
осіб з надання консультацій у 
сфері містобудування, 
архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
будівництва

План роботи відділу 
містобудування, 
архітектури, житлово- 
комунального господарства 
та будівництва 
райдержадміністрації

протягом
місяця

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Проведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Новопсковської райдержадмі
ністрації

згідно з планом роботи 
експертної комісії 
архівного відділу на 2020 
рік

жовтень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Должков С.І.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2020 
рік

жовтень 
2020 року

Должков С.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно
сті

структурні 
підрозділи рай- 
держадміністрац 
ії

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за 
необхід
ністю

заступник
голови,
керівники
структурних
підрозділів
райдержадмініст
рації

В.о.керівника апарату райдержадміністрації


