
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

Про план роботи 
р айд ержад мін істра ції 
на березень 2020 року

емт ІІовопеков № 'ҐЛ-̂

Відповідно до ст.ст. 6, 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 ш:

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

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації
■{ґ (Щ іаш ю иош

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на березень 2020 року

Зміст заходу
Обгрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж- 
адміністрації

щоденно перший 
заступник 
голови, керівник 
апарату 
райдержадмі
ністрації

Організація участі педагогічних 
працівників району в проектах 
професійного розвитку ЛОІППО

згідно з планом-графіком 
ЛОІПГІО. з метою 
забезпечення зростання 
фахової майстерності 
вчителів, обміну досвідом 3 
освітянами Луганщини

11-31.
03.2020

Слюсарєва С.О.. 
Кузнецова С.А.

Організація підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників району

згідно з планом-графіком 
ЛОІППО. з метою 
підвищення фахового рівня 
педагогічних працівників

11-31.
03.2020

Слюсарєва С.О.. 
Кузнецова С.А.

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

16.03.2020
23.03.2020

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

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

17.03.2020
24.03.2020
31.03.2020

Слюсарєва С.О.

Нарада директорів підпорядкованих 
закладів культури

підвищення кваліф і кації. 
удосконалення 
професійних навичок

24.03.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Патріотичний відеодайджест «Герої 
нашої доби»

До Дня українського 
добровольця

12.03.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

День українського добровольця Постанова Верховної Ради 
України №1822-УІІІ від 
17.01.2017

14.03.2020



День землевпорядника України
Указ Президента 
№ 1556/99 від 11.12.1999

14.03.2020

День працівника податкової та 
митної справи України

Указ Президента 
№ 554/2013 від 11.10.2013

18.03.2020

Виставка привітання «Є поети для 
епох»

До 90-річчя від дня 
народження української 
поетеси Ліни Костенко

19.03.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Скайп-зустріч «Поезія - слово! 
Поезія -  пісня! Поезія - вільна 
душа!» (спільно з Ж овківською ЦРБ 
та Чернівецькою ОУНБ)

До Всесвітнього дня поезії 20.03.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

23.03.2020 Черняк Л.В., 
Коваленко К.Ю.

День служби безпеки України Указ Президен та України 
№ 193/2001 від 22.03.2001

25.03.2020

Районний конкурс «Кращий читач- 
2020»

Популяризація книги та 
читання

26.03.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

День Національної гвардії 
України

Указ Президента України 
№ 148/2015 від 18.03.2015

26.03.2020

Виставка-роздум «Українська 
революція: доба Центральної Ради»

До 100-річчя подій 
У країнської революції 
1917-1921 років

26.03.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

Робоча нарада з благоустрою та 
озеленення територій населених 
пунктів району

забезпечення чистоти та 
порядку в населених 
пунктах району

березень 
2020 року

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

Засідання районної Координаційної 
ради з національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді

Указ Президента України 
від 13 жовтня 2015 року 
№580/2015 «Про Стратегію 
національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 
на 2016-2020 роки»

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Віннік І.В.

Засідання круглого столу з 
медичними фахівцями щодо 
організації заходів з проведення з 
інформаційно-просвітницької 
компанії до Всесвітнього дня 
боротьби з туберкульозом

підвищення обізнаності 
про туберкульоз серед 
жителів району

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Віннік І.В.

Робоча нарада щодо обговорення 
І вартості платних медичних послуг 

що надаються лікувальними 
закладами району

забезпечення сталої роботи 
функціонування медичної 
установи

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Віннік І.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

березень
2020
року

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

Робоча нарада за участі провідного 
інженера ДМ Д № 333/5 м. 
Старобільськ Харківської філії ПАТ 
«Укртелеком», щодо проведення 
перевірки системи централізованого 
оповіщення 3 можливим 
включенням електросирен

з метою попередження 
населення району про 
загрозу або факт 
в и и и кн єн ня н ад з ви чай н ої 
ситуацій на території 
Новопсковського району

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Капіч B.C.

Робоча нарада за участі керівництва 
Новопсковського МРВ ГУ ДСНС

з метою оперативного 
реагування на пожежі

березень
2020

Слюсарєва С.О.. 
Капіч B.C.



України у Луганській області щодо 
підготовки до пожежонебезпечиого 
періоду в 2020 році

року

Робоча нарада комісії з перевірки 
технічного стану бензинових 
генераторів районного 
матеріального резерву

на виконання рішення 
комісії з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних 
ситуацій

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Капіч B.C.

!

Проведення наради щодо підготовки 
звіту виконання програми 
економічного і соціального розвитку 
Новопсковського району за 2019 рік

Постанова КМУ від 
26.04.2003 № 621 «Про 
розроблення прогнозних і 
програмних документів 
економічного і соціального 
розвитку та складання 
проектів Бюджетної 
декларації та державного 
бюджету» (зі змінами)

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Сковородка Н.В.

Проведення наради з питань 
залучення інвестицій та покращення 
інвестиційного клімату 
Новопсковського району

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Сковородка Н.В.

Проведення наради з 
представниками закладів охорони 
здоров’я щодо визначення проектів, 
які потребують залучення коштів 
міжнародної технічної допомоги у 
2020 році

Порядок залучення, 
використання га 
мои іторингу м іжнародної 
технічної допомоги, 
затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 15.02.2002 №153

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Сковородка Н.В.

Підготовка інформації щодо 
розробки органами місцевого 
самоврядування Новопсковського 
району планів діяльності з 
підготовки проектів регуляторних 
актів

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

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Сковородка Н.В.

Робоча нарада з проходження 
опалювального сезону 2019-2020 
років

забезпечення сталого 
проходження 
опалювального періоду

березень 
2020 року

Слюсарєва С.О.. 
Похідняк Т.М.

Організація і проведення 
профілактичних рейдів в сім’ї, які 
опинились в складних життєвих 
обставинах

виконання розпорядження 
голови обласної державної 
адміністрації - керівника 
обласної військово- 
цивільної адміністрації від 
12.12.2018 № 1003

березень
2020
року

Слюсарєва С.О.. 
Колесник С.І.

■

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

розпорядження голови 
рай держад м і п істраці ї 
№ 295 від 11.09.2019

щотижня Слюсарєва С.О.. 
Хомутянська С.1.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 348 від 24.05.2007

по мірі 
надход
ження 
заяв

Слюсарєва С.О.. 
Хомутянська С.1.



перевірки правильності видачі 
посвідчень
Проведення засідань комісії з 
питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо 
переміщеним особам

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 322 від 01.07.2016

щотижня Слюсарева С.О.. 
Хомутянська С .I.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 160 від 15.03.2017

при наяв
ності забор
гованості 
із заробітної 
плати, 
пенсій, 
стипендій 
та інших 
соціальних 
виплат

Слюсарева С.О.. 
Хомутянська С.1.

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

роз поряд же II н я го. ю  ви 
райдержадміністрації 
№ 112 від 26.03.2019

у разі 
потреби 
один раз 
на місяця

Слюсарева С.О.. 
Хомутянська C.I.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№4 1 3  від 12.07.2018

по мірі 
надходжен
ня заяв 
протягом 
кварталу

Слюсарева С.О.. 
Хомутянська С.1.1

Засідання спостережної комісії при 
райдержадм і н істрації

виконання розпорядження 
голови райдержадмініст
рації № 636 від 09.12.2016 
«Про внесення змін до 
складу спостережної комісії 
при Новопсковській РДА

березень
2020
року

Черняк Л.В.

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

з метою попередження 
ви н и кн єн н я над з ви чай и их 
ситуацій в районі

у третій
декаді
місяця

Слюсарева С.О.. 
Kanin B.C.

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини при Новопсковській 
райдержадміністрації

виконання законодавства 
України щодо правового та 
соціального захисту дітей

по мірі 
надходжен
ня заяв

Слюсарева С.О.. 
Колесник C.I.

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»

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Новисов Д.В.

Проведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Новопсковської райдержадмі- 

: ністрації

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

березень
2020
року

Слюсарева С.О., 
Должков C.I.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2019 рік

березень
2020
року

Слюсарева С.О.. , 
Должков C.I.

...................................... :



Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно
сті

керівники 
структурних 
підрозділів 
райдержадм ініст 
рації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за 
необхід
ністю

перший
заступник
голови
райдержадм і н і ст 
рації, керівники 
структурних 
підрозділів 
райдержадмі н іст 
рації


