
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на травень 2019 року

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 ю:

1. Затвердити план роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на травень 2019 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

^  !сЯ‘ 9/г№
ПЛАН

роботи Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області на травень 2019 року

Зміст заходу
Обґрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

щоденно заступники голови 
керівник апарату 
райдержадмі
ністрації

Свято Весни і Праці та 
Міжнародний день солідарності 
трудящих

згідно з календарем 01.05.2019

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

02.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
30.05.2019

Скороход О.О.

Організація виставки-реквієму 
«Листи з минулого: спогади 
очевидців»

до Дня перемоги над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

02.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація підвищення 
кваліфікації педагогічних 
працівників району

згідно з планом-графіком 
ЛОІППО з метою 
підвищення фахового рівня 
педпрацівників

02-31.
05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С А.

Організаційна робота щодо відбору 
та замовлення підручників на 
наступний навчальний рік

з метою забезпечення 
якісних освітніх послуг

02-31.
05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення у навчальних закладах 
району уроків Мужності, виховних 
годин, зустрічей з ветеранами війни, 
вдовами, дітьми війни, військово
службовцями Збройних Сил 
України

з метою патріотичного 
виховання молоді, вихова
ння поваги до людей, які 
чесно виконували і 
виконують свій священний 
обов’язок - захищати 
Батьківщину

02-08.
05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Організація у навчальних закладах 
конкурсів малюнків та виставок 
дитячих творчих робіт, присвячених 
пам'ятним датам історичних подій 
Другої світової війни

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
розвитку творчих 
здібностей учнів

02-08.
05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С .А.

Проведення для учнів загально
освітніх навчальних закладів 
екскурсій, тематичних уроків в 
шкільних музеях, екскурсій до 
краєзнавчого музею смт Новопсков

з метою патріотичного 
виховання молоді, ознайо
млення школярів 3 подіями 
Другої світової війни на 
території району, області, 
України в цілому, участь 
українців у визволенні 
світу від фашизму

02-08.
05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.



Організація у бібліотеках 
навчальних закладів тематичних 
виставок літератури та фотоекспо- 
зицій, присвячених пам'ятним 
датам історичних подій Другої 
світової війни

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
ознайомлення школярів з 
історією нашої держави

02-08.
05.2019

Скороход О.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 волонтер
ської допомоги учасникам 
другої світової війни, 
людям похилого віку

02-08.
05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова CA.

Проведення в загальноосвітніх 
навчальних закладах району акції 
«Маки пам’яті» з нагоди 
відзначення Дня пам’яті та 
примирення та Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні

з метою патріотичного 
виховання молоді, 
долучення до світової 
спільноти щодо 
вшанування полеглих у 
другій світовій війні

02-09.
05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова C.A.

Проведення години історичної 
правди «Видатні постаті та їх 
політичні погляди на українську 
революцію 1917-1921 років»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1971-1921 років

03.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення літературно-поетичних 
композицій, історичних годин, 
вечорів пам’яті «Великої Перемоги 
немеркнуче світло»

до Дня пам’яті та 
примирення, Дня перемоги 
над нацизмом у Другій 
світовій війні

03.05.2019-
08.05.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація виставки творчих робіт 
дітей «Намалюй травень, намалюй 
Перемогу»

до Дня перемоги над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

04.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019

Латишева Л. А., 
заступники голові 
РДА, керівники 
відділів, управлінь 
РДА, служб 
району

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019

Латишева Л.А.

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
головою райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та за 
окремим графіком

06.05.2019
20.05.2019

Латишева Л.А., 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

Прийом громадян першим 
заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

07.05.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019

Слюсарева С. О.

Проведення вечора-пам’яті «Нам не 
забути днів війни... У нашій пам'яті 
вони. І ті герої незабутні, що з нами 
йдуть в віки майбутні» (спільно з 
ГО «Новопсковська районна 
організація ветеранів України»)

до Дня перемоги над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

07.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Творча майстерня «Для матусі в 
подарунок ми малюємо малюнок»

до Дня матері 07.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення тематичних зустрічей, 
уроків мужності, тематичних 
екскурсій «Сторінками історії»

до Дня пам’яті та 
примирення

07.05.2019-
11.05.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День нам \яті та примирення в 
Україні

Указ Президента України 
№ 169/2015 від 24.03.2015

08.05.2019

Проведення тематичного заходу 
«День пам’яті та надії»

до Дня пам'яті та 
примирення

08.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День перемоги над нацизмом у  
Другій світовій війні (День 
перемоги)

згідно Закону України 
№ 3 1 5 -т і від 09.04.2015

09.05.2019

Проведення урочистого мітингу 
«Велична пам’ять Перемоги»

до Дня перемоги над 
нацизмом у Другій 
світовій війні

09.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення конкурсно-розважа
льних програм «А ми з матусею у 
двох» та бібліотечних гостин 
«Свято Матері - свято народження 
життя»

до Дня матері 10.05.2019,
11.05.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Етнографічні студії 
«Слобожанський рушник»

до Дня матері та Дня 
вишиванки

10.05.2019,
16.05.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День матері в Україні Указ Президента України 
№ 489/99 від 10.05.1999

12.05.2019

Виїзний прийом громадян в 
сільських та селищних радах 
першим заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдержадміні
страції та за окремим 
графіком

13.05.2019 Слюсарєва С.О., 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдерж
адміністрації

13.05.2019
27.05.2019

Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М.

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

наказ Міністерства освіти 
і науки України № 59 від 25 
січня 2019 року «Про 
проведення в 2018/2019 
навчальному році 
державної підсумкової 
атестації осіб, які 
здобувають загальну 
середню освіту»

14-23.
05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Нарада директорів підпорядкованих 
закладів культури

підвищення кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

15.05.2019
29.05.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Міжнародний день сім’ї відповідно резолюції 
Генеральної Асамблеї 
ООН А/КЕ8/47/237 від 
20.09.1993

15.05.2019

День вишиванки
не офіційне і відносно нове 
народне свято, покликане 
до сприяння єдності і 
культурного відродження 
всього багатонаціо
нального українського 
народу

16.05.2019

Проведення параду вишиванок до Дня вишиванки 16.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День Європи «Відкриваємо Європу 
разом»

до Дня Європи в Україні 16.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення години пам’яті 
«Обірвана мелодія життя»

до Дня пам’яті жертв 
політичних репресій

16.05.2019-
19.05.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Участь в обласному конкурсі 
патріотичної пісні «Воронцева 
слобода»

Районна цільова 
комплексна програма 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 2019 -  
2021 роки»

17.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація книжкової виставки 
«Подорож країнами Європи»

до Дня Європи в Україні 17.05.2019-
18.05.2019

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День Європи в Україні Указ Президента України 
№ 339/2003 від 19.04.2003

18.05.2019

Нарада керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів:
- 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;
- про медичний огляд школярів та 
педагогічних працівників

Закон України «Про 
загальну середню освіту», 
Закон України «Про оздо
ровлення та відпочинок 
дітей», Закон України 
«Про освіту»

18.05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Організація роботи фотосалону 
«День вишиванки»

до Дня вишиванки 18.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Міжнародний день музеїв
згідно з календарем 18.05.2019

Проведення Дня відкритих дверей 
та акції «Зроби подарунок музею»

до Міжнародного дня 
музеїв

18.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День пам ’яті жертв політичних 
репресій

Указ Президента України 
№431/2007 від 21.05.2007

19.05.2019

Проведення години історичної 
правди «Розгойдані дзвони 
пам'яті...»

до Дня пам’яті жертв 
політичних репресій

20.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організація книжкової виставки- 
паролю «На всі 100. Рідна мова»

до Дня слов’янської 
писемності та культури

21.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Проведення біографічної розвідки 
«Грушевський М.С. -  символ 
боротьби українців за створення 
власної незалежної демократичної 
держави»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1971-1921 років

21.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Організаційні заходи щодо 
забезпечення участі випускників 
шкіл району в ЗНО-2018 з
- математики
- української мови та літератури
- англійської мови
- фізики

згідно з графіком 
проведення ЗНО

21.05.2019
23.05.2019
28.05.2019
30.05.2019

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення піар-акції 
«Новопсков читає»

до Всесвітнього дня книги 23.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Районний фестиваль-конкурс 
аматорських хореографічних 
колективів «Танц-ритм»

Районна цільова 
комплексна програма 
«Розвиток культури 
Новопсковщини на 2019 -  
2021 роки»

25.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День слов’янської писемності і 
культури

Указ Президента України 
№ 1096/2004 від 
17.09.2004

24.05.2019

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

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

24.05.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

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 
2019 року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Активізація роботи по підбору 
грантів, конкурсних програм, участі 
в обміні досвідом для підприємців 
району

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Відстеження результативності 
регуляторних актів, прийнятих 
Новопсковською районною радою

ст. 10 Закону України «Про 
засади державної 
регуляторної політики у 
сфері господарської 
діяльності», рішення 
Новопсковської районної 
ради від 19.08.2005 №21/7 
«Про делегування повно
важень Новопсковській 
районній державній 
адміністрації»

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.



Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Сковородка Н.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдержадмініст
рації

травень
2019
року

Латишева Л.А., 
Слюсарєва С.О., 
Скороход О.О., 
Гапотченко Л.М.

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах заступником голови 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи райдержадмініст
рації та за окремим 
графіком

27.05.2019 Скороход О.О., 
загальний відділ 
райдержадмі
ністрації

Робоча нарада щодо організації та 
проведення заходів до Дня Європи

Указ Президента України 
№339/2003 від 19.04.2003

травень
2019
року

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

Робоча нарада з обговорення 
питання щодо проведення 
районного етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Районна цільова програма 
національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді 
Новопсковщини та 
реалізація інших напрямків 
молодіжної політики на 
2019-2022 роки

травень
2019
року

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

Робоча нарада з обговорення 
питання щодо організації 
проведення зональних змагань 
спартакіади Луганської області 
серед команд державних 
службовців

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

травень
2019
року

Скороход О.О., 
Віннік І.В.

Робоча нарада з обговорення 
питання щодо запровадження 
системи безперервного 
професійного розвитку фахівців у 
сфері охорони здоров’я

відповідно до постанови 
Кабміну №302 від 28 
березня 2018 року

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

Робоче засідання щодо стану 
імунізації населення району від 
інфекційних хвороб на 2019 рік

з метою недопущення 
розповсюдження 
інфекційних хвороб серед 
населення

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

Робоче засідання Координаційної 
ради з питань протидії тубер
кульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та 
боротьби з наркоманією на 2019 рік

з метою недопущення 
епідемії серед жителів 
району

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

Нарада з питань підготовки медич
них установ району до впровад
ження, електронного лікарняного, 
електронного направлення

впровадження медичної 
реформи в районі та 
забезпечення сталого 
функціонування медичної 
установи

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Віннік І.В.

Проведення засідання Громадської 
ради при Новопсковській 
райдержадміністрації

постанова КМУ від 
03.11.2010 № 996 «Про 
забезпечення участі грома
дськості у формуванні та 
реалізації державної 
політики»

травень
2019
року

Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.

Звіт про виконання зведеного 
бюджету Новопсковського району 
за І квартал 2019 року

інформування жителів 
району про використання 
бюджетних коштів

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Засідання районного штабу з 
підготовки до роботи житлово-

забезпечення сталого 
проходження

травень
2019

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.



комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери району в 
опалювальний період 2019-2020 
років

опалювального сезону року

Засідання районного штабу про 
підсумки проведення на території 
району щорічної всеукраїнської 
акції «За чисте довкілля» та у її 
рамках Дня благоустрою населених 
пунктів

забезпечення чистоти та 
порядку в населених 
пунктах району

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Визначення на конкурсних засадах 
підприємства (організації) для здій
снення функцій робочого органу 
щодо організації забезпечення і 
підготовки матеріалів для прове
дення засідання конкурсного 
комітету з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних маршрутах 
загального користування, які не 
виходять за межі Новопсковського 
району (організаційні питання)

забезпечення якісного 
перевезення пасажирів

травень
липень

2019
року

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.

Підготовка та видача замовникам 
будівельних паспортів на забудову 
індивідуальних житлових будинків 
на території району

виконання вимог Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»

по мірі 
надход

ження заяв

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Підготовка та видача замовникам 
містобудівних умов і обмежень на 
будівництво об’єктів соціальної 
сфери

виконання вимог Закону 
України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»

по мірі 
надходь- 

ження заяв

Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Проведення наради з головними 
агрономами з підведення підсумків 
посіву ранніх зернових культур 
2019 року

підведення підсумків 
посіву зернових культур

травень
2019
року

Слюсарєва С.О., 
Риб’янець С.О.

Проведення моніторингу стану 
розрахунків сільськогоподарськими 
підприємствами району за орендо
вані земельні паї

збір інформації щодо 
розрахунків сільгосппід
приємствами району за 
земельні паї

щомісяця

Слюсарєва С.О., 
Риб’янець С.О.

Проведення моніторингу отри
мання продукції тваринництва 
(молока)

збір інформації щодо вало
вого надою та реалізації 
молока сільгосппідприємс
твами району

щоденно

Слюсарєва С.О., 
Риб’янець С.О.

Проведення роботи по виявленню 
батьків або осіб, які їх замінюють, 
які ухиляються від виконання 
батьківських обов'язків та 
профілактична робота з батьками 
цієї категорії

профілактика та недопу
щення бездоглядності 
серед неповнолітніх, 
насилля в сім'ї

протягом
місяця

Колесник С.І., 
Соболева І.О.



Проведення роботи з сільськими та 
селищними радами щодо здійснення 
контролю за сім’ями, які опинились 
в СЖО

виконання законодавства 
України щодо захисту 
дітей, які опинились в 
СЖО

протягом
місяця

Скороход О.О., 
Колесник С.І., 
Соболева І.О.

Проведення роботи щодо перевірки 
умов мешкання усиновлених дітей, 
дітей, які перебувають під опікою, в 
прийомних сім’ях

контроль за дотриманням 
прав, свобод та законних 
інтересів дітей

згідно
графіку

Скороход О.О., 
Колесник С.І., 
Петрушова Н.Ю.

Створення прийомної сім’ї виконання законодавства 
України щодо розвитку 
сімейних форм виховання

травень
2019
року

Скороход О.О., 
Колесник С.І., 
Соболева І.О., 
Петрушова Н.Ю.

Проведення робочої наради щодо 
організації перевірок автоматизо
ваної системи централізованого 
оповіщення Новопсковського 
району

з метою своєчасного 
оповіщення населення про 
загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій

травень
2019

року
Слюсарєва С.О., 
Похідняк Т.М.

Заняття школи клубної майстер
ності для працівників сільських 
клубних закладів „Пошук. 
Творчість. Перспективи”

Закону України «Про 
професійний розвиток 
працівників»

28.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Виїзне засідання районного 
любительського об’єднання 
«Лівша» на базі Закотненського 
СБК

Районна цільова комплек
сна програма «Розвиток 
культури Новопсковщини 
на 2019 -  2021 роки»

31.05.2019 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення свята «Останній 
дзвоник» у загальноосвітніх 
навчальних закладах

Закон України «Про 
освіту»

31.05.2019 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

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

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 110 від 22.03.2019р

щотижня Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

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

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 348 від 24.05.2007

по мірі 
надходження 

заяв

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

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

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 322 від 01.07.2016 щотижня

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

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 со
ціальних 
виплат

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання міжвідомчої робочої Розпорядження голови один раз Слюсарєва С.О.,



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

райдержадміністрації 
№ 112 від 26.03.2019

протягом
місяця

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

по мірі 
надходжен

ня заяв

Скороход О.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації

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

травень
2019
року

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

Латишева Л.А., 
Похідняк Т.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

Латишева Л.А., 
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»

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Новіков Д.В.

Проведення засідань експертних 
комісій архівного відділу 
Новопсковської райдержадмі
ністрації

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

травень
2019
року

Скороход О.О., 
Должков С.І.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2019 рік

травень
2019
року

Скороход О.О., 
Должков С.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

по мірі 
необхідно

сті

відділи,
управління
райдержадмініст
рації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 

таза 
необхідні

стю

заступники голові 
райдержадмініст
рації, начальники 
відділів, управліш 
райдержадмініст
рації


