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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

лз г*р.ог&и„гоюк

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на червень 2020 року

смт Новопсков № £ 0 0

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 червень 2020 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації
19 а ЛО?Г № Ю О

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на червень 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

01.06.2020
09.06.2020
15.06.2020
22.06.2020 
30.06.2020

Г олова,
заступник голови 
райдержадміністра 
ції, керівники 
структурних 
підрозділів 
райдержадміністра 
ції, служб району 
(за згодою)

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

01.06.2020
09.06.2020
15.06.2020
22.06.2020 
30.06.2020

Г олова
райдержадміністра
ції

Міжнародний день захисту дітей 
та Всесвітній День батьків

згідно з календарем 01.06.2020
1

Музейні студії онлайн «Музейний 
Чомучка»

до Міжнародного дня 
захисту дітей

01.06.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Онлайн-вернісаж «Наші діти -  наше 
майбутнє»

до Міжнародного дня 
захисту дітей

01.06.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Онлайн-флешмоб «Наші діти -  наші 
квіти!»

до Міжнародного дня 
захисту дітей

01.06.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення в закладах загальної 
середньої освіти онлайн заходів

до Міжнародного дня 
захисту дітей

01.06.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення заходів щодо 
підготовки закладів освіти району 
до нового навчального року та 
опалювального сезону

Закон України «Про 
освіту», з метою 
організованого початку 
навчального року та 
якісної підготовки 
навчальних закладів до 
опалювального сезону

01-30.06.
2020

Слюсарєва С.О., 
Кузнецова С.А.

Тематичний онлайн-захід «Зелена 
неділя на Слобожаському подвір’ї»

до свята Трійці 05.06.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Скайп-нарада для працівників 
сільських клубних закладів

Підвищення 
кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

05.06.2020 Слюсарєва С.О.. 
Козлова О.В.

День Святої Трійці згідно з календарем 07.06.2020



Фото флешмоб «Дружба єднає щирі 
серця»

до Міжнародного дня 
друзів

09.06.2020 Слюсарева С. О., 
Козлова О.В.

Проведення урочистих проводів 
призовників до лав Збройних Сил 
України

районна програма 
національно- 
патріотичного 
виховання дітей та 
молоді Новопсковщини 
та реалізації інших 
напрямків молодіжної 
політики на 2020-2022 
роки

09.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Нарада директорів підпорядкованих 
закладів культури

підвищення 
кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

09.06.2020
23.06.2020

Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Відео-перегляд «Вони не боялися 
вмерти за Батьківщину»

до 100- річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

11.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Організація роботи щодо отримання 
випускниками 9-х класів закладів 
загальної середньої освіти 
документів про базову загальну 
середню освіту

з метою забезпечення 
права випускників на 
безперервну освіту

.15.06. 2020 Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А.

Сприяння участі випускників у 
пробному ЗНО на базі 
Новопсковського ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів:
з української мови та літератури; 
з математики, історії України, 
фізики, хімії, біології, англійської 
мови

наказ Українського 
центру оцінювання 
якості освіти від 
21.05.2020 № 70 15.06.2020

17.06.2020

Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А.

Відео-перегляд «Таким було 
обличчя війни»

до Дня скорботи і 
вшанування пам'яті 
жертв війни

19.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Книжкова виставка-спогад «Тихі 
зорі вічної пам’яті»

до Дня скорботи і 
вшанування пам'яті 
жертв війни

19.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

День скорботи та вшанування 
нам ’яті жертв війни в Україні

Указ Президента 
України №1245/2000 
від 17 листопада 2000 
року

22.06.2020

День медичного працівника Указ Президента 
України №281/94 від 03 
червня 1994 року

22.06.2020

Покладання квітів до Меморіалу 
загиблим воїнам, підпільникам і 
землякам

до Дня скорботи та 
вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні

22.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В

Тематична онлайн-екскурсія «Міфи 
Другої світової»

до Дня скорботи та 
вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні

22.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В

Онлайн-експонування банерної 
тематичної виставки «Становлення 
Української державності»

до 24-ї річниці 
Конституції України

22.06.2020 -  
30.06.2020

Слюсарева С.О., 
Козлова О.В

День державної служби Указ Президента 
України №291/2003 від 
04 квітня 2003 року

23.06.2020



Історичний хроноскоп «Україна у 
боротьбі за збереження державної 
незалежності 1918-1920 роки»

До 100- річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

23.06.2020 Слюсарева С. О., 
Козлова О.В

....... ...............1
Відеоекскурс «Вимір історії часу» 
спільно з РЦЗ

До 24-ї річниці 
Конституції України

25.06.2020 Слюсарева С. О., 
Козлова О.В

Інформаційно-методичне 
забезпечення вчителів та 
випускників району щодо участі у 
ЗНО-2020:

- з математики;
- з української мови та 

літератури

Наказ МОН від 
20.05.2020 № 664 «Про 
внесення змін до 
Календарного плану 
підготовки та 
проведення в 2020 році 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання результатів 
навчання, здобутих на 
основі повної загальної 
середньої освіти»

26.06.2020
30.06.2020

Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А

Тематичний захід «Славетні епохи 
України»

До 24-ї річниці 
Конституції України

26.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В

Тематичний концерт До 24-ї річниці 
Конституції України

26.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В

День Конституції України 28 червня 1996 року 
Верховна Рада України 
прийняла нову 
Конституцію України -  
першу Конституцію 
незалежної української 
держави

28.06.2020

Районний турнір з гирьового спорту Районна цільова 
соціальна програма 
розвитку фізичної 
культури та спорту на 
2019- 2022 роки

27.06.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В, 
Вшшк 1.В.

День молоді Указ Президента 
України №323/94 від 22 
червня 1994 року

28.06.2020

Святково-розважальний захід до 
Дня молоді

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

, 28.06.2020

Чемпіонат району з футболу Районна цільова 
соціальна програма 
розвитку фізичної 
культури та спорту на 
2019- 2022 роки

28.06.2020

Нарада директорів підпорядкованих 
закладів культури 
(дистанційно)

підвищення 
кваліфікації, 
удосконалення 
професійних навичок

09.06.2020
23.06.2020

Слюсарева С.О., 
Козлова О.В. 

.................
Проведення експертиз рішень 
сільських рад та Білолуцької 
селищної ради

відповідно до чинного 
законодавства

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Юсель О.В.

Оформлення позик для покриття 
тимчасового касового розриву ,що 
виникає під час виконання

Згідно заявок на 
фінансування головних 
розпорядників

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Юсель О.В.



загального фонду районного 
бюджету та безперебійного 
фінансування видатків бюджетних 
установ

бюджетних установ

Нарада з керівниками медичних 
закладів, управлінням фінансів 
райдержадміністрації щодо 
фінансової спроможності 
підприємств

забезпечення сталого 
функціонування 
медичних установ

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Юсель О.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

червень 
2020 року

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

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

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.

Робоча нарада за участі керівництва 
Новопсковського МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області щодо 
стану утримання захисних соруд 
цивільного захисту 
Новопсковського району

з метою приведення у 
відповідність захисні 
споруди цивільного 
захисту та забезпечення 
їх готовності до 
використання за 
призначенням

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.

Робоча нарада з керівництвом 
Новопсковської ОТГ щодо стану 
готовності місця масового 
відпочинку населення

Закон України «Про 
основні засади 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської 
діяльності

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Kanin B.C.

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

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

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Kanin B.C.

Нарада щодо актуальних грантових 
програм,
залучення інвестицій для 
покращення соціально- 
економічного розвитку району

Закон України «Про
інвестиційну
діяльність»

червень 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Сковородка Н.В.

Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про
інвестиційну
діяльність»

червень 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Сковородка Н.В.

Аналіз виконання органами 
місцевого самоврядування 
Новопсковського району заходів з 
реалізації державної регуляторної 
політики при розробці, прийнятті,

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

червень 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Сковородка Н.В.



перегляді та відстеженні 
результативності регуляторних 
актів за І квартал 2020 року

1

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»

червень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо цінової ситуації, яка 
склалась на споживчому ринку 
Новопсковського району

Закон України «Про 
ціни і ціноутворення»

червень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

Нарада щодо моніторингу ситуації з 
проведення весняно-польових робіт

Закон України «Про 
насіння і садивний 
матеріал»

червень 2020 
року

Слюсарєва С.О. 
Сковородка Н.В.

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 
громадських 
формувань»

02.06.2020, 
. 09.06.2020, 

16.06.2020, 
23.06.2020, 
30.06.2020

Слюсарєва С.О., 
Маслич Р.О

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

Закон України «Про
адміністративні
послуги»

01.06.2020
09.06.2020
15.06.2020
22.06.2020 
30.06.2020

Маслич Р.О.

Проведення організаційних заходів 
щодо надання соціальної допомоги 
багатодітним, малозабезпеченим, 
функціонально-неспроможним 
родинам

забезпечення реалізації 
державної політики 
щодо дітей та сімей, в 
яких проживають 
неповнолітні діти

червень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І



Щотижневий моніторинг ситуацій в 
прийомних сім’ях, дитячих 
будинках сімейного типу, 
опікунських сім’ях, сім’ях, які 
опинились в складних життєвих 
обставинах, району з метою 
забезпечення прав дітей в умовах 
карантинних заходів, 
запроваджених на території район

на виконання листа 
Міністерства соціальної 
політики України від 
06.04.2020 № 4748/0/2- 
20/57 щодо захисту 
прав дітей та соціальної 
підтримки сімей з 
дітьми в умовах 
карантину

червень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Колесник С.І

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 112 від 26.03.2019

у разі
потреби один 
раз на місяць

Слюсарева С.О. 
Хомутянська С. I.

Засідання спостережної комісії при 
Новопсковській районній державній 
адміністрації Луганської області

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№71 від 20.02.2020

червень 
2020 року

Черняк Л.В.

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

з метою попередження 
виникнення 
надзвичайних ситуацій 
в районі

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Kanin B.C.

Засідання тимчасової районної 
протиепідемічної комісії з питань 
запобігання занесенню та 
поширенню на території 
Новопсковського району Луганської 
області гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої 
коронавірусом СОУГО-19

з метою недопущення 
поширення на території 
Новопсковського 
району респіраторної 
хвороби СОУГО-19

червень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
К атч  B.C.

Засідання комісії з питань захисту 
прав дитини

виконання законодавства 
України щодо правового 
та соціального захисту 
дітей

протягом
місяця

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.

Засідання районного штабу з 
підготовки до роботи житлово- 
комунального господарства та 
об’єктів соціальної сфери району в 
опалювальний період 2020-2021 
років

забезпечення сталого 
проходження 
опалювального сезону

червень 
2020 року

Слюсарева С.О. 
Похщняк Т. М., 
Закутько Л.В.

Забезпечення реалізації на території 
району Закону України «Про 
Державний реєстр виборців»

Закон України «Про 
Державний реєстр 
виборців»

протягом
місяця

Черняк Л.В., 
Новков Д.В.

Забезпечення надання 
адміністративних послуг суб’єктам 
звернення

Закон України «Про
адміністративні
послуги»,
Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на

постійно
протягом
місяця

Слюсарева С.О. 
Маслич P.O.



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

Забезпечення підготовки та видачі 
замовникам будівельних паспортів 
на забудову індивідуальних 
житлових будинків на території 
району

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної діяльності»

протягом 
місяця по 
мірі
надходження
заяв

Слюсарєва С.О. 
Похідняк Т.М.

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
надходження
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

червень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Должков Є.І.

Обробка запитів та надання 
відповідей юридичним особам та 
громадянам

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

червень 
2020 року

Должков Є.І.

Приймання від юридичних осіб на 
зберігання до архівного відділу 
документів Національного 
архівного фонду

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

червень 
2020 року

Должков Є.І.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

червень 
2020 року

Должков С.І.

Перевірка наявності, стану та руху 
документів Національного 
архівного фонду, що зберігаються в 
архівному відділі

згідно з планом заходів 
архівного відділу на 
2020-2024 роки

червень 
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
райдержадміністра
ЦІЇ

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно до 
планів
та за необхід
ністю

заступник голови
райдержадміністра
ції, керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністра
ЦІЇ



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

Забезпечення підготовки та видачі 
замовникам будівельних паспортів 
на забудову індивідуальних 
житлових будинків на території 
району

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної діяльності»

протягом 
місяця по 
мірі
надходження
заяв

Слюсарєва С.О. 
Похідняк Т.М.

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
надходження
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

червень 
2020 року

Слюсарєва С.О. 
Должков С.І.

Обробка запитів та надання 
відповідей юридичним особам та 
громадянам

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

червень 
2020 року

Должков С.І.

Приймання від юридичних осіб на 
зберігання до архівного відділу 
документів Національного 
архівного фонду

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

червень 
2020 року

Должков Є.І.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2020 рік

червень 
2020 року

Должков Є.І.

Перевірка наявності, стану та руху 
документів Національного 
архівного фонду, що зберігаються в 
архівному відділі

згідно з планом заходів 
архівного відділу на 
2020-2024 роки

червень 
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
держадміністрації

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно до 
планів
та за необхід
ністю

заступник голови,
керівники
структурних
підрозділів
райдержадміністра
ції

Керівник апарату райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


