
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про план роботи 
райдержадміністрації 
на серпень 2020 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 серпень 2020 року (додається).

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

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

смт Новопсков № 2 £ '5 '



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

ЗО Л ^п ^я , £ 0 2 0 (

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на серпень 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

03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
25.08.2020
31.08.2020

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

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
25.08.2020
31.08.2020

Г олова
райдержадмініст 
рації, в.о. голови 
райдержадмініст 
рації

Вуличне бренд-шоу «Читайте з 
нами!»

Популяризація читання 05.08.2020 Черняк Л.В., 
Козлова О.В.

День працівників ветеринарної 
медицини

Указ Президента «Про 
день працівників 
ветеринарної медицини» 
від 1 листопада 2001 року 
№ 1035/2001

09.08.2020

Проведення заходів щодо 
підготовки закладів загальної 
середньої освіти до нового 
навчального року

Закони України «Про 
освіту», «Про повну 
загальну середню освіту», 
протокольні доручення 
голови
райдержадміністрації за 
підсумками засідання 
колегії
райдержадміністрації від 
24.06.2020

до
10.08.2020

Черняк Л.В., 
Кузнецова С.А.

Навчання державних службовців 
апарату та структурних 
підрозділів райдержадміністрації

Згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

10.08.2020 Черняк Л.В., 
Шепітько І.П.

Ярмарок читацьких думок 
«Поговоримо про модну книгу»

Популяризація читання 20.08.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.



Книжкова виставка «3 неба і 
сонця наш прапор ясний»

До дня Державного 
Прапора України

20.08.2020 Слюсарева С. О., 
Козлова О.В.

Проведення наради керівників 
закладів загальної середньої 
освіти з питань:
- організація освітнього процесу в 
закладах освіти у 2020-2021 
навчальному році;
- проведення щорічної серпневої 
конференції педагогічних 
працівників

Закон України «Про 
освіту», нормативні 
документи Міністерства 
освіти і науки України

21.08.2020 Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А.

Районна акція «Не залишити без 
уваги жодної дитини»

Соціальний та правовий 
захист дітей, які опинились в 
складних життєвих 
обставинах, дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування

з 20.08.2020 Слюсарева С.О., 
Колесник С.1.

Патріотичний майданчик «Символ 
незалежності і волі»

До дня Державного 
Прапора України

21.08.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Відкриття стаціонарної 
тематичної фото-виставки 
«Миттєвості»

До Дня Незалежності 
України

21.08.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Інтернет-мандрівка «Україна 
унікальна - Україна надзвичайна»

До Дня Незалежності 
України

21.08.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Проведення онлайн заходів у 
закладах загальної середньої 
освіти з нагоди відзначення Дня 
прапора України та Дня 
незалежності України

Указ Президента України 
«Про День Державного 
Прапора України», Указ 
Президента України «Про 
відзначення 28-ї річниці 
незалежності України»

20-
21.08.2020

Слюсарева С.О., 
Кузнецова С.А.

Організація та проведення онлайн- 
виставки до 29-ої річниці 
незалежності України

згідно з планом виставкової 
діяльності архівного відділу 
на 2020 рік

21.08.2020 Слюсарева С.О., 
Должков С.1.

День Державного Прапора 
України

Указ Президента 
України «Про День 
Державного Прапора 
України» № 987/2004 від 
23.08.2004

23.08.2020

Урочисте підняття Державного 
Прапора України

до Дня Державного 
Прапора України

23.08.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

День Незалежності України Постанова Верховної Ради 
України від 20.02.1992 №
2143-XII “Про день 
незалежності України»

24.08.2020

Урочистості «Всім серцем любіть 
Україну!»

До Дня Незалежності 
України

24.08.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Вулична акція «Міняємо кульку 
на вірш про Україну» 
Майстер-клас з виготовлення 
патріотичних сувенірів «Жовто- 
блакитний мікс»
Фотовікторина «Впізнай рідні 
місця»

До Дня Незалежності 
України

24.08.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.

Фотосесія «Читаємо в стінах 
бібліотеки»

Популяризація читання 26.08.2020 Слюсарева С.О., 
Козлова О.В.



Родинний бібліоланч «Моя сім’я, 
книжка і я»

Організація родинного 
дозвілля

26.08.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення щорічної серпневої 
конференції педагогічних 
працівників

3 метою визначення 
основних завдань галузі 
освіти на новий навчальний 
рік

27.08.2020 Слюсарєва С.О., 
Кузнецова О.В.

Інформ-тайм «Г ероїв пам’ятаєм 
імена»

До Дня пам’яті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України

27.08.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Виставка-переосмислення «Це 
нашої історії рядки: Українська 
Революція 1917-1921 років»

До 100 річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

28.08.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

День нам ’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі 
за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність 
України

Указ Президента України 
від 23.08.2019 № 
№621/2019

29.08.2020

Години-пам’яті «Цвіт життя вони 
віддали за Україну»

До Дня пам’яті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України

29.08.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Книжкова виставка «Вже кличе 
вересень до школи»

До Дня знань 31.08.2020 Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Участь творчих колективів у 
всеукраїнських, міжнародних 
онлайн-фестивалях та конкурсах

Регіональна цільова 
комплексна програма 
розвитку сфери культури 
на 2019-2021 роки

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Козлова О.В.

Проведення експертиз рішень 
сільських рад та Білолуцької 
селищної ради

відповідно до чинного 
законодавства

серпень 
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

серпень 
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 )

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

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

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

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Кісель О.В.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

серпень
2020 року

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



Робоча нарада за участі 
керівництва Новопсковського 
МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області щодо 
впровадження систем раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій 
на об’єктах підвищеної безпеки

з метою недопущення 
виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного 
характеру на території 
Новопсковського району

серпень 
2020 року

Слюсарева С. О., 
Кашч B.C.

Робоча нарада за участі 
керівництва Новопсковського 
МРВ ГУ ДСНС України у 
Луганській області щодо 
визначення місця знешкодження 
ВНП на території Новопсковського 
району

з метою недопущення 
нещасних випадків серед 
населення та безпечного 
знешкодження ВНП

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.

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 іфакт 
виникнення надзвичайної 
ситуацій на території 
Новопсковського району

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Кашч B.C.

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

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення методичної та 
роз’яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

серпень 
2020 року

Слюсарева 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»

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

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

Закон України «Про ціни і 
ціноутворення»

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Моніторинг проектів, які 
реалізуються або плануються 
реалізуватися за рахунок коштів з 
різних джерел фінансування на 
території Новопсковського району

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.



Нарада щодо підсумків збирання 
ранніх зернових

Закон України «Про 
насіння і садивний 
матеріал»__________

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Сковородка Н.В.

Організація і проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на 
приміських автобусних 
маршрутах загального 
користування, які не виходять за 
межі Новопсковського району

впорядкування 
автотранспортного 
обслуговування населення 
району

серпень 
2020 року

Слюсарева 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 
громадських формувань»

04.08.2020
11.08.2020 
18.08.2020 
25.08.2020

Слюсарева С.О., 
Маслич Р.О, 
Заволодько М.О.

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

Закон України «Про 
адміністративні послуги»

03.08.2020
10.08.2020
17.08.2020
31.08.2020

Маслич Р.О., 
Заволодько М.О.

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 району

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

серпень 
2020 року

Слюсарева С.О., 
Колесник С.І

Проведення науково-технічного 
опрацювання документів: 
Новопсковської районної ради, 
Новопсковської селищної ради, 
Білолуцької селищної ради, 
Кам’янської селищної ради, 
відділу культури 
райдержадміністрації__________

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2020 
рік

серпень 
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____________________

серпень 
2020 року

Должков С.І.

Приймання від юридичних осіб на 
зберігання до архівного відділу 
документів Національного 
архівного фонду до архівного 
відділу:
Павленківська, Ганусівська, 
Донцівська, Козлівська, 
Новорозсошанська сільські

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 2020 
рік

серпень 
2020 року

Должков С.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 Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Проведення засідань 
координаційної ради з питань 
сім’ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, 
запобігання та протидії 
домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 72 від 20.02.2020

серпень 
2020 року

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

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Хомутянська С.І.

Засідання спостережної комісії 
при Новопсковській районній 
державній адміністрації 
Луганської області

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№71 від 20.02.2020

серпень 
2020 року

Черняк Л.В.

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

з метою попередження 
виникнення надзвичайних 
ситуацій в районі

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

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

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

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Засідання оперативного штабу 
щодо запобігання поширення на 
території Новопсковського району 
гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2

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

серпень 
2020 року

Слюсарєва С.О., 
Капіч B.C.

Організація і проведення 
засідання комісії з питань захисту 
прав дитини

виконання законодавства 
України щодо правового та 
соціального захисту дітей

серпень 
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.

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

серпень 
2020 року

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

Забезпечення реалізації на Закон України «Про постійно Черняк Л.В.,



території району Закону України 
«Про Державний реєстр виборців»

Державний реєстр 
виборців»

протягом
місяця

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 
будинків на території району

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності»

протягом 
місяця по 
мірі
надходженн 
я 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
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

серпень 
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

серпень 
2020 року

Должков Є.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

Керівник апарату райдержадміністрації Людмила ЧЕРНЯК


