


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
голови райдержадміністрації 

2 - ї

ПЛАН
роботи Новопсковської районної державної адміністрації 

Луганської області на серпень 2018 року

Зміст заходу
Обгрунтування 

необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Апаратна нарада у голови 
райдержад м і н істрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

щоденно Перший заступник 
голови,заступник 
голови, керівник 
апарату райдерж
адміністрації

Прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

02.08.2018
09.08.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018

Скороход О.О.

Участь працівників закладів 
культури району в проекті 
культурного обміну між 
Львівською та Луганською 
областями «Новий подих 
культурної співдружності» 
м. Жидачів Львівська область

розпорядження голови 
Луганської ОДА від 
04.07.2018 №519

0 3 - 1 0
08.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Апаратна нарада в 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

06.08.2018
13.08.2018
20.08.2018 
27.08.2018

Латишева Л.А., 
перший заступник та 
заступник голови 
райдержадміністрації. 
керівники відділів, 
управлінь райдерж
адміністрації, служб 
району

Прийом громадян головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадмі н істрації

06.08.2018
13.08.2018
20.08.2018 
27.08.2018

Латишева Л.А.

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

06.08.2018
20.08.2018

Латишева Л.А., 
загальний відділ 
рай держадм і н істрації

Оформлення виставки-хроніки 
«Гортаючи сторінки історії: 
Українська Революція 1917-1921 
років»

до 100-річчя подій 
Української революції 
1917-1921 років

07.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Засідання виконкомів сільських та 
селищних рад за участю 
заступників голови, керівника

згідно з планами роботи 
сільських, селищних рад

07.08.2018 Заступники голови, 
керівник апарату, 
начальники відділів



апарату, начальників відділів 
райдержадміністрації

райдержадміністрації

Участь у І етапі Всеукраїнського 
огляду-конкурсу клубних закладів 
у сільській місцевості

наказ управління 
культури Луганської 
ОДА від 12.03.2018 
№ 42-СЄВ

08.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення конкурсу на зайняття 
вакантної посади начальника 
відділу економічного аналізу, 
фінансово-кредитного 
забезпечення та соціально- 
трудових відносин управління 
агропромислового розвитку 
райдержадм і н істрації

Закон У країни «Про 
державну службу»

08.08.2018 Черняк Л.В., 
Старцева К.Ю.

Навчання державних службовців 
апарату та структурних підрозділів 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

13.08.2018
27.08.2018

Черняк Л .В., 
Лазуренко О.М.

Проведення заходів щодо 
підготовки навчальних закладів 
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

ДО
17.08.2018

Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення наради керівників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів з питань:
- основні завдання навчальних 
закладів на 2018-2019 
навчальний рік, особливості 
навчання за концепцією НУШ;
- проведення серпневої 
конференції педагогічних 
працівників

Закон У країни «Про 
освіту»

17.08.2018 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Проведення святкової 
розважальної програми «Мій 
любий Новопсков» (в рамках 
проекту МОМ)

до 380-річчя заснування 
Новопскова

19.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.,
Гаєв В.В.(за згодою)

Проведення районних сільських 
спортивних ігор серед команд 
сільських, селищних рад

Районна програма з 
реалізації молодіжної 
політики та розвитку 
фізичної культури і 
спорту Новопсковщини 
на 2014-2018 роки

1^.08.2018 Скороход О.О., 
Віннік І.В., 
Верховод З.А.( за 
згодою)

Проведення благоустрою в усіх 
населених пунктах району, 
святкове оформлення підприємств 
та установ державною символікою

з нагоди святкування Дня 
незалежності України

до
20.08.2018

Латишева Л.А., 
сільські, селищні 
голови, керівники 
підприємств, установ

Проведення районної акції «Не 
залишити без уваги жодної 
дитини»

забезпечення прав, 
свобод та законних 
інтересів дітей

3
20.08.2018

по

Скороход О.О., 
Колесник С.1.



1
20.09.2018

Проведення тематичних заходів 
«Україна -  це ми»

до Дня Державного 
Прапора та Дня 
незалежності України

21 -23  
08.2018

Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення урочистих заходів в 
населених пунктах району, 
присвячених 27-й річниці 
незалежності України, за участі 
представників органів державної 
влади, органів місцевого 
самоврядування, громадських та 
релігійних організацій, політичних 
партій

з нагоди Дня 
незалежності України

22 - 24. 
08.2018

Латишева Л.А., 
Скороход О.О., 
сільські, селищні 
голови

Проведення конкурсу малюнку 
на асфальті «Державні кольори 
України»

до Дня Державного 
Прапора України

22.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Нарада з бухгалтерами сільгосп- 
господарств району щодо початку 
здійснення розрахунків орендної 
плати за земельні паї за 2018 рік

аналіз початку 
здійснення розрахунків за 
оренду земельних паїв

22.08.2018 Латишева Л.А., 
Метасьова К.Ю.

День Державного Прапора 
України

з нагоди дати 23.08.2018

Проведення офіційної церемонії 
урочистого підняття Державного 
Прапора України.

до дня Державного 
Прапора України

23.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення Святкової ходи та 
урочисте підняття Державного 
Прапора України

до Дня Державного 
Прапора України

23.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення флеш-мобу фарбами 
Холлі «Прапор України»

до Дня Державного 
Прапора України

23.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В

Відкриття стаціонарної виставки 
«Історія Новопсковщини в 
обличчях»

до Дня Державного 
Прапора та Дня 
незалежності України

23.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

День незалежності України з нагоди дати 24.08.2018

Проведення святкової програми:
- український танок у виконанні 
хореографічних колективів району 
-учасн и к ів  встановлення Все
українського рекорду до 80-річчя 
утворення Луганської області;
- урочиста частина та 
нагородження;
- святковий концерт «Всім серцем 
любіть Україну!»

до Дня незалежності 
України

24.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення фестивалю дитячих 
розваг «Літо+діти»

до Дня незалежності 
України

24.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Проведення культурно- 
розважального майданчика 
«Україна - це ми!»

до Дня незалежності 
України

24.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.



Проведення патріотичного 
майстер-класу «Прапорові барви 
України» (виготовлення символів 
України)

до Дня незалежності 
У країни

24.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В.

Покладання квітів до пам’ятника 
Т.Г.Шевченку в селі Осинове за 
участю представників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, депутатського 
корпусу, громадських та релігійних 
організацій, політичних партій

з нагоди Дня 
незалежності України

24.08.2018 Латишева Л.А., 
Черняк Л.В., 
Лазуренко О.М., 
Гаєв В.В.(за згодою)

Організація урочистого вручення 
Ю-паспортів молоді з нагоди 
святкування Дня незалежності

районна програма з 
реалізації молодіжної 
політики та розвитку 
фізичної культури і 
спорту Новопсковщини 
на 2014-2018 роки

24.08.2018 Скороход О.О., 
Віннік 1.В., 
Козлова О.В.

Проведення урочистостей 3 
нагоди 375 річниці заснування 
селища Білолуцьк

до 375-річчя заснування 
Білолуцька

24.08.2018 Скороход О.О., 
Козлова О.В., 
Полтенко С.П.

Виїзний прийом громадян 
в сільських та селищних 
радах заступником головою 
райдержадміністрації

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації та 
за окремим графіком

27.08.2018 Скороход О.О., 
загальний відділ 
райдержадм і н істрації

Проведення серпневої 
конференції педагогічних 
працівників

лист Міністерства освіти 
і науки «Про проведення 
районних та обласних 
серпневих конференцій 
педагогічних працівників 
у 2018 році» від 
09.07.2018 №1/11-7185

28.08.2018 Скороход О.О., 
Кузнецова С.А.

Засідання робочої групи з 
реалізації Національної стратегії у 
сфері прав людини на період до 
2020 року

розпорядженням КМУ 
від 23.11.2015 №1393

29.08.2018 Скороход О.О., 
Колесник С.І.

Проведення конкурсу з переве
зення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користу
вання, що не виходять за межі 
території Новопсковського району 
(внутрішньорайонні маршрути)

забезпечення якісного 
перевезення пасажирів

серпень 
2018 року

Скороход О.О.. 
Похідняк Т.М

Засідання штабу щодо підготовки 
до роботи житлово-комунального 
господарства, інших об’єктів 
комунальної власності району в 
осінньо-зимовий період 2018- 
2019 років

забезпечення належної 
підготовки до 
опалювального сезону 
об’єктів комунальної 
власності району

серпень 
2018 року

Латишева Л.А., 
Похідняк Т.М.

Засідання колегії районної 
державної адміністрації

згідно з регламентом 
роботи
рай держадм і н істрації

серпень 
2018 року

Латишева Л.А., 
Скороход О.О., 
Черняк Л.В., 
Гапотченко Л.М.



Проведення методичної та 
роз'яснювальної роботи по 
написанню грантових проектів 
ДФРР, обласного конкурсу та 
місцевих проектів із залученням 
експертів Агенції регіонального 
розвитку

Закон України «Про 
інвестиційну діяльність»

серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення засідання 
архітектурно-містобудівної ради

розгляд проекту 
детального планування 
території в с. Заайдарівка

серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Похідняк Т.М.

Засідання комітету забезпечення 
доступності інвалідів та інших 
маломобільних груп населення до 
об’єктів соцсфери

забезпечення доступу до 
об’єктів

серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Похідняк Т.М., 
Бугайова О.1.

Відзначення кращих підприємців 
району до Дня підприємця

указ Президента України 
від 05.10.1998 № 1110/98 
«Про День підприємця»

серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Сковородка Н.В.

Проведення засідання громадської 
ради при Новопсковській 
райдержадміністрації

постанова КМУ від 
03.11.2010 № 9 9 6  «Про 
забезпечення участі 
громадськості у 
формуванні та реалізації 
державної політики»

серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Лазуренко О.М.

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

розгляд заяв громадян 
щодо надання допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 
та субсидій населенню

по мірі 
надходжен
ня заяв

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

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

розгляд заяв громадян 
щодо видачі посвідчень 
особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

по мірі 
надходжен
ня заяв

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

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

розпорядження голови 
рай держад м і н і стра ції 
№ 322 від 01.07.2016

щотижня Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

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

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№  160 від 15.03.2017

щотижня Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

Засідання міжвідомчої робочої 
групи з питань реалізації заходів 
щодо легалізації найманої праці на 
території району

розпорядження голови 
рай держадм і н і страції 
№ 5 1 6  від 24.11.2009

по мірі 
надходжен
ня заяв

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.



Засідання робочої групи з питань 
забезпечення реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня 
оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині виплати 
мінімальної заробітної плати

розпорядження голови 
райдержадміністрації 
№ 3 5  від 26.01.2017

серпень 
2018 року

Скороход О.О., 
Обрізанова О.В.

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

серпень 
2018 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., 
Гриб М.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.1.

Засідання постійно діючої комісії 
з питань розгляду звернень 
громадян при райдержадмі
ністрації

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 У країни «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)

серпень Черняк Л.В., 
Должков Є.І.

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

згідно з планом роботи 
архівного відділу на 
2018 рік

серпень Черняк Л.В., 
Должков Є.І.

Надання консультативної та 
методичної допомоги виконкомам 
сільських, селищних рад

згідно з регламентом 
роботи
райдержадм і н істрації

по мірі 
необхідно
сті

відділи, управління 
райдержадм і н і страції

Проведення спортивних та 
культурно-масових заходів

згідно з планом роботи 
сектору молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту 
райдержадміністрації та 
Новопсковської районної 
організації 
Всеукраїнського

за окремим 
графіком

сектор молодіжної 
політики, фізичної 
культури та спорту 
райдержадміністрації 
ГО «Новопсковська 
місцева організація 
Всеукраїнського 
фізкультурно-



фізкультурно- 
спортивного товариства 
“Колос” АПК України

спортивного 
товариства «Колос»»

Проведення «прямих ліній», 
засідань «круглих столів»

згідно з регламентом 
роботи
райдержадміністрації

відповідно 
до планів 
та за
необхідні
стю

заступники голови 
рай держад м і н і страції 
начальники відділів, 
управлінь
райдержад м і н істрації


