
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови районної державної адміністрації

Т£/і6/УЛ Біловодськ №

Про затвердження плану 
роботи Біловодської районної 
державної адміністрації на III 
квартал 2019 року

Керуючись статтями 41,45 Закону України „Про місцеві державні 
адміністраціГ’, розділом 2 Регламенту роботи Біловодської районної державної 
адміністрації зобов’язую:

затвердити план роботи Біловодської районної державної адміністрації на 
III квартал 2019 року (додається).

Перший заступник, в.о. голови 
районної держадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

ПЛАН РОБОТИ
Біловодської районної державної адміністрації на III квартал 2019 року

№№
з/п

Найменування заходів обґрунтування необхідності здійснення заходу термін
виконання

Виконавець Контроль

1 2 3 4 5 6

І. Питання, які виносяться на розгляд колегії райдержадміністрації

II. Питання, які виносяться на розгляд голови районної держадміністрації в ході роботи (проекти розпоряджень)

1 Про розробку Програми зайнятості населення на 
2020 рік

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміні страці ї

липень Кузніченко С.О. 
Юрченко 0.І.

Муратов В.О.
2 Про підсумки допризовної підготовки юнаків у 

2018-2019рр. та виконання плану основних заходів 
на 2019-2020рр.

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

серпень Ткаченко В.В. Муратов В.О.

3 Про план роботи райдержадміністрації на IV 
квартал 2019 року

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

вересень Богодух К.В. Будовська

н.в.

4 Про підсумки літньої оздоровчої кампанії дітей 
2019 року

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

вересень Кузніченко

С . О .

Будовська

Н . В .

III. Наради, семінари, робота з кадрами

1 Оперативна нарада у голови райдержадміністрації 
заступників голови, начальників управлінь, 
відділів, служб райдержадміністрації

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

кожного
понеділка

Богодух К.В. 
Войцеховська Л.М. Будовська

Н . В .

2 Оперативна нарада з керівниками відділів, служб, 
управлінь райдержадміністрації з контрольно-

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

перший,
другий,

Богодух К.В. 
Войцеховська Л.М. Будовська



вівторок
місяця н.в.

3 Оперативна нарада з керівниками відділів, служб, 
управлінь райдержадміністрації, окремих 
підприємств та організацій селища з контрольно- 
поточних питань

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

третій
вівторок
місяця

Богодух К.В. 
Войцеховська JI.M. Будовська

Н.В.

4 Нарада з керівниками силових структур району Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

щовівторк
а

Богодух К.В. Будовська

Н.В.

5 Засідання архітектурно-містобудівної ради 3 метою розгляду містобудівної 
документації

постійно Дяченко O.P. Муратов В.0.

6 Засідання районної комісії по призначенню 
соціальних виплат та допомоги

3 метою надання необхідної допомоги 
соціально незахищеним категоріям 
громадян

1-а, 3-я
середа
місяця

Кузніченко С.О. Будовська

Н.В.

7 Засідання комісії з призначення (відновлення) 
виплат внутрішньо переміщеним особам

3 метою надання необхідної допомоги 
соціально незахищеним категоріям 
громадян (внутрішньо переміщеним особам)

кожна 
п'ятниця 
місяця

Кузніченко С.О. Будовська

Н.В.

8 Засідання комісії з розгляду питань надання 
одноразової грошової допомоги постраждалим 
особам та особам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території України або району 
проведення АТО

3 метою надання необхідної допомоги 
постраждалим особам та особам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої 
території України або району проведення 
АТО

Протягом
кварталу

Кузніченко С.О. Будовська

Н.В.

9 Засідання комісії з питань захисту прав дитини Згідно з розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 10. 11. 2008 р. 
№ 424

остання
середа
місяця

Щитка О.М. Будовська

Н.В.

10 Нарада «Зайнятість дітей з прийомних сімей та 
сімей усиновлювачів у літній період»

Згідно з Положенням про службу у справах 
дітей райдержадміністрації

■»

липень Щитка О.М. Будовська

Н.В.



11 Нарада «Механізм надання статусу дитини, 
постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів»

Згідно з Положенням про службу у справах 
дітей райдержадміністрації

серпень Щитка О.М. Будовська

Н.В.

12 Нарада «Усиновлення прийомною сім'єю прийомних 
дітей»

Згідно з Положенням про службу у справах 
дітей райдержадміністрації

вересень Щитка О.М. Будовська

Н.В.

13 Спільний семінар з питань створення патронатних 
та прийомних сімей

Згідно з Положенням про службу у справах 
дітей райдержадміністрації

вересень Щитка О.М. Будовська

Н.В.

14 Засідання комісії з питань ТЕБ та НС На виконання статті 27 Закону України 
"Про місцеві державні адміністрації"

щомісяця Дейнеко С.О. Муратов В.О.

15 Засідання робочої групи з питань розвитку 
п і дпри ємниц т в а

3 метою сприяння розвитку малого 
п і дпри ємницт в а

Щоквартал
ьно

Гаврилхж О.Я. Муратов В.О.

16 Засідання комісії з питань регулювання земельних 
відносин

3 метою здійснення регулювання земельних 
відносин

Щоквартал
ьно

Орденко М.С. Муратов В.О.
17 Засідання Координаційної ради з питань захисту 

прав споживачів
3 метою забезпечення сприяння захисту 
прав споживачів

протягом
кварталу

Гаврилюк О.Я. Муратов В.О.

18 Надання консультативної допомоги суб'єктам 
господарювання щодо проведення інвентаризації, 
ідентифікації та паспортизації відходів

На виконання розпорядження голови 
райдержадміністрації від 03.12.2010 року 
№447

протягом
кварталу

Гаврилюк О.Я. Муратов В.О.

19 Ведення особистих прийомів громадян, інших 
звернень та документів у відділах, структурних 
підрозділах районної держадміністрації

Згідно з Указом Президента України "Про 
додаткові заходи щодо забезпечення 
реалізації громадянами конституційного 
права на звернення"

протягом
кварталу

Войцеховська Л.М. 
Коваль А.Г. Будовська

Н.В.

20 Засідання комісії з питань розгляду звернень 
громадян

Згідно з Указом Президента України від 
07.02.2008р.№109-2008

щомісяця Войцеховська Л.М. 
Коваль А.Г. Будовська

Н.В.

21 Семінар-нарада з керівниками управлінь, 
відділів, служб райдержадміністрації з питань 
ведення діловодства в райдержадміністрації та її 
структурних підрозділах відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 
року № 55 «Деякі питання документування 
управлінської діяльності»

3 метою якісної організації 
документування управлінської інформації 
в електронній формі та організації 
роботи з електронними документами в 
діловодстві в райдержадміністрації та її 
структурних підрозділах

серпень Войцеховська Л.М. 
Ященко Н.М.
Журжик С.С.

Будовська

Н.В.

22 Засідання Громадської приймальні по наданню 
безкоштовних юридичних консультацій визначеним

Згідно з Положенням про громадську 
приймальню по наданню юридичної допомоги

липень- 
вересень

Орденко М.С. Будовська Н.В.



23 Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

Протягом 
кварталу 
по мірі 
необхідно 
сті

Орденко М.С. Муратов В.0.

24 Засідання експертної комісії архівного відділу Згідно з Правилами роботи архівних 
установ

липень Юрченко С.М . Будовська

Н. В.

25 Засідання Координаційної ради з питань сім'ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім'ї та протидії 
торгівлі людьми

Згідно з Положенням про Координаційну 
раду з проблем сім'ї, тендерної 
рівності, демографічного розвитку та 
протидії торгівлі людьми

серпень Кузніченко С.О. Будовська Н.В.

26 Засідання Координаційної ради з питань 
відпочинку та оздоровлення дітей

3 метою оздоровлення дітей в літній 
період

липень Кузніченко С.О. Будовська Н.В.

27 Планові та позапланові інструктажі та 
консультації з ТБ, ОП, пожежної безпеки 
напередодні збирання ранніх зернових, заготівлі 
сіна та грубих кормів шляхом виїзду до 
господарств

3 метою проведення профілактичної роботи протягом
кварталу

Полторак Н.А. Муратов В.0.

IV. Заходи

1 Участь у проведенні районних заходів з нагоди:

28 -ї річниці незалежності України;
Дня Державного Прапора України;
Дня знань;
Дня фізичної культури та спорту

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

протягом
кварталу

Будовська Н.В. Муратов В.О. 
Будовська Н.В.

2 Моніторинг зборів, мітингів, конференцій, які 
проводять на території району представники 
політичних партій та громадських організацій

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

протягом
кварталу

Магомедова О.В. Будовська Н.В.

3 Забезпечення інформаційного наповнення офіційної 
веб-сторінки Біловодської райдержадміністрації 
та офіційної сторінки в соціальній мережі 
Фейсбук

3 метою забезпечення конституційного 
права громадян на задоволення їх 
інформаційних потреб

постійно Магомедова О.В. Будовська Н.В.

4 Проведення заходів до Дня усиновлення 3 метою гідного відзначення Дня 
усиновлення

вересень Щітка О.М. Будовська Н.В.

5 Участь у проведенні на території району 
Всеукраїнського рейду «Урок»

Згідно з пунктом 4.11 Положення про 
службу у справах дітей 
райдержадміністрації

серпень- 
вересень

Щітка О.М. Будовська Н.В.

Керівник апарату 
райдержадміністрації Н. БУДОВСЬКА


