
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Л* М р смт Біловодськ № _____

Про затвердження плану роботи Біловодської районної державної 
адміністрації на II квартал 2020 року

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», розділом 2 Регламенту роботи Біловодської районної державної 
адміністрації, 
зобов’язую:

затвердити план роботи Біловодської районної державної адміністрації на 
II квартал 2020 року (додається).

Перший заступник, в.о. голови 
районної держадміністрації А Вадим МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

^ То

ПЛАН РОБОТИ 
Біловодської районної державної адміністрації на II квартал 2020 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

1 1 1
II. Питання, які виносяться на розгляд голови районної держадміністрації в ході роботи (проекти розпоряджень)

1 Про виконання районного бюджету за І квартал 
2020 року

Згідно з Бюджетним кодексом України лютий Владичак С.В. Муратов В.О.

2 Про підготовку і проведення чергового призову 
громадян на строкову військову службу

Згідно з графіком призову громадян до 
лав Збройних Сил України

лютий Орденко М.С. Муратов В.О.

3 Про план роботи райдержадміністрації на III 
квартал 2020 року

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

лютий Богодух К.В. Будовська Н.В.

4 Про організацію заходів, присвячених Дню матері 
і Дню сім'ї

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

травень Кузніченко С.О. Будовська Н.В.

5 Про відзначення в районі 23-ї річниці 
Конституції України

Згідно з планом роботи 
райдержадміністрації

червень Богодух К.В. 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. Будовська Н.В.

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

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

другий, 
п'ятий

Богодух К.В. Будовська Н.В.



поточних питань вівторок
місяця

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. 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 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.

6 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.

7 Комісія 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

у разі 
потреби

Кузніченко С.О. Будовська Н.В.

8 Засідання районної комісії щодо розгляду питання 
забезпечення житлом сімей загиблих 
військовослужбовців, інвалідів І II групи, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, та внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України

Згідно з постановами Кабінету Міністрів 
України від 19.10.2016 № 719 «Питання 
забезпечення житлом сімей загиблих 
військовослужбовців, інвалідів І II 
групи, які брали безпосередню участь у 
зазначеній операції та потребують 
поліпшення житлових умов» та від 
18.04.2028 № 280 «Питання забезпечення 
житлом внутрішньо переміщених осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України»

протягом
кварталу

Кузніченко С.О. Будовська Н.В.

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

Згідно з Положенням про Координаційну 
раду з питань тендерної політики та 
проблем сім'ї

травень Кузніченко С.О. Будовська Н.В.

10 Засідання Координаційної ради для присвоєння 
почесного звання України «Мати-героїня»

Згідно з Законом України від 16.03.2000 
№ 154 9-ІІІ «Про державні нагороди 
України»

протягом
кварталу

Кузніченко С.О. Будовська Н.В.

11 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.

12 Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації

Згідно з Регламентом 
райдержадміністрації

протягом
кварталу

Орденко М .С. Муратов В.О.

13 Засідання Громадської приймальні по наданню 
безкоштовної первинної правової допомоги 
визначеним категоріям населення

Згідно з Положенням про Громадську 
приймальню

кожного
четверга

Орденко М .С. Муратов В.О.



14 Засідання комісії з питань розгляду звернень 
громадян

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

щомісяця Богодух К.В. 
Греков Д.В.

Будовська Н.В.

15 Семінар-нарада з керівниками управлінь, відділів 
райдержадміністрації з питання ведення 
діловодства в райдержадміністрації та її 
структурних підрозділах

3 метою ознайомлення з системою 
організації діловодства в 
райдержадміністрації згідно з вимогами 
нормативних документів

травень Богодух К.В. 
Ященко Н.М. 
Греков Д.В.

Будовська Н.В.

16 Проведення перевірки управлінь, відділів, служб 
райдержадміністрації з питання додержання 
законодавства про зверненнями громадян:

архівний відділ райдержадміністрації

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

Богодух К.В. 
Греков Д.В.

Будовська Н.В.

17 Надання методичної допомоги з питань додержання 
Інструкції з діловодства при оформленні 
службових документів відділам і службам 
райдержадміністрації

3 метою організації діловодства у 
відповідності до постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 січня 2018 року 
№55 «Деякі питання документування 
управлінської діяльності»

постійно
Богодух К.В. 
Ященко Н.М.

Будовська Н.В.

18 Засідання комісії з питань захисту прав дитини Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.09.2008р. №866

остання
середа
кожного
місяця

Щітка О.М. Будовська Н.В.

19 Нарада «Пропаганда сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»

Згідно з планом роботи служби у справах 
дітей райдержадміністрації

квітень Щітка О.М. Будовська Н.В.

20 Нарада «Взаємодія органів і служб, 
відповідальних за оперативне реагування та 
опрацювання звернень та повідомлень про/або 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, насильства стосовно дітей або загрозу 
його вчинення»

Згідно з планом роботи служби у справах 
дітей райдержадміністрації

квітень Щітка О.М. Будовська Н.В.

21 Нарада «Аналіз соціальної адаптації вихованців 
дитячого будинку сімейного типу»

Згідно з планом роботи служби у справах 
дітей райдержадміністрації

травень Щітка О.М. Будовська Н.В.

22 Нарада «Про підготовку до літньої оздоровчої 
кампанії»

Згідно з планом роботи служби у справах 
дітей райдержадміністрації

травень Щітка О.М. Будовська Н.В.

23 Нарада «Про дотримання вимог законодавства з 
питань усиновлення»

Згідно з планом роботи служби у справах 
дітей райдержадміністрації

червень Щітка О.М. Будовська Н.В.

24 Нарада «Реалізація Регіонального плану заходів 
щодо реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей на 2018-2026 роки у

Згідно з планом роботи служби у справах 
дітей райдержадміністрації

червень Щітка О.М. Будовська Н.В.
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Луганській області у II кварталі 2020 року»

25 Засідання архітектурно-містобудівної ради 3 метою розгляду містобудівної 
документації

постійно Дяченко O.P. Муратов В.О.

26 Нарада щодо проведення моніторингу реалізації 
діючих генеральних планів та іншої містобудівної 
документації на території району

3 метою аналізу стану справ та вжиття 
заходів

травень Дяченко O.P. Муратов В.О.

27 Нарада «Про санітарний стан населених пунктів 
району та прилеглих до доріг загального 
користування територій в межах та поза межами 
смуг їх відводу

3 метою аналізу стану справ та вжиття 
заходів

травень Дяченко O.P. Муратов В.О.

28 Засідання експертної комісії архівного відділу Згідно з документами, наданими до 
архівного відділу райдержадміністрації

квітень Юрченко С.М. Будовська Н.В.

29 Надання методичних консультацій та практичної 
допомоги в підготовці науково-довідкового 
апарату до документів

Згідно з Правилами роботи архівних 
установ України

квітень-
червень

Юрченко С.М. Будовська Н.В.

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

щомісяця Дейнеко С.О. Муратов В.О.

31 Тренування щодо ліквідації надзвичайних 
ситуацій, спричинених пожежами в екосистемах

Згідно з планом основних заходів ЦЗ 
області

протягом
кварталу

Дейнеко С.О. Муратов В.О.

IV. Заходи

1 Участь у проведенні районних заходів з нагоди:
34-ї річниці з Дня Чорнобильської 
трагедії;
7 6-ї річниці визволення України від 
фашистських загарбників, Дня пам'яті та 
примирення та 75-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні;
Дня матері та Міжнародного дня сім'ї; 
Міжнародного дня захисту дітей;
Дня медичного працівника;
Дня державної служби;
24 -ї річниці Конституції України;
Дня молоді

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

протягом
кварталу

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

2 Проведення урочистих заходів до Дня державної 
служби

3 метою гідного відзначення Дня 
державної служби

червень Будовська Н.В. 
Богодух К.В.

Будовська Н.В.

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

Відповідно до Регламенту роботи 
райдержадміністрації

постійно Магомедова О.В. Будовська Н.В.



4 Забезпечення розміщення офіційних привітань 
головою райдержадміністрації громадян району з 
державними та професійними святами на офіційній 
веб-сторінці Біловодської райдержадміністрації 
та офіційній сторінці в соціальній мережі 
Фейсбук

3 метою належного висвітлення діяльності 
райдержадміністрації

постійно Магомедова О.В. Будовська Н.В.

5 Відвідування вдома ветеранів Другої світової 
війни у рамках заходів з нагоди 75-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

3 метою вшанування ветеранів Другої 
світової війни

квітень-
травень

Кузніченко С.О. Будовська Н.В.

6 Проведення заходів з нагоди Дня матері в Україні 3 метою підвищення уваги до сім'ї та 
материнства в суспільстві

травень Кузніченко С.О. Будовська Н.В.
7 Проведення виставкової діяльності щодо архівних 

документів у архівному відділі 
райдержадміністрації

Згідно з Планом виставкової діяльності 
архівного відділу Біловодської 
райдержадміністрації на 2020 рік

протягом
кварталу

Юрченко С.М . Будовська Н.В.

Керівник апарату _
райдержадміністрації ]/7ри^ ^  Наталія БУДОВСЬКА

«


