
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

смт. Біловодськ №

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

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

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

Перший заступник, в.о. голови 
райдержадміністрації Вадим МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 

*•- райдержадміністрації
Лб'- ЛсУ’їґі л- оІгМ

ПЛАН РОБОТИ
Біловодської районної державної адміністрації на IV квартал 2019 року

№№
з/п

Найменування заходів обґрунтування необхідності здійснення заходу термін
виконання

Виконавець Контроль

1 2 3 4 5 б

І. Питання, які виносяться на розгляд колегії райдержадміністрації

|

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

1 Про виконання бюджету за 9 місяців 2019 року Для вжиття необхідних заходів з 
покращення показників соціально- 
економічного розвитку району

листопад Владичак С.В. Муратов В.О.

2 Про план роботи райдержадміністрації на 1-й 
квартал 2020 року

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

грудень Богодух К .В . Будовська Н.В.

3 Про заходи по забезпеченню пожежної безпеки в 
ході проведення новорічних та різдвяних свят

Для вжиття відповідних заходів пожежної 
безпеки

грудень •Королевський 
В.В.

Муратов В.О.

4 Про основні напрямки і завдання цивільної 
оборони району на 2020 рік

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

грудень Дейнеко С.О. Муратов В.О.

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- 
поточних питань

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

перший, 
другий, 
п'ятий 
вівторок 
місяця

Богодух К .В . 
Войцеховська 
Л.М.

Будовська 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 
Л.М.

Будовська Н.В.

4 Засідання конкурсної комісії 
райдержадміністрації

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

за
потребою

Іваненко В.В. Будовська Н.В.

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

щовівторк
а

Будовська
Н.В.

Муратов В.О.



б Засідання районної комісії по призначенню 
соціальних виплат та допомоги

3 метою надання необхідної допомоги 
соціально незахищеним категоріям 
громадян

перша,
третя
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 архітектурно-містобудівної ради 3 метою розгляду містобудівної 
документації

постійно Дяченко О.Р. Муратов В.О.

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

щомісяця Дейнеко С.О. Муратов В.О.

11 Засідання комісії з питань регулювання земельних 
відносин

3 метою сприяння регулюванню земельних 
відносин

У разі 
потреби

Орденко М.С. 
Міхайліченко 
О.Ю.

Муратов В.О.

12 Засідання робочої групи з питань розвитку 
підприємництва

3 метою сприяння розвитку малого 
підприємництва

щоквартал
У

Гаврилюк О.Я. Муратов В.О.

13 Засідання Координаційної ради з питань захисту 
прав споживачів

Сприяння захисту прав споживачів У разі 
потреби

Гаврилюк О.Я. Муратов В.О.

14 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.

15 Засідання спостережної комісії при 
райдержадміністрації

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

протягом
кварталу

Орденко М.С. Муратов В.О.

16 Засідання комісії з питань розгляду звернень 
громадян

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

щомісяця Войцеховська
Л.М.

Будовська Н.В.

17 Семінар-нарада з керівниками управлінь, відділів 
райдержадміністрації з питань ведення 
діловодства та організації контролю в 
райдержадміністрації та її структурних 
підрозділах відповідно до Інструкції з 
діловодства в райдержадміністрації (зі змінами)

3 метою забезпечення організації 
документування управлінської інформації 
в електронній формі та організації 
роботи з електронними документами згідно 
з нормативними документами

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

Будовська Н.В.

18 Здійснення перевірки управлінь, відділів, служб 
райдержадміністрації з питання додержання 
законодавства про звернення громадян та 
виконання контрольних документів:

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації;
відділ містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства 
райдержадміністрації;

Згідно з Указом Президента України "Про 
додаткові заходи щодо забезпечення 
реалізації громадянами конституційного 
права на звернення" та нормативними 
документами щодо виконання контрольних 
документів

жовтень

листопад

Войцеховська
Л.М.
Коваль А.Г. 
Журжик С.С.

Будовська Н.В.



Біловодське об'єднане управління 
Пенсійного Фонду України Луганської 
області

т.~

грудень

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

жовтень Юрченко С.М. Будовська Н.В.

20 Нарада «Забезпечення права дітей на виховання в 
сім’ї, проблеми домашнього насильства»

Згідно з Положенням про службу у справах 
дітей райдержадміністрації

жовтень Щітка О.М. Будовська Н.В.

21 Нарада «Стан реалізації проекту створення 
дитячого будинку сімейного типу у районі»

Згідно з Положенням про службу у справах 
дітей райдержадміністрації

листопад Щітка О.М. Будовська Н.В.

22 Нарада «Про стан утримання, розвитку та 
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в сім'ях усиновлювачів 
і прийомних сім'ях»

Згідно з Положенням про службу у справах 
дітей райдержадміністрації

грудень Щітка О.М. Будовська Н.В.

23 Нарада «Підсумки роботи служби у справах дітей 
щодо усиновлення та створення прийомних сімей у 
2019 році»

Згідно з Положенням про службу у справах 
дітей райдержадміністрації

грудень Щітка О.М. Будовська Н.В.

24 Засідання комісії з питань' захисту прав дитини Згідно з розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 10.01.2008р. 
№424

щомісяця,
остання
середа
місяця

Щітка О.М. Будовська Н.В.

25 Засідання Координаційної ради з питань 
оздоровлення та відпочинку дітей

Згідно з планом Координаційної ради з 
питань оздоровлення та відпочинку дітей

протягом
кварталу

Кузніченко
С.О.

Будовська Н.В.

26 Засідання Координаційної ради з питань тендерної 
політики та проблем сім'ї

Згідно з розпорядженням голови 
райдержадміністрації від 07.03.03р. №90

протягом
кварталу

Кузніченко 
С. 0.

Будовська Н.В.

27 Проведення погоджувальних нарад з головними 
розпорядниками коштів щодо узгодження показників 
проекту районного бюджету

Згідно з ч.5 ст.75 Бюджетного кодексу 
України

листопад Владичак С.В. Муратов В.О.

28 Проведення роботи з сільгосппідприємствами щодо 
участі в державних програмах підтримки та 
розвитку щодо компенсації за придбання 
вітчизняної техніки

3 метою виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 07.02.2017 року № 
106, постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.03.2017 року № 130

постійно Полторак
H.A.

Муратов В.О.

29 Проведення роботи з сільгосппідприємствами щодо 
участі в державних програмах підтримки та 
розвитку щодо компенсації за кредитними ставками

3 метою виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2015 року № 
300

постійно Полторак
H.A.

Муратов В.О.

IV. Заходи

1 Участь у районних заходах з нагоди:
Дня ветерана;
Дня працівників освіти;
Дня юриста;
День захисника України;
Дня працівника соціальної сфери; 
Всеукраїнського дня працівників культури 
та аматорів народного мистецтва;
Дня працівників сільського господарства;

Згідно з Регламентом роботи 
райдержадміністрації

протягом
кварталу

Будовська
Н.В.
Богодух К.В.

Муратов В.О.
Будовська
Н.В.



Дня Гідності та Свободи;
Дня пам'яті жертв голодоморів та 
політичних репресій;
Міжнародного дня інвалідів;
Дня місцевого самоврядування;
Дня Збройних Сил України;
Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
Дня Святого Миколая;
Новорічних свят

•.8Г

2 Організація виставок архівних документів: до 75- 
ї річниці визволення України від нацистських 
загарбників, Дня партизанської слави, Дня 
захисника України, Дня працівників архівних 
установ України

Згідно з Планом розвитку архівної справи 
на 2016 рік

жовтень-
грудень

Юрченко С.М . Будовська Н.В.

3 Проведення заходів до Дня Святого Миколая та 
новорічних свят для дітей пільгових категорій

3 метою організації проведення заходів з 
нагоди Дня Святого Миколая та новорічних 
свят для дітей■пільгових категорій

грудень Кузніченко
С.О.
Щітка О.М.

Будовська Н.В.

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

Відповідно до Регламенту 
райдержадміністрації

постійно Магомедова
О.В.

Будовська Н.В.

5 Здійснення моніторингу 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.

Керівник апарату 
райдержадміністрації


