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НОВГОРОД-СIВЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРХtАВНА АД1ИIНIСТРАЦIЯ

чврнIгIвськоi овлдстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiл ! ! lфzаl,с 2О2О р. Новгород-Сiверський NpJ95

Про план робоmu районноi
D ер ltc а в н ot adMiHi сmр а цii
на IV квuрmал 2020 року

i

Вiдповiдно до Закону Украiни "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii",
Регламенту районноi державноi адмiнiстрацiТ, затвердженого розпорядженням
голови районноi державноi адмiнiстрацiТ вiд27 липня 201В року Jф591, з метою
створення умов для послiдовноi, узгодженоi дiялъностi структурних пiдроздiлiв
районноi державноi адмiнiстрацii, iT апарату
зобов'язую:

1. Затвердити план роботи районноi державноТ адмiнiстрацii на IV квартал
2020 року, що додаеться.

2. Першому заступнику, заступнику голови, керiвнику апарату, керiвникам
структурних пiдроздiлiв районноi дерri<авноi адмiнiстрацii забезпечити
реалiзацiю запланованих заходiв.

3. Контроль та координацiю роботи за реалiзацiею заходiв, передбачених у
планi роботи раЙонноi державноТ адмiнiстрацiI на IV кварт€tл 202О року,
ПокЛасти на першого заступника, заступника голови, керiвника апарату
районноi державноi адмiнiстрацiТ.

В. о. голови W Богдан ТКАЧЕНКО



ЗАТВЕРД}КЕНО

Розпорядження голови
!,i районно[ державноi адмiнiстрацiТ

2! jn,jur,** 2020 р. J'Гs JЗЭ'

плАн
роботи районноi державноi адмiнiстрацii

на IY квартал 2020 року

I. Засiduння колеzii районноi dерлrcавноi аdлtiнiсmрацii
1. хtовтень
Про хiД виконанНя мiсцевих бюджетiв району на2О20 piK за пiдсумками 9

мiсяцiв.
Вiдповiдальнi за пiдготовку: Ткаченко Б., фiнансовий вiддiл районноТ

державноi адмiнiстрацiТ

про стан освоення коштiв державного бюджету Украiни на фiнансуваннязаходiв щодо будiвництва, реконструкцii та ремонту об'ектiв .оцiuп""о-
економiчноi сфери району.
Вiдповiдальнi за пiдготовку: Ткаченко Б., вiддiл економiчноi полiтики,

розвиткУ iнфрастРуктури та державноТ реестрацii
районноi державноi адмiнiстрацii

2. Листопад.
ПРО СТаН РеаЛiЗаЦii ДеРЖаВноТ полiтики у галузi будiвництва та виконання

вимог Закону Украiъи "про мiстобудiвну дiялънiсть" у частинi забезпечення
оновленою мiстобудiвною документацiею населених пунктiв району.Вiдповiдальнi за пiдготовку: Ткаченко Б., вiддiл житлово-комунального

господарства, мiстобудування, архiтектури,
енергетики та захисту довкiлля районноТ
державноi адмiнiстрацiТ

про стан реалiзацii державноi полiтики у галузi фiзичнот культури та
спорту.
Вiдповiдальнi за пiдготовку: Ткаченко Б., сектор у справах ciM'T, молодi та

спорту районноi державноТ адмiнiстрацii

З. Грудень.
Про проект Програми економiчного i соцiалъного розвитку Новгород-

Сiверського району на2021 piK. 
j



Вiдповiдальнi за

Про стан
громадян.

пiдготовку: Ткаченко
полiтики,
реестрацiТ

2

Б., Кропот В., вiддiл економiчноi
роз.виFку iнфраструктури та державноТ
спlльно з 1нтrтими структурними

пlдроздlлами раионно1 державно1 адмlнlстрац11

Про проект бюджету Новгород-Сiверського району на2021 piK.
Вiдповiдальнi за пiдготовку: Ткаченко Б., фiнансовий вiддiл районноТ

державноТ адмiнiстрацiТ

виконання вимог чинного законодавства про звернення

оцiнки результатiв дiяльностi районноТ
:

Вiдповiдальнi за пiдготовку:
.i

Разумейко Н., вiддiл з питань правовоТ роботи,
запобiгання та виявлення корупцii, цифрового
розвитку районноi державноТ адмiнiстрацiТ

II. Н uр ad u, з uсiD ання комiсiй, iншuх кЬнсульmаm uвн o-d ор аdч uх opzaHiB

Щотижневi наради iз першим заступником, заступником голови,
керiвником апарату, керiвниками структурних пiдроздiлiв районноi державноТ
адмiнiстрацii з питанъ виконаннrI aKTiB Президента УкраТни, Кабiнету NIiHicTpiB
Украiни, розпоряджень голови обласноТ державноТ адмiнiстрацii, власних
розпорядженъ, дор)п{ень, розв'язання поточних
економiчного розвитку району.

шроблем соцiально-

Наради з керiвниками правоохорончих органiв з актуальних питань
забезпечення законностi, правопорядку, гроМадськоТ безпеки.

Щомiсячнi наради з керiвниками структурних пiдроздiлiв районноТ
державноi адмiнiстрацii з питань роботи зi зверненнями громадян.

ЩоквартаJIьна нарада з аналiзу
державноi адмiнiстрацii.

Щоквартапьна нарада з питання виконання завдань Програми
економiчного i соцiального розвитку району на 2020 piK.

Щомiсячнi наради за результатами монiторингу надходжень податкових
платежiв.

Проводить Молочко Т.

Щотижневi наради з керiвниками
державноТ адмiнiстрацii з розв'язання
економiчного розвитку району.

Проводять перший заступник, заступник голови,
керiвник апарату районноi державноТ
адмiнiстрацiТ згiдно з розподiлом
обов'язкiв

раионно1
соцiально-

структурних
поточних

I

пiдроздlлlв
проблем
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Жовтень

Про пiдсумки роботи структурних пiдроздiлiв районноi державноТ
адмiнiстрацii за 9 мiсяцiв 2020 року.

Проводять перший заступник, заступник голови,
керiвlид u"?.рuy районноI державноТ
адмlнlстрац11 згlдно з розподlлом
обов'язкiв

Про стан пiдготовки господарського.i комплексу району до роботи в

осiнньо-зимовий перiод 202012021 року.
Про стан з€Lлучення суб'ектами господарювання капiталъних iнвестицiй в

eKoHoMiKy району.
Про стан роботи з профiлактики злочинностi серед неповнолiтнiх;
Про заходи з розробки проекту Програми економiчного i соцiального

розвитку Новгород-Сiверського району на 2021 piK.
Проводить Ткаченко Б.

Про пiдготовку та вiдзначення ,Щня зацисника УкраТни, .Щня украТнського
козацтва.

Про пiдготовку та вiдзначення 76-i рiчницi вигнання нацистських
окупантiв з УкраТни.

Про стан виконання повноважень з охорони кулътурноi спадщини.
Про стан реалiзацii грантових проектiв у районi.

Проводить Кропот В.

Про органiзацiю виконання органами виконавчоi влади вимог Закону
Украiни "Про мiсцевi вибори".

Про органiзацiю проведення оцiнювання результатiв службовоТ дiяльностi
державних службовцiв районноi державноi адмiнiстрацiТ.

Проводитъ Разумейко Н.
I

Листопад

Про стан торговелъного обслуговування населення району.
Проводить Ткаченко Б.

Про стан органiзацii iнклюзивноi форми навчання, доступностi та якостi
ocBiTHix послуг дiтям з особливими потребами у закладах освiти.

Про пiдготовку i вiдзначення у районi ,Щня пам'ятi жертв Голодомору, .Щня

Гiдностi та Свободи, ,Щня Збройних сил Украiни.
Про стан виконаннjI розпорядження голови обласноi державноТ

адмiнiстрацii вiд 22.10.2015 J\Ъ582 "Про заходи з увiчнення пам'ятi захисникiв
Украiни на перiод до 2020 року".
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Проводйтъ Кропот В.

Про стан виконання вимог Закону Украiни "Про доступ до публiчноi

iнформацii".
про стан виконання iндивiдуальниk програм навчання державних

службовцiв районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
Проводитъ Разумейко Н.

Грулень

про стан використання бюджетних коштiв через електронну систему

РrоZоrrо.
Про пiдсумки призову громадян району на строкову вiйськову службу за

2020 piK. j

Проводить Ткаченко Б.

Про пiдготовку до tIроведення новорiчно-рiздвяних свят.
Проводитъ Кропот В,

Про пiдсумки проведення оцiнювання результатiв службовоi дiяльностi

державних службовцiв районноТ державноi адмiнiстрацiТ.
Проводить Разумейко Н.

Засiдання комiсiй, робочих груп:

з питань своечасностi i повноти сплати податкiв та погашення

заборгованостi iз заробiтноТ плати (щомiсяця); легалiзацiТ виплати заробiтноТ

плати i зайнятостi населення (щомiсяця); з питань розгляду зверненъ громадян

(щомiсяця); з питань захисту прав дитини (щомiсячя); з питань розвитку
пiдприемництва (груденъ) ;

Проводить I\{олочко Т.

з питань популяризацiт серед населення оздоровчот руховоi активностi

(жовтень); по роботi iз сiм'ями та особами, якi оцинилися у складних життевих

обставинах (листопад); у справах дiтей (листопад); з питанъ нацiонально-

патрiотичного виховання молодi (листопад); з органiзацiт вiдпочинку та

оздоровлення дiтей, учнiвськоi молоДi (грулень); для списання бланкiв сувороТ

звiтностi "Посвiдчення батькiв багатодiтноi родини" та "Посвiдчення дiтей
багатодiтноi родини" (грудень); з питань молодiжноi полiтики (грудень); з

питанЬ ciM'T, гендерноТ piBHocTi, демографiчного розвитку, запобiгання

насильству в ciM'i та протидiТ торгiвлi людьми (грулень);
Проводить Ткаченко Б.
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спостережноi KoMicii (щомiояця); з питань надання населенню пiльг та

житJIових субсидiй (щомiсяця); з контролю за дiяльнiстю у сферi lrасажирсъких
перевезенъ у районi (листопад); з питань соцiалъного захисту |ромадян,
звiльнених з вiйсъковоi сrryrжби, BeTepaHiB вiйни та членiв сiмей загиблих
уlасникiв антитерористичноi операцiТ (груденъ); з питань призначення
(вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (щомiсяця);
з питань безпеки життедiяльностi населення (груденъ); з питань евакуацiТ
(грудень); з питань ТЕБ та НС (жовтень, грудень);

Проводйть Кропот В.

з питанъ нагородження вiдзнаками районноi державноТ адмiнiстрацiТ (у
Mipy необхiдностi); з питань наданшI матерiальноТ допомоги |ромадянам
району (у,ipy необхiдностi); з передачi виdорчих скриньок, що знаходяться на
зберiганнi у районнiй державнiй адмiнiстрацii, та на зберiгання в районну
державну адмiнiстрацiю (жовтень, листопад); експертноi (грудень).

Проводить Разумейко Н.

III. Ор zанiз ацiйно-лчtасо Bi з ахо d а, р о б о mа з пер с о н шпоIп

1. Забезпечити пiдготовку i проведення:
виiЪного дня особистого прийому керiвництва районноi державноТ

адмiнiстрацii: j

у селi Фаiвка ЛаринiвськоТ сiльськоi ради (жовтень).
Вiдцовiдають: Разумейко Н., вiддiл з питанъ правовоТ роботи, запобiгання та

)

виявлення корупцiТ, цифрового розвиткурайонноiдержавноi lадмiнiстрацii i 1

]

зустрiчеЙ керiвництва раЙонноi державноi адмiнiстрацii з народними
ДеIý/татами УкраiЪи, життя i дiяльнiстъ яких пов'язанi з Новгород-Сiверщиною
(протягом кварталу).
Вiдповiдають: Ткаченко Б., сектор органiзацiйноi роботи апарату районноi

державно1 адмlнlстрац11

2. Провести збори аlтарату районноi державноТ адмiнiстрацii за
пiдсумками 9 мiсяцiв2020 року (жовтень). r

Вiдповiдають: Разумейко Н., сектор органiзацiйноi роботи апарату районноТ
державно1 адмlнlстрац11

3. Пiдготовка оновлених даних до rrасцорту Новгород-Сiверського району
(жовтень).
Вiдповiдаютъ: Разумейко Н., сектор органiзацiйноi роботи апарату районноi

державно1 адмlнlстрац11

4. Забезпечити:
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виконання вимог Закону УкраiЪи ''Про мiсцевi вибори'' (жовтень);
вивченнrI ситуацii на ринку гrрацi (протягом кварталу);
аналiз стану соцiально-економiчного розвитку району (щомiсяця);
вивчення стану справ з погашення за'боргованостi iз заробiтнот плати в

розрiзi видiв економiчноi дiяльностi (щомiсяця);
оIIрацюванн,I цропозицiй iHBecTopiB щодо впровадженшI iнвестицiйних

проектiв на територii району, адмiнiстративд:ий супровiд ключових для районуiнвестицiйних проектiв (протягом кварталу)i
пiдготовку пропозицiй органам виконавчоi влади вищого рiвня щодовирiшення проблемних питанъ розвитку району, окремих гагryзей та

пропозицiй щодо удоскон€шення нормативно-правових aKTiB (за потребою);
здiйснеНня контРолю за реалiзацiею aKTiB i дорутень Президента Украiни,

постанов, розпоряджень i дорl^rень Кабiнету MiHicTpiB УкраIни, докуЙентiв
центрапьних органiв виконавчот влади, розпоряджень i доручень голiв
обласноi, районноТ державних адмiнiстрацiй (протягом кварталу);

опрацювання вiдомостей Щержавного реестру
районними службами, органами мiсцевого qамоврядування

виборцiв, наданих
(щомiсяця);

гIроведення монiторингiв :

соцiально-економiчного розвитку району (щомiсяця);
плану перспективного розвитку району, н а 20 |9 -202 1 роки (щоквартально) 

;
покЕ}зникiв погашення заборгованостi iз виплати заробiтноi платlа 

" 
porpiri

галузей економiчноi дiяльностi (щомiсяця);
показникiв заробiтноТ плати в розрiзi гаryзей економiчноТ дiяльностi

(щомiсяця);
стану виконаннrI районних цiлъових програм (протягом кварталу);
стану використання державних коштiв, спрямованих на соцiально-

економiчний розвиток району (щомiсяця);
резулътатiв дiяльностi районноТ державноi адмiнiстрацii (щомiсяця);
надходжень до бюджету району (щоденно);
цiн i тарифiв вiдповiдно до наданих гIовноваженъ (щомiсяця);
регулярностi виконаннrI рейсiв на автобусних маршрутах заг€шьного

користування (постiйно);
проведенн,I процедур закупiвелъ роýпорядниками мiсцевих бюджетiв

(протягом кварталу);
здlиснення допорогових закупiвелъ з використанням електроннот системи

публiчних закупiвелъ ProZorro (щомiсяця);
забезпеченостi мiсцевих бюджетiв району асигFIуваннями Еа оплату працi

працiвникiв бюджетних установ та il'виплати (протягом кварталу);
призначення та фактичного фiнансування допомоги сiм'ям з дiтьми,

державноi соцiальноi допомоги дiтям-iнвалiдам та iнвалiдам з дитинства,
малозабезIIеченим сiм'ям, тимчасовоi державнот допомоги дiтям, батьки яких
ухи,тrяються вiд сплати алiментiв, не маютъможливостi утримувати дитину або
мiсце проживання ix невiдоме, допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, шозбавлених
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батъкiвсъкого пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i
пРиЙомним батькам за надання соцiа-гtъних послуг у дитячих будинках
сiмеЙного типу та прийомних сiм'ях, одноразовоi винагороди жiнкам, яким
присвоено почесне званнrI УкраiЪи "Мати-героiЪя" (щомiсяця);

стану розрахункiв за наданi житловi оубсидiТ та пiльги окремим категорiям
цромадян (щомiсяця);

КОЛДОГОВiрного регулювання соцiально-трудових вiдносин (щомiсяця);
рiвня життя населення (щомiсяця);
ОРГаНiЗацii соцiального обслуговування та надання соцiалъних послуг

ПеНСiОНеР?М, оДиноким непрацездатним iгромадянам, iнвалiдам (протягом
кварталу);

висвiтлення обласними, районними засобами масовоi iнформацii,
соцiальнимИ мережамИ дiяльностi районноТ державноТ адмiнiстрацiТ,
органiзацiя оперативного реаryвання нь критичнi публiкацii, виступи,
повiдомлення (протягом квартаry);
вiдповiдаютъ: перший заступник, заступник голови, керiвник аrтарату

РаЙОННОТ ДерЖавноТ адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноТ адмiнiстрацii

б. Забезпечити проведення:
обстежень матерiально-побутових умов проживання BeTepaHiB вiйни,

iнвалiдiв рiзних категорiй (щомiсяця);
наради з керiвниками закладiв освtf,инарадИ з керlвНикамИ закладlВ освtf,И районУ щодО стану реалiзацiТ

Стратегii нацiонально-цатрiотичного виховання, дотримання вимог Порядку
пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв (листопад);

засiданнЯ РадИ секторУ культури районноi державноi адмiнiстрацii
(щомiсяця);

перевiрки стану роботи з контрольними документами у:
ceKTopi у справах ciM'i, молодi та спорту (жовтень);
службi у справах дiтей, ceKTopi органiзацiйноi

(листопад);
ceKTopi правлiння персон€Lлом апарату (грудень) ;

перевiрки стану органiзацii зi зверненнями громадян у
(жовтень);

роботи апарату

районного ceMiHapy працiвникiв культури з питанъ органiзацiТ сучасних
культурно-дозвiлънихзаходiв(жовтень); 

!

засiдання ради керiвникiв установ,засlдання Ради керlвникlв установ, закладiв освiти, працiвникiв
комун€Lльноi установи "Новгород-Сiверський районний центр обслуговування
закладiВ освiти" НовгороД-СiверсьКоi районНоi радИ Чернiгiвськоi областi при
вiддiлi освiти Новгород-Сiверськоi районно! державноТ адмiнiстрацiТ (жовтень,
грудень);

перевiрки умов утримання та виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, В сiм'ях опiкунiв, пiклувалъникiв, прийомних сiм'ях
(протягом кварталу);

ceKTopi культури
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перевiрок стану проживання дiтей у функцiон€tгIьно неспроможних сiм'ях
(протягом кварталу);

соцiального iнспектування багатодiтних сiмей, сiмей, у яких icHye загроза
вчинення насильства або здiйснено насильсlво (серпень, вересень);

профiлактичних рейдiв "Вулиця", "Вокзал", "Пiдлiток", перевiрок мiсць
масового вiдпочинку молодi на територii Було-Вороб'ТвськоТ сiльськоТ ради
(жовтень);

вiдвiдування за мiсцем проживання та навчання дiтей, якi перебувають на
облiку у ССД (протягом кварталу); j

опрацювання вiдомостей, що вносяться до Щержавного ресстру виборчiв
(протягом кварталу);

державноi ресстрацii юридичних та фiзичних осiб-пiдприемцiв, права
власностi на нерухоме майно та iнших речових прав (протягом кварталу),

7. Забезпечити проведення заходiв:

районного туру Всеукраiнського фiзкультурно-патрiотичного фестивалю
школярiв "Козацький гарт - 202|" (жовтень);

районного фестив€uIю талановитоТ yrHibcbKoi молодi "Сiверський зорепад -

2020" (жовтень);

районного KoнKypcy "CiBepcbкa красуня" (жовтень);
вiдкритого чемпiонату району з легкоатлетичного кросу (01 жовтня);
до европейського дня боротьби з торгiтiлею людьми (16 жовтня);

участь у вiдкритих обласних змаганнях з легкоатлетичного кросу пам'ятi
В.Ф. Фiлiпова (19 жовтня);

у рамках ВсеукраТнськоТ акцiТ "16 днiв проти насильства" (листопад);
мiтингу-реквiему "Голодомор - бiль серчя всiеi Украiни", присвяченого

Дню пам'ятi жертв Голодомору (листопад);
з нагоди вшанування пам'ятi учасникiв АТО I. Вороб'я, I. Гулевського

(листопад);

районного етаrту Мiжнародного конкурсу з украТнськоi мови iMeHi Петра
Яцика (листопад); j

районного етапу Мiжнародного мовно-лiтературного конкурсу учнiвськоТ
та студентськоi молодi iMeHi Тараса Шевченка (листопад-грудень);

Кубку району з волейболу (листопад-груденъ);
Кубку району з мiнi-футболу (листопад; груденъ);

районноi спартакiади допризовноi та призовноi молодi (грудень);
благодiйних заходiв для дiтей, якi потребують особливоi соцiалъноТ уваги

та пiдтримки (груденъ);
Новорiчних paHKiB, балу-маскараду (грудень);

з нагоди:
.Щня ветерана та Мiжнародного Щня людей похилого BiKy (1 жовтня);

,Щня працiвникiв освiти (4 жовтня);

,Щня захисника Украiни та Щня УкраiнсЬкого козацтва (14 х<овтня);



ВсеукраiЪського днrI культури та .майстрiв народного мистецтва (9
листопада);

Щня украiнськоi rтисемностi та мови (9 листопада);
.Щня працiвникiв сiлъсъкого господарства (1 5 листопада);
Щня Гiдностi та Свободи (21 листопада);
,Щня пам'ятi жертв голодоморiв (28 листопада);-
29-i рiчницi пiдтвердження Всеукраiнським

незалежностi УкраiЪи (1 грудня);
Мiжнародного днrI людей з iнвалiднiстю (З грудня);
Мiжнародного дня волонтерiв (5 груднд);
Щня Збройних сил УкраiЪи (6 грудня);
.Щня благодiйництва (1З грудня);
,Щня вшануваннrI уrасникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapiT на Чорнобильсъкiй

АЕС (14 грудня); 
i

.Щня Святого Миколая (19 грудня)
Вiдповiдають: перший заступник, заступник голови, керiвник апарату районноi

державнот адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв,
cTpyкTypHi пiдроздiли районноi державноi адмiнiстрацii,
викоЕкоми сiльських рад

8. Робота з персон€tгIом:
органiзацiйно забезпечити проведення оцiнювання резулътатiв службовоТ

дiялъностi державних службовцiв районноi лержавноi адмiнiстрачii (жовтень,
листопад);

забезпечити органiзацiю проведення юридичних навчань працiвникiв
апарату, структурних пiдроздiлiв районноТ державноТ адмiнiстрацiТ (щомiсяця,
за окремо скJIаденим планом); 

!

забезпечити пiдвищення рiвня професiЙноi компетентностi Bcix категорiй
працiвникiв районноi державноi адмiнiстрацiT шляхом участi визначених осiЪ у
навчаннi в обласному центрi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiТ (згiдно
з планом-графiком);

органiзацiйно забезпечити роботу з визначення завдань i ключових
показникiв резулътативностi, ефективностi та якостi службовоТ дiяльностi
державних службовцiв районноi державноi адмiнiстрацii Ha202l piK (грудень);

органiзувати робоry зi складання iндивiдуалъних програм пiдвищення

i
9

76-i рiчницi вигнаннrI нацистських окупантiв з Украiни (28 жовтня);
,Щня працiвникiв соцiальноi сфери (1 листопада);

референдумом Акта
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IИ Взаемоdiя з орzuншма мiсцевоео сuлrовряdування
1. Забезпечити:
пiдготовку i внесення на розгляд районноi ради питань, що входять до ii

компетенцii (протягом кварталу) :

про хiд виконання бюджету райошу на 2020 piK за пiдсумками 9 мiсяцiв;
про звiТ про викОнаннЯ резервнОго фоцдУ районного бюджету за 9 мiсяцiв

2а20 року;
про Програму соцiальноi пiдтримки уrасникiв антитерорисТичнОi ОпеРаЦii

та членiв ik сiмей у Новгород-Сiверському районi на202|-2022 роки;
про Програму надання пiльг хворим з хронiчною нирковою недостатнiстю,

якi отримують програмний гемодiалiз в Qбласнiй лiкарнi та проживають у
Новгород-Сiверсъкому районi, на 2021,2022 роки;

про Програму фiнансовоi пiдтримки |ромадських органiзацiй iнвалiДiВ Та

BeTepaHiB у Новгород-Сiверському районi на 202| -2022 роки;
про Програму фiнансування комrrенсацiйних виплат за пiлъговий проiЗД

залiзничним транспортом примiського сполучення окремих категорiй

громадян, мешканцiв Новгород-Сiверсъкого району на 2021, -2022 роки ;

11рО ПрограмУ фiнансуваннll компенсацiйних виплат за наданi

телекомунiкацiйнi послуги зв'язку окремиi\д категорiям громадян, мешканцiв
Новгород-Сiверського району на 202| -202 2'роки ;

про виконання Програми оздоровлення та вiдпочинку дiтей Новгород-
Сiверського району на 20|6-2020 роки;

про районну ПрограIчry розвитку мuLпого i середнього пiдпри€мництва на

2021--2024-2v?a l/vl\lr, 1

про Програму вiдзначення державних ia професiйних свят, ювiлейних дат,
роки;

заохочеЕня за заслуги перед Новгород-Сiверсъким районом, здiйснеНня
представницьких та iнших заходiв на202I-202З роки;

про Програму надання матерiальноi допомоги громадянам Новгород-
Сiверського району на 202I-2022 роки;

про затвердження Програми економiчного
Новгород-Сiверсъкого району на 2021 piK;

1 соцlаJIьного розвитку

про затвердження бюджету Новгород-Сiверського району на2021 piK.
j

ylacTb керiвництва, працiвникiв структурних пiдроздiлiв районноТ
державноi адмiнiстрацii, ii апарату у cecii, засiданнях постiйних комiСiй

районноi ради (протягом квартаIIу, з4 необхiднiстю).
Вiдповiдають: перший заступник, застуtIник,голови, керiвник аrтарату раЙонноi

державноi адмiнiстрацii згiднсi з розподiлом обов'язкiв,
кервники структурних пlдроздlлlв раионно1 державно1
адмlнlстрац11

2. Надавати практичну допомоry з питань пiдготовки i проведення

засiдань виконкомiв мiсцевих рад (жовтень).
Вiдповiдають: Разумейко Н., сектор органiзацiйноТ роботи апарату, вiддiл
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з питань правовоi роботи, загiобiгання та виявлення корупuiТ,

цифрового розвитку районноТ державноi адмiнiстрацiТ

З. Провести семiнар-нараду сiлъських голiв, ceкpeTapiB рад i виконкомiв
мiсцевих рад (жовтень).
Вiдповiдають: Разумейко Н., сектор органiзhцiйноi роботи апарату районноТ

державноi адмiнiстрацii

V. Зuбезпечення BidKpumocmi в робоmi opzaHiB вuконавчоI влаdu
1. Забезпечити:
вивчення та аналiз суспiльно-полiтичноi, релiгiйноТ ситуацiТ в районi,

громадськоТ думки з метою визначення факторiв впливу на поiнформованiсть
громадян району про дiяльнiстъ органiв виконавчоТ влади та мiсцевого
самоврядування, з питань европейсько1 та свроатлантичноТ iнтеграцii
(щомiсяця);
Вiдповiдають: Ткаченко Б., Кропот В., сектор органiзацiйноТ роботи апарату,

сектор культури районноi державноТ адмiнiстрацiТ

проведеЕня iнформацiйноi кампанii з рFалiзацii у районi завдань, доручень
Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраТни iз соцiалъно-економiчного та
гуманiтарного розвитку держави (протягом кварталу) ;

виступи у ЗМI керiвництва районноi державноi адмiнiстрацii, керiвникiв
структурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацiТ з роз'ясненнями
питань державноi полiтики, життсдiялъностi району (за окремим графiком);

органiзацiю оперативного реагування на критичнi публiкацii, виступи,
повiдомлення (протягом кварталу);

iнформацiйне наповнення та своечаснF оновлення веб-сторiнки районноТ
державноi адмiнiстрацiТ;

оперативне оприлюднення важливих соцiально-економiчних гIрограм,
заходiв, регуляторних aKTiB районноТ державноi адмiнiстрацii, статистичноi,
iншоi офiцiйноТ iнформацii вiдповiдно до законодавства; участь у
конференцiях, зустрiчах та iнших заходах, органiзованих об'еднаннями
громадян (протягом кварталу).
Вiдповiдають: Ткаченко Б., Разумейко Н., сектор органiзацiйноТ роботи, вiддiл

питань правовоi роботи, запобiгання та виявлення корупцii,
цифрового розвитку районноi державноi адмiнiстрацiТ

2. Органiзувати проведення засiдання ГромадськоТ ради при районнiй
державнiй адмiнiстрацiT (груденъ).
Вiдповiдають: Ткаченко Б., сектор органiзацiйноi роботи апарату районноТ

державноi адмiнiстрацiТ

W. З diйснення конmр олл,н llx функцiй.



I

12

1. Забезпечити постiйний *o"rpon"iru виконанням aKTiB Президента

УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, iнших законодавчих i нормативних aKTiB.

Вiдповiдають: перший заступник, заступник голови, керiвник апарату районноТ
державноi адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв

2. Вивчати стан роботи з документами, здiйснення контролю За ТХ

проходженням у структурних пiдроздiлах районноТ держаВноТ аДМiНiСтРаЦiТ,

виконкомах мiсцевих рад. j

ВiдповiДають: РазумейКо Н., сектоР дiловодства та контролю апарату районноТ
державноТ адмiнiстрацii

3. В оперативному порядку розглянути хiд виконання:

розпоряджень голови обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ:
|. JYs 512 Bid 25.09.2015 j

"Про органiзацiю забезпечення |ромадян, якi страждають на рiдкiснi (орфаННi)

захворювання, лiкарсъкими засобами та вiдповiдними харчовими продукТаМи".

Вidповiduльнi: Кропот В., Набхан О.

lо 01.10.2020
2. м 273 Bid 02.06.2020
"Про публiчнi закупiвлi".
Вilповidальнi: Ткаченко Б., Горбонос Т. i

IIfомiсяця do 02 чл.tсла

З.lYs 660 BiD 18.11.2019
"Про публiчнi закупiвлi".
Вidповidальнi: Ткаченко Б., Горбонос Т.

fо 05.10.2020
4. м 606 Bid 24.10.2019 j

"Про забезпечення населених пунктiв областi основною мiстобулiвною

документацiсю".
BidпoBidallbHi: Ткаченко Б. Щушин О.
IItомiсяця Dо 05 чuсла
5. J\гs 287 Bid 23.06.2017
"Про реалiзацiю в областi постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 26,04.20|7

J\Ъ295 "Щеякi питання реалiзацii cTaTTi 259 Кодексу законiв про працю УкраТни

та cTaTTi 34 Закону УкраТни"Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi".

Вidповidальнi: Кропот В., Гавриленко Г.
IIfомiсяця Do 05 чuсла
6. м 402 BiD 16.0В.2017
"Про шефську допомогу вiйськовим частинам Збройних Сил УкраТни,

НацiональноТ гвардii Украiни та Щержавноi прикордонноi служби УкраТни".
Вidповidальнi: Разумейко Н., Жеребок В.
Ilfолtiсяця dо 05 чuсла
7. м 153 Bid 12.03.2020



1з

"Про затвердження плану заходiв щодо резулътатiв перевiрки стану
виконавськоi дисциплiни" .

ВidповiDальнi: Ткаченко Б., Горбонос Т. j

fо 10.10.2020, 3 1.1 2.2020
8. "п& 67 Bid 21.02.2008
"Про першочерговi заходи щодо полiпшення стану роботи iз зверненнями
громадян".
Вidповidальнi: Разумейко Н., Беденок I.

fо 10.10.2020 i

9. JVs 9В Bid 18.02.2020

"Про заходи збалансування мiсцевих бюджетiв у 2020 роцi в процесi iх
виконання".
ВiOповidальнi: Ткаченко Б., Бикова Щ.

fо 10.10.2020
10. Л& 106 Bid 27.02.2020
"Про обласну робочу групу з питанъ легЬлiзацii виплати заробiтноТ плати i

зайнятостi населення".
BidnoBiDa,,tbHi: Кропот В., Гавриленко Г.
lo 10.10.2020
lI. JYs 143 Bid 15.03.2017
"Про органiзацiю виконання обласноТ Програми розвитку малого i середнього
пiдприемництва на20117-2020 роки". i
BidпoBiDaltbHi: Ткаченко Б., Горбонос Т.

fо l0.10.2020
Т2. ЛЬ 714 Bid 30.11.2016
"Про rrроект обласноТ Програми розвитку малого i середнього пiдприсмництва
на201,7-2020 роки".
BidпoBidallbHi: Ткаченко Б., Горбонос Т.

fо 10.10.2020 j

IЗ. лгs 492 Bid 21.09.2015
"Про забезпечення пiдготовки провiдних спортсменiв областi до Олiмпiйських,
Паралiмпiйських i Щефлiмпiйсъких iгор, BcecBiTHix Унiверсiад, чемпiонатiв
cBiTy та европи".
ВidповiDальнi: Ткаченко Б., I_{иганков А.
fо 10.10.2020 i
|4.ЛЬ 154 Bid 11.04.2006
"Про порядок проведення обов'язкових медичних оглядiв населення областi на
виявлення туберкульозу" .

ВidповiOальнi: Кропот В., Набхан О.

f,о 10.10.2020

"Про утворення робочоi групи з розвитку заловiдноТ справи в областi".
Вidповidа,цьнi: Ткаченко Б., Щушин О.

fo 10.10.2020
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t6. м 259 Bid 22.05.2019
"Про пiдготовку пiдприсмств паJIивно-енергетичного комплексу житлово-
комунального господарства та об'ектiв соцiалъноi сфери до стабiльноiроботи в
осiнньо-зимовий перiод 2020-21 року". j

BidnoBiDaltbHi: Ткаченко Б., Щушин О.

fо 12 mа 28 чллсла tцолоiсяця
17. JYg 427 Bid 04.08.2016
"Про вжиття невiдкладних заходiв з лiквiдацii заборгованостi iз виплати
заробiтноi плати".
Вidповidальнi: Кропот В., Гавриленко Г. i

IIlомiсяця do 10 чuсла
18. л& 380 Bid 12.11.2009
"Про регiоналънi заходи, протидii поширенню пияцтва, алкоголiзму та
Hapкoмaнii серед населення району",
Вidповidальнi: Кропот В., Набхан О.

fо 15.10.2020
t9. м 355 Bid 23.06.2018 i

"Про персtIективи розвитку галузi тваринництва в областi".
Вidповidальнi: Ткаченко Б., Горбонос Т.

fо 15.10.2020
20, lYs 534 BiD 19.09.2019
"Про заходи щодо реалiзацii результатiв державного фiнансового аудиту

мiсцевих бюджетiв на територiТ ЧернiгiвськрТ областi".
ВidповiDальнi: Ткаченко Б.,Бикова Щ. ]

fо 20.10.2020
2I. ЛЬ 225 BiD 25.04.2018
"Про стан надання соцiальних послуг одиноким громадянам областi в умовах
створення о б' сднаних територi альних гр омад " .

ВiDповidальнi: Кропот В., Гавриленко Г.
fo 20.10.2020 j

22. м 491Bid 18.09.2020
"Про заходи щодо забезпечення складання проекту обласного бюджету
Чернiгiвськоi областi на 202I piK".
Вidповidальнi: Ткаченко Б., Бикова Щ.

fo 25.12.2020
2З. ЛЬ 685 Bii 14.11.2018 

..i
"Про затвердження плану заходiв технiчноi'модернiзацii системи центрального
оповiщення Чернiгiвськiй областi".
Вidповilальнi: Кропот В., Пtеребок В.
fо 10.12.2020
24. ЛЬ 184 Bid 03.04.2018
"Про органiзацiю виконання плану заходiв з реалiзацiТ у 201В-2020 роках
СтратегiТ сталого розвитку ЧернiгiвсъкоТ облвстi на перiод до 2020 року".
ВidповiDальнi: Ткаченко Б., Горбонос Т.



1,5

fо 05.11.2020
25. м 231 Bid 13.06.2013
"Про заходи щодо мiнiмiзацiТ можливостi виникнення конфлiкту iHTepeciB
державних службовцiв та врегулювання у pgзi його виникнення".
ВidповiDальнi: Разумейко Н., Беденок I. j

fo 20.12.2020
26. м 144 Bid 15.03.2017
"Про заходи щодо створення безперешкодного життевого середовища для осiб
з обмеженими фiзичними можливостями та iнших MzlJIo мобiлъних груп
населення на 2017 -2021 роки <Безбар'ерна Украiна)".
Вidповiduльнi: Ткаченко Б., lушин О.

fo 20.12.2020 i

27. ЛЬ 515 Bid 06.12.2013
"Про пiдготовку органiв управлiння, сил цивiльного захисту та навчання
населення областi дiям у надзвичайних ситуацiях".
Вidповiduльнi: Кропот В., Жеребок В.
fо 25.12.2020

28. м 763 BiD 26.12.2019 j

"Про створення матерiальних резервiв для запобiгання i лiквiдацiТ
надзвичайних ситуацiй".
Вidповidальнi: Кропот В., Хtеребок В.
До 25.12.2020
29. ЛЬ 480 Bid 23.08.2018
"Щодо публiчних закупiвель".
Вidповidальнi: Ткаченко Б., Горбонос Т. j

fо 25.12.2020
З0. Л? 426 Bid 24.11.2006
"Про створення KoMiTeTiB забезпечення доступностi iнвалiдiв та iнших
маломобiльних груп до об'ектiв соцiальноi та iнженерно-транспортноТ
iнфраструктури".
Вidповidальнi: Ткаченко Б. Щушин О. j

fо 01.12.2020
ЗI.lVр 78 Bid 14.02.2017
"Про вiдзначення в областi 100-рiччя подiй Украiнсъкоi революцiТ |9|7-|921
poKiB".
Вidповidальнi: Кропот В., Бiлий Ю.
fo 01.12.2020
З2. ЛЬ 582 Bid 22.10.2015 j

"Про заходи з увiчнення пам'ятi захисникiв УкраТни на перiод до 2020 року".
ВiDповidальнi: Кропот В., Бiлий Ю.
fо 01.12.2020
З3. л& 364 Bid 18.06.2019
"ПРО органiзацiю та проведення щорiчного оцiнювання фiзичноТ
пiдготовленостi населення Чернiгiвськоi об.fiастi".
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Вidповiduльнi: Ткаченко Б., I_{иганков А.
fо 01.11.2020
з4. м 380 Bid 20.10.2006
"Про порядок органiзацiТ спостережень щодо оцiнки радiацiйноТ та хiмiчноТ
обстановки областi".
Вidповidальнi: Кропот В., Жеребок В. 

i

IltopoKy dо 15 zруdня
з5. м 506 Bid 04.12.2013
"Про затвердження Плану заходiв з реалiзацii нацiональноТ стратегiТ розвитку
освiти в областi наперiод до2021 року".
BidпoBidallbHi: Кропот В., Бiла С.
IlfopoKy do 15 zруdня i

З6. ЛЬ 91 вid 06.04.2005
"Про органiзацiю заходiв запобiгання поширенню туберкулъозу серед

населення областi".
Вidповidальнi: Кропот В., Набхан О.

IltopoKy Do 20 zруdня
з7. ЛЬ 215 Bid 22.07.2004
"Про затвердження довгостроковоi КоплплексноТ регiональноТ Програми
коригування, розроблення мiстобудiвноТ' документацiТ та мiсцевих правил
забудови населених пунктiв ЧернiгiвсъкоТ областi на 2005-2020 роки".
Вidповidальнi: Ткаченко Б., ,Щушин О.
IЦороtч do 31 zруdня

розпоряджень голови районноТ державцоТ адмiнiстрачii:
I. J\гs 249 BiD 31.07.2006
"Про органiзацiю робiт щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних
предметiв на територii Новгород-Сiверського району".
Вidповidальнi: Кропот В., Хtеребок В.
У разi вuнuкнення наDзвuчuйнuж сumуацiй
2. м 295 Bid 18.11.2016
"Про проект районноi Програми розвитку малого та середнього
пiдприсмництва 20|7-2020 роки". j

ВiDповidальнi: Ткаченко Б., Горбонос Т.

fо 05.10.2020
з.,4& 60 Bid 2В.02.2008
"Про першочерговi заходи райдержадмiнiстрацii по реалiзацiТ Указiв
Президента Украiни вiд 7 лютого 2008 рqку J\Ъ109/2008 та Л9110/2008 цодо
полiпшення стану роботи iз зверненнями громадян".
ВiDповidальнi: Разумейко Н., Бiлий Ю., Беденок I.

Проmяzом року за окремам zршфiколt
4. ]W 134 Bid 28.02.2018
"Про стан використання земель та дотримання вимог земельного законодавства
Украiни на територii району".
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BidпoBidaltbHi: Ткаченко Б., Горбонос Т. l
fо I0.I0.2020
5. м 20 Bid 26.01.2005
"Про затвердження форми щокварталъноi звiтностi щодо виконання
делегованих повноважеЕь".
BidпoBiDallbHi: Разумейко Н., Воронько I. 

l

fo 15.10.2020 j

6. ]Ys 401 Bid 20.12.2006
"Про створення KoMiTery забезпеченнrI досiупностi iнвалiдiв та iнших маJIо
мобiльних груп до об'ектiв соцiальноТ та iнженерно-транспортноТ
iнфраструкryри".
BidпoBidallbHi: Ткаченко Б., !ушин О.

fо 01.12.2020
7. JVs 45 Bid 12.02.2008 i
"Про районний шлан органiзацii забезпечЬння виконання Указу Президента
Украiни вiд 18 грудня 2007 року Nэ |22812007 "Про додатковi невiдкладнi
заходи щодо cTBopeHHlI сприятливих умов життедiяльностi осiб з обмеженими
фiзичними можливостями".
BidnoBidallbHi: Кропот В., Гавриленко Г.
[о 15.11.2020 i

8. Л& 316 Biil 13.11.2015
"Про заходи з увiчнення гIам'ятi захисникiв УкраТни на перiод до 2020 року".
BidпoBidallbHi: Кропот В., Бiлий Ю.
fо 01.12.2020
9. м 46 Bid 20.02.2014
"Про затвердження районного плаIIу заходiв щодо захисту та iнтеграцii в

украiЪське суспiльство ромськоi нацiоналрноТ меншини на перiод до 2020
року". 

i

BidпoBidaltbHi: Кропот В., Матвiюк Н.

fо 25.12.2020
10. Ле 760 Bid 26.09.2018
"Про стан i перспективи розвитку туристичноi галузi району".
BidnoBidaltbHi: Кропот В., Матвiюк Н. j

fо 01.12.2020
11.M4Bid08.01.2020
"Про створення матерiальних резервiв для загrобiгання,лiквiдацiТ наслiдкiв
надзвичайних ситуацiй у Новгород-Сiверському районi на2а20 piK".
Вidповidальнi: Кропот В. , Жеребок В.
20.12.2020
|2. м 37 Bid 17.02.2020
"Про стан ведення вiйсъкового облiку фоruд"" на територii Новгород-
Сiверсъкого району на 2а20 piK".
BidпoBidallbHi: Ткаченко Б., Жеребок В.
Щомiсяця 0о 05 чuсла
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|З. М56 Bid 21,02.2020 i
"Про заходи щодо збалансування мiсцевих бюджетiв у 2020 рошi у проuесi Тх
виконання".
Вidповidа,пьнi: Ткаченко Б., Бикова Щ.
03.10.2020
14. м 67 вid 26.02.2020
"ПРО пiДсУмки BиKoHElHIuI Програми економiчного i соцiального розвитку та
бюджеry району на 2019 piK, ocHoBHi завдання на 2020 piK''.
Вidповidальнi: Ткаченко Б., Горбонос Т. j

lo 15.10.2020

Засryпник керiвника апарату - завiдувач
сектору органiзацiйноi роботи апарату

районноТ державноi адмiнiстрацiI


