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ЗАТВЕРДЖЕЙО 
Розпорядження.гблови районноУ 
державнс* ДдмЩбтращУ

/»  лютого 2020 року № 5 3

роботи НовоайдарськоУ районноУ державно!’ адлишстрацн 
на березень 2020 року

Дата ЗМ1СТ ЗЯХОД1В Вщповщальш >

1 березня, недшя -Проведения свята «Прощавай, Масляна» I. Крюкова
2 березня, понедшок -Проведения апаратноУ наради в.о. голови Т. Новикова

райдержадмЫстрацй з кер!вником апарату 
райдержадмЫстращУ.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадмшютращУ. Т. Новикова /
-Проведения апаратноУ наради в.о. голови з кер1вниками 
структурних ЖДрОЗДШВ: УСЗН, В1ДД1Л 0СВ1ТИ, В1ДД1Л

Т. Новикова

культури, молод! та спорту, РЦСССДМ, служба у справах 
дггей. 9 .
-Заедания комюй' по призначенню сощальноУ допомоги •О. Селша
окремим с1м’ям, виходячи з Ух материального стану 1 
конкретних обставин.
-Проведения профшактичних заход1в в закладах освгги з О. Селихов
питань боротьби з наркомажею.
-Проведения в районнш б1блютец! тематичного екскурсу 
«Традиж'У, обряди на Масляну»

1.Крюкова

3 березня, в1взорок -Проведения апаратноУ наради в.о. голови Т. Новикова
райдержадмшютращУ з кер1вником апарату
рай держад м 1 жстрацп.
-Проведения апаратноУ наради керУвником апарату з О. Дедов
вщдшами апарату райдержадмшютращУ.
-Оргажзащя роботи мобшьного консультативного пункту - •Н. Магдич
на територй' селигцноУ та сшьських рад.
- Проведения в районнш б1блютещ виставки В13Й' «Планета Г. Крюкова
нашоУживе обличчя».
- Проведения в районнш б 16л юте ж книжкового етюду «3 л Г. Крюкова
книжкового моря на б1блютечну полицю».
-Проведения в районнш б1блютещ лггературноУ зустр1Ч1 
«Письменники з Новоайдарщини».

М. Крюкова

4 березня,середа -Проведения апаратноУ наради в.о. голови Т. Нбвйкова
райдержадмшютращУ з кер1вником апарату 
райдержадмшютращУ.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадмшютращУ. Т. Новикова , ;
-Проведения сощалъно-профшактично'У роботи з 
неповнолтпми та молоддю вщ 18 до 35 роюв, звшьнених з 
мюць позбавлення волр засуджених до покарання без 
позбавлення волр умовно засуджених або звшьнених

,Н. Магдич

достроково.
- Проведения в районнш б1блютещ виставки - 1м’я 
«Михайло Вербицький -  творець пмну УкраУни».

I. Крюкрва

5 березня, четвер -Проведения апаратноУ наради в.о. голови ►Т. Новикова
райдержадмшютращУ з кер1вником апарату % л ■ . *.
рай держадм 1 н 1 страцП'.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадмшютращУ. Т. Новикова
-Оргажзащя роботи мобшьного консультативного пункту Н. Магдич



на територп селигцно'У та с1льських рад.
-Проведения в районнш б1бл1отещ засщання клубу 1. Крюкова
«Троянда». % * '[ 9
-Проведения в районному Будинку культури дитячого 
концерту «Мама-сонечко мое».

''^•Крюкова

6 березня, п’ятниця -Проведения апаратноТ наради в.о. голови 
р а й д е р ж ад м 1 н 1 ст р а ц 1У з кер1вником апарату

Т. Новикова '. '■

райдержадмУнУстрацУУ.
-Проведения апаратно'У наради кер1вником апарату з О. Дедов '
в1дд1лами апарату райдержадмУнУстрацУУ.
-Зас1дання комУсУУ по призначенню социально!' допомоги О. СелУна
окремим сУм’ям, виходячи з Ух матер1ального стану I
конкретних обставин.
-«Шевченювсыа днщ Проведения виховних годин,

.»
О. СелУхов

лекТорУУв в усУх закладах доигально'У, середньо'У освети.
-Проведения урочистих заходов, присвячених I. Крюков - У
М1жнародному жшочому дню.
-Проведения районним краезнавчим музеем акцУУ «Подаруй \ . Крюкова
Ж1НЦ1 ПОСМ1ШКу».
-Проведения в райошпй б1блютещ Л1тературн01 кав’ярш  «У I. Крюкова
цей день, зУгрУтий весною, ВС1 квУти та посм1шки вам».
- Проведения в райошпй бУблУотещ поетично'У години «Його 
життя як св1тле полум’я -  Тарас Шевченко».

I. Крюкова

- Проведения в районнш б1блютещ виставки-портрет 
«Великий пророк воскресшня УкраУни (Тарас Шевченко)». I. Крюкова
-Проведения вщкритого туршру з настшьного тешсу, ]. КрУокова
присвячений до М1жнародного жшочого дня. *

7 березня, субота
8 березня, недшя Мзжнародний жшочий день
9 березня, понедшок День народження Т.Г. Шевченка

-Проведения в районному краезнавчому музе'У виставки 
кролевецьких рушников до дня народження Тараса 
Шевченка.

!. Крюкова

10 березня, в1в горок -Проведения апаратно'У наради в.о. голови 
райдержадмУнУстрацУУ з кер1вником апарату 
райдержадмУшстращ'У.

Т. Новикова

-Проведения апаратно'У наради керУвником апарату з О. Дедов' '• •
вщд1лами апарату райдержадмУнУстрацУУ.
-«Шевченювсъю дш». Проведения виховних годин, О. СелУхов
лекторУУв в ус1х закладах дошюльноУ, середньо'У осв1ти. 
-Оргашзащя роботи мобУльного консультативного пункту 11. Магд и ч
на територУУ селищно'У та С1льських рад.

11 березня,середа -Проведения апаратно'У наради в.о. голови Т. Новикова V'
райдержадмУшстращ'У з кер1вником апарату V' . ' , {

райдержадмУнУстрацУУ. * V  ' ' *
-Прийом громадян в.о. голови райдержадмУнУстрацУУ. Т. Новикова ;
-Проведения розширено'У апаратно'У наради:
У.Про виконання заходУв щодо попередження насильства у

М. Вишнякова .

2 .Про подання електронних декларащй державними 
службовцями райдержадмУнУстрацУУ. { ' , •• ■ , 

М '
3. Про шдеумки роботи дитячо -  юнацько'У спортивно!'
школи у 2019 рощ.
-«ШевченкУвськУ дш». Проведения виховних годин, О. СелУхов
лекторУУв в ус1х закладах дошкУльно'У, середньо'У осв1ти.
-Проведения Унтелектуально'У гри «Козацька сила-в розум!» 
- зональна зустр1ч в межах району на базт БахмутУвсько'У 
30111.

О. Селихов

-Проведения соцУально-профУлактично'У роботи, з Н. Магд и ч



неповнолтпми та молоддю вщ 18 до 35 роюв, звшьнених з 
мюць позбавлення вол1, засуджених до покарання без 
позбавлення вол1, умовно засуджених або звшьнених 
достроково.

12 березня, четвср -Проведения апаратноТ наради в.о. голови 
райдержадм! шстрацп з керншиком апарату 
рай держадм I н 1страци.

Т. Новикова

-Прийом громадян в.о. голови райдержадмш1страцн. Т. Новикова
-Проведения рейду «С1м’я та Д1ти» з метою родин, в яких 
мешкають дНи, що перебувають в складних життевих 
обставинах, та батьки яких неспроможш виконувати 
виховш функцп: смт. Новоайдар.

Т. Крипна

-Проведения штелектуальноТ гри «Козацька сила-в розумЬ> 
- зональна зустр1ч в межах району на баз1 НВК Дмитр1вська 
ЗОШ- ДНЗ.

О. Сел1хов

-Оргашзашя робота мобшьного консультативного пункту 
на територп селшцноТ та сшьських рад.

Н. Магдич

-Проведения засщання експертно! комюй. О.Пвддубна
- Проведения в районнш бдблютещ л1тературного огляду 
«Гаряча десятка 2020 року».

I. Крюкова

-Проведения в районнш б1блютещ виставки-бенефюу 
«Таемниц! Юр1я Андруховича -  украшського 
письменника».

I. Крюкова

- Проведения в районнш б1блютещ ретро -  огляду 
«Гортаемо стар! журнали»..

I. Крюкова

13 березня, п’ятниця -Проведения апаратноТ наради в.о. голови 
райдержадм1Н1Страц|Т з кер1вником апарату 
райдержадм 1 и 1Страц|Т.

Т. Новикова

-Проведения апаратноТ наради кер1вником апарату з 
в1дд1лами апарату райдержадмш1страцй'.

О. Дедов

-Зас1дання ком1Си по призначенню сошально'Т допомоги 
окремим с!м’ям, в и ходячи з Тх матер1ального стану 1 
конкретних обставин.

О. Селша

-Проведения в закладах осв1ти заход1в, присвячених Дню О. Сел)хов
- Добровольця.

-Проведения 1нтелектуалыюТ три «Козацька-«йла-в розум1» 
- зональна зустрТч в межах району на баз! ЧабашвськоТ 
ЗОШ.

О. Сел1хов

- Проведения в районнш б|блютеш фуршету пер!одичних 
питань «Д1 м. Сад. Город: Веснян! турботи». .; "

I. Крюкова

- Проведения в районнш б1бл10тец1 виставки 1сторико- 
патрютичного альбому «УкраТна в полум’Т в ниш 1917- 
1921 роки» до 100-р1ччя УкраТнськоТ революцн.

I. Крюкова

14 березня,субота Деи ь землевпорядн йка
-Проведения кубку з дзюдо серед учн1в шк1л м. Щастя • I. Крюкова

15 березня, недшя День прац1вник113 ЖКГ та побутового обслуговуванпя 
насслення

Весов 1тн 1 й деиь захисту прав споживач1В
16 березня, понедшок -Проведения апаратноТ наради в.о. голови 

райдержадм 1 и ютрацн з кер1вником апарату 
райдержадм 1 н 1страц1 Т:

Т. Новикова

-Прийом громадян в.о. голови райдержадм!шстрацп. Т. Новикова
-Проведения апаратноТ наради в.о. голови з кер1вниками 
структурних П1ДРОЗД1Л1В: УСЗН, В1ДД1Л ОСВ1ТИ, В1ДД1Л 
культури, молод1 та спорту, РЦСССДМ, служба у епрабах 
;птсй.

Т. Новикова

-Зас1дання комюи по призначенню соц1альноТ допомоги 
окремим с!м’ям, виходячи з Тх матер1ального стану 1 
конкретних обставин.

О. Селша



-Проведения в районному краезнавчому музеУ майстер 
класу з виготовлення ляльки мотаноТ «Бажанниця» для 
школяр!в НовоайдарськоУ школи-пмназГУ.

I. Крюкова

17 березня, в1второк -Проведения апаратноУ наради в.о. голови 
райдержадмУшстрацГУ з кер1вником апарату 
райдержадм1Н1страц1У.

Т. Новикова

-Проведения апаратноУ наради кер1вником апарату з О. Дедов
вщдшами апарату райдержадмУшстрацГУ.
-Орган 1зац1я роботи мобУльного консультативного пункту Н. Магдич
на територй' селищноУ та С1льських рад.
-Проведения в районному краезнавчому музеУ майстер 
класу з виготовлення ляльки мотаноУ «Бажанниця» для 
дорослого населения смт. Новоайдар.

I. Крюкова

18 березня,середа -Проведения апаратноУ наради в.о. голови Т. Новикова
райдержадмУшстрацГУ з кер1вником апарату 
райдержадм 1 н УстрацГУ.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадмУшстрацГУ. Т. Новикова
-Проведения наради ксрУвникУв заклад1в дошюльно'У осв1ти 
«СпадкоемУпеть м!ж дошкщлям \ початкового школою».

О. Сел1хов

-Проведения сошально-профшактично'У роботи з 
. н.еповнолУтнЫи- та молоддю вУд,1 8 доЗ-5-ррзшг звУльнених з 
мУсць позбавлення вол!, засуджених до покарання без 
позбавлемня волд умовно засуджених або зв1льнених

Н. Магдич

достроково.
19 березня, четвер -Проведения апаратноУ наради в.о. голови Т. Новикова

райдержадмппстрац!У з кер!вником апарату
рай держадм йпстрафУ.
-Прийом.громадян в.о. голови райдержадмп-пстрац1У. 
-Орган!зац!я роботи моб1льного консультативного пункту

Т. Новикова 
Н. Магдич

на територп селищноУ та с1льських рад.
-Проведения, в райогпи’й б1бл1отец1 виетавки натхнепня I. Крюкова
«Чар1вний св1т презн».
-Проведения .в районшй б!бл!отец! виставкй -  пбшапп 
«Душа летить у посвУт! ' епох» до 90-р1ччя вщ дня

I. Крюкова

>  . народжеНня Шни Костенко.
20 березня, п’ятниця -Проведения апаратноУ наради в.о. голови 

райдержадм1Н!СтрацГУ з. кер1ВниКом апарату 
райдержадм 11 пстрац!У,

Т. Новикова

-Проведения апаратноУ наради керУвииком апарату з О. Дедов
В!дд1лами апарату райдержадмУнУстрацУУ. .
-ЗасУдання комУсп по призначенню соцУальцоУ допомош О. СелУна
окремим. сУм’ям, вн ходяч и : з. Ух матер1ального стану 1 
конкретних обставим.
-Проведения рейду «СУм’я та дУти» з метою родин, в якпх Т. Криг1на
мешкають дгги, що перебувають в складних життевпх 
обставинах, та батьки яких неспроможш виконуватп 
ВИХОВН1 функц|У: м. Щастя.
-Проведения в районнУй б1блУотец1 б1блУотечного поп-зУор 
«Бути щаеливим кожного дня».

I. Крюкова

-Проведения в районшй б!бЛ10тец! ляльково'У М1Ш -
виетавки «Подарунок»

I. Крюкова

21 березня, субога -Проведения веспяпого кубку з боксу серед учшв м. Щастя I. Крюкова
22 березня, недшя
23 березня, понедшок -Проведения апаратноУ наради в.о. голови 

райдержадм ппстрацУУ з кер1вником апарату 
райдержадм 11 пстрацй'.

3’. Новикова

-Прийом громадян в.о. голови райдержадмЫстращУ. .. Т. Новикова
-Проведения апаратноУ наради в.о. голови з кер1вникамп 
СТруКТурНИХ пУдрОЗДИНВ: УСЗН, ВУДД1Л ОСВ1ТИ, В1ДД1Л

Т. Новикова



24 березня, в1второк

25 березня,середа

26 березня, четвер

27 березня, п’ятниця

28 березня, субота

культури, молод! та спорту, РЦСССДМ, служба у справах 
дней,
-Заседания кошен по призначенню соцУальноУ допомоги 
окремим оУм’ям, виходячи з Тх материального стану : 
конкретних обставин..
-Организация роботи мобшьного консуЛВтатиШого пункту 
на територГ/ селищноУ та Сшьських рад.
-Вишкання в районному краезнавчому музеТ обрядовпх 
жайворонкзв та закликання Весни 31 школярами 
НовоайдарськоУ школи-пмназ1У.___________
-Проведения апаратно! наради в.о. головн
рай держадм 11 п страДУ з кер1вником апарту
райдержадмУнУстращУ.
-Проведения апаратноУ наради керУвником апарату з 
В1дд(лами апарату райдержадмУшстращУ.
-Проведения рейду «С'|м’я та д1ти» з метою обстежепня 
родин, в яких мешкають д1ти шд ошкою/шклуванням, 
прийОмгй дУти, або родин потенцпйних от'кутв. 
1пклувалып!К1в та прийомних батьюв на територй' с. 
Новоохтирка, с. Чабашвка.____________________ _____
День Служби безпекн Украши
-Проведения апаратноУ наради в.о. голов!:
райдержадм 11 негра! ш з кер1вником апарату
рапдержадмУ тстраДУ.
-Прййом громадян в.о. головн райдержадмппстрацй'. 
-Проведения наради кер!вник!в заклад!в оевгги «Пр" 
оргажзоване завершения 2019/2020 навчального року та 
особливостГ проведения ДПА у закладах загальлоТ 
середньоТ оёвУти».
-Проведения соДально-профшактичноУ роботи 
неповнолУтшми та молоддю в|Д 18 до 35 рокчв, звьаьнеи,;.', з 
м!сць позбавлення вол], засуджених до покарання бс >, 
позбавленпя волУ, умовно засуджених або звУльненпх 
достроково,______ , . ____________
День ВнутрУшшх вщськ МВС
-Проведения апаратноУ наради .. в.о. головн
райдержадмУшстрашУ з кер1вником апарат) 
рай держадмУ н ютрацп.
-Прййом громадян в.о. голови райдержадмппстрацй. 
-Засщання колегП' райдержадмУшстрацГУ:
1. Про виконання програми соДально -  економУчнот 
розвитку району, бюджету за 2019 рж ! повноважеш.. 
дслеговаппх райдержадмУДстрацГ/ районною радою. 
-ОргаДзаДя роботи мобильного консультативного пункт)' 
на територй’ селищпоТ та сшьських рад.________________
-Проведения апаратноУ наради в.о. голш
райдержадмУДстраДУ з керУвником апарт 
райдержадм I ДетраДУ.
-Проведения апаратноУ наради керУвником апарату 
В1дд'1лами апарату раУУдсржадмУДстраДУ.
-За.сщання ком!сУУ по призначенню сощальноУ допомш 
окремим С1м’ям, виходячи з Ух матер1алыюго стан) 
конкретних обставин.
-Засщання районноУ кошен з питань захисту прав дитипи 
-Проведения ф'шалу 1ителектуальноУ гри «Козацька сила- 
розум!» (смт. Новоамдар)
-Проведения в районыбУбдУотеД выставки -  ярмар: 
«Оце так професУя!» . _________ -

0. СелУна

Н. Магдич

1. Крюкова

Т. Новикова

О. Дедов 

Т. Крипна

Т. Новикова

Т. Новикова
О. Сел ж о в

Н. Магдич

Т. Новикова

Т. Новикова 
I М. Вишнякова

1 Н. Магдич 

Т. Новикова

О. Дедов 

О. Сслша

Т. Крипна 
: О. Сел1хов

[.Крюкова



29 березня, недшя
30 березня, понедшок -Проведения апаратноУ наради в.о. голов и 

райдержадм: 1 пстрацп з керУвником апарату
Т . Новикова

райдержадм 1 нгстрац1 V.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадшшетрацй. Т. Новикова
-Проведения апаратноУ наради в.о. голови з кер1вникамп 
структурних ШДрОЗДШВ! УСЗН, В1ДД1Л 0СВ1ТИ, В1ДД1Л 
культури, молод1 та спорту, РЦСССДМ, служба у справах 
Д1тей.

Т. Новикова

-Засщання ком1С1У по призначенню сощальноУ дОпомоги 
окремим С1м’ям, виходячи з Ух матер1ального стаи;, 
копкретнихобставим.

О. Сел 1 и а

-Проведения суперв131ЙноУ наради з питань якосН ведения Н. Магдин
супровбду'.осГб/сУмей, як1 онпннлися у  складни\ життевпх 
обсТавинах.

31 березня, гпвторок -Проведения апаратноУ наради в.о. голова 
райдержаДмппстравпУ. з кер1вником апарату 
райдержадм шютрафУ.

Т . Новикова

-Проведения апаратноУ наради кер1вником апарату 
вщдшами апарату райдёржадмштстращУ.

О. Дедов

Кер1вник апарату Олексш ДеДОВ


