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роботи Новоайдарської районної державної адміністрації 

на грудень 2019 року

Дата Зміст заходів
». , ; .• 

Відповідальні .
• *;

4 * '*
1 грудня, неділя • /  /
2 грудня, понеділок -Проведення апаратної наради в.о. голови Т: Новикова'

райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.

4 .> \

-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. Т. Новикова- •'
-Проведення апаратної наради в.о. голови з керівниками Т..- Новикова , .
структурних підрозділів: УСЗН, відділ освіти, відділ • .7
культури, РЦСССДМ. сектор молоді та спорту, служба у 
справах дітей. * ’ . 1
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги О. Селіна - %.
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і ' ; *•*
конкретних обставин. # * .
-Організація роботи спеціалізованого формування і(і. .Магдп.ч
«Мобільний консультативний пункт» на території селищної
та сільських рад.
-Проведення заходів до всесвітнього Дня боротьби проти Н-Магдич.;/.
СНІДу. # ,  .. , •

3 грудня, вівторок -Проведення апаратної наради в.о. голови
* , •*

Т. Новикрвй’
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Проведення апаратної наради керівником апарату з О. Дєдов . .
відділами апарату райдержадміністрації.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім'ям, виходячи з їх матеріального стану і

О. Селіна

конкретних обставин. • • • ' •*
-Проведения заходів до Дня дітей та осіб з особливими Н,. І^агдггч.
потребами. • ‘ ■* 4
-Проведення в загальноосвітніх закладах освіти уроку 
доброти до Міжнародного Дня людей з інвалідністю.

О,. Селіхов ; ;
~'і k

-Проведення в районній бібліотеці виставки лауреатів 
Нобелівської премії на тему «Золотий фонд української

А, Антипова
, ,  і '

літератури».
4 грудня, середа -Проведення апаратної наради в.о. голови Т. Новикова : •

райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації Т.'- Новикова
-Проведення розширеної апаратної наради: М. Вишнякова
1 .Звіт про виконання районної програми розвитку 
публічних бібліотек Новоайдарського району на 2017-2020 .4 . , ф
роки.
2.Про підготовку та проведення Різдвяних та Новорічних
свят у 2019/2020 років в Новоайдарському районі. .4 -• \
З.Про посилення в районі пожежної та техногенної безпеки 1 - '  /  

> *

в зимовий період 2019/2020 року. • ; ^
4.Підсумки сівби та стан озимих культур під врожай 2020 і >•:
року. Завершення збирання пізніх зернових та технічних



•

культур.
-Надання соціальних послуг, проведення соціально- 
виховної роботи із неповнолітніми та повнолітніми 
засудженими, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у зв’язку із перебуванням у конфлікті з 
законом, а також мінімізацію ризику повторного вчинення 
ними кримінальних правопорушень.
-Проведення рейду з метою обстеження родин, в яких 
мешкають діти під опікою/піклуванням, прийомні діти, або 
родин потенційних опікунів, піклувальників та прийомних 
батьків, та родин, в яких мешкають діти, що перебувають в 
складних життєвих обставинах, та батьки яких не 
спроможні виконувати виховні функції в м. Щастя. 
-Проведення в районній бібліотеці виставки експозиції 
«Українська армія- школа мужності» до Дня збройних сил 
України.

•

F). Магдич/ .
• •' • • •

ч *
* ; • ':

* Ч •
Т. Кригіна. • '  . *

' »* * •

\ •• * -ф
А. Антипода :*

. • * •• •.

5 грудня,четвер День працівників статистики в Україні
-Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Проведення семінару на тему «Надання державної 
підтримки населенню району з державного та обласного 
бюджету на розвиток галузі тваринництва».
-Проведення в районній бібліотеці тематичної полиці «Це 
нашої історії рядки» до 100-річчя української революції. 
-Проведення в районній бібліотеці прес-календаря «Вірні 
сини Батьківщини» до Дня Збройних сил України. 
-Проведення в районній бібліотеці виставки «Мої улюблені 
книги».

,
Т. Новикова

* * 5
Т, Новикова 
В. Суворов v

А.Антипова

А. Антипова : '

А.-Антипова ■

6 грудня, п’ятниця День Збройних Сил України
-Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадм і 11 істрації.
-Проведення урочистих заходів до Дня Збройних сил 
України».
-Прийом громадян керівником апарату 
райдержадм і н істрації.
-Засідання комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
-Організація роботи спеціалізованого формування 
«Мобільний консультативний пункт» на території селищної 
та сільських рад.
-Проведення в районному краєзнавчому музеї виставки- 
експозиції «Заради миру» до Дня Збройних сил України 
(Загиблі воїни АТО Новоайдарського району).
- Проведення в районній бібліотеці літературного вітражу 
«Вільний вітер Олександра Радченка» до 60-річчя з дня 
народження О. Радченка.

Т. Новикова >■

А. Ацтипова

0. Дєдов .'

0. Селіна. •

Н.-Мдгдич 
• ♦

АЇАнтипова • 

А. Антипова

' <> t ■
7 грудня, субота День місцевого самоврядування в Україні

-Проведення турніру з шашок до Дня збройних сил 
України.
-Проведення турніру з настільного тенісу до Дня збройних 
сил України.

Т. Курта 
Т. К'урта'' і ’

• 1,

8 грудня, неділя -Проведення кубку закриття сезону з боксу серед учнів 
загальноосвітніх шкіл м. Щастя.

Т. Курта

9 грудня, понеділок -Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації.

Т. Новикова
г

Т. 'Новикова



10 грудня, вівторок

11 грудня, середа

12 грудня, четвер

13 грудня, п’ятниця

-Проведення апаратної наради в.о. голови з керівниками 
структурних підрозділів: УСЗН, відділ освіти, відділ 
культури, РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, служба у 
справах дітей.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і
конкретних обставин._________________________________
-Проведення апаратної наради в.о. голови
райдержадміністрації з керівником апарату
рай держадм і н істрації.
-Проведення апаратної наради керівником апарату з 
відділами апарату райдержадміністрації.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин.
-Проведення заходів до Дня прав людини.
- Проведення в районній бібліотеці Дня правових знань «Не
стань жертвою злочину».______________________________
-Проведення апаратної наради в.о. голови
райдержадміністрації з керівником апарату
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Надання соціальних послуг, проведення соціально- 
виховної роботи із неповнолітніми та повнолітніми 
засудженими, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у зв’язку із перебуванням у конфлікті з 
законом, а також мінімізацію ризику повторного вчинення 
ними кримінальних правопорушень.
- Проведення в районній бібліотеці виставки -  нагадування 
«Герої Чорнобиля поруч» до Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС. 
-Проведення районного семінару з підготовчої роботи до 
здачі річних звітів закладів культури за 2019 рік та
складання планів роботи на 2020 рік.____________________
День сухопутних військ України
-Проведення апаратної наради в.о. голови
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Проведення нарада з керівниками закладів освіти «Про 
стан роботи відділу освіти та закладів освіти з питань 
виконання антикорупційного законодавства упродовж 2019 
року. Організація новорічних свят».
-Проведення рейду з метою обстеження родин, в яких 
мешкають діти під опікою/піклуванням, прийомні діти, або 
родин потенційних опікунів, піклувальників та прийомних 
батьків, та родин, в яких мешкають діти, що перебувають в 
складних життєвих обставинах, та батьки яких не 
спроможні виконувати виховні функції в с. Колядівка, 
с.Вовкодаєво.
-Проведення в районній бібліотеці гри -мандрівки «По
країнах і континентах».________________________________
-Проведення апаратної наради в.о. голови
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян керівником апарату
райдержадм і н істрації.
-Проведення заходів до Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС. 
-Засідання комісії з питань призначення (відновлення)

Т. Новикова

• ^
О. Селіна

Т. Новикова . 'ф • *
» ' і . і• • j» . . .

. 4  .

О. Дєдов.'. -  

О. Селіна

• *

НуМагдич , 
А.Анипова'

Т. Новикова
’ V.

t .  Новикова- , ■ 
Н. Магдич

А.Антийбва •.
1 і

А.; Антипова

Т.Новикова

Г. Новикова 
Q. Селіхов

Т. Кригіна

А. Антипова '
і і .

# ■ .

Т. Новикова

%1 , f
О. Дедов :}

V
А. Антипова 
М. Вишнякова 
О., Селіна ,



соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
-Організація роботи спеціалізованого формування 
«Мобільний консультативний пункт» на території селищної 
та сільських рад.

і *
Н..Магдичч
.# * •.*•*•* ‘

14 грудня,субота -Проведення в районному краєзнавчому музеї тематичної 
виставки одного експоната, присвяченої 90-річчю відомого 
скульптора Василя Орлова, уродженця села Райгородка.

А. Антицова ".

• ; • ♦•
15 грудня, неділя День працівників суду України • * ;
16 грудня, понеділок -Проведення апаратної наради в.о. голови 

райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Проведення апаратної наради в.о. голови з керівниками 
структурних підрозділів: УСЗН, відділ освіти, відділ 
культури. РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, служба у 
справах дітей.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин.
-Організація роботи спеціалізованого формування 
«Мобільний консультативний пункт» на території селищної 
та сільських рад.

Т. Новикова

Т. Новико&а- .
Т. Новикова»' ,

.» "' * '
* • . ; г

(X Се'ліна.. • v ■ •*;

(і. Магдич •• •._ ' ■ .«
". Г.£

17 грудня, вівторок День працівника державної виконавчої служби
-Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадм і ністрації.
-Проведення апаратної наради керівником апарату з 
відділами апарату райдержадміністрації.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин.
-Проведення в районній бібліотеці арт -  години «Чари 
своїми руками» засідання клубу «Троянда».
-Проведення в районній бібліотеці книжково-ілюстративної 
виставки «Нам свята веселі зима принесла» до Новорічних 
свят.

• * ' 4.
Т. Новикова

О.-Дєдов 

0 - Селіна-• •

А. Антипйва

А. Антипова
* ! *

18 грудня, середа День працівників органів РАГСу (РАЦСу)
-Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Надання соціальних послуг, проведення соціально- 
виховної роботи із неповнолітніми та повнолітніми 
засудженими, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у зв’язку із перебуванням у конфлікті з 
законом, а також мінімізацію ризику повторного вчинення 
ними кримінальних правопорушень

Т. Нов'икова

. ■« ; . » .
Т, Новикова:
H# Магдич

і ‘ ,
. \»* • .

чV • . .
19 грудня, четвер День святого Миколая 

День адвокатури України
-Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадм і н істрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Проведення святкових заходів в загальноосвітніх закладах 
освіти до Дня Святого Миколая.
-Проведення в районній бібліотеці тематичної полиці 
«Фуршет» від Марії Матіос» до 60-річчя від дня 
народження М. Матіос (1959р.), української письменниці та 
політичного діяча.

• »

І^Овіікова
•V * -V 
-* *. ' *

Т. Новикова 
0 . Селіхов

А. Днттіпова

4 і ’ *• Ач - 4 * . Г' *
♦

\ і



Проведения в районній бібліотеці народознавчо- 
розважальної години «Таємниця Миколаївської ночі» до 
Дня Святого Миколая в рамках засідання клубу «Теремок». 
-Проведення в районному Будинку культури фестивалю 
дитячої творчості до Дня Святого Миколая.______________

А. Антипова.

Ч4’ .
А- Антипова

20 грудня, п’ятниця наради в.о.
керівником

голови
апарату

керівником апарату

-Проведення апаратної 
райдержадміністрації з 
райдержад м і н істрації.
-Прийом громадян 
райдержадміністрації.
-Засідання комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
-Засідання колегії райдержадміністрації:
1. Про підсумки розгляду звернень громадян в 
Новоайдарській райдержадміністрації за 2019 рік.
2. Про заходи щодо забезпечення формування проектів 
районного та сільських бюджетів на 2020 рік та їх 
прогнозів на 2021 -2022 роки.
3. ГІро забезпечення вимог законодавства з питань 
державної служби та засад запобігання і протидії корупції в 
райдержадміністрації протягом 2019 року.
4. Про стан роботи з персоналом та організацію розвитку 
персоналу в райдержадміністрації в 2019 році.
-Організація роботи спеціалізованого формування
«Мобільний консультативний пункт» на території селищної 
та сільських рад.
-Проведення засідання «Освітня родина» № 2 на базі 
Михайлюківської ЗОШ.
-Засідання районної комісії з питань захисту прав дитини 
-Проведення семінару на тему «Порядку надання
заповнення річних звітів від бухгалтерів агроформувань». 
-Проведення в районній бібліотеці конкурсу «Кращий 
читач року»._________________________________________

Т. Новикора •
• ' * г

'  *  *

•  •  > фф'

О. Дєдбв - '»

6. Селінам- ." 

N4. Вишнякова

Н. Магдич

0 . Селіхов •

Т. Кригіна’-'' : 
В. Суворо6,

А- Антийрва

21 грудня,субота

22 грудня, неділя

наради в.о.
керівником

голови
апарату

-Проведення апаратної 
рай держал м і н істрації 
райдержадм і н істрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Проведення апаратної наради в.о. голови з керівниками 
структурних підрозділів: УСЗН, відділ освіти, відділ 
культури, РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, служба у 
справах дітей.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин._________________________________

Т  Новикова

Т. Новикова 
X,' Новикова

О. Селіна

День працівників дипломатичної служби України
23 грудня, понеділок наради в.о.

керівником
голови

апарату
-Проведення апаратної 
райдержадміністрації з
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Проведення апаратної наради в.о. голови з керівниками 
структурних підрозділів: УСЗН. відділ освіти, відділ 
культури, РЦСССДМ. сектор молоді та спорту, служба у 
справах дітей.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім'ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин.
-Організація роботи спеціалізованого формування
«Мобільний консультативний пункт» на території селищної 
та сільських рад.
-Проведення в районній бібліотеці інформаційної години

Ф. -Новикова *
»; г •, ■ • .

Т. Новикова j 
Т„ Новикова

;

і ■ і
OV Селща. 

її: Магдич • ,

’• Г *
А.» Антипова ".



«Католицьке Різдво: історії та традиції». * 1 #. • •'< «і
24 грудня, вівторок День працівників архівних установ України

-Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
рай держадм і н істрації.
-Проведення апаратної наради керівником апарату з 
відділами апарату райдержадміністрації.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин.

' • ч* . ^ *
Т.-Новикова ■,

0.-Дєдов
V

СГ. Селі на ,

і л •
25 грудня,середа Католицьке Різдво
26 грудня,четвер -Проведення апаратної наради в.о. голови 

райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації.

Т. Новикова
* • • .
V • //•
.* • • # 
Т. Новикова

27 грудня, п’ятниця -Проведення апаратної паради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадм і н істрації.
-Прийом громадян керівником апарату 
райдержадм і н істрації.
-Засідання комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
-Проведення супервізійної наради з питань якості ведення 
соціального супроводу осіб/сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах.
-Організація роботи спеціалізованого формування 
«Мобільний консультативний пункт» на території селищної 
та сільських рад.
-Проведення рейду з метою обстеження родин, в яких 
мешкають діти під опікою/піклуванням, прийомні діти, або 
родин потенційних опікунів, піклувальників та прийомних 
батьків в смт. Повоайдар.
-Проведення в районній бібліотеці книжково -  
ілюстративної виставки «Сніговий літопис новорічних 
традицій».
- Проведення в районній бібліотеці виставки-подорож 
«Новий рік без кордонів» в рамках проекту «Все про 
Європу: читай, слухай, дізнавайся».
-Проведення в районному Будинку культури Новорічного 
ранку для дітей.

Т.'Нрвикова '

О. Дєдов

0. Селіна •'
• *. • *

Н.'Магдичл.

. . «у
Нч Магдйч.,'

Т’ Кригіна .

А. Антипова ,.

.5
1 ,

іі f

Антипова'V» •

28 грудня,субота -Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
рай держад міні сграції.
-Проведення апаратної наради керівником апарату з 
відділами апарату райдержадміністрації.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин.
-Проведення в районному краєзнавчому музеї Новорічної 
виставки.

Т. Новикова.

О. Дєдов 

Q. Селіна:

А-! Антйпой^а

29 грудня, неділя *

ЗО грудня, понеділок
31 грудня, вівторок т г :  і г г т

Керівник апарату . ’ ' ' Олексій ДЄДОВ


