
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

«ЗО» січня 2017 року м. Старобільськ

Про затвердження 
перспективного плану роботи 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
на 2017 рік

Відповідно до пункту другого Регламенту Старобільської районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

райдержадміністрації від 12.11.2008 № 662 (зі змінами), з метою забезпечення 

сталої роботи апарату, управлінь та відділів Старобільської районної державної 

адміністрації у 2017 році:

1. Затвердити перспективний план роботи Старобільської 

райдержадміністрації на 2017 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату райдержадміністрації Черненка В.А.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації

«З? » 2017 р. № У /

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН  
роботи Старобільської райдержадміністрації на 2017 рік

№ Зміст заходів Термін Відповідальний підрозділ
з/іі виконання райдержадміністрації,

територіальний орган
центрального органу виконавчої

влади,установа

1 2 3 4
1. Питання, які вносяться на розгляд колегії райдерж адміністрації

1.1. Про стан виконання актів Президента 
України; Кабінету Міністрів України, 
інших центральних органів влади; голови 
облдержадміністрації; голови 
райдержадміністрації

лютий сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

1.2. Про Стан фінансово-бюджетної дисципліни 
на підприємствах та установах 
Старобільського району за 2016 рік

лютий Старобільська об’єднана державна 
податкова інспекція Головного 
управління Міндоходів у 
Луганській області (за згодою)

1.3. Про підсумки роботи органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
району зі зверненнями громадян у 2016 
році

лютий загальний відділ апарату 
районної держадміністрації

1.4. Про хід виконання Програми економічного 
та соціального розви тку району за 2016 рік 
та основні завдання і напрямки Стратегії 
розвитку Старобільського району на період 
до 2020 р. «Нова Старобільщина-2020»

лютий відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі 
райдержадм і н і страції

1.5. Про стан підготовки агроформувань району 
до проведення комплексу весняно-польових 
робіт 2017 року

березень управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

1.6. Про виконання районного бюджету за 2017 
рік

березень управління фінансів 
райдержадміністрації

1.7. Про стан виконання актів Президента 
України; Кабінету Міністрів України, 
інших центральних органів влади; голови 
облдержадм іністрації; голови 
райдержадм ін істраці ї

квітень сектор контролю апарату 
райдержадмін і страції

1.8. Про хід виконання основних показників 
Програми економічного та соціального 
розвитку, бюджету району за І квартал 2017 
року

травень відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі 
райдержад мін і страці ї

1.9. Про організацію літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей в 2017 році

травень відділ сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації
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1.10 Про стан підготовки агроформувань району 

до збирання врожаю 2017 року та догляд за 
просапними культури

червень управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

1.11 Про хід виконання Програми розвитку 
культури в Старобільському районі

червень відділ культури 
райдержадміністрації

1.12 Про стан виконання актів Президента 
України; Кабінету Міністрів України, 
інших центральних органів влади; голови 
облдержадміністрації; голови 
райдержадміністрації

липень сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

1.13 ГІро хід виконання Програми економічного 
та соціального розви тку, бюджет)' району 
за І півріччя 2017 року

серпень відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі 
рай держад м ін і страції

1.14 Про виконання районного бюджету за II 
квартал 2017 року

серпень управління фінансів 
райдержадміністрації

1.15 Про підсумки роботи органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
району із зверненнями громадян у першому 
півріччі 2017 року

серпень загальний відділ апарату районної 
держад мін істрації

1.16 Про підсумки оздоровчої кампанії у 2017 
році

вересень відділ сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

1.17 Про стан готовності житлово-комунального 
господарства, об’єктів соціальної сфери до 
роботи в опалювальний період 2016-2017 
років

вересень відділ ЖКГ та будівництва
райдержадміністрації. структурні 
підрозділи райдержадміністрації. 
міський та сільські голови (за 
згодою)

1.18 Про стан виконання актів Президента 
України; Кабінету Міністрів України, 
інших центральних органів влади; голови 
облдержадміністрації; голови 
райдержадміністрації

жовтень сектор контролю апарату 
райдержадм і н і стра ції

1.19 Про роботу закладів культури та соціальної 
сфери району в осінньо-зимовий період 
2016-2017 p.p.

жовтень відділ культури 
ра й д ержад м і н і стр а ц і ї

1.20 Про розробку прогнозного документу 
проекту Програми економічного та 
соціального розвитку на 2017 рік

жовтень відділ економічного розвитку.
інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації

1.21 Про хід виконання районного бюджету за 
III квартал 2016 року

листопад управління фінансів 
райдержадмі н істрації

1.22 Про хід виконання Програми економічного 
та соціального розви тку, бюджет)' району 
за 9 місяців 2017 року

листопад відділ економічного розвитку.
інфраструк тури та торгівлі 
р ай д е ржадм і н і стр ац і ї

1.23 Про проект районного бюджету на 2017 рік грудень управління фінансів 
райдержадміністрації

1.24 Про Стан фінансово-бюджетної дисципліни 
на підприємствах та установах 
Старобільського району за 2016 рік

грудень управління фінансів
рай держад м ін істрації. 
Старобільська міжрайонна 
державна фінансова інспекція (за 
згодою), Старобільськаоб’єднаиа 
державна податкова інспекція 
(за згодою),
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1.25 Про стан роботи з соціального захисту 

дітей та профілактики дитячої 
бездоглядності, правопорушень і 
затвердження спільних заходів на 2017 рік

грудень служба у справах дітей
райдержадміністрації

1.26 Про стан виконання актів Президента 
України; Кабінету Міністрів України, 
інших центральних органів влади; голови 
облдержадміністрації; голови 
райдержадміністрації

грудень сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

%

2.1Читання, як і вносяться на розгляд оперативної наради у  голови райдерж адміністрації
2.1. Про стан безпеки громадян підчас 

новорічних та різдвяних свят
січень Старобільський міськрайонний 

відділ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою), 
районний ГШ НГІ України в 
Луганській облас гі(за згодою), КУ 
«Старобільське РТМО»(за згодою)

2.2. Про заходи до відзначення 73-ї річниці 
визволення Старобільська від загарбників

січень сектор комунікацій з
громадськістю апарату 
райдержадм ін ісграції

2.3. Про роботу державного лісомисливського 
господарства

січень ДП «Старобільське 
лісомисливське господарство»
(за згодою)

2.4. Про підсумки роботи управління 
ветеринарної медицини у 2017 році

січень управління ветеринарної
медицини в Старобільському 
районі (зазгодою)

2.5. Про підсумки роботи фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на 
виробництві і професійних захворювань 
України в Старобільському районі

січень фонд соціального страхування
від нещасних випадків на 
виробництві і професійних 
захворювань України в 
Старобільському районі (за 
згодою)

2.6. Про роботу КП «Старобільське районне 
бюро технічної інвентаризації»

лютий директор КП «Районне бюро 
технічної інвентаризації» (за
згодою)

2.7. Про роботу філії "Старобільська ДЕД І квартал філія "Старобільська ДЕД (за 
згодою)

2.8. Про організацію роботи з укриття 
населення

лютий Старобільський міськрайонний 
відділ ГУ ДСНС України у 
Луганській області (за згодою)

2.9. Про стан призначення населенню житлових 
субсидій

лютий управління соціального захисту
населення райдержадмії{ісграції

2.10 Про роботу ГО Старобільська районна 
організація Української спілки ветеранів 
Афганістану

лютий ГО Старобільська районна 
організація Української спілки 
ветеранів Афганістану (за згодою)

2.11 Про заходи з підготовки до весняного 
паводку та повені

лютий головний спеціаліст з питань НС
відділу ЖКГ та будівництва РДА, 
відділ ЦЗ і! м. Старобі.тьськ та у 
Старобільському районі (за 
згодою)
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2.12 ГІропідсумки роботи відділу освіти у 2016 

році та основні завдання і напрямки роботи 
на 2017

лютий відділ освіти
райдержадміністрації

2.13 Про аналіз виробничого травматизму на 
підприємствах району за 2016 р.

березень відділ ЖКГ та будівництва
райдержадміністрації

2.14 Про стан надання екстренної медичної 
допомоги населенню району

березень КУ «Старобільське РТМО» (за 
згодою)

2.15 Про підсумки роботи відділу цивільного 
захисту в м. Старобільськ та у 
Старобільському районі у 2016році

березень Старобільський міськрайонний 
відділ ГУ ДСНС України у 
Луганській області(за згодою)

2.16 Про стан діловодства, архівної справи та 
упорядкування документів в апараті та 
структурних підрозділах 
райдержадміністрації

березень архівний сектор
райдержадміністрації

2.17 Про проведення заходів з благоустрою 
населених пунктів району

березень відділ ЖКГ та будівництва,
головний архітектор 
райдержадміністрації, міський та 
сільські голови (за згодою)

2.18 Про стан роботи з соціального 
обслуговування та забезпечення інвалідів, 
створення належних умов життєдіяльності, 
дотримання прав людей з інвалідністю

І квартал управління соціального захисту
райдержадмін істрації

2.19 Про організацію проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 2017 році

травень відділ освіти
рай держадм ін і страці ї

2.20 Про роботу Старобільського районного 
центру зайнятості

1 квартал Старобільський районний центр 
зайнятості (за згодою)

2.21 Про роботу управління Пенсійног о фонду 
України в Старобільському районі

квітень управління Пенсійного фонду 
України в Старобільському районі 
(за згодою)

2.22 Про роботу з призначення та виплати 
державних соціальних допомог

квітень управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

2.23 Про роботу служби у справах дітей 
райдержадміністрації з питань реалізації 
державної політики у відношенні дітей

квітень служба у справах дітей
райдержадміністрації

2.24 Про заходи соціального захисту громадян, 
які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

квітень управління соціального захисту
населення ршідержадмініетрації

2.25 Про планування проведення оптимізації 
шкільної мережі у 2017 році

квітень відділ освіти
райдержадміністрації

2.26 Про підсумки опалювального сезону та 
заходи з підготовки до осінньо-зимового 
періоду 2016-2017 років

квітень відділ ЖКГ та будівництва
райдержадміністрації, міський та 
сільські голови (за згодою)

2.27 Про хід підготовки до святкування Дня 
Перемоги

квітень керівник апарату
райдержадм ін істрації

2.28 Про роботу районного центру соціальних 
служб для сім ’ї, дітей та молоді

травень управління соціального захисту 
населення райдержадм ін істрації. 
районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

2.29 Про забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки в районі

травень головний спеціаліст з питань НС
відділу ЖКГ та будівництва РДА

2.30

...

Про виконання районного бюджету за 1 
квартал 2017 року

травень управління фінансів 
райдержадміністрації
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2.31 Про роботу відділу Держкгеокадастру у 

Старобільському районі
травень відділ Держгеокадас тру у

Старобільському районі (за згодою)
2.32 Про районні заходи до Дня захисту дітей травень відділ освїги, відділ сім’ї, молоді 

та спорту райдержадмініетрапії, 
РІДСССДМ

2.33 Про стан розвитку галузі тваринництва за 
перше півріччя 2017 року та першочергові 
завдання по стабілізації та нарощуванню 
поголів’я ВРХ у II -м у  півріччі 2017 р.

червень управління агропромислового 
розвитку райдержадмініетрапії

2.34 Про стан надання населенню району 
первинної медичної допомоги

червень І<У «Старобільський РЦ ПМСД» 
(за згодою)

2.35 Про роботу з багатодітними сім’ями та 
роботу з жінками, яким присвоюється 
почесне звання «Мати-героїня»

червень відділ сім’ї, молоді та спорту
райд ержадм і н і страп і ї

2.36 Про роботу районного центру соціальних 
служб для сім ’ї, дітей та молоді та районні 
заходи до Дня молоді та Дня Конституції 
України

червень управління соціального захисту 
населення райдержадмініетрапії. 
районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

2.37 Про районні заходи до Дня скорботи і 
вшанування пам 'яті жертв війни в Україні

червень сектор комунікацій з
громадськістю, відділ культури

2.38 Про хід виконання районної програми 
розвитку дошкільної освіти

липень відділ осві ти райдержадмініе трапії

2.39 Про роботу Старобільських районних 
електричних мереж 'ГОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання»

липень Старобільськірайониі електричні 
мережі ТОВ «Луганське 
енергетичне 
о б ’ єд н ан н я »(з аз го д о і о )

2.40 Про робо ту Старобільського міжрайонного 
управління по експлуатації газового 
господарства Філії ВАТ по газопостачанню 
та газифікації "ЛУГАНСЬКГАЗ"

липень Старобільське міжрайонне 
управління по експлуатації 
газового господарства Філії ВАТ 
по газопостачанню та газифікації 
"ЛУГАНСЬКГЛЗ"(за згодою)

2.41 Про роботу РКП «Старобільськвода» липень РКП «Старобільськвода»(за 
згодою)

2.42 Про роботу головного архітектора 
райдержадмініетрапії.

липень головний архітектор
райд ержадм і н істрації

2.43 Про хід виконання районної програми 
збереження пам’яток культури та 
архітектури району

липень відділ культури 
райдержадх аніс грації

2.44 Про роботу Державної казначейської 
служби в Старобільському районі та 
платіжну дисципліну

серпень Державна казначейська служба у
Старобільському районі (за 
згодою) .

2.45 Про платіжну дисципліну та наповнення 
дохідної частини районного бюджету

серпень Старобільеька об’єднана державна 
податкова інспекція Головного 
управління Міндоходів у 
Луганській області (за згодою)

2.46 Про роботу з попередження 
розповсюдження та запобігання ВІЛ- 
інфекції/СНІДу і туберкульозу

серпень КУ «Старобільське РТМО» (за 
згодою), КУ «Старобільський РЦ 
ПМСД» (за згодою)

2.47 Про підсумки збирання ранніх зернових 
культур у 2017 році

серпень управління агропромислового
розвитку райдержадмініетрапії
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2.48 Про стан підготовки шкіл району до нового 

2017-2018 навчального року та до роботи в 
осінньо-зимовий період

серпень відділ освіти райдержадміністрації

2.49 Про підготовку та проведення святкування 
Дня підприємця та міжрайонної виставки- 
ярмарку «Слобожанщина-2017»

серпень відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації

2.50 Про виконання державної політики з 
підтримки сім’ї, дітей та молоді в районі

вересень управління соціального захиоту 
населення райдержадміністрації, 
районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

2.51 Про дотримання правил техніки безпеки та 
охорони праці на підприємствах, 
організаціях та в установах району

вересень відділ ЖКГ та будівництва
райдержадміністрації

2.52 Про роботу з профілактики правопорушень, 
наркоманії, алкоголізму серед 
неповнолітніх

вересень відділ освіти, відділ сім’ї, молоді
та спорту райдержадміністрації

2.53 Про забезпечення законності і 
правопорядку на території району РВ ПНП 
України в Луганській області

вересень Старобільський районний ВП НГІ 
України в Луганській області (за 
згодою)

2.54 Про хід реалізації районної програми 
«Патріот Старобільщини»

III квартал відділ освіти райдержадміністрації

2.55 Про хід виконання районних програм 
«Вчитель», «Обдаровані діти»,

III квартал відділ освіти райдержадміністрації

2.56 Про результати роботи в галузі фізичної 
культури та спорту

жовтень відділ сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

2.57 Про розробку прогнозного документу 
проекту Програми економічного та 
соціального розвитку на 2018 рік

жовтень відділ економічного розвитку,
інфраструк тури та торгівлі 
райдержадм ш істрації

2.58 Про робо ту центру поштового зв’язку № 7 жовтень центр поштового зв’язку № 7 (за
згодою)

2.59 Про роботу відділу статистики в 
Старобільському районі

жовтень відділ статистики в
Старобільському районі (за 
згодою)

2.60 Про стан охоплення навчанням дітей 
дошкільного та шкільного віку

листопад відділ осві ти райдержадміністрації

2.61 Про стан виконання заходів з благоустрою 
населених пунктів району в 2017 році

листопад відділ ЖКГ та будівництва,
структурні підрозділи 
райдержадм і і т і страц ії, м і с ь ки й та 
сільські голови (за згодою)

2.62 Про роботу дитячо-юнацького клубу 
«Орля»

листопад відділ сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, дитячо- 
юнацький клуб «Орля»

2.63 Про роботу Старобільської ДЮСШ листопад відділ сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації, ДЮСШ

2.64 Про напрямки роботи районного центру 
соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді

листопад управління соціал ьноіо захисту 
населення райдержад м ін істрації, 
районний центр соціальних 
служб для сім ’ї, дітей та молоді
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2.65 Про дотримання чинного законодавства з 

оплати праці, колдоговірного регулювання, 
атестації робочих місць за умовами праці на 
підприємствах, в організаціях та установах 
району

управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

2.66 Про проект районного бюджету на 2017 рік грудень управління фінансів 
райдержадміністрації

2.67 Про хід атестації загальноосвітніх, 
дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів району

грудень відділ освіти райдержадміністрації

2.68 Про хід виконання Регіональної цільової 
програми розвитку бібліотечної справи в 
Старобільському районі

грудень відділ культури 
райдержадм і ітістра ції

2.69 Про стан реалізації державної політики з 
питань управління прсоналом

27 грудня відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

2.70 Про роботу комунальних установ, 
розташованих на території району:

за
окремим
планом

Про роботу Старобільського районного 
Будинку творчості дітей та юнацтва

відділ освіти
райдержадміністрації, Будинок 
ТДтЮ

Про роботу ФСК «Колос» директор ФСК «Колос»
Про роботу Старобільської районної 
організації Всеукраїнського ФСТ «Колос» 
АПК України

голова Старобільської районної 
організації Всеукраїнськог о ФСТ 
«Колос»

Про роботу комунальної установи 
«Старобільська централізована бібліотечна 
система»

директор КУ «Старобільська 
ЦБС»

Про роботу комунальної установи 
«Трудовий архів» Старобільського району

директор КУ «Трудовий архів» 
Старобі л ьс ь кого рай о н у

Про роботу комунальної установи 
«Старобільський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)

управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації. 
Терцентр

Про роботу Старобільського районного 
Будинку культури ім. Т.Г. Ш евченка

директор Старобільського 
районного Будинку культури ім. 
Т.Г.Ш евченка

Про роботу комунального підприємства 
«Старобільський районний земельно- 
інформаційний центр»

директор КТІ «Старобільський 
районний земельно- 
інформаційний центр»
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3. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується 
райдерж адміністраціао або за її участю

3.1. Новорічні заходи 1-14 січня відділи: культури, освіти, сім ’ї, 
молоді та спорту, управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації

3.2. Відзначення Дня Соборності України 22 січня сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
організаційної роботи апарату 
райдержадміністрації

3.3. Відзначення 74-ї річниці визволення 
Старобільщини від нацистських окупантів

23 січня сектор комунікацій з
громадськістю, відділи: культури, 
організаційної роботи апарату, 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації

3.4. Відзначення Дня па’мяті воїнів- 
інтернаціоналістів

15 люте сектор комунікацій з
громадськістю апарату, управління 
соціального захисту населення, 
відділи освіти, сім’ї, молоді та 
спорту, туризму, організаційної 
роботи апарату 
райдержадміністрації

3.5. Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 20 люте сектор комунікацій з
громадс ьк і стю ап ара гу 
рай держадм ін і страці ї. в і дд і л и 
культури, організаційної робоз и 
апарат)- райдержадмі ністрації

3.6. Святкування М іжнародного жіночого дня 8 березня відділи культури, організаційної 
роботи апарату, сектор 
комунікацій з громадськіс тю 
апарату райдержадмініс трації

3.7. Відзначення М іжнародного дня 
визволення в ’язнів фашистських 
концтаборів

11 квітня відділи культури, організаційної 
роботи апарату, сектор 
комунікацій з громадськістю 
апарат)' райдержадм і ні страції

3.8. Проведення районних заходів до роковин 
Чорнобильської трагедії

26 квітня управління соціального захисту 
населення, сектор комунікацій з
громадськістю апарату, відділи 
культури, організаційної робо ти 
апарату райдержадміністрації, КУ 
«Старобільське РТМО» (за 
згодою)

3.9. Проведення заходів до Днів пам’яті та 
примирення, присвячені пам’яті жертв 
Другої світової війни

8 травня сектор комунікацій з
громадськістю апарату, відділи: 
культури, організаційної робо ти, 
управління соціального захист)' 
населення, відділи освіти, сім’ї, 
молоді та спорту 
райдержадм і н і страції
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3.10 Відзначення 72-ої річниці Дня Перемоги 9 травня сектор комунікацій з

громадськістю апарату, відділи: 
культури, організаційної роботи, 
управління соціального захисту 
населення, відділи освіти, сім’ї, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації, КУ » 
«Старобільське РТМО» (за 
згодою)

3.11 Відзначення Дня Європи 20 травня сектор комунікацій з
громадськістю апарату, відділи: 
культури, організаційної роботи

3.12 Відзначення Дня пам’яті жертв політичних 
репресій

21 травня сектор комунікацій з
громадськістю апарату, відділи: 
культури, організаційної робо ти

3.13 Відзначення Європейського Дня Парків 24 травня відділи: культури, освіти, 
РЦСССДМ

3.14 Останній дзвоник травень відділ освіти райдержадміністрації
3.15 Випускний бал травень відділи освіти, культури 

рай держадмін істра ц і ї
3.16 Відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей
1 червня відділ освіти райдержадміністрації

3.17 Відзначення 79-ої річниці утворення 
Луганської області

червень відділи культури 
райдержадміністрації. 
організаційної роботи

3.18 Проведення заходів до Дня медичного 
працівника

червень відділи культури 
рай держад м і н і страц ії. 
організаційної роботи, КУ 
«С таробільське РТМО» (за 
згодою), КУ «Старобільський РЦ 
ІІ’МСД» (за згодою)

3.19 Відзначення Дня скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні

22 червня сектор комунікацій з
громадськістю, відділ культури, 
відділ організаційної робо ти 
апарату райдержадміністрації, 
управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
КУ «Старобільське РТМО» (за 
згодою)

3.20 Відзначення Дня Конституції України 28 червня сектор комунікацій з
громадськістю апарату, відділи 
культури, організаційної роботи 
апарату райдержадміністрації

3.21 Відзначення річниці прийняття 
Декларації про державний суверенітет 
У країни

16 липня сектор комунікацій з
громадськістю апарату 
райдержадм і н і страї і ії

3.22 Відзначення Дня хрещення Київської Русі -  
України

28 .липня сектор комунікацій з
громадськістю апарату , відділ 
культури райдержадм інісграції
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3.23 Відзначення Дня Державного Прапора 

України
23 серпня сектор з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з 
громадськістю апарату, відділи 
культури, організаційної робо ти 
апарату райдержадміністрації

3.24 Відзначення Дня незалежності України 24 серпня сектор з питань внутрішньої 
політики та зв’язків з . 
громадськістю апарату, відділи 
культури, організаційної робо ти 
апарату райдержадміністрації

3.25 Відзначення Дня міста 24 серпня міська рада (за згодою)
3.26 Участь спортсменів Старобільщини в 

обласних сільських спортивних іграх
серпень відділ сім’ї, молоді та спорту

райдержадміністрації
3.27 Відзначення Дня знань 1 вересня відділ освіти райдержадміністрації
3.28 Відзначення Дня визволення Луганської 

області від нацистських окупантів
4 вересня сектор комунікацій з

громадськістю апарату 
райдержад м і н істраці ї, в ідділи 
культури, організаційної роботи 
апарату райдержадм іністрації

3.29 Святкування Дня підприємця та проведення 
міжрайонної виставки-ярмарку 
«Слобожанщина -  2017»

вересень відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі 
райдержад мі н істрац ії

3.30 Відзначення Дня фізичної культури і 
спорту України

вересень відділ сім’ї, молоді та спорту
райдержадм і н ici рації

3.31 Відзначення Дня партизанської слави 22
вересня

сектор комунікацій з
громадськістю апарату, відділ 
організаційної робо ти

3.32 Відзначення Дня усиновлення 30 вересня служба у справах діт ей
райдержадміністрації

3.33 Відзначення Дня ветерана та 
Міжнародного дня людей похилого віку

1 жовтня управління соціального захисту
населення, відділ культури, сектор 
комунікацій з громадськістю 
апарату райдержадміністрації, КУ 
«Старобідьське РТМО» (за 
згодою)

3.34 Відзначення Дня захисника Вітчизни та 
Дня Українського козацтва

14 жовтня сектор комунікацій з
громадськістю апарату, відділи 
культури райдержадміністрації. 
організаційної роботи

3.35 Відзначення Дня визволення України від 
нацистських окупантів

28 жовтня сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
організаційної робо ти апарату 
райдержадміністрації

3.36 Відзначення Дня учителя 5 жовтня відділ освіти райдержадмініс трації
3.37 Проведення заходів до Дня заснування 

Європейського Союзу
1

листопада
сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
освіти раГціержадміністрації

3.38 День працівника соціальної сфери України 5
листопада

сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
освіти райдержадміністрації
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3.39 Проведення заходів до Дня української 

писемності та мови
9

листопада
сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
освіти райдержадміністрації

3.40 Проведення заходів до Дня боротьби проти 
фашизму, расизму та антисемітизму

9
листопада

сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
освіти райдержадміністрації

3.41 Відзначення Дня працівників сільського 
господарства

19
листопада

управління агропромислового 
розвитку, відділи культури, 
організаційно-кадрової роботи 
апарату райдержадміністрації

3.42 Відзначення Дня Гідності та Свободи 21
листопада

сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
організаційної робо ти апарату 
райдержадміністрації

3.43 Відзначення Дня пам ’яті жертв голодомору 25
листопада

сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
орг анізаційної робо ти апарату 
рай д ержад м і н і страц і ї

3.44 Відзначення міжнародного дня інвалідів 2 грудня управління соціального захисту
населення, відділ культури 
райдержадміністрації

3.45 Відзначення Міжнародного дня 
добровольців в ім’я економічного і 
соціального розвитку (Всесвітній день 
волонтерів)

5 грудня сектор комунікацій з
громадськістю, відділ культури, 
організаційної робо ти апарату 
рай держад м і н і страц ії

3.46 Відзначення Дня Збройних Сил України 6 грудня сектор комунікацій з
громадськістю, відділи культури, 
організаційної роботи апарату 
р ай д е ржад м і н і страц і ї

3.47 Відзначення Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

14 грудня управління соціального захисту
населення, відділи культури, 
організаційної робо ти апарату, 
сектор комунікацій з 
громадськістю апарату 
райдержадміністрації, КУ 
«Старобільське РТМО» (за 
згодою)

3.48 Відвідування та привітання з Днем Святого 
Миколаю керівництвом району дітей 
військовослужбовців ЗСУ, які загинули 
підчас проведення А ГО, захищаючи 
суверенітет та цілісність України

18-19
грудня

служба у справах дітей
райдержадміністрації

3.49 Святкування М іжнаціональної новорічної 
ялинки

з 25 до 31 
грудня

відділи культури, освіти, сім’ї, 
молоді та спорту, сектор 
комунікацій з громадськістю 
апарату райдєржадміністрації

3.50 Проведення Форуму місцевого розвитку 
громад Старобільського району

протягом
року

відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації
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3.51 Засідання районної координаційної ради з 

питань реалізації в Старобільському 
районі проектів, програм та ініціатив 
ЄС,Програми розвитку ООН та інших 
міжнародних організацій

протягом
року

відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації

3.52 Засідання Координаційної ради з питань 
захисту прав споживачів

протягом 
року (за 

потребою)

відділ економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі » 
райдержадм і 1і істрації

3.53 Засідання районної ради підприємців при 
райдержадмінітсрації

щокварталу відділ економічного розвитку.
інфраструк тури та торгівлі 
райдержадміністрації

3.54 Проведення нарад з керівниками 
підприємств району по галузям економіки

протягом
року

відділ економічного розвитку.
інфраструктури та торгівлі 
райдержадм і н і страції

3.55 Засідання Громадської ради гтри 
райдержадміністрації

протягом 
року (за 
окремим 
планом)

сектор комунікацій з
громадськістю апарату 
райдержадміністрації

4. Контрольна діяльність
4.1 Контроль за виконанням:

- актів і доручень Президента України, 
доручень Адміністрації Президента 
України;

- актів і доручень Кабінету Мініс трів 
України, завдань інших ЦОВ;

- протокольних доручень та 
розпоряджень голови
облд ержадм іні стра ції;

- протокольних доручень та 
розпоряджень голови райдержадмініс трації

протягом 
року (за 
окремим 
планом 

контролю)

сектор контролю апарату 
райдержадміністрації

4.2 Проведення комплексних, цільових перевірок діяльності структурних підрозділів 
райдерж адміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування, уст анов та

організацій:

а) Комплексні перевірки міської та сільських рад з 
виконання делегованих повноважень виконавчої 
влади

протягом 
року (за 

потребою)

відділ організаційної роботи 
апарату райдержадм і н і страції

б) Перевірка підприємств, установ, організацій 
району з питань оплати і нормування праці та 
атестації робочих місць

протягом 
року (за 

окремими 
щокварталь 

ними 
планами)

управління соціального захисту
населення райдержадм ініс грації

в) Тематичні перевірки архівної справи та стану 
діловодства

протягом 
року (за 
окремим 
планом)

архівний відділ
райдержадм ін істрац і ї



1 2 3 4
Г) Проведення перевірок дотримання правил 

техніки безпеки та охорони праці на 
підприємствах, установах, організаціях району

протягом 
року (за 
окремим 
планом)

відділ ЖКГ та будівництва
райдержадміністрації

д) Проведення перевірок щодо створення 
сприятливих умов життєдіяльності осіб 3 
обмеженими фізичними можливостями

протягом 
року (за 
окремим 
планом)

відділ ЖКГ та будівництва
райдержадміністрації

%

4.3 Проведення засідань районної постійно 
діючої комісії з питань розгляду 
звернень громадян

протягом 
року (за 
окремим 
планом)

загальний відділ апарату 
райдержадміністрації

5. Надання мет одичної допомоги з організації роботи структурним підрозділам  
райдерж адміністрації, виконавчим органам місцевого самоврядування (організація 

навчання, проведення семінарів): протягом року (за окремими планами)

5.1
Робота Ресурсного центру розвитку 
громад Старобільського району

протягом
року

відділ економічного розвитку.
інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації

6. Кадрова робота
6. Організаційна робота з кадрами:

- участь у семінарах-нарадах з 
працівниками кадрових служб районних 
держадміністрацій та структурних 
підрозділів облдержадміністрації щодо 
актуальних питань кадрової роботи

1 раз на 
квартал

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

- організація, підготовка та проведення 
І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець»

лютий-
квітень

б.: організація та проведення щорічного 
оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців

листоггад-
грудень

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

6.: Організація заходів з питань підвищення 
рівня професійної компетентності 
держ авних службовців:

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

- відбір держслужбовців для вступу до 
Харківського регіонального інституту 
Національної академії державного управління 
при Президен тові України, інших навчальних 
закладів

І квартал

- підготовка та затвердження розпорядженням 
голови райдержадміністрації планів-графіків 
навчання державних службовців 
райдержадмін і страції

січень-
лютий

6, Документальне оформлення вступу на 
держ авну службу, її проходж ення та 
припинення, а також  виконання інших 
функції, передбачених законодавством

протягом
року

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації
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6. Забезпечення застосування електронного 

цифрового підпису в Старобільській 
районній держ авній адміністрації

протягом
року

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

6. Забезпечення застосування електронного 
цифрового підпису в Старобільській 
районній держ авній адміністрації

протягом
року

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

%

6. Перевірки факту подання декларацій та 
повідомлення Національного агентства 
про випадки неподання чи несвоєчасного 
подання декларацій осіб, уповноваж ених  
на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування в 
Старобільській районній державній 
адміністрації

протягом
року

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

6. Військовий облік військовозобов’язаних і 
призовників та бронювання 
військовозобов’язаних 
райдерж адміністрації

протягом
року

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

6: Забезпечення організації проведення 
перевірки достовірності відомостей щодо 
застосування заборон, передбачених 
частинами третьою і четвертою  
статті 1 Закону України «Про очищення 
влади»

протягом
року

відділ управління персоналом 
райдержадміністрації

Керівник апарату 
райдержадміністрації В.А. Черненко


