
Дата

1 вересня, неділя

2 вересня, понеділок

З вересня, вівторок

роботи Новоайдарської 
на вері

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації 
««і1 $ » серпня 2019 року № У // /

П Л А Н
районної державної адміністрації 
есень 2019 року

Зміст заходів

-Проведення в сільських закладах культури дитячого ранку 
«Ідемо до школи».
-Міні- виставка в районному краєзнавчому музеї 
старовинних шкільних речей -  «Як навчались наші дідусі і 
бабусі».______________ і ■ І  1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

наради в.о.
керівником

голови 
шар ату

-Проведення апаратної 
райдержадміністрації 
райдержадм і н істрації.
-Проведення апаратної наради в.о. голови з керівниками 
структурних підрозділів: )/СЗН, вііділ освіти, відділ 
культури. РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, служба у 
справах дітей.
-Участь в.о. голови райдержадміністрації у святкових 
заходах до Дня Знань.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин. І . _____________ ______________

наради в.о.
керівником

голови
апарату

-Проведення апаратної 
райдержадміністрації 
райдержадміністрації.
-Проведення апаратної наради керівником апарату з 
відділами апарату райдержадміністрації.
-Проведення заходів до трагічних подій в с.Победа.

-Засідання комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам._______

Відповідальні

А. Антипова

А. Антипова 
Г. Божкова

Т. Новикова 

Т. Новикова

Т. Новикова 

О. Селіна

Т. Новикова

О. Дєдов

А. Антипова 
О. 'Гіханов 
О. Селіна

4 вересня,середа

? вересня, четвер

наради ; в.о. 
керівником

голови
апарату

-Проведення апаратної 
райдержадміністрації 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян в.о. Голови райдержадміністрації. 
-Проведення рейду обстеження родин, в яких мешкають 
діти під опікую-піклуванням, прийомні діти, або родин 
потенційних опікунів, піклувальників та прийомних 
батьків.
-Проведення районного семінару працівників закладів 
культури «Розвиток роботи клубів за інтересами та 
любительських об’єднань».
-Проведення апаратної 
райдержадміністрації з 
райдержадміністрації. 
-Прийом громадян в.о. голові 
-Проведення в районній 
«Екранізована книга» до If

наради в.о.
керівником

голови
апарату

райдержадміністрації. 
бібліотеці виставки-казки 
років від дня народження

Т. Новикова

Т. Новикова 
Т. Кригіна

А. Антипова

Т. Новикова

Т. Новикова 
А. Антипова 
1. Косова

Фелікса Зальтена- австрійського прозаїка, критика. В 
рамках проекту «Все про Європу: читай, слухай.



6 вересня, п’ятниця
дізнавайся».
-Проведення апаратної наради в.о. голови
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Прийом громадян керівником апарату
райдержадміністрації.
-Проведення рейду «Сім'я і діти» з метою обстеження 
родин, в яких мешкають діти, що перебувають в складних 
життєвих обставинах, та батьки яких неспроможні 
виконувати виховні функції й смт. Новоайдар.
-Проведення в районній бібліотеці історичного календаря 
«Втрачений світ» до 75 Ірокі в! початку депортації українцв.

Т. Новикова

О. Дедов і 

Т. Кригіна

А. Антипова 
І. Косова

7 вересня,субота
8 вересня, неділя

9 вересня, понеділок

10 вересня, вівторок

11 вересня,середа

-Проведення спортивних змагань присвячених до Дня 
фізичної культури та спорту І __________________

Крюкова

наради в.о.
керівником

голови
апарату

-Проведення апаратної 
райдержадміністрації 
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.
-Проведення в районній бібліотеці виставки -  рандеву 
«Мандрівка в світ І.Котляревського» до 2050років від дня 
народження письменника.
-Проведення в районній та сільських бібліотах APT -бук 
«Неосяжний світ Олександра Довженка» до 125 років від 
дня народження письменникд та кінорежисера.____________

Т. Новикова

Т. Новикова

О. Селіна

А. Антипова 
І. Косова

А. Антипова

наради 1 в.о. 
керівником

голови
апарату

-Проведення апаратної 
райдержадміністрації | з | 
райдержадміністрації.
-Проведення апаратної наради керівником апарату з 
відділами апарату райдержадміністрації.
-Засідання комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.______

Т. Новикова

О. Дєдов 

О. Селіна

наради в.о.
керівником

голови
апарату

-Проведення апаратної 
райдержадміністраці 
райдержадміністраці 
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Проведення апаратної наради з керівним складом району: 
І.Про хід збирання пізніх зернових та технічних культур та 
підготовку до сівби озимих культур під врожай 2020року. 
2.3віт про оздоровлення дітей Новоайдарського району в 
2019 році.
З.Про реалізацію державної політики з галузі соціального 
забезпечення та захист^ інваг ідів.

Т. І Іовикова

Т. Новикова 
М. Вишнякова

-Проведення в
«Подорожуємо
Новоайдарщини» до Дня селі іща.

районйій бібліотеці ретро -  виставки 
по сторінкам періодичних видань

А. Антипова 
1. Косова

12 вересня, четвер наради в.о.
керівником

голови
апарату

-Проведення апаратної 
райдержадміністраці 
райдержадміністраці 
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації.
- Проведення в Смолянинівському музеї виставки майстра 
ДПМ Л. Гузьової.
-Проведення в районній _бібліотеці масового заходу

Т. Новикова

Т. Новикова 
А. Антипова

А. АнтипОва



«Відкриваючи творчість генія» до 125 років від дня 
народження Олександра Довженка, засідання клубів 
«Книгочей», «Кому дома не сидится».

І. Косова

13 вересня, п’ятниця -Проведення апаратної j наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
рай держад м і н і страції.
-Прийом громадян керівником апарату 
райдержад м і н істрації.
-Проведення Дня фізкультурника у закладах освіти району. 
-Проведення в районній бібліотеці виставки-пригоди 
«Останній з Могікан» до 203 -  річчя від дня народження 
Джеймса Фенімора Купера.
-Проведення в районній літературного етюду «Те, що в 
серці не гасне» до Дня народження М.Н.Чернявського.

Т. Новикова

О. Де. до в

0 . Селіхов 
А. Антипова
1. Косова

А. Антипова 
І. Косова

14 вересня,субота -Проведення літніх сільських спортивних гір. Т. Курта
15 вересі я, неділя -Проведення святкових 

Новоохтирка
заход ів до Дня працівників лісу в с. А.Антипова 

О. Чумак
16 вересня, понеділок -Проведення апаратної 

райдержадміністрації з 
райдержадміністрації. 
-Проведення апаратної нара 
структурних підрозділів: 3 
культури, РЦСССДМ, секто 
справах дітей.
-Проведення тижня охорон 
закладах осві ти району. 
-Засідання комісії по призі 
окремим сім'ям, виходячи 
конкретних обставин. 
-Проведення в районній біб 
«Чарівник українського сл 
народження М. М. Коцюбинс

наради в.о. голови 
керівником апарату

їй в.о. голови з керівниками 
ГСЗН, відділ освіти, відділ 
3 молоді та спорту, служба у

і безпеки життєдіяльності у

аченню соціальної допомоги 
з їх матеріального стану і

ліотеці відкритого перегляду 
ова» до 155-річчя від дня 
ького

Т. Новикова 

Т. Новикова

0 . Селіхов

0 . Селііна

А. Антипова
1. Косова

17 вересня, вівторок -Проведення апаратної 
райдержадміністрації з 
райдержадміністрації. 
-Проведення апаратної нара 
відділами апарату райдержад 
-Проведення тижня охорон 
закладах освіти району. 
-Засідання комісії з питан 
соціальних виплат внутрішиь

наради в.о. голови 
керівником апарату

ТИ керівником апарату з 
міністрації.
і безпеки життєдіяльності у

ь призначення (відновлення) 
о переміщеним особам.

Т. Новикова

0 . Дедов 

0 . Селіхов 

О. Сел і на

18 вересня,середа -Проведення апаратної наради в.о. голови 
райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержадм і н істрації.
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Проведення наради директорів шкіл «Про стан 
забезпеченості ЗЗСО підручниками, посібниками, 
програмами. Підсумки літного оздоровлення».
-Проведення тижня охорони безпеки життєдіяльності у 
закладах освіти району.

Т. Новикова

Т. Новикова 
О. Селіхов

0 . Селіхов

19 вересня, четвер -Проведення апаратної 
райдержадміністрації з 
райдержадміністрації. 
-Прийом громадян в.о. долові 
-Проведення тижня охорон 
закладах освіти району. 
-Проведення рейду «Сім’я 
родин, в яких мешкають діті 
життєвих обставинах, та

йаради в.о. голови 
керівником апарату

і райдержадміністрації. 
и безпеки життєдіяльності у

і діти» з метою обстеження 
і, що перебувають в складних 

батьки яких неспроможні

Т. Новикова

Т. Новикова 
0 . Селіхов

Т. Кригіна



наради
виконувати виховні функції в м.Щастя.

20 вересня, п’ятниця
керівником

-Проведення апаратної 
райдержадміністрації 
райдержад м і н істрації.
-Прийом громадян 
райдержадміністрації.
-Проведення засідання експертної комісії

в.о. голови
апарату

керівником апарату

-Проведення тижня охорони безпеки життєдіяльності у 
закладах освіти району.
-Проведення в районній бібліотеці тематичної полички 
«Партизанська іскра в полум’ї боротьби» до Дня 
партизанської слави.
-Проведення в районній бібліотеці інформаційної виставки 
«Єднаймося заради миру» до Міжнародного дня миру._____

21 вересня,субота -Проведення легкоатлетичної естафети присвяченої до Дня 
міста Щастя.
-Проведення концерту до Дня села Штормове.

Т. Новикова

О. Дєдов

О.Дєдов 
О. Піддубна
0 . Селіхов

А. Антипова
1. Косова

А. Антипова 
І. Косова
Т. Курта

А. Антипрва 
Т. Романів

22 вересня, неділя
23 вересня, понеділок наради в.о.

керівником
голови

апарату
-Проведення апаратної 
райдержадміністрації і з 
райдержад м і н істрації.
-Проведення апаратної наради в.о. голови з керівниками 
структурних підрозділів: УСЗН, відділ освіти, відділ 
культури, РЦСССДМ, сектор молоді та спорту, служба у 
справах дітей.
-Проведення рейду «Сім’я і діти» з метою обстеження 
родин, в яких мешкають діти, що перебувають в складних 
життєвих обставинах, та батьки яких неспроможні 
виконувати виховні функції в с. Муратове.
-Засідання комісії по призначенню соціальної допомоги 
окремим сім’ям, виходячи з їх матеріального стану і 
конкретних обставин. ;_______ __________________

Т. Новикова

Т. Новикова

Т. Кригіна

О. Сел і на

24 вересня, вівторок -Проведення апаратної наради в.о. голови
райдержадміністрації з і керівником апарату 
райдержадміністрації.
-Проведення апаратної наради керівником апарату з 
відділами апарату райдержадміністрації.
-Проведення рейду обстеження родин, в яких мешкають 
діти під опікую-піклуванням, прийомні діти, або родин 
потенційних опікунів, піклувальників та прийомних 
батьків.
-Засідання комісії з питань призначення (відновлення) 
соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. 
-Проведення в районній бібліотеці виставки презентації в 
рамках проекту «Все про Європу: читай, слухай,
дізнавайся...» до Дня європейських мов «Бігіто мов-багато 
можливостей»

Т. Новикова

О. Дєдов 

Т. Кригіна

0 . Селіна

А. Антипова
1. Косова

25 вересня,середа наради в.о.
керівником

голови
апарату

26 вересня, четвер

-Проведення апаратної 
рай держадм і н істраці 
райдержадміністраці 
-Прийом громадян в.о. голови райдержадміністрації. 
-Засідання районної комісії з [питань захисту прав дитини. 
-Проведення в районній бібліотеці виставки -  презентації 
«Бібліотеки Новоайдарщини -іовіляри 2019 року». 
-Проведення в районній бібліотеці виставки -  подорожі 
«Подорожуємо з Україною» до Всесвітнього дня туризму.
-Проведення апаратної

Т. Новикова.

Т. Новикова 
Т. Кригіна 
А. Антипова 
1. Косова 
А. Антипова 
1. Косова

наради в.о. голови Т. Новикова



райдержадміністрації з керівником апарату 
райдержад мі н істрації.
-Прийом громадян в.о. голови ірайдсржадміністрації. 
-Проведення в районній та енських бібліотеках історично 
-  правового екскурсу «Від античності до сучасності».

Т. І Іовикова 
А. Антипова

27 вересня, п’ятниця -Проведення апаратної 
райдержадміністрації з 
райдержадм і н істрації. 
-Прийом громадян 
райдержадміністрації. 
-Засідання колегії райдержаді
1. Щодо виконання основни 
соціального розвитку району
2. Про стан підготовки об’є 
господарства та соціальної с 
до опалювального сезону 201 
-Проведення в районній та сі, 
вшанування «Бабий Яр -  п 
пам’яті трагедії Бабиного Яр\ 
- Проведення в районній та с 
«її величність книга» до Всеу

Наради в.о. голови 
керівником апарату

керівником апарату

иіністрації:
к показників економічного і 
за 1 півріччя 2019 року, 
ктів житлово -  комунального 
|)сри Новоайдарського району 
9 -20120  рр.
іьських бібліотеках виставки 
одих вічного болю» до Дня

льських бібліотеках бібліогіду 
країнського дня бібліотек.

Т. Новикова

О. Дєдов 

М. Вишнякова

А. Антипрва 

А. Антипова

28 вересня, субота
29 вересня, неділя
3( вересі я, понеділок -Проведення апарат 

райдержадм і н істрації 
райдержадміністрації. 
-Проведення апаратної 
структурних підрозді 
культури, РЦСССДМ, 
справах дітей. 
-Проведення заходів до 
-Засідання комісії по 
окремим сім’ям, вихо 
конкретних обставин.

ної наради в.о. голови 
з керійником апарату

наради в.о. голови з керівниками 
ів: УСЗН, відділ освіти, відділ 
сектор молоді та спорту, служба v

Дня усиновлення.
призначенню соціальної допомоги 
дячи з їх матеріального стану і

Т. Новикова 

Т. Новикова

Т. Кригіна 
0 . Селіна

Керівник апарату


