
План роботи Станично-Луганської райдержадміністрації з 02 листопада 2020 по 08 листопада 2020 року

Час
проведення

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності

здійснення заходу,
підстава

Місце проведення
заходу

Готує Проводить

02 листопада, понеділок  

08:00
Апаратна нарада голови РДА 

Ю. Золкіна з заступником голови РДА,
керівником апарату РДА 

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

В.о. керівника апарату РДА 
О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

9:30
Засідання комісії комісії під

головуванням заступника голови РДА 
І. Костан з питань захисту прав дитини

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації
Зал засідань РДА

Начальник служби у справах
дітей РДА О. Гавриш

Заступник голови РДА 
І. Костан

10:00

Нарада голови РДА 
Ю. Золкіна щодо виплати матеріальної

грошової допомоги постраждалим
внаслідок пожежі, яка виникла у період з

30.09.2020 по 10.10.2020

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

Завідувач сектору з питань
правової роботи,

запобігання та виявлення
корупції апарату РДА

А.Зикова,
начальник відділу

фінансово-
господарського забезпечення
–головний бухгалтер апарату

РДА І. Кіріліна,
начальник відділу житлово-
комунального господарства,
містобудування, архітектури,
інфраструктури, енергетики,

захисту довкілля та
економічного розвитку РДА

О. Фоменко,
заступник начальника

управління соціального
захисту населення РДА 

Ю. Резніченко

Голова РДА Ю. Золкін

10:00

Засідання оперативного штабу з протидії
поширенню на території району гострої

респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

О. Савічева
Члени оперативного штабу

В.о. начальника
оперативного штабу, в.о.
керівника апарату РДА 

О. Савічева
11:00 Нарада заступника голови РДА 

І. Костан про хід підготовки житлово-
комунального господарства, об’єктів

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет заступника
голови РДА 
І. Костан

Начальник відділу житлово-
комунального господарства,
містобудування, архітектури,

Заступник голови РДА 
І. Костан



соціального призначення до роботи в
осінньо-зимовий період 2020-2021 років
та сталого проходження опалювального

сезону 

інфраструктури, енергетики,
захисту довкілля та

економічного розвитку РДА
О. Фоменко,

начальник відділу культури
РДА О. Скотаренко,

начальник відділу освіти
РДА В. Коновалова,

генеральний директор КНП
«Станично-Луганське
РТМО» В. Бабічев,
головний лікар КНП
«ЦПМСД Станично-

Луганської районної ради»
С. Сємєнєнко

13:00

Засідання комісії під головуванням
заступника голови РДА І. Костан з

питань визначення напрямів та об’єктів
на проєктні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм

виховання, придбання житла для дітей-
сиріт та осіб, з їх числа

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет заступника
голови РДА 
І. Костан

Заступник начальника
управління соціального
захисту населення РДА 

Ю. Резніченко

Заступник голови РДА 
І. Костан

14:00
Нарада голови РДА 

Ю. Золкіна щодо відкриття дошкільного
підрозділу  Валуйській ЗОШ  2

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

Начальник відділу освіти
РДА В. Коновалова

Голова РДА Ю. Золкін

15:00
Нарада голови РДА Ю. Золкіна з

керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації з поточних питань

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та контролю,
в.о. керівника апарату РДА

О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

03 листопада, вівторок  
День інженерних військ. День ракетних військ і артилерії.

08:00
Апаратна нарада голови РДА 

Ю. Золкіна з заступником голови РДА,
керівником апарату РДА

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

В.о. керівника апарату РДА 
О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

9:00 Аnapaтна нapaдa roлови Jlyraнcькoi
oблacнoi дepжaвнoi aдмiніcrpaцii –

керівника обласної військово-цивільної

Телеграма ОДА від
30.10.2020

Зал засідань РДА Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

Голова ОДА С. Гайдай



адміністрації С. Гайдая в режимі
відеоконференцзв’язку з порядком

денним:
1. Про підсумки проведення сівби 
озимих культур під урожай 2021 року.
2. Про стан проведення ремонтних робіт
на автомобільних дорогах загального 
користування державного значення 
Луганської області у 2020 році.
3. Різне.

документообігу та контролю,
в.о. керівника апарату РДА 

О. Савічева,
 начальник відділу

інформаційної діяльності,
цифрового розвитку та

захисту персональних даних
РДА М. Шевченко

10:00

Нарада голови РДА 
Ю. Золкіна щодо конкурсного відбору

інвестиційних програм і проєктів
регіонального розвитку, які можуть
реалізовуватись за рахунок коштів
державного фонду регіонального

розвитку у 2021 році

Лист Департаменту
економічного

розвитку,
зовнішньоекономічної
діяльності та туризму
ОДА від 26.10.2020 №

09/01-27/01748

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

Начальник відділу житлово-
комунального господарства,
містобудування, архітектури,
інфраструктури, енергетики,

захисту довкілля та
економічного розвитку РДА

О. Фоменко

Голова РДА Ю. Золкін

11:00
Нарада заступника голови РДА І. Костан
щодо проведення закупівель на платформі

ProZorro

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет заступника
голови РДА 
І. Костан

Генеральний директор КНП
«Станично-Луганське
РТМО» В. Бабічев,

начальник відділу освіти
РДА В. Коновалова

Заступник голови РДА 
І. Костан

11:30
Нарада заступника голови РДА І. Костан
щодо організації навчання учнів під час

карантину

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет заступника
голови РДА 
І. Костан

Начальник відділу освіти
РДА В. Коновалова

Заступник голови РДА 
І. Костан

13:00

Засідання оперативного штабу з протидії
поширенню на території району гострої

респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

Члени оперативного штабу
 В.о. начальника

оперативного штабу, в.о.
керівника апарату РДА 

О. Савічева

14:00
Нарада заступника голови РДА І. Костан

щодо стану епідситуації в районі,
тестуванню осіб з підозрою на COVID-19,

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет заступника
голови РДА 
І. Костан

Генеральний директор КНП
«Станично-Луганське

РТМО» В. Бабічев
Заступник голови РДА 

І. Костан

15:00

Робоча поїздка голови РДА Ю. Золкіна
по району з метою зустрічі з громадою
щодо обговорення проблемних питань,
недопущення загострення суспільно-

політичної ситуації з обов'язковим
дотриманням протиепідемічних вимог в

умовах карантину

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Передільська сільська
рада, 

с. Передільське

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та контролю,
в.о. керівника апарату РДА 

 О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін



04 листопада, середа   
День залізничника.

08:00
Апаратна нарада голови РДА 

Ю. Золкіна з заступником голови РДА,
керівником апарату РДА 

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

В.о. керівника апарату РДА 
О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

10:00

Робоча поїздка заступника голови РДА 
І. Костан до Петропавлівської лікарні з
питання лікування хворих на COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

середньої важкості

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Петропавлівська
лікарня 

смт Петропавлівка

Генеральний директор КНП
«Станично-Луганське

РТМО» В. Бабічев
Заступник голови РДА 

І. Костан

13:00

Засідання оперативного штабу з протидії
поширенню на території району гострої

респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

Члени оперативного штабу
В.о. начальника

оперативного штабу, в.о.
керівника апарату РДА 

О. Савічева 

14:00

Нарада голови РДА Ю. Золкіна щодо
виконання заходів, спрямованих на

запобігання поширенню на території
району гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом COVID-19

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

В.о. керівника апарату РДА 
О. Савічева, 

головний спеціаліст з питань
оборонної роботи,

цивільного захисту та
взаємодії з

правоохоронними органами
РДА Р. Левенець

Голова РДА Ю. Золкін

15:00
Нарада в.о. керівника апарату РДА 

О. Савічевої щодо передачі справ до
архівного відділу

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та контролю,
в.о. керівника апарату РДА

О. Савічева,  
начальник архівного відділу

РДА О. Циганенко

 В.о. керівника апарату РДА 
О. Савічева

05 листопада, четвер

08:00
Апаратна нарада голови РДА 

Ю. Золкіна з заступником голови РДА,
керівником апарату РДА

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

В.о. керівника апарату РДА 
О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

9:00 Робоча нарада голови РДА 
Ю. Золкіна щодо проведення

капітальних ремонтів хірургічного
відділення Станично-Луганського РТМО

та другого поверху терапевтичного
відділення Петропавлівської лікарні

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

Генеральний директор КНП
«Станично-Луганське

РТМО» В. Бабічев

Голова РДА Ю. Золкін



10:00

Засідання комісії під головуванням
заступника голови РДА І. Костан з
питань погашення заборгованості із

заробітної плати та інших соціальних
виплат

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації
Зал засідань РДА

В.о. начальника управління
соціального захисту

населення РДА 
В. Симонян

Заступник голови РДА 
І. Костан

10:00

Засідання оперативного штабу з протидії
поширенню на території району гострої

респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

Члени оперативного штабу
В.о. начальника

оперативного штабу, в.о.
керівника апарату РДА 

О. Савічева

11:00

Робоча нарада заступника голови РДА 
І. Костан з питань розроблення

(оновлення) містобудівної документації
(детальні плани, плани-зонування)

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

Начальник відділу житлово-
комунального господарства,
містобудування, архітектури,
інфраструктури, енергетики,

захисту довкілля та
економічного розвитку РДА

О. Фоменко,
сільські, селищні голови,

голови ОТГ, ВЦА

Заступник голови РДА 
І. Костан

14:00

Засідання комісії під головуванням
заступника голови РДА І. Костан з
питань призначення (відновлення)

соціальних виплат внутрішньо
переміщеним особам

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

В.о. начальника управління
соціального захисту

населення РДА 
В. Симонян

Заступник голови РДА 
І. Костан

06 листопада, п’ятниця 

08:00
Апаратна нарада голови РДА 

Ю. Золкіна з заступником голови РДА,
керівником апарату РДА

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

В.о. керівника апарату РДА 
О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

09:00
Нарада голови РДА Ю. Золкіна з

керівниками структурних підрозділів
райдержадміністрації з поточних питань

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та контролю,
в.о. керівника апарату РДА 

О. Савічева 

Голова РДА Ю. Золкін

13:00

Засідання оперативного штабу з протидії
поширенню на території району гострої

респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

Члени оперативного штабу
В.о. начальника

оперативного штабу, в.о.
керівника апарату РДА 

О. Савічева
14:00 Робоча поїздка голови РДА Ю. Золкіна

по району з метою зустрічі з громадою
щодо обговорення проблемних питань,

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Розквітненська
сільська рада, 

с. Розквіт

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

Голова РДА Ю. Золкін



недопущення загострення суспільно-
політичної ситуації з обов'язковим

дотриманням протиепідемічних вимог в
умовах карантину

документообігу та контролю,
в.о. керівника апарату РДА 

О. Савічева

14:00

Нарада заступника голови РДА І. Костан
щодо реалізації Проєкту «Надзвичайна

кредитна програма для відновлення
України» 

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет заступника
голови РДА 
І. Костан

Головний спеціаліст відділу
житлово-комунального

господарства,
містобудування, архітектури,
інфраструктури, енергетики,

захисту довкілля та
економічного розвитку РДА

К. Петренко

Заступник голови РДА 
І. Костан

15:00

Нарада в.о. керівника апарату РДА 
О. Савічевої з питань роботи

електронного документообігу в
райдержадміністрації

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та контролю,
в.о. керівника апарату РДА 

О. Савічева

В.о. керівника апарату РДА 
О. Савічева

07 листопада, субота
08 листопада, неділя

  
                   Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                   Юрій ГРИЦЕНКО


