
План роботи Станично-Луганської райдержадміністрації з 09 листопада 2020 по 15 листопада 2020 року
(станом на 04 листопада 2020 року)

Час
проведення

Зміст заходу

Обґрунтування
необхідності

здійснення заходу,
підстава

Місце проведення
заходу

Готує Проводить

09 листопада, понеділок  
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

День української писемності та мови.
День книги рекордів Гіннеса. Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемізму.

08:00
Апаратна нарада голови РДА 

Ю. Золкіна з заступником голови РДА,
в.о. керівника апарату РДА 

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

09:00
Всеукраїнський ХХ ювілейний

радіодиктант національної єдності

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

10:00

Нарада голови РДА Ю. Золкіна щодо
виплати матеріальної 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,
в.о. начальника відділу

фінансово-
господарського забезпечення –

головний бухгалтер апарату
РДА О. Зайченко,

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

захисту довкілля та
економічного розвитку РДА 

О. Фоменко,
заступник, в.о. начальника

управління соціального захисту
населення РДА В. Симонян

Голова РДА Ю. Золкін

11:00 Нарада заступника голови РДА 
І. Костан з питань трансформації відділу

Згідно з планом
роботи

Кабінет заступника
голови РДА І. Костан Начальник відділу надання

Заступник голови РДА 
І. Костан



надання адміністративних послуг РДА
(ЦНАП) в центр надання

адміністративних послуг Станично-
Луганської селищної ради

райдержадміністрації
адміністративних послуг

(ЦНАП) РДА І. Степаненко
 

11:00

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

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та
контролю, в. о. керівника
апарату РДА О. Савічева

14:00
Нарада заступника голови РДА 

І. Костан щодо підсумків роботи відділу
культури, молоді та спорту РДА 

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації

Кабінет заступника
голови РДА І. Костан

Начальник відділу культури,
молоді та спорту РДА 

О. Скотаренко

Заступник голови РДА 
І. Костан

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 апарату РДА 
О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

10 листопада, вівторок  

08:00
Апаратна нарада голови РДА 

Ю. Золкіна з заступником голови РДА, 
в. о. керівника апарату РДА

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

10:00

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

Начальник відділу управління
персоналом, організаційної
роботи, документообігу та
контролю, 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

10:00 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



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

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та
контролю, 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

11 листопада, середа   

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

Начальник відділу управління
персоналом, організаційної
роботи, документообігу та
контролю, в. о. керівника
апарату РДА О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

Час
уточнюєть

ся

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 

Сотенська сільська
рада с. Сотенне

Начальник відділу управління
персоналом, організаційної
роботи, документообігу та

контролю апарату РДА 
О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

10:00

Засідання комітету доступності під
головуванням заступника голови РДА 

І. Костан щодо створення
безперешкодного доступу до об'єктів для

осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних

груп населення

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 

С. Чурсіна

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

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та
контролю, 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,

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет голови РДА
Ю. Золкіна

Начальник відділу управління
персоналом, організаційної
роботи, документообігу та
контролю, в. о. керівника

Голова РДА Ю. Золкін



спричиненої коронавірусом COVID-19

апарату РДА О. Савічева,
головний спеціаліст з питань
оборонної роботи,цивільного

захисту та взаємодії з
правоохоронними органами

РДА Р. Левенець

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 архівного відділу
РДА О. Циганенко

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та
контролю, в. о. керівника
апарату РДА О. Савічева

12 листопада, четвер
День фахівця з безпеки.

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

Начальник відділу управління
персоналом, організаційної
роботи, документообігу та
контролю, в. о. керівника
апарату РДА О. Савічева

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

Члени оперативного штабу

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та
контролю, в. о. керівника
апарату РДА О. Савічева

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

Заступник, в.о. начальника
управління соціального захисту

населення РДА 
В. Симонян

Заступник голови РДА 
І. Костан

14:30

Засідання комісії під головуванням
заступника голови РДА І. Костан з

вирішення питань надання житлових
субсидій у виняткових випадках

мешканцям району

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 
Зал засідань РДА

Заступник, в.о. начальника
управління соціального захисту

населення РДА 
В. Симонян

Заступник голови РДА 
І. Костан

13 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

Начальник відділу управління
персоналом, організаційної
роботи, документообігу та
контролю, в. о. керівника

Голова РДА Ю. Золкін



апарату РДА О. Савічева

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

10:00

Нарада заступника голови РДА 
І. Костан щодо відзначення Дня Гідності

та свободи Дня Десантно-штурмових
військ ЗСУ

Згідно з планом
роботи

райдержадміністрації 

Кабінет заступника
голови РДА І. Костан

Начальник відділу культури,
молоді та спорту РДА 

О. Скотаренко, в.о. директора
РБК А. Воржев, начальник

відділу управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та контролю
апарату РДА О. Савічева

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

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та
контролю, в. о. керівника
апарату РДА О. Савічева

Час
уточнюєть

ся

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 

Великочернігівська
ОТГ, 

с. Велика Чернігівка

Начальник відділу управління
персоналом, організаційної
роботи, документообігу та

контролю апарату РДА 
О. Савічева

Голова РДА Ю. Золкін

14:00

Нарада заступника голови РДА І. Костан
щодо реалізації Проекту «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 Керівники структурних
підрозділів та апарату РДА

Начальник відділу
управління персоналом,
організаційної роботи,

документообігу та
контролю, в. о. керівника
апарату РДА О. Савічева



14 листопада, субота
Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.

15 листопада, неділя
День працівників сільського господарства.

                   Начальник відділу управління персоналом, організаційної роботи,
                   документообігу та контролю, в.о. керівника апарату райдержадміністрації                                                                                  Ольга САВІЧЕВА


