




6.  Про підсумки роботи архівного відділу 

Кремінської райдержадміністрації за 2019 рік 

Закон України «Про 

Національний архівний фонд та 

архівні установи»  

березень Архівний відділ 

райдержадміністрації 

7.  Про роботу Кремінського територіального 

центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Кремінської 

райдержадміністрації  

Положення про колегію 

Кремінської райдержадміністрації 

№ 1264 від 03 жовтня 2019 року 

березень Заступник голови 

райдержадміністрації 

Кремінський територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Кремінської райдержадміністрації 

8.  Про діяльність Кремінського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  

Положення про колегію 

Кремінської райдержадміністрації 

№ 1264 від 03 жовтня 2019 року 

березень Заступник голови  

райдержадміністрації 

Кремінський районний центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 

9.  Про підсумки роботи житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціального 

призначення в осінньо-зимовий період 2019-

2020 років та розгляд завдань з підготовки до 

осінньо-зимового періоду опалювального 

сезону 2020-2021 років 

Необхідність забезпечення  сталої 

роботи під час проведення 

осінньо-зимового опалювального 

сезону 

квітень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

 

10.  Про реалізацію стратегічних завдань розвитку 

системи освіти  

Закон України «Про освіту», 

Концепція «Нова українська 

школа» 

травень Відділ освіти райдержадміністрації 

11.  Про виконання бюджету Кремінського району за 

I квартал 2020 року 

Бюджетний кодекс України травень Фінансове управління 

райдержадміністрації 

12.  Про роботу Кремінського територіального 

центру соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) Кремінської 

райдержадміністрації  

Положення про колегію 

Кремінської райдержадміністрації 

№ 1264 від 03 жовтня 2019 року 

липень Заступник голови 

райдержадміністрації 

Кремінський територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

Кремінської райдержадміністрації 



13.  Про діяльність Кремінського районного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  

Положення про колегію 

Кремінської райдержадміністрації 

№ 1264 від 03 жовтня 2019 року 

липень Заступник голови  

райдержадміністрації 

Кремінський районний центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 

14.  Про виконання бюджету Кремінського району за 

I півріччя 2020 року  

Бюджетний кодекс України серпень Фінансове управління 

райдержадміністрації 

15.  Прогноз районного бюджету на 2021-2023 роки Бюджетний кодекс України серпень Фінансове управління 

райдержадміністрації 

16.  Про виконання у 2020 році районної цільової 

«Програми з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Кремінського району 

на 2018-2021 роки»  

Района цільова Программа з  

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Кремінського району на 

2018-2021 роки», затверджена 

рішенням  районної ради № 30\18 

від 15.03.2018 р. 

серпень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

17.  Про підсумки  підготовки до роботи житлово-

комунального господарства та об’єктів 

соціального призначення в опалювальному 

сезоні 2020-2021 років 

Необхідність забезпечення  сталої 

роботи під час проведення 

осінньо-зимового опалювального 

сезону  

жовтень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

18.  Про реалізацію Концепції «Нова українська 

школа» в Кремінському районі  

Розпорядження КМУ в 

ід 13 грудня 2017 р. № 903-р «Про 

затвердження плану заходів на 

2017—2029 роки із 

запровадження Концепції 

реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» 

листопад Відділ освіти райдержадміністрації 

19.  Про виконання бюджету Кремінського району за 

9 місяців 2020 року 

Бюджетний кодекс України листопад Фінансове управління 

райдержадміністрації 



20.  Про проект Кремінського районного бюджету на 

2021 рік 

Бюджетний кодекс України листопад Фінансове управління 

райдержадміністрації 

21.  Про реалізацію державної політики у сфері 

державної служби 

Закон України «Про державну 

службу» 

листопад Керівник апарату   

райдержадміністрації 

Управління соціального захисту 

населення  райдержадміністрації 

Фінансове управління  

райдержадміністрації 

22.  Про хід виконання районної Програми 

«Мистецька освіта Кремінщини» на 2018-2020 

роки у 2020 році 

Рішення Кремінської районної 

ради від 15.03.2018 р. № 30/17 

грудень Відділ культури  

райдержадміністрації 

 

23.  Про хід виконання Районної цільової програми 

розвитку бібліотек Кремінського району на 

2019 – 2021 роки у 2020 році 

Рішення Кремінської районної 

ради від 19.12.2018 р. № 40/7 

грудень Відділ культури  

райдержадміністрації 

 

24.  Про хід виконання Районної  програми розвитку 

української мови, культури та національної 

свідомості громадян України в Кремінському 

районі на 2018-2020 роки у 2020 році 

Рішення Кремінської районної 

ради від 19.07.2018 р. № 34/1 

грудень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

25.  Про реалізацію державної політики у сфері 

фізичної культури та спорту  

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2017-2020 

роки» 

грудень 

 

Сектор молоді та спорту 

райдержадміністрації 

26.  Про реалізацію державної політики в сфері 

містобудування та архітектури  

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

грудень Відділ містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

ІІ. Питання, що виносяться на сесії районної ради 

1.  Про внесення змін до районної «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту на 2017-

2020 роки» 

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2017-2020 

роки»  

І квартал 

 

Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

2.  Про затвердження відкоригованого розміру 

діючих тарифів на теплопостачання до рівня 

економічно обґрунтованих витрат виробництва 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

І квартал 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 



ситуацій  райдержадміністрації 

3.  Про підсумки виконання програми соціально-

економічного розвитку Кремінського району за 

2019 рік 

Рішення Кремінської районної 

ради від 21.12.2017 р. № 27/2 

І квартал 

 

Перший заступник голови РДА 

Управління економічного розвитку і 

торгівлі  райдержадміністрації 

4.  Про виконання  у 2020 році районної «Програми 

розвитку фізичної культури та спорту на 2017-

2020 роки» 

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2017-2020 

роки»; рішення № 15\13 від 

22.12.2017 р. 

І квартал 

 

Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

5.  Про виконання у 2020 році районної  цільової 

Программи з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Кремінського району 

на 2018-2021 роки»  

Района цільова Программа з  

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Кремінського району на 2018-

2021 роки», рішення районної 

ради № 30\18 від 15.03.2018 р. 

І квартал 

 

Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

6.  Про хід виконання Стратегії Кремінського 

району на 2018-2020 рр. за 2019 рік 

Виконання вимог Закону України 

«Про місцеві державні 

адміністрації» 

Рішення Кремінської районної 

ради від 21.08.2017 р. № 22/20 

І квартал Перший заступник голови РДА 

Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

7.  Про виконання Кремінського районного 

бюджету за 2019 рік 

Бюджетний кодекс України І квартал Фінансове управління 

райдержадміністрації  

8.  Про хід виконання Районної програми 

підтримки сім’ї «Кремінська родина» 

Рішення Кремінської районної 

ради від 18.12.2019 р. № 15/11 

І квартал Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

9.  Про хід виконання Комплексної  районної 

програми медичного і соціального забезпечення  

учасників АТО/ООС та членів їх сімей, 

ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 

2019-2021 роки 

Рішення Кремінської районної 

ради від 19.12.2018 р. № 15/10 

І квартал Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

10.  Про хід виконання Програми зайнятості 

населення Кремінського району на 2018-2020 

роки 

Рішення Кремінської районної 

ради від 15.03.2018 р. № 30/15 

І квартал Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  



11.  Про хід виконання Комплексної районної 

програми соціального захисту і реабілітації осіб 

з обмеженими фізичними можливостями на 

2016 – 2020 роки 

Рішення Кремінської районної 

ради від 23.06.2016 р. № 9/13 

І квартал Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

12.  Про хід виконання Комплексної районної 

програми соціального захисту громадян,які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, на 2019 – 2021 роки  

Рішення Кремінської районної 

ради від 14.03.2019 р. № 44/20 

І квартал Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

13.  Про хід виконання районної програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2021 

роки «Кремінське літо»  

Рішення Кремінської районної 

ради від 15.03.2018 р. № 30/10 

І квартал Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

14.  Про підсумки діяльності системи освіти району 

за 2019 рік, завдання на 2020 рік 

Районна цільова соціальна 

програма «Освіта Кремінщини на 

2017-2020 роки» 

І квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

15.  Про хід виконання районної Програми 

«Мистецька освіта Кремінщини» на 2018-2020 

роки 

Рішення Кремінської районної 

ради від 15.03.2018 р. № 30/17 

І квартал Відділ культури 

райдержадміністрації; 

КУ «Кремінська РДМШ» 

КУ «Кремінська РДХШ» 

16.  Про хід виконання Районної цільової програми 

розвитку бібліотек Кремінського району на 

2019 – 2021 роки  

Рішення Кремінської районної 

ради від 19.12.2018 р. № 40/7 

І квартал Відділ культури 

райдержадміністрації; 

КУ «Кремінска РЦБС» 

17.  Про хід виконання Районної  програми розвитку 

української мови, культури та національної 

свідомості громадян України в Кремінському 

районі на 2018-2020 роки 

Рішення Кремінської районної 

ради від 19.07.2018 р. № 34/1 

 

І, ІІІ квартал 

Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

18.  Про хід виконання Програми децентралізації 

системи теплопостачання міста Кремінна та 

селища Красноріченське на 2018-2020 роки 

 

Рішення Кремінської районної 

ради від 24.05.2018 р. № 32/17 

І квартал, 

ІV квартал 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації   

19.  Про хід виконання районної цільової соціальної 

програми розвитку цивільного захисту 

Рішення Кремінської районної 

ради від 26.10.2017 р. № 25/8 

І квартал, 

ІV квартал 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 



Кремінського району на 2018-2021 роки  інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій  райдержадміністрації 

20.  Про хід виконання Програми підтримки 

індивідуального житлового будівництва на селі 

та покращення умов життєдіяльності сільського 

населення «Власний дім» на 2018-2022 роки по 

Кремінському району  

Рішення Кремінської районної 

ради від 13.09.2018 р. № 36/7 

І квартал, 

ІV квартал 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

 

21.  Про хід виконання районної цільової програми 

розвитку екологічної мережі Кремінського 

району на 2014-2020 роки 

Рішення Кремінської районної 

ради від 20.02.2014 р. № 40/20 

І квартал, 

ІV квартал 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

22.  Про виконання Кремінського районного 

бюджету за I квартал 2020 року 

Бюджетний кодекс України ІІ квартал Фінансове управління 

райдержадміністрації  

23.  Про виконання Кремінського районного 

бюджету за I півріччя 2020 року 

Бюджетний кодекс України ІІІ квартал Фінансове управління 

райдержадміністрації  

24.  Про затвердження районного бюджету на 2021 

рік 

Бюджетний Кодекс України, 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

ІІІ квартал Фінансове управління 

райдержадміністрації  

25.  Про виконання Кремінського районного 

бюджету за 9 місяців 2020 року 

Бюджетний кодекс України ІV квартал 

 

Фінансове управління 

райдержадміністрації  

26.  Про виконання  програми «Освіта Кремінщини 

на 2017-2020 роки» 

Районна цільова соціальна 

програма «Освіта Кремінщини на 

2017-2020 роки» 

ІV квартал 

 

Відділ освіти райдержадміністрації 

27.  Про внесення змін до районного бюджету у 

2020 році 

Закон України «Про Державний 

бюджет на 2020 рік», Бюджетний 

Кодекс України  

протягом року Фінансове управління 

райдержадміністрації 

ІІІ. Загальні питання 

1.  Прийняття та проведення перевірок формування 

бюджетів органів місцевого самоврядування на 

2020 рік 

Бюджетний кодекс України січень Фінансове управління 

райдержадміністрації  



2.  Подання зведеного бюджету Кремінського 

району на 2020 рік до Департаменту фінансів 

Луганської ОДА на експертизу 

Бюджетний кодекс України січень Фінансове управління 

райдержадміністрації 

3.  Прийняття та проведення перевірок складання 

кошторисів та планів асигнувань районних 

бюджетних установ на 2020 рік 

Бюджетний кодекс України січень Фінансове управління 

райдержадміністрації 

4.  Підготовка матеріалів «Про виконання 

районного бюджету за 2019 рік» на сесію 

Кремінської районної ради, а також інші 

питання, щодо внесення змін в річний та 

помісячний розпис на 2020 рік  

Бюджетний кодекс України лютий-березень, 

та у разі 

необхідності 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

5.  Прийняття бюджетних запитів на 2021 рік від 

бюджетних установ та місцевих рад 

Бюджетний кодекс України липень-серпень Фінансове управління 

райдержадміністрації 

6.  Проведення розрахунку проекту доходної та 

видаткової частини районного бюджету  

на 2021 рік 

Бюджетний кодекс України листопад Фінансове управління 

райдержадміністрації 

7.  Прийняття звітів та аналіз виконання доходної 

частини бюджету та видаткової частини 

спеціального та загального фонду міськсільрад 

та бюджетних установ 

Бюджетний кодекс України щомісяця Фінансове управління 

райдержадміністрації  

8.  Проведення експертизи кошторисів, штатних 

розписів та планів асигнувань бюджетних 

установ та рішень органів місцевого 

самоврядування 

Бюджетний кодекс України щомісяця Фінансове управління 

райдержадміністрації 

9.  Здійснення контролю за використанням 

бюджетних коштів загального та спеціального 

фонду бюджетними установами району та 

проведення перевірок 

Бюджетний кодекс України щокварталу Фінансове управління 

райдержадміністрації  

10.  Складання та надання зведеного місячної та 

квартальної звітності про заборгованість 

бюджетних установ до Департаменту фінансів 

Бюджетний кодекс України щокварталу Фінансове управління 

райдержадміністрації 



Луганської ОДА 

11.  Проведення аналізу виконання бюджету 

Кремінського району та подання звіту до 

Департаменту фінансів Луганської ОДА 

Бюджетний кодекс України щокварталу Фінансове управління 

райдержадміністрації 

12.  Проведення аналізу стану показників по мережі, 

штатах та контингентах  

Бюджетний кодекс України щокварталу Фінансове управління 

райдержадміністрації 

13.  Прийняття участі у перевірках бюджетних 

установ та міськсільрад з питань, стосовно 

бухгалтерського обліку деяких операцій 

Бюджетний кодекс України у разі 

необхідності 

Фінансове управління 

райдержадміністрації 

14.  Моніторинг доходної частини та залишків 

коштів на рахунках головних розпорядників 

Аналіз надходжень і районний 

бюджет 

постійно Фінансове управління 

райдержадміністрації 

15.  Проведення фінансування бюджетних установ 

районного бюджету 

Своєчасне виконання функцій 

покладених на головних 

розпорядників 

постійно Фінансове управління 

райдержадміністрації 

16.  Проведення загальної організації та управління 

виконанням місцевого бюджету, координація 

діяльності учасників бюджетного процесу 

Бюджетний кодекс України постійно Фінансове управління 

райдержадміністрації 

17.  Перевірка та погодження паспортів бюджетних 

програм на 2020 рік, які складають головні 

розпорядники бюджетних коштів районного 

бюджету 

Бюджетний кодекс України протягом року Фінансове управління 

райдержадміністрації 

 

 

18.  Надання допомоги підприємствам району в 

розробці бізнес-планів та пошуку інвесторів 

Виконання програми соціально-

економічного та культурного  

розвитку району  

протягом року Перший заступник голови  

райдержадміністрації  

Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації  

19.  Проведення засідання ради промисловців та 

підприємців Кремінського району 

Виконання програми розвитку та 

підтримки малого і середнього 

підприємництва в Кремінському 

районі. Сприяння розвитку 

підприємництва в районі  

протягом року Перший заступник голови  

райдержадміністрації  

Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації  



20.  Проведення засідання робочої групи з питань 

сприяння розвитку малого  підприємництва  

Виконання програми розвитку та 

підтримки малого і середнього 

підприємництва в Кремінському 

районі. Сприяння розвитку 

підприємництва в районі 

протягом року Перший заступник голови  

райдержадміністрації  

Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації  

21.  Розгляд необхідності фінансування певних 

заходів з резервного фонду та матеріального 

резерву  

Виконання програми  соціально-

економічного та культурного  

розвитку району 

протягом року Перший заступник голови  

райдержадміністрації  

Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації  

22.  Надання методичної допомоги установам та 

органам місцевого самоврядування щодо участі 

в конкурсних відборах з реалізації 

інфраструктурних проектів та подальшої їх 

реалізації 

Виконання програми  соціально-

економічного та культурного  

розвитку району  

протягом року Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації  

 

23.  Надання інформаційної підтримки органам 

місцевого самоврядування щодо реалізації 

основних вимог законодавства в сфері 

регуляторної політики  

Виконання програми розвитку та 

підтримки малого і середнього 

підприємництва в Кремінському 

районі на 2020-2021 рр. 

Дотримання законодавства ОМС 

під час реалізації заходів в сфері 

регуляторної політики 

протягом року Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

24.  Організація інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед суб’єктів господарювання та 

місцевого населення  щодо захисту своїх прав 

як споживача 

Сприяння забезпеченню прав 

споживачів  

протягом року Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

25.  Підготовка Зведеного плану основних 

показників роботи галузі АПК Кремінського 

району на 2020 рік 

Згідно плану департаменту АПР 

ОДА 

січень - лютий Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

26.  Підготовка та надання до департаменту АПР 

ОДА  звіту  по ф. 6 сільрада щодо наявності с/г 

худоби та птиці в особистих господарствах 

населення 

Проведення аналізу розвитку 

галузі тваринництва в особистих 

господарствах населення  

січень Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 



27.  Здійснення моніторингу закупівлі 

сільськогосподарської техніки та забезпеченості 

агроформувань паливо-мастильними 

матеріалами 

Відповідно доручення 

Мінагрополітики та 

продовольства від 10.11.2011 р.  

№ 37-16-1-12/148 

середа 

щотижнево 

Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

28.  Підготовка та надання звіту до департаменту 

АПР ОДА  щодо закупівлі мінеральних добрив, 

ПММ сільськогосподарськими підприємствами 

району для проведення комплексу весняно - 

польових робіт у 2020 році 

Згідно плану департаменту АПР 

ОДА 

щомісяця Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

29.  Проведення моніторингу виплати орендної 

плати за земельні та майнові паї. 

Згідно плану АПР ОДА щомісяця Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

30.  Підготовка та надання щомісячного звіту  щодо 

сівби та збирання врожаю 

сільськогосподарських культур, та проведення 

інших польових робіт агроформуваннями 

району 

Згідно плану департаменту АПР 

ОДА 

щомісяця Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

31.  Підготовка та надання інформації до 

Департаменту комунальної власності  щодо 

сплати орендної плати орендарями водних 

об‘єктів 

Згідно листа Департаменту 

комунальної власності від 

30.08.2019 р. № 04/802 

щомісяця Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

32.  Проведення  моніторингу щодо  використання 

водних об’єктів на умовах оренди по 

Кремінському району 

Згідно протокольного доручення  

ОДА 

щомісяця Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

33.  Проведення засідань надзвичайної 

протиепізоотичної комісії 

Закон про ветеринарну медицину протягом року Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

34.  Підготовка та участь у ярмарках 

сільськогосподарської продукції  

Згідно плану роботи 

департаменту АПР ОДА 

протягом року Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 



35.  Методична допомога міській, селищній та 

сільським радам щодо виконання постанов 

КМУ України, які стосуються підтримки 

розвитку галузі тваринництва в особистих 

господарствах населення 

Сприяння розвитку галузі 

тваринництва в особистих 

господарствах населення 

протягом року Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

36.  Підготовка річних, квартальних та щомісячних  

звітів з питань діяльності  житлово-

комунального господарства району  

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

січень-лютий та 

протягом року 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

37.  Проведення в районі щорічної  

Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 

Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» 

квітень -      

травень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

38.  Перевірка стану захисних споруд цивільного 

захисту 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

квітень-липень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

39.  Виїзди до населених пунктів району з метою 

перевірки стану благоустрою територій  

Закон України  «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» 

квітень-вересень 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

40.  Проведення обстеження стану автомобільних 

доріг загального користування 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

квітень, 

жовтень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

41.  Здійснення моніторингу тарифів на житлово-

комунальні послуги на підприємствах району 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

42.  Здійснення моніторингу щодо розрахунків 

споживачів за житлово-комунальні послуги 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 



інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

43.  Проведення роботи щодо оновлення 

містобудівної документації населених пунктів 

Кремінського району 

Закон  України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

44.  Проведення роботи щодо розміщення на сайті 

райдержадміністрації  містобудівної 

документації 

Наказ Міністерства Регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

України 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

45.  Робота в адміністративному центрі по наданню 

адміністративних послуг 

Закон України «Про 

адміністративні послуги» 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

46.  Надання методичної допомоги міській, 

селищній та сільським радам в питаннях 

містобудівної діяльності 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

47.  Виготовлення технічної документації:  

- будівельних паспортів індивідуальним 

забудовникам; 

- містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єктів будівництва; 

- паспортів прив’язки тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької діяльності 

Закон  України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

48.  Ведення реєстру містобудівних умов та 

обмежень   

Наказ Міністерства Регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства 

України 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

49.  Підготовка висновків по проектам, схемам 

землеустрою 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

50.  Проведення роботи щодо ведення 

містобудівного кадастру 

Постанова Кабінету Міністрів 

України  «Про містобудівний 

кадастр» 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 



51.  Робота щодо призначення та виплати 

одноразової допомоги до 5 травня ветеранам 

війни  

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

квітень - травень Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

52.  Підготовка списків для виплати грошової 

допомоги за рахунок коштів обласного бюджету 

інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з 

пораненням в період бойових дій у ВВВ та в 

період бойових дій на території інших держав 

Розпорядження голови ОДА від 

27.04.2018 р. № 345 

квітень 

серпень 

жовтень 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

53.  Робота з призначення та виплати різних видів 

допомог 

Закони України про державні 

допомоги 

щомісяця Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

 

54.  Засідання комісії з відбору суб’єктів надання 

послуг із психологічної реабілітації учасникам 

АТО 

Постанова Кабінету Міністрів  

України від 27 грудня 2017 року 

№ 1057 

у разі 

необхідності 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

55.  Встановлення статусу особи постраждалої 

внаслідок аварії на ЧАЕС, видача посвідчення  

Закон України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

у разі 

необхідності 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

56.  Засідання комісії по розгляду матеріалів для 

надання одноразової матеріальної допомоги 

сім’ям загиблих та пораненим учасникам АТО, 

демобілізованим учасникам АТО на вирішення 

соціально-побутових проблем за рахунок коштів 

районного бюджету 

Комплексна районна програма 

медичного і соціального 

забезпечення учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей, 

ветеранів війни та прирівняних до 

них осіб на 2019-2021 роки 

за окремим 

графіком 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

57.  Проведення рейду «Урок» Закон України «Про середню 

освіту» 

вересень, 

жовтень 

Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

58.  Участь у проведенні щорічної Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» 

Закон України «Про середню 

освіту» 

 

листопад, 

грудень 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

59.  Проведення рейдів з виявлення безпритульних 

дітей спільно з  Кремінським відділом поліції 

Закон України  

«Про середню освіту», Рішення 

щомісяця Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 



Головного управління Національної поліції в 

Луганській області та Кремінським районним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Кремінської районної ради  

від 15 березня 2018 року № 30/5 

60.  Профілактичні рейди по місцях скупчення 

молоді спільно з Кремінським відділом поліції 

Головного управління Національної поліції в 

Луганській області та Кремінським районним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Закон України «Про органи 

служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», 

Рішення Кремінської районної 

ради від 15 березня 2018 року  

№ 30/5 

щомісяця Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

61.  Відвідування дітей, що перебувають на обліку 

служби, за місцем проживання та навчання 

Положення 

про службу у справах дітей 

щокварталу Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

62.  Підготовка  матеріалів до Кремінського відділу 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Луганській області на притягнення 

батьків до відповідальності за неналежне 

виконання батьківських обов’язків 

Закони  України «Про органи 

служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» 

в разі потреби Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

63.  Проведення інформаційно-роз'яснювальної 

роботи    та консультування потенційних 

кандидатів в патронатні вихователі 

Постанова кабінету Міністрів 

України № 178 

 від 16 березня 2017 року 

в разі потреби Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

64.  Здійснення коригування бази  даних на дітей: 

- дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування; 

- дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах; 

-  житла та майна дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування 

Положення про службу у справах 

дітей 

протягом року 

 

Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

65.  Проведення індивідуальної співбесіди з дітьми, 

які перебувають на обліку служби 

Положення  

про службу у справах дітей 

протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

66.  Робота з уповноваженими у справах дітей на 

громадських засадах при міській, селищній, 

Закони  України «Про органи 

служби у справах дітей та 

протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 



сільських радах з питань роботи з 

неповнолітніми та з фахівцями зі соціальної 

роботи Кремінського районного центру 

соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді 

спеціальні установи для дітей» 

«Про охорону дитинства» 

67.  Перевірка державних навчальних закладів 

інтернатного типу, які розташовані на території 

Кремінського району з питання соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Закон України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 

протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

68.  Робота з міською, селищною та сільськими 

радами щодо постановки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 

квартирний облік 

Закон України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 

протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

69.  Ведення обліку дітей, які можуть бути 

усиновлені, формування банку даних про таких 

дітей, а також кандидатів в усиновлювачів, 

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, 

батьки вихователі 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня  

2008 року № 866, 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 8 жовтня  

2008 року № 905 

протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

70.  Роботи з внутрішньо-переміщеними 

дітьми/особами, які переїхали з зони 

проведення антитерористичної операції та 

перебувають під опікою (піклуванням) чи 

перемістились без законних представників на 

територію Кремінського району 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року 

№ 866 

протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

71.  Проведення особистого прийому дітей, а також 

їх батьків, розгляд їх скарг та заяв 

Закони України «Про органи 

служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», 

«Про охорону дитинства» 

протягом року Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

72.  Прогнозування  потреби району в педагогічних 

працівниках і спеціалістах. 

Забезпечення педагогічними 

кадрами  

ІІ квартал Відділ освіти райдержадміністрації 



Вирішення питань щодо забезпечення кадрами 

73.  Забезпечення умов щодо функціонування Нової 

української школи 

Підвищення якості освіти ІІІ квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

74.  Забезпечення умов для функціонування старшої 

школи 

Закон України «Про освіту» ІІІ квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

75.  Створення умов для розвитку дитячих 

громадських та молодіжних організацій, 

підвищення їх впливу на розвиток громади 

Розвиток учнівського 

самоврядування. Демократизація 

шкіл 

ІV квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

76.  Забезпечення виконання Конституції України  

щодо функціонування української мови як 

державної в навчальних закладах і установах 

освіти 

Лист МОНУ від 01.02.2018 року 

№ 1/9-74  «Щодо застосування 

державної мови в освітній галузі» 

щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

77.  Розвиток профорієнтаційної діяльності на 

різних рівнях навчання. Реалізація проєкту 

«Кремінщині нові педагогічні кадри» 

Закон України «Про освіту» щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

78.  Забезпечення умов для розвитку педагогічних 

кадрів 

Закон України «Про освіту» щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

79.  Осучаснення моделі національно-патріотичного 

виховання в умовах реалізації Концепції  Нової 

української школи 

Стратегія національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2020-2025 роки 

щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

80.  Організація діяльності інклюзивно-ресурсного 

центру, розвиток інклюзивної освіти в районі 

Постанова КМУ від 09 серпня 

2017 року № 588 «Про внесення 

змін до Порядку організації 

інклюзивного навчання 

загальноосвітніх навчальних 

закладах» 

щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

81.  Забезпечення умов щодо реформування 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної  

освіти 

Підвищення якості освіти  щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 



82.  Удосконалення діяльності закладів освіти з 

охорони  та укріплення здоров’я підростаючого 

покоління. Пропагування здорового способу 

життя  

Закон України «Про освіту» щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

83.  Використання ресурсів позашкільної освіти для 

формування сучасних компетенцій випускників 

закладів 

Лист МОН «Про розвиток 

позашкільної освіти та 

забезпечення права на її 

здобуття» від 27.09.2019 р.  

№ 1/9-612 

щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

84.  Організація участі спортсменів Кремінського 

району в обласних та всеукраїнських змаганнях 

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2017-2020 

роки»; рішення № 15\13 від 

22.12.2017 р., Єдиний 

календарний план спортивно-

масових заходів управління 

молоді та спорту Луганської ОДА 

протягом року Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

85.  Виконання заходів з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді у Кремінському 

районі 

Района цільова Программа з  

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Кремінського району на 2018-

2021 роки» 

протягом року Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

86.  Проведення засідань Ради по культурному 

будівництву: «Визначення групи оплати праці 

працівникам культури за підсумками здачі 

річних звітів 2019»; 

«Набір учнів у школи естетичного виховання»; 

 «Підготовка закладів культури до роботи у 

осінньо-зимовий період 2020-2021 років» тощо 

Вирішення нагальних питань  протягом року Відділ культури 

райдержадміністрації 

87.  Підготовка звітної інформації про кількісний 

склад державних службовців 

райдержадміністрації, узагальнення звіту та 

подання до облдержадміністрації (звіт за 

Наказ Нацдержслужби від 

21.10.2016 р. № 223 

до 7 числа 

місяця 

наступного за 

звітним періодом 

Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 



формою КСДС) 

88.  Організаційне забезпечення проведення 

конкурсного відбору кандидатів для заміщення 

вакантних посад державних службовців 

райдержадміністрації 

Закон України «Про державну 

службу» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

89.  Організаційне забезпечення проведення 

конкурсного відбору кандидатів для заміщення 

вакантних посад державних службовців 

райдержадміністрації, призначення на які 

здійснюється головою райдержадміністрації 

Закон України «Про державну 

службу» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

90.  Організаційне забезпечення просування по 

службі державних службовців 

Закон України «Про державну 

службу» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

91.  Організація та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних в 

райдержадміністрації та бронювання 

військовозобов’язаних працівників 

райдержадміністрації 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 7 грудня 2016 р.  

№ 921  

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

92.  Здійснення моніторингу вакантних посад 

державної служби категорій «Б» і «В» в 

райдержадміністрації та її структурних 

підрозділах 

Закон України «Про державну 

службу» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

93.  Забезпечення проведення спеціальної перевірки 

щодо претендентів на посади відповідно до 

Закону України «Про запобігання корупції» 

Закон України «Про запобігання 

корупції» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

94.  Забезпечення проведення перевірки відповідно 

до Закону України «Про очищення влади» щодо 

претендентів на посади в райдержадміністрації. 

Підготовка довідки про перевірку 

Закон України «Про очищення 

влади» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

95.  Відбір кандидатів для вступу до вищих 

навчальних закладів, що здійснюють підготовку 

Закон України «Про державну 

службу» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 



магістрів за спеціальністю «Публічне  

управління та адміністрування» 

райдержадміністрації 

96.  Здійснення заходів щодо організації 

професійного навчання державних службовців 

райдержадміністрації, посади яких віднесені до 

6-9 груп оплати праці  

Закон України «Про державну 

службу» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

97.  Здійснення організаційних заходів щодо 

оцінювання державних службовців та надання 

консультативної допомоги з цих питань 

Закон України «Про державну 

службу» 

протягом року Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

98.  Організація складання державними 

службовцями за результатами щорічного 

оцінювання службової діяльності 

індивідуальних програм підвищення рівня 

професійної компетентності   

На виконання наказу 

Національного агентства України 

з питань державної служби від 

03.03.2016 р. № 47 «Про 

затвердження Типового 

положення про службу 

управління персоналом 

державного органу», 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 р. 

№ 438/28568  

грудень Відділ з питань управління 

персоналом апарату 

райдержадміністрації 

99.  Контроль за виконанням: 

- указів та розпоряджень Президента України; 

- постанов Кабінету Міністрів України, інших 

актів центральних органів влади; 

- протокольних доручень та розпоряджень 

голови облдержадміністрації; 

- розпоряджень голови райдержадміністрації 

За окремим планом контролю протягом року Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 

100.  Розгляд звернень та листів від громадян та 

забезпечення їх виконання з дотриманням вимог 

Закону України «Про звернення громадян» 

ЗУ «Про місцеві державні  

адміністрації» 

Закону України «Про звернення 

громадян» 

протягом року Структурні підрозділи 

райдержадміністрації 



ІV. Перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації,  

хід виконання яких буде розглядатися в порядку контролю 

1.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення 

щорічної акції «За чисте довкілля» та дня 

благоустрою територій населених пунктів» 

Забезпечення утримання 

територій населених пунктів 

району у належному санітарному 

стані 

квітень-вересень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

2.  План заходів з увічнення пам’яті захисників 

України на період до 2020 року 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України  

від 23.09.2015 р.  № 998 -р 

травень Відділ культури 

райдержадміністрації 

3.  Стратегія розвитку бібліотечної справи на 

період до 2025 року 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України  

від 23.03.2016 р.  № 219 -р 

грудень Відділ культури  

райдержадміністрації; 

КУ «Кремінска РЦБС» 

4.  Наказ УЦОЯО «Про проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання  

в 2020 році» від 10.10.2019 р. № 139 

Забезпечення Календарного 

плану підготовки та проведення 

пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання в 2020 

році 

І квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

 

5.  Розпорядження КМУ від 20.03.2019 р. № 171-р 

«План заходів на 2019-2022 роки з реалізації 

Концепції підтримки та сприяння розвитку 

дитячого громадського руху в Україні 

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

І квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

6.  Розпорядження КМУ від 21.08.2019 р № 666-р 

«Про затвердження плану заходів щодо 

реалізації Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – 

здорова нація» на 2020 рік  

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

І квартал Сектор молоді та спорту 

райдержадміністрації 

7.  Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р.  

№ 988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська 

Необхідність оперативного 

контролю за стартом Нової 

української школи в районі  

ІІ квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

 



школа» на період до 2029 року» 

8.  Закон України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо доступу осіб з 

особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг» від 06.09.2018 р. № 2541-VIII 

Створення інклюзивної освіти в 

районі 

ІІІ квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

 

9.  Наказ МОН «Про затвердження Положення про 

Єдину державну електрону базу з питань 

освіти» від 08.06.2018 р. № 620 

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

ІV квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

 

10.  Наказ МОН «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо виявлення, реагування на 

випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та 

службами» від 02.10.2018 р. № 1047 

Забезпечення ефективної 

превентивної роботи та взаємодії 

з іншими структурами  

ІV квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

 

11.  Наказ МОН «Деякі питання організації та 

проведення супервізії» від 18.10 2019 р. № 1313 

Впровадження Концепції 

реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 

2029 року 

ІV квартал Відділ освіти райдержадміністрації 

 

12.  План заходів реалізації Стратегії захисту та 

інтеграції в українське  суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року 

лист Мінсоцполітики щодо 

виконання Протоколу № 1 від 

07.11.2016 р. засідання 

Міжвідомчої робочої групи з 

питань виконання плану заходів 

реалізації Стратегії 

ІV квартал Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

13.  Указ Президента України  від 18.09.1996 р.       

№ 841 «Про заходи щодо вдосконалення 

координації діяльності органів виконавчої влади 

у сфері зовнішніх зносин» та від 05.03.2002 р. 

№ 217 

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

щомісяця Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

14.  Постанова КМУ від 13.12.17 р. № 1071 «Про Необхідність оперативного щокварталу Управління економічного розвитку і 



затвердження державної цільової програми 

відновлення та розбудови миру в східних 

регіонах України» 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

торгівлі райдержадміністрації 

15.  План заходів з реалізації Всеукраїнського 

науково-просвітницького, історико -

краєзнавчого проекту  «Місця пам’яті 

Української революції 1917-1921 

років» 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26.10.2016 

№ 777-р, 

Розпорядження голови ОДА від 

30.05.2017 р. № 332 

щокварталу Відділ культури 

райдержадміністрації; 

КУ «Кремінський РКМ»; 

КУ «Кремінська РЦБС» 

16.  Розпорядження КМУ від 27.12.2017 р. № 983-р 

«Про затвердження плану заходів з реалізації 

Концепції державної політики у сфері захисту 

прав споживачів на період до 2020 року» 

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

щокварталу Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

17.  Розпорядження КМУ від 10.07.2019 № 588-р 

«Про схвалення стратегії розвитку експорту 

продукції сільського господарства, харчової та 

переробної промисловості України на період  

до 2025 року 

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

щокварталу Управління агропромислового 

комплексу райдержадміністрації 

18.  Розпорядження КМУ від 20.02.2019 р № 86-р « 

Про затвердження плану на 2019 рік з реалізації 

Стратегії подолання бідності» 

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

щокварталу Управління соціального захисту 

населення  райдержадміністрації 

19.  Закон України  від 05.09.2017 року  № 2145-VIII 

«Про освіту»  

Забезпечення сучасних стандартів 

якості освіти 

щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

 

20.  Наказ МОН «Про затвердження типових 

освітніх програм для 3-4 класів закладів 

загальної середньої освіти» від 08.10.2019 р.  

№ 1273 

Забезпечення сучасних стандартів 

якості освіти 

щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

 

21.  Наказ МОН «Про затвердження типових 

освітніх програм для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти» від 08.10.2019 р.  

№ 1272 

Забезпечення сучасних стандартів 

якості освіти 

щокварталу Відділ освіти райдержадміністрації 

 



22.  Розпорядження КМУ від 16.03.2017 р. № 168-р 

«Про схвалення Стратегії розвитку туризму  та 

курортів на період до 2026 року» 

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

кожні півроку Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

23.  Розпорядження голови РДА від 14.11.2019  

№ 336 «Про підсумки підготовки житлово-

комунального господарства та об’єктів 

соціального призначення району до роботи в 

осінньо-зимовому періоді 2018-2019 років та 

розгляд завдань з підготовки до роботи в 

осінньо-зимовому періоді 2019-2020 років» 

Забезпечення сталої роботи 

підприємств ЖКГ та об’єктів 

інфраструктури району в новому 

опалювальному сезоні  

протягом 

першого півріччя 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

 

24.  Розпорядження КМУ  від 10.05.2018 р. № 292-р 

«Про деякі питання реалізації Стратегії 

розвитку малого та середнього підприємництва 

в Україні на період до 2020 року» 

Необхідність оперативного 

контролю за своєчасним 

виконанням документа 

кожні півроку Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

25.  Перевірка стану облаштування будівель 

елементами доступності 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», 

протокольні доручення голови 

облдержадміністрації 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

 

26.  Моніторинг стану садибної забудови та 

введення в експлуатацію житла 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон  

України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

постійно Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

 

V. Питання що виносяться на розгляд голови райдержадміністрації в робочому порядку 

1.  Виконання плану заходів щодо проведення  

опалювального сезону 2019-2020 років 

 

 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

січень-березень 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій  райдержадміністрації 

2.  Виконання Плану основних заходів цивільного 

захисту на осінньо-зимовий період 

 2018-2019 рр. 

Закон України «Про пожежну 

безпеку», Закон України «Про 

місцеві державні адміністрації» 

лютий Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 



3.  Виконання Програми розвитку 

агропромислового комплексу за 2019 рік 

Згідно плану роботи лютий Управління розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

4.  Підготовка та організація проведення зимового 

етапу спартакіади державних службовців 

Регламент з проведення 

спартакіади державних 

службовців Луганської області 

лютий Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

5.  Нарада з питань управління якістю взаємодії 

родини і школи  в умовах сучасного освітнього 

середовища  

Закон України «Про освіту» березень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

6.  Панельна дискусія «Проблеми соціалізації дітей 

та підлітків» 

Конституція України квітень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

7.  Організація та проведення місячника з 

упорядкування об’єктів культурної спадщини 

Кремінського району 

Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», Закон 

України «Про місцеві державні 

адміністрації» 

квітень 

 

Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

8.  Проведення акції з благоустрою населених 

пунктів Кремінського району 

Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» 

квітень-травень 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

9.  Підготовка та організація районного етапу 

всекраїнського національно-патріотичної гри  

«Сокіл» («Джура») 

Района цільова Программа з  

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Кремінського району 

на 2018-2021 роки», затверджена 

рішенням  районної ради № 30\18 

від 15.03.2018 р. 

квітень-травень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

 

10.  Підготовка та проведення урочистих заходів з 

відзначення річниці Перемоги 

 Закон Ураїни  від 09.04. 2015 

№ 2539 «Про увічнення перемоги 

над нацизмом у Другій світовій 

війні 1939 — 1945 років» 

травень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

 



11.  Підготовка та організація проведення 

спартакіади державних службовців 

Регламент з проведення 

спартакіади державних 

службовців Луганської області 

травень-червень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

 

12.  Виконання Плану основних заходів з підготовки 

до пожежонебезпечного періоду 2020 року  

Закон України «Про пожежну 

безпеку» Закон України «Про 

місцеві державні адміністрації» 

травень-серпень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

13.  Підготовка та проведення урочистих заходів, 

присвячених Дню державного прапора та  

річниці Незалежності України 

Акт проголошення незалежності 

України 

серпень Відділ культури  

райдержадміністрації; 

 

14.  Підготовка та організація районних сільських 

спортивних ігор 

 Програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2017-2020 

роки»; рішення № 15\13 від 

22.12.2017 р. 

серпень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

 

15.  Участь в обласних сільських спортивних іграх Регламент з проведення  обласних 

сільських спортивних ігор 

вересень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

16.  Підготовка та організація районного етапу 

всекраїнського гри «Козацький гарт» 

Района цільова Программа з  

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Кремінського району на 2018-

2021 роки», затверджена 

рішенням  районної ради № 30\18 

від 15.03.2018 р. 

жовтень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

 

17.  Підготовка та організація проведення  

всеукраїнських, відкритих районних та 

обласних змагань 

Регламент з проведення  змагань  жовтень-грудень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

 

18.  Підготовка та проведення заходів з нагоди 

відзначення Дня Святого Миколая, новорічних  

та різдвяних свят 

Організація дозвілля дітей та 

молоді, відкриття новорічної 

ялинки 

грудень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури 

19.  Розробка проекту Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Виконання вимог Закону України 

«Про місцеві державні 

ІV квартал Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 



Кремінського району на 2021 рік адміністрації» 

20.  Реалізація проектів, які фінансуються за 

рахунок коштів бюджетних програм 

Виконання програми соціального, 

економічного та культурного 

розвитку району на 2019 рік 

протягом року Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

VI. Наради, семінари, навчання 

1.  Нарада з організації та проведення спортивно-

масових заходів  у 2020 р. 

Календар спортивно-масових 

заходів на 2020 рік 

січень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації; 

 РО ВФСТ «Колос»; 

«Спорт для всіх»; 

ДЮСШ 

2.  Нарада щодо «Стратегії розвитку дошкільної 

освіти району в 2020-2021 роках» 

Підвищення якості дошкільної 

освіти 

січень 

 

Відділ освіти райдержадміністрації 

 

3.  Нарада «Управлінське та методичне 

забезпечення ІІ етапу експерименту за темою 

«Технологія використання електронного 

освітнього ігрового ресурсу Multimind в 

освітньому процесі початкової школи» 

Підвищення якості дошкільної 

освіти 

січень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

4.  Науково-практичний семінар «Наступність між 

початковою та базовою ланками освіти в рамках 

розбудови Нової української школи» 

Підвищення якості дошкільної 

освіти 

січень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

5.  Робочі наради  щодо перебігу проведення  

опалювального сезону 2019-2020 років 

 

 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

січень-березень 

 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

6.  Нарада з організації та проведення в громадах 

району спортивно-масових заходів   

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2017-2020 

роки», рішення №15\13  

від 22.12.2017 р. 

лютий Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації; 

РО ВФСТ «Колос» 



7.  Семінар щодо проведення районного етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») 

Професійний розвиток педагогів лютий Відділ освіти райдержадміністрації 

 

8.  Науково-методичний практикум «Школи 

порозуміння в закладах освіти як складова 

безпечного освітнього простору» 

Профілактика насилля в 

освітньому середовищі 

лютий Відділ освіти райдержадміністрації 

 

9.  Нарада з організації та проведення районного 

етапу гри «Сокіл» («Джура») 

Района цільова Программа з  

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Кремінського району  

на 2018-2021 роки», затверджена 

рішенням районної ради № 30\18 

від 15.03.2018 р. 

березень, 

квітень 

Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

 

 

10.  Науково-практичний семінар «Нова українська 

школа-нові підходи до навчання. Освітня 

майстерня вчителя НУШ» 

Підвищення фахової 

майстерності педагогів 

березень 

 

Відділ освіти райдержадміністрації 

 

11.  Районний семінар «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності 

вчителя у підготовці учнів до ЗНО з української 

мови та літератури» для вчителів української 

мови та літератури 

Підвищення рівня професійної 

майстерності учителів філологів 

березень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

12.  Науково-практичний семінар «Реалізація 

інтегрованого підходу в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти на основі технології 

блочно-тематичного планування освітнього 

процесу» 

Підвищення якості дошкільної 

освіти 

квітень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

13.  Семінар- практикум «Формування та розвиток 

навчально-інформаційних умінь (уміння 

працювати з письмовими та усними текстами)» 

Підвищення фахової 

майстерності педагогів 

квітень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

14.  Семінар «Нова шкільна бібліотека: 

інформаційний центр, спілкування, розвиток»  

Розвиток читацької 

компетентності учнів 

квітень Відділ освіти райдержадміністрації 

 



15.  Нарада з організації та проведення спортивно-

масових заходів до Дня Перемоги у другій 

світовій війні 

Календар спортивно-масових 

заходів на ІІ квартал 2018 року 

квітень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації; 

РО ВФСТ «Колос»; 

«Спорт для всіх» 

16.  Навчання вчителів початкових класів, які у 

2020-2021, 2021-2022 навчальних роках 

викладатимуть у 1 –х класах Нової української 

школи 

Забезпечення професійної 

підготовки вчителів НУШ 

квітень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

17.  Засідання районного штабу з організації 

проведення у 2020році щорічної Всеукраїнської 

акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою 

територій населених пунктів 

Закон України  “Про благоустрій 

населених пунктів України” 

квітень - травень Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

18.  Семінар-тренінг «Збереження психологічного 

здоров’я дитини в умовах діяльності закладу І 

ступеню за новими освітніми стандартами» 

Закон України «Про освіту» травень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

19.  Науково-методичний семінар «Організація 

відпочинку дітей у літній період 2020 року» 

Виконання Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок 

дітей» 

травень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

20.  Нарада з організації та проведення у сільських 

громадах спортивно-масових заходів до Дня 

молоді та Дня Констритуції 

Програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2017-2020 

роки»; рішення № 15\13 від 

22.12.2017 р.  

травень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації;  

РО ВФСТ «Колос» 

21.  Засідання районного штабу з підготовки об'єктів 

житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери району до сталої роботи у 

осінньо-зимовий період 2019 -2020 років 

Забезпечення сталої роботи 

житлово-комунальних 

підприємств та соціальної сфери 

у опалювальному сезоні  

2019-2020 років 

травень - 

вересень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій  райдержадміністрації 

 



22.  Семінар- навчання з уповноваженими особами 

сільських та селещних рад, щодо призначення 

житлових субсидій за спрощеним порядком та 

всіх видів допомог 

Формування компетентносного 

відношення до прийому 

документів для призначення 

субсидій та допомог 

травень 

вересень 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

 

23.  Нарада «Підбиття підсумків ІІ етапу роботи 

закладів освіти над темою експерименту» 

Підвищення якості дошкільної 

освіти 

червень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

24.  Нарада з організації та проведення  Дня 

фізкультурника 

  серпень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

25.  Методичний колоквіум «Особливості організації 

історико-правової освіти в умовах реалізації 

Концепції Нової української школи» 

Виконання закону України «Про 

освіту, професійний розвиток 

педагогів 

серпень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

26.  Конференція для фахівців із виховної роботи 

«Організація роботи з національно-

патріотичного виховання у 2019/2020 р.р.» 

Реалізація Стратегії національно-

патріотичного виховання  

на 2020-2025 роки 

серпень Відділ освіти райдержадміністрації 

 

27.  Нарада з організації та проведення районного 

етапу гри «Козацький гарт» 

Района цільова Программа з  

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Кремінського району  

на 2018-2021 роки», затверджена 

рішенням  районної ради  

№ 30\18 від 15.03.2018 р. 

жовтень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації 

 

28.  Науково-практичний семінар «Нове освітнє 

середовище і освітні результати» 

Підвищення якості дошкільної 

освіти 

жовтень 

 

Відділ освіти райдержадміністрації 

 

29.  Семінар  «Стратегія національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки в умовах Нової 

української школи» 

Виховання патріотично свідомої 

молоді 

жовтень Відділ освіти райдержадміністрації 

 



30.  Районний науково-практичний 

семінар «Розвиток читацької компетентності 

учнів як умова формування адаптованої 

особистості, здатної орієнтуватися в потоці 

інформації». 

Розвиток читацької 

компетентності учнів 

листопад Відділ освіти райдержадміністрації 

 

31.  Нарада з організації та проведення спортивно-

масових заходів до Дня Української армії 

Календар спортивно-масових 

заходів на ІV квартал 2020 року 

жовтень-грудень Сектор молоді та спорту  

райдержадміністрації;  

РО ВФСТ «Колос»; 

«Спорт для всіх» 

32.  Проведення засідань надзвичайної 

протиепізоотичної комісії 

Закон про ветеринарну медицину щоквартально Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

33.  Забезпечення підготовки інформації на 

виконання доручень голови 

облдержадміністрації 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

протягом року 

(у відповідності 

з надходженням) 

Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

34.  Нарада «Бібліотеки Кремінщини – пріоритетні 

напрямки роботи 2020 року. Підсумки роботи 

бібліотек за 2019 р.» 

Підвищення кваліфікації 

завідуючих та бібліотекарів 

сільських бібліотек - філій 

I квартал Відділ культури 

райдержадміністрації; 

КУ «Кремінська РЦБС» 

35.  Нарада з працівниками клубних закладів  

«Підсумки діяльності клубних установ за 2019 

рік та перспективи на 2020 рік»    

План роботи організаційно-

методичного відділу 

І квартал Відділ культури  

райдержадміністрації; 

Клубні заклади 

36.  Семінар «Бібліотеки Кремінщини: реалії та 

перспективи в умовах децентралізації» 

Підвищення кваліфікації 

завідуючих та бібліотекарів 

сільських бібліотек - філій 

II квартал Відділ культури 

райдержадміністрації; 

КУ «Кремінська РЦБС» 

37.  Інформаційно-методичний день для керівників 

та спеціалістів установ культури клубного типу  

Підвищення кваліфікації та обмін 

досвідом роботи  

1 раз на квартал Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Клубні заклади 

38.  Семінар – тренінг «Бібліотека – Всесвіт у 

зручному форматі» 

Підвищення кваліфікації 

завідуючих та бібліотекарів 

сільських бібліотек - філій 

III квартал Відділ культури 

райдержадміністрації; 

КУ «Кремінська РЦБС» 



39.  Комплексні виїзди методистів  з метою 

вивчення стану справ у клубних закладах 

району, надання методичної та практичної 

допомоги в організації роботи. 

Моніторинг діяльності закладів 

культури 

протягом року Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

40.  Тренінги «Електронна звітність ЕСМаР», 

«Гугли розумно», «Робота бібліотек в 

соціальних мережах», «Робота інформаційно – 

ресурсних центрів» 

Підвищення кваліфікації 

завідуючих та бібліотекарів 

сільських бібліотек - філій 

протягом року Відділ культури 

райдержадміністрації; 

КУ «Кремінська РЦБС» 

41.  Семінар-нарада з головами територіальних 

громад щодо підготовки та надання пакету 

документів на отримання бюджетної дотації 

фізичними особами за утримання молодняку 

великої рогатої худоби 

Постанова  Кабміну № 107  

від 07.02.2018 р. 

протягом року Управління  розвитку 

агропромислового комплексу 

райдержадміністрації 

 

42.  Проведення семінарів-нарад з керівниками 

господарств щодо діючих державних та 

регіональних програм розвитку АПК 

Сприяння розвитку 

агропромислового комплексу в 

районі. 

протягом року Управління  розвитку 

агропромислового комплексу  

райдержадміністрації 

 

43.  Участь працівників культури у районних, 

обласних семінарах, нарадах, круглих столах, 

навчаннях 

Підвищення кваліфікації 

працівників закладів культури 

протягом року, Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури 

44.  Участь працівників музею у проекті «Музей 

відкрито на ремонт» (участь у форкшопах), 

обласних, районних семінарах, нарадах, круглих 

столах, навчаннях. 

Підвищення кваліфікації 

працівників  музею 

протягом року КУ «Кремінський РКМ» 

45.  Проведення по навчальним закладам району  

Ради профілактики злочинності та 

бездоглядності серед дітей 

Рішення Кремінської районної 

ради від 26 травня 2011 року  

№ 7/7, Рішення Кремінської 

районної ради  

від 15 березня 2018 року № 30/5 

протягом року 

 

 

 

 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

 

 



46.  Організація проведення занять на курсах 

державної установи “Навчально-методичний 

центр цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Луганської області”. 

Необхідність підготовки 

керівного складу та працівників 

підприємств, організацій та 

установ району, 

протягом року Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

47.  Проведення семінарів, нарад з питань продидії 

торгівлі людьми 

Лист Мінсоцполітики  «Про 

активізацію роботи у сфері 

протидії торгивлі людьми» 

до 5 числа 

кожного місяця 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

48.  Засідання районної містобудівної ради Закон  України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

за потребою Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

49.  Засідання Комітету доступності Закон України «Про основи 

соціальної захищенності інвалідів 

України» 

щоквартально Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

 

50.  Нарада з сільськими радами щодо стану 

облаштування будівель соціального та 

адміністративного призначення засобами 

доступності 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

щоквартально Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

 

51.  Наради з питань розробки програми соціально-

економічного і культурного розвитку 

Кремінського району на 2021 рік   

Програма соціального, 

економічного та культурного 

розвитку району, покращення 

соціально-економічного розвитку 

району 

протягом ІV 

кварталу 

Управління економічного розвитку і 

торгівлі райдержадміністрації 

52.  Проведення тематичних семінарів – нарад з  

бухгалтерами бюджетних установ та міських 

рад  

 за необхідністю Фінансове управління 

райдержадміністрації 

 

53.  Засідання комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам 

Розпорядження голови  

райдержадміністрації   

від 04 липня 2016 року № 313 

щонеділі Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

54.  Засідання тимчасової комісії з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати 

(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та 

Розпорядження голови  

райдержадміністрації   

від  30 вересня 2009 року № 652 

щомісяця Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  



інших соціальних виплат 

55.  Засідання робочої групи  з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості 

населення 

Розпорядження голови  

райдержадміністрації  від   

23 лютого  2017 року № 216 

щомісяця Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

56.  Засідання координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми 

Розпорядження голови  

райдержадміністрації № 419  

від 229.10.2013 року 

щокварталу Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

57.  Проведення засідань комісії з питань захисту 

прав дитини 

Положення про роботу комісії з 

питань захисту прав дітей, 

Постанова Кабінету Міністрів 

України № 866 від 24 вересня 

2008 року 

у разі 

необхідності, але 

не рідше одного 

разу на місяць 

Служба у справах дітей  

райдержадміністрації 

 

58.  Засідання комісії ТЕБ та НС про забезпечення 

пожежної безпеки під час проведення нового 

опалювального сезону у Кремінському районі 

Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації» 

згідно плану 

та у разі 

необхідності 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

59.  Засідання комісії з розгляду заяв внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, 

про виплату грошової компенсації за належні 

для отримання жилі приміщення 

Розпорядження голови РДА від  

25 червня 2018 року № 773 

у разі 

необхідності 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

60.  Засідання опікунської ради з питань 

забезпечення прав повнолітніх осіб, які 

потребують опіки (піклування) 

Розпорядження голови РДА  від 

22 травня  2012 року № 356 

у разі 

необхідності 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

61.  Засідання спостережної комісії при 

райдержадміністрації 

Розпорядження голови РДА  від 

24 квітня 2017 року № 363 

у разі 

необхідності 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

62.  Засідання координаційної ради з питань 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

Розпорядження голови РДА  

від 02 квітня 2018 року № 186 

у разі 

необхідності 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

63.  Засідання комісії по розгляду неординарних Розпорядження голови  третій вівторок Управління соціального захисту 



питань з призначення всіх видів державних  

допомог  

райдержадміністрації  від  15 

травня 2015 року № 272 

кожного місяця населення райдержадміністрації  

VII. Основні організаційно – масові заходи,  

проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю 

1.  День пам’яті героїв Крут Указ Президента України  від 

15.01 2007 р.  № 15/07 «День 

пам'яті Героїв Крут» 

січень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури району 

2.  День Соборності України, річниця 

проголошення Акту злуки Української 

Народної Республіки і Західноукраїнської 

Народної  Республіки та участь у 

Всеукраїнській естафеті єднання 

 Указ Президента України 

 від 21 січня 1999 року 

№ 42/99«Про День соборності 

України», Постанова Верховної 

ради України від 05.09.2018 р.  

№ 2521-VІІІ «Про відзначення 

100-річчя проголошення Акту 

злуки Української Народної 

Республіки і Західноукраїнеської 

Народної  Республіки та 

проведення Всеукраїнській 

естафеті єднання» 

січень Відділ культури 

Заклади культури району 

райдержадміністрації; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   День визволення Кремінщини  Вшанування пам’яті ветеранів та 

загиблих в роки Другої світової 

війни 

січень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури району 

 

4.  День Героїв Небесної Сотні Указ Президента України від 

11 лютого 2015 р. увічнення 

великої людської, громадянської і 

національної відваги та 

самовідданості 

лютий Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

5.  День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. Інформаційні години, 

зустрічі з учасниками бойових дій 

Реалізація Стратегії національно-

патріотичного виховання 

на 2020-2025 роки 

15 лютого Відділ освіти райдержадміністрації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015


6.  Річниця з нагоди Дня народження  

Т.Г. Шевченка  

Вшанування  видатного Кобзаря березень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури  

7.  День працівників житлово-комунального 

господарства та побутового обслуговування 

населення 

Календар професійних та 

пам’ятних дат 

третя неділя 

березня 

Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

інфраструктури та надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації 

8.  Річниця Чорнобильської катастрофи  

(26 квітня 1986 р.) 

Резолюція A/RES/71/125 

Генеральної Асамблеї ООН. від   

8 грудня 2016 року 

«Міжнародний день пам’яті про 

чорнобильську катастрофу» 

квітень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури 

9.  Дня пам’яті та примирення, присвячений  

пам’яті жертв Другої світової війни,  

День Перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні  

Указ Президента України 

169/2015 від 24.04.2015 р.,  Закон 

України  від 9.04.2015 р. № 2539 

«Про увічнення перемоги  над 

нацизмом у Другій світовій війні 

1939 — 1945 років» 

травень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури  

10.  День перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 

Указ Президента України « Про 

увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

1939-1945 років 

травень 

 

Відділ культури 

райдержадміністрації 

Заклади культури; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

11.  День пам’яті жертв політичних репресій Указ Президента України 

431/2007 від 21 травня 2007 р., 

Указ Президента 

України № 431/2007 

 від 21 травня 2007 

травень Відділ культури 

райдержадміністрації 

Заклади культури  

12.  День медичного працівника Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

червень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007


2020 рік 

13.  День державної служби Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

червень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

14.  Міжнародний День захисту дітей Рішення сесії Ради Міжнародної 

демократичної федерації жінок, 

листопад 1949 р. 

червень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури;  

Відділ освіти райдержадміністрації 

15.  День скорботи і вшанування пам’яті жертв 

війни в Україні 

Указ Президента України «Про 

День скорботи і вшанування 

пам'яті жертв війни в Україні» 

від 17 листопада 2000 р. 

№ 1245/2000. 

червень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

КУ  «Кремінський РКМ»; 

Заклади культури  

16.  День Конституції України  ст. 161 Конституції України  червень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури 

17.  День Національної поліції України Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

липень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

18.  День бухгалтера Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

липень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

19.  День Державного Прапора України   Указ Президента 

України  № 987/2004 «Про День 

Державного Прапора України» 

від 23.08.2004 р.  

серпень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

20.  День Незалежності України Постанова Верховної Ради 

Української РСР від 6 липня 1990 

серпень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000


року. «Про День проголошення 

незалежності України»  

Заклади культури; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

21.  День шахтаря Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

серпень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

22.   День визволення України від нацистських 

загарбників 

Указ Президента України  від 20 

жовтня 2009 р. N 836/2009, 

вшанування пам’яті ветеранів та 

загиблих в роки Другої світової 

війни  

 

вересень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури 

23.  День працівників лісу Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

вересень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

24.  День рятівника Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

вересень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

25.  Міжнародний день людей похилого віку Проголошено Генеральною 

Асамблеєю ООН  

жовтень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури 

26.  День працівників освіти Указ Президента 

України № 513/94 «Про День 

працівників освіти» від  

11 вересня 1994 року 

жовтень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

27.  День партизанської слави Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

жовтень Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994


28.   День захисника України Указ Президента України  

від 14 жовтня 2014 року 

№ 806/2014 «Про День захисника 

України», вшанування захисників 

України 

жовтень Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури 

29.  Всеукраїнський День працівників культури та 

майстрів народного мистецтва  

Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

листопад Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

30.  День працівників соціальної сфери Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

листопад Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

31.  День працівників сільського господарства Програма проведення святкових, 

професійних, пам’ятних дат та 

ювілеїв у Кремінському районі на 

2020 рік 

листопад Відділ культури 

райдержадміністрації 

 

32.  Заходи до Дня Гідності та Свободи 

 

На виконання Указу Президента 

України від 13.11.2014 р. 

 № 872/2014 «Про День Гідності 

та Свободи» 

21 листопада Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Відділ освіти райдержадміністрації 

33.  День пам’яті жертв голодоморів 

 

 

На виконання Указу Президента 

України від 21.05.2007 р.  

№ 431/2007 «Про заходи у зв’язку 

p 70-роковинами Великого терору 

– масових політичних репресій 

1937-1938 років» 

24 листопада Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Відділ освіти райдержадміністрації  

34.   День Гідності та Свободи   Указ Президента України від 

13.11.2014 р. № 872/2014 «Про 

День Гідності та Свободи»  

листопад Відділ культури 

райдержадміністрації; 

Заклади культури 

35.  День місцевого самоврядування Програма проведення святкових, грудень Відділ культури 

http://www.president.gov.ua/documents/18252.html
http://www.president.gov.ua/documents/18252.html



