
                                                                      
План основних заходів

Чугуївської районної державної адміністрації
  з  20 по 26  березня 2017 року

№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. Щодня 08.00 Нарада  з  заступниками  голови,  керівником  апарату
райдержадміністрації

ШТРИФАНОВА Н.П.

2. 20.03.17 09.00 Оперативна  нарада  першого  заступника  голови
райдержадміністрації  Суворова  О.І.  з  заступником
голови,  керівником апарату, керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації, служб району (зала
засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

10.00 Галузева  нарада  з  керівниками  структурних
підрозділів  райдержадміністрації  (кабінет  першого
заступника голови райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.

10.00 Галузева  нарада  з  керівниками  структурних
підрозділів  райдержадміністрації  та  соціальних
установ  району  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.

11.00 Участь голови райдержадміністрації у засіданні Ради
регіонального розвитку під головуванням Президента
України П.О. Порошенка (Міжнародний виставковий
центр, м. Київ)

ШОШИН М.М.

11.00 Оперативна  нарада  з  фінансово-бюджетних  питань,
виплати  зарплати  та  інших  видатків  (фінансове
управління райдержадміністрації)

БУРЕЙКО Т.М.

11.00 Засідання ради відділу культури і  туризму районної
державної  адміністрації  щодо  ведення  процесу
передачі  основних  засобів,  малоцінних  необоротних
матеріальних  активів,  малоцінного  інвентарю  та
матеріалів  бібліотек,  які  розташовані  на  території
Чкаловської  селищної  об’єднаної  територіальної
громади до її комунальної власності (відділ культури і
туризму райдержадміністрації)

КУЛЕШОВА Т.В.

11.00 Робоча  нарада  з  керівниками  КП  Районний  центр
фізичного  здоров’я  населення  «Спорт  для  всіх»,
КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області»  (сектор  у  справах  молоді  та  спорту
райдержадміністрації) 

РЯБІНІНА І.М.

Протя
гом
дня

Внесення змін до генерального плану с.  Волохів Яр
(сектор  містобудування  і  архітектури
райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

3. 21.03.17 08.00 Виїзд  соціального  інспектора  відділу  контролю  та
соціальних  інспекторів  управління  праці  та
соціального  захисту  населення  з  метою обстеження
матеріально-побутових  умов  проживання
малозабезпечених сімей (смт Введенка)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.
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08.00 Виїзд до господарств АФ «Базаліївський колос» ТОВ

(с. Базаліївка), АФ «Лебежанська» ТОВ (с. Леб’яже),
СК  «Вітязь»  (с.  Коробочкине)  з  питання  стану
підготовки до весняно-польових робіт 

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М. 

09.00 Виїзд  до   смт  Малинівка  з  метою  перевірки
санітарного стану населеного пункту

ВОЛОДЬКО І.В.

09.00 Виїзд  бригади  вузьких  фахівців  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім.  М.І.  Кононенка» до
с.  Волохів  Яр  (амбулаторія  загальної  практики
сімейної медицини  с. Волохів Яр) 

ГЕРЕЗ Н.М.

09.00 Нарада  з  керівниками  навчальних  закладів  району
(актова зала відділу освіти райдержадміністрації)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Участь  збірної  команди  Чугуївського  району  в
обласних змаганнях з настільного тенісу (ЗОШ № 1
м. Чугуєва)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.30 Проведення  лекцій  на  правову  тематику  з  учнями
9-11 класів Новопокровського НВК

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

10.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

10.30 Урочисті  заходи  з  нагоди  30-річчя  створення
Чугуївської  районної  організації  ветеранів  України
(Чугуївський районний Будинок культури)

ШТРИФАНОВА Н.П.

11.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  Волоцковою  В.М.  за  місцем
проживання в смт Кочеток

ГЕРМАН В.О.

11.30 Виїзд до смт Введенка з метою проведення соціальної
роботи  з  сім’ями,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах та сім’ями, в яких виховуються
діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського
піклування 

РЯБІНІНА І.В.
АЛЬХІМОВИЧ О.А.

13.00 Засідання колегії  відділу освіти (актова зала відділу
освіти райдержадміністрації)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Протя
гом
дня

Оновлення  генерального  плану  смт  Новопокровка
(сектор  містобудування  і  архітектури
райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

4. 22.03.17 08.00 Виїзди  до  господарств  АФ  «Зоря»  ТОВ
(с.  Велика Бабка),  СТОВ «Колос 2000» (с. Тернова),
ТОВ «Новопокровка» (смт Новопокровка) щодо стану
підготовки до весняно-польових робіт

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

09.00 Вивчення стилю та методів роботи архівного відділу
райдержадміністрації

КІЯНСЬКА Л.М.

09.00 Аналіз  стану  транспортного  обслуговування  за
маршрутом «Чугуїв (АС) – Кочеток» (відділ житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури райдержадміністрації)

ВОЛОДЬКО І.В.

09.00 Засідання  районного  методичного  об’єднання
бібліотекарів (Малинівська гімназія)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.
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09.00 Проведення  районних  змагань  з  баскетболу  серед

дівчат (ДЮСШ м. Чугуєва, Чугуївський професійний
ліцей)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

10.00 Інвентаризація  об’єктів  будівництва  смт  Малинівка,
смт Новопокровка 

СТАРУСЬОВ П.Л.

10.00 Телефонний  зв’язок  з  населенням  «Пряма  лінія»
першого  заступника  голови  райдержадміністрації
Суворова  О.І.  за  темою  «Про  стан  розрахунків
абонентів  за  електроенергію»  (кабінет  першого
заступника голови райдержадміністрації)

ГЕРМАН В.О.

10.00 Позачергове  засідання  місцевої  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій  Чугуївського  району  щодо  ситуації,  яка
склалася  на  території  Кочетоцької  селищної  ради  у
результаті  роботи  підприємства  ТОВ  «ТСК
РИСАЙКЛИНГ ГРУПП» з  переробки автомобільних
шин в пічне паливо методом термолізу (піролізу) (зала
засідань)

ЛУЧНИКОВ М.С.

10.00 Засідання  ради  з  питань  надання  матеріальної
допомоги  малозабезпеченим  верствам  населення
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

11.00 Засідання  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби  працівників  райдержадміністрації  (відділ
управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації)

ПРЯДКА Т.Ф.

11.00 Участь у засіданні  Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

14.00 Особистий  прийом  громадян  першим  заступником
голови  райдержадміністрації  Суворовим  О.І.  за
місцем проживання в смт Малинівка 

ГЕРМАН В.О.

14.00 Робота громадської приймальні з надання безоплатної
первинної правової допомоги Чугуївською районною
державною  адміністрацією  (Чугуївський  районний
Будинок культури)

СКУПЧЕНКО І.Ю.

15.00 Засідання  районної  конфліктної  комісії  з  питань
призначення  державної  соціальної  допомоги
малозабезпеченим  сім’ям,  надання  населенню  пільг
та  субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

16.00 Участь у пленарному засіданні Чкаловської селищної
ради (Чкаловський селищний Будинок культури)

СУВОРОВ О.І.
БУРЕЙКО Т.М.

5. 23.03.17 09.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  призначення
(відновлення)  соціальних  виплат  внутрішньо
переміщеним  особам  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Участь  учнів  Базаліївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  у
обласних  змаганнях  з  шахів  на  призи  клубу  «Біла
тура» (м. Харків)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.
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09.00 Районний  фестиваль  дружин  юних  пожежників

(Кочетоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів)
БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Засідання  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних
посад  державної  служби  районної  державної
адміністрації  –  автоматизоване  тестування  (відділ
управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації)

ПРЯДКА Т.Ф.

10.00 Засідання районної комісії з легалізації робочих місць
та подолання тіньової зайнятості (кабінет заступника
голови райдержадміністрації)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

10.00 Виїзд до смт Введенка з метою перевірки санітарного
стану населеного пункту

ВОЛОДЬКО І.В.

10.00 Інвентаризація об’єктів будівництва смт Кочеток СТАРУСЬОВ П.Л.

10.00 Проведення заходів до Всеукраїнського дня боротьби
із захворюванням на туберкульоз (показ відеофільму
для молоді в районному центрі соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді) 

РЯБІНІНА І.В.

13.30 Засідання  районної  ради  протидії  туберкульозу  та
ВІЛ-інфекції/СНІДу  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ГЕРЕЗ Н.М.

14.00 Проведення  безкоштовної  юридичної
відеоконсультації  для мешканців району (бібліотеки-
філії  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система»)

КУЛЕШОВА Т.В.

15.00 Засідання постійно діючої  комісії  з  питань розгляду
звернень  громадян  (загальний  відділ  апарату
райдержадміністрації)

ГЕРМАН В.О.

Час та
місце

уточню
ються

Особистий  прийом  громадян  головою
райдержадміністрації  Шошиним  М.М.  за  місцем
проживання 

ГЕРМАН В.О.

6. 24.03.17 09.00 Нарада  керівника  апарату  райдержадміністрації  з
керівниками  структурних  підрозділів  апарату  та
відділу  масових  комунікацій  (кабінет  керівника
апарату райдержадміністрації) 

ШТРИФАНОВА Н.П.

09.00 Участь  команди  Есхарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  у
обласних  змаганнях  з  волейболу  (ЗОШ  №  8
м. Чугуєва)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Участь  команди  району  в  обласному  фестивалі
«Мама, тато, я – спортивна сім’я» (м. Харків)

РЯБІНІНА І.М.

10.00 Районний  захід  «Ярмарок  здоров’я» (КУ «Чугуївсь-
кий районний Будинок культури»)

ГЕРЕЗ Н.М.
КУЛЕШОВА Т.В.

10.00 Зустріч  з  неповнолітніми  та  молоддю,  засудженими
до  покарань,  не  пов’язаних  з  позбавленням  волі
(Чугуївський міськрайонний відділ з питань пробації
Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з
питань виконання кримінальних покарань та пробації)

РЯБІНІНА І.В.

10.00 Участь  у  семінарі  за  темою «Навчальний заклад  як
простір  освітніх  можливостей»  (КЗ  «Харківський
санаторний навчально-виховний комплекс № 13»)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

http://zakon.rada.gov.ua/go/290/2002
http://zakon.rada.gov.ua/go/290/2002
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12.00 Участь  у  відеоселекторі  обласної  державної

адміністрації
СУВОРОВ О.І.

13.00 Засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

14.00 Особистий  прийом  громадян  керівником  апарату
райдержадміністрації  Штрифановою Н.П.  за  місцем
проживання в с. Волохів Яр

ГЕРМАН В.О.

14.30 Участь у засіданні  Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав 

РЯБІНІНА І.В.
АЛЬХІМОВИЧ О.А.

Потя
гом
дня

Внесення  змін  до  генерального  плану  с.  Тернова
(сектор  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

7. 25.03.17 08.00 Проведення Х районної Спартакіади з масових видів
спорту  серед  керівних  працівників  Чугуївського
району  під  гаслом  «Україна  починається  з  нас»
(Чугуєво-Бабчанський лісний коледж, смт Кочеток)

РЯБІНІНА І.М.

10.00 Участь у обласному семінарі керівників аматорських
театральних гуртків та аматорів народного мистецтва
(КЗ  «Обласний  організаційно-методичний  центр
культури і мистецтва», м. Харків)

КУЛЕШОВА Т.В.

Щодня Інформування  облдержадміністрації  про  місце
перебування  керівництва  райдержадміністрації
(організаційний відділ апарату райдержадміністрації)

КІЯНСЬКА Л.М.

Протягом 
тижня

Участь у підсумкових засіданнях атестаційних комісій
І рівня при навчальних закладах району у 2017 році
(навчальні заклади району)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Протягом 
тижня

Аналіз стану правопорядку у населених пунктах    Чу-
гуївського  району  (відділ  з  юридичних  питань
і оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної робо-
ти та взаємодії з правоохоронними органами апарату
райдержадміністрації)

ГРИЩЕНКО О.М.

Протягом 
тижня

Робота з внутрішньо переміщеними особами із       Лу-
ганської, Донецької областей, які розміщені на    тери-
торії Чугуївського району (населені пункти     району)

РЯБІНІНА І.В.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.
ГЕРЕЗ Н.М.
АЛЬХІМОВИЧ О.А.

Протягом 
тижня

Організація надання юридичної, медичної, психологі-
чної допомоги та захисту трудових прав військовослу-
жбовців,  які  брали участь у проведенні  антитерори-
стичної операції і демобілізовані (населені пункти ра-
йону)

РЯБІНІНА І.В.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.
ГЕРЕЗ Н.М.
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Протягом
тижня

Здійснення  заходів,  спрямованих  на  погашення
бюджетними  установами,  що  фінансуються
з державного та місцевих бюджетів, заборгованості за
спожиті  енергоносії,  проведення  роз’яснювальної
роботи серед інших категорій споживачів щодо необ-
хідності своєчасного розрахунку за отримані послуги
електро-  та  газопостачання,  здійснення  моніторингу
стану погашення заборгованості, що виникла

ВОЛОДЬКО І.В.

Протягом 
тижня

Залучення  додаткових  коштів  для  надання  адресної
допомоги  малозабезпеченим  мешканцям  району  та
переселенцям з Донецької та Луганської областей, які
потребують  допомоги  (м.  Чугуїв,  вул.  Харківська,
б. 120, кім. 80)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Здійснення  прийому  осіб,  які  переміщуються
з тимчасово окупованої території України та районів
проведення  антитерористичної  операції,  їх  облік  та
надання щомісячної адресної допомоги для покриття
витрат  на  проживання,  в  тому  числі  на  оплату
житлово-комунальних послуг відповідно до постанов
Кабінету  Міністрів  України  від  01.10.2014  №  509,
№ 505 

Протягом 
тижня

Забезпечення  роботи  Центру  надання  адміністрати-
вних послуг при райдержадміністрації (відділ  з пи-
тань  надання  адміністративних  послуг  райдерж-
адміністрації)

ГОРОВЕНКО М.В.

Протягом 
тижня

Забезпечення інформаційного наповнення офіційного
веб-сайту райдержадміністрації  та  оприлюднення на
ньому  інформації  про  суспільно-політичний,
соціально-економічний,  культурний,  науково-
технічний розвиток району
Взаємодія  з  місцевими засобами  масової  інформації
щодо висвітлення діяльності райдержадміністрації, її
структурних  підрозділів,  а  також заходів,  що  відбу-
ваються за участю керівництва райдержадміністрації
(відділ масових комунікацій райдержадміністрації)

ОТЧЕНАШКО М.А.

Протягом
тижня

Ведення державного обліку документів Національно-
го архівного фонду
Організаційно-методична допомога відповідальним за
ведення  архіву  юридичних  осіб,  у  діяльності  яких
утворюються та не утворюються документи            На-
ціонального  архівного  фонду  (архівний  відділ
райдержадміністрації)

САВІНОВА О.О.
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Протягом 
тижня

Підтримка  в  актуальному  стані  персоніфікованого
обліку  виборців  в  автоматизованій  інформаційно-
телекомунікаційній  системі  Державний  реєстр  ви-
борців (АІТС ДРВ) шляхом проведення періодичного
поновлення  персональних  даних  Реєстру  відповідно
до  статей  2,  22  Закону  України  «Про  Державний
реєстр виборців» (відділ ведення Державного реєстру
виборців апарату райдержадміністрації)

 ЛОКАЙЧУК Д.О.

Керівник  апарату  районної
державної адміністрації

                                                
                                                          Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська 40 906


