
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

з 20 по 26 листопада 2017 року
№

з/п
Дата Час Заходи Відповідальні

1. Щодня 08.00 Нарада з заступником голови та керівником апарату
райдержадміністрації

ШТРИФАНОВА Н.П.

2. 20.11.17 09.00 Оперативна  робоча  нарада  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
заступника голови райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.

11.00 Нарада голови райдержадміністрації  з  керівниками
силових  структур  району  (кабінет  голови
райдержадміністрації)

ГРИЩЕНКО О.М.

11.00 Нарада  заступника  голови  райдержадміністрації  з
фінансово-бюджетних  питань  (кабінет  заступника
голови райдержадміністрації)

КРЮКОВА 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»  (відділ  у  справах  молоді  та  спорту
райдержадміністрації) 

РЯБІНІНА І.М.

11.00 Засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних
посад  державної  служби  райдержадміністрації
(кабінет  управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації)

ПРЯДКА Т.Ф.

13.00 Здійснення  контролю за  проведенням  капітального
ремонту Малинівської гімназії 

СТАРУСЬОВ П.Л.

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  організації  та
проведення районних заходів з нагоди Дня Збройних
Сил  України (відділ  культури  і  туризму
райдержадміністрації)

КУЛЕШОВА Т.В.

14.00 Проведення круглого столу з прийомними батьками
та  батьками-вихователями  до  Всесвітнього  дня
дитини за темою «Захист прав та законних інтересів
дітей»  (служба  у  справах  дітей
райдержадміністрації)

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

3. 21.11.17 08.00 Здійснення  контролю за  проведенням  капітального
ремонту  покрівлі  будівлі  Територіального  центру
соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) райдержадміністрації

СТАРУСЬОВ П.Л.

08.00 Виїзд  до  смт  Кочеток  з  метою  перевірки  стану
проходження опалювального періоду 

ВОЛОДЬКО І.В.
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08.30 Виїзд  соціального  інспектора  відділу  контролю  та

соціальних  інспекторів  управління  праці  та
соціального захисту населення райдержадміністрації
до  смт  Есхар  з  метою  обстеження  матеріально-
побутових умов проживання малозабезпечених сімей

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних
посад  державної  служби  райдержадміністрації
(відділ  управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації)

ПРЯДКА Т.Ф.

09.00 Виїзд  бригади  вузьких  фахівців  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» до
с. Коробочкине  з  метою  проведення
профілактичного  медичного  огляду  населення
(амбулаторія  загальної  практики  –  сімейної
медицини  с.  Коробочкине  КП  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чкаловської селищної
ради)

ГЕРЕЗ Н.М.

09.00 Виїзд  до  смт  Новопокровка  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 

АЛЬХІМОВИЧ О.А.
РЯБІНІНА І.В.

10.00 Районний  захід  до  Дня  Гідності  та  Свободи
«Гідність  та  свобода  моєї  країни»  (мала  зала
КУ «Чугуївський районний Будинок культури»)

ШТРИФАНОВА Н.П.

10.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  Волоцковою  В.М.  в
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
с.  Волохів  Яр  КП  «Чугуївський  районний  центр
первинної медико-санітарної допомоги» 

ГЕРМАН В.О.

10.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  забезпечення
своєчасності  сплати  податків,  інших  обов’язкових
платежів  та  ефективного  використання  бюджетних
коштів (зала засідань)

АЛЬОШИНА С.С.

12.00 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо
призначення аліментів

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

13.00 Засідання  круглого  столу  з  керівниками  закладів
позашкільної  освіти  району  (відділ  освіти
райдержадміністрації)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

14.00 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.

14.00 Участь голови райдержадміністрації  у  першій сесії
Малинівської  селищної  ради  об’єднаної
територіальної громади

ШТРИФАНОВА Н.П.

4. 22.11.17 Час 
уточню
ється

Робоча зустріч з  Генеральним консулом Республіки
Польща у Харкові з метою налагодження польсько-
українських торговельно-економічних та культурних
зв’язків  (Генеральне  Консульство  Республіки
Польща, м. Харків)

АЛЬОШИНА С.С.
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08.00 Виїзна нарада у смт Есхар щодо перевірки саніта-

рного стану населеного пункту
ВОЛОДЬКО І.В.

09.00 Нарада  заступника  голови  райдержадміністрації  із
замовниками  об’єктів  будівництва  та  підрядною
організацією ТОВ «ІНДІГО ГРУП» щодо проведення
ремонтних  робіт  у  Малинівській  гімназії  та  Тери-
торіальному центрі соціального обслуговування (на-
дання  соціальних  послуг)  райдержадміністрації
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

09.00 Комплексне вивчення стилю та методів роботи від-
ділу у справах молоді та спорту райдержадміністра-
ції 

ШТРИФАНОВА Н.П.

 09.00 Участь  команд  району  у  обласних  змаганнях  з
волейболу  (Чугуївська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів № 8 та КЗ «Дитячо-юнацька спортивна
школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області»)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

10.00 Оновлення  генерального  плану  смт  Новопокровка,
розробка  першої  частини  проекту  (відділ  містобу-
дування та архітектури райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

10.00 Засідання  Чугуївської  районної  федерації  футболу
(мала зала КУ «Чугуївський районний Будинок ку-
льтури»)

РЯБІНІНА І.М.

11.00 Участь у семінарі для представників місцевої влади
та  активного  громадянського  суспільства  області
(м. Харків)

КУЛЕШОВА Т.В.

13.00 Районні  урочистості  з  нагоди  Дня  працівників
сільського господарства 

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

13.00 Спільний виїзд з фахівцями КП «Чугуївський район-
ний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
до смт Новопокровка з  метою проведення роз’ясню-
вальної роботи щодо реформування первинної ланки
та укладання декларацій між пацієнтом та сімейним
лікарем

ГЕРЕЗ Н.М.

13.00 Інвентаризація об’єктів будівництва (індивідуальних
житлових  будинків)  на  території  смт  Есхар,
смт Малинівка та с. Стара Гнилиця

СТАРУСЬОВ П.Л.

14.00 Виїзд «районного мобільного соціального офісу» до
смт Малинівка та с. Стара Гнилиця

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

14.00 Робота  громадської  приймальні  з  надання
безоплатної  первинної  правової  допомоги
райдержадміністрацією (КУ «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.
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15.00 Надання методичної допомоги тренерам-викладачам

щодо проведення навчально-тренувального процесу
у  відділеннях  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської  районної
ради Харківської області» (смт Новопокровка)

РЯБІНІНА І.М.

Протя
гом 
дня

Проведення  просвітницько-профілактичного  заходу
для  учнівської  молоді  «Профілактика   шкідливих
звичок»  з  метою  формування  у  молоді  цінності
здоров’я  та  здорового  способу  життя  (Граківський
навчально-виховний комплекс)

РЯБІНІНА І.В.

Протя
гом 
дня

Моніторинг цін на хліб, хлібобулочні вироби та на-
фтопродукти (відділ економічного розвитку і  торгі-
влі райдержадміністрації)

АЛЬОШИНА С.С.

5. 23.11.17 Час 
уточню
ється

Особистий  прийом  громадян  головою  райдерж-
адміністрації Шошиним М.М. у                 ДП
«Новопокровський КХП»

ГЕРМАН В.О.

Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян (зала засідань)

ГЕРМАН В.О.

Позачергове  розширене  засідання  колегії  відділу
освіти  райдержадміністрації  за  участю  директора
Харківського  регіонального  центру  оцінювання
якості  освіти  Сидоренка  О.Л.  (мала  зала
КУ «Чугуївський районний Будинок культури»)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

08.00 Виїзд  до  с.  Стара  Покровка  з  метою  здійснення
контролю за проведенням реконструкції водозабору
з  технічним  переоснащенням  свердловини  № 1  та
башти Рожновського 

СТАРУСЬОВ П.Л.
ВОЛОДЬКО І.В.

09.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо перемі-
щеним особам (зала засідань)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

10.00 Проведення  інформаційно-просвітницького  заходу
для  учнівської  молоді  «Права  очима  дітей»
(Малинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів)

РЯБІНІНА І.В.

11.00 Участь голови райдержадміністрації Шошина М.М.
у  ІІ  Польсько-українському  Форумі  місцевого
самоврядування  «Громада.  Ефективний  розвиток.
Інвестиції» (м. Харків)

ШТРИФАНОВА Н.П.

13.00 Оновлення генерального плану с. Волохів Яр (відділ
містобудування  та  архітектури  райдерж-
адміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

14.00 Участь у семінарі для місцевих центрів соціальних
служб для сім’ї,  дітей та молоді  щодо практичного
застосування  Державних  стандартів  соціальних
послуг  (Харківський  обласний  центр  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді)

РЯБІНІНА І.В.

15.00 Інвентаризація  фактично  встановлених  декорати-
вних в’їзних знаків у селищах міського типу району
(відділ  містобудування  та  архітектури  райдерж-
адміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

16.00 Проведення  моніторингу  стану  узбіч  вздовж
автодороги «Київ-Харків-Довжанський» у межах ра-
йону

ВОЛОДЬКО І.В.
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6. 24.11.17 Час

уточню
ється

Районні заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів  (с.
Волохів Яр)

КУЛЕШОВА Т.В.

08.00 Нарада  керівника  апарату  райдержадміністрації  з
керівниками  структурних  підрозділів  апарату  та
відділу  масових  комунікацій  райдержадміністрації
(кабінет керівника апарату райдержадміністрації)

ШТРИФАНОВА Н.П.

09.00 Семінар  з  роботодавцями  району  за  темою
«Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі
людьми,  експлуатації  дитячої  праці»  (Чугуївський
міський районний центр зайнятості)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних
посад  державної  служби  райдержадміністрації
(кабінет  управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації)

ПРЯДКА Т.Ф.

09.30 Робота  з  прийомними батьками щодо  влаштування
дітей  до  родини  (служба  у  справах  дітей
райдержадміністрації)

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

10.00 Особистий  прийом  громадян  керівником  апарату
райдержадміністрації  Штрифановою  Н.П.  (кабінет
керівника апарату райдержадміністрації)

ГЕРМАН В.О.

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

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

11.00 Міні-ярмарок  вакансій  «Служба  за  контрактом  у
Національній гвардії України» (Чугуївський міський
районний центр зайнятості)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

11.00 Робоча  нарада  із  соціальними  партнерами  щодо
планування заходів до Міжнародного дня боротьби
за  ліквідацію  насилля  по  відношенню  до  жінок  у
рамках акції «16 днів проти гендерного насильства»
(Чугуївський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді)

РЯБІНІНА І.В.

12.00 Участь у відеоселекторі облдержадміністрації (зала
засідань)

ГРИЩЕНКО О.М.

13.00 Засідання  районної  тристоронньої  соціально-
економічної  ради  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

14.00 Оновлення  генерального  плану  с.  Зарожне  та  роз-
роблення  генерального  плану  с.  Тетлега  (відділ
містобудування  та  архітектури райдерж-адміністра-
ції)

СТАРУСЬОВ П.Л.

13.00 Робоча  нарада  заступника  голови
райдержадміністрації з питань відбору кандидатів на
військову  службу  за  контрактом  у  листопаді
2017  року  та  виконання  планового  завдання  з
призову  громадян  на  строкову  військову  службу
восени  2017  року  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ГРИЩЕНКО О.М.

7. 25.11.17 09.00 Районна Спартакіада з масових видів спорту з шахів,
настільного  тенісу  та  армспорту  (Чугуєво-
Бабчанський лісний коледж)

РЯБІНІНА І.М.
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10.00 ІІ  (районний)  етап  Всеукраїнської  учнівської

олімпіади  з  іноземних  мов  та  участь  у  семінарі  з
учителями  іноземних  мов  (Чугуївський  навчально-
виховний  комплекс  №  6  імені  тричі  Героя
Радянського Союзу І.М. Кожедуба)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

16.00 Участь  у  Всеукраїнській  акції  «Запали  свічку»  до
Дня  пам’яті  жертв  голодоморів  (населені  пункти
району)

ШТРИФАНОВА Н.П.
ОТЧЕНАШКО М.А.

8. 26.11.17 10.00 ІІ  (районний)  етап  Всеукраїнської  учнівської  олі-
мпіади з географії та участь у семінарі з учителями
географії  (Чугуївська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів №7)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Щодня Інформування  облдержадміністрації  про  місце
перебування  голови  райдержадміністрації
(організаційний  відділ  апарату  райдерж-
адміністрації)

ОМЕЛЬЧЕНКО Т.О.

21,24.11.17 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами  щодо  введення  житла  в  експлуатацію
(відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

Протягом
тижня

Організація  та  проведення  книжкових  виставок
до  Дня  Гідності  та  Свободи  «За  Гідність  і
Свободу!», до Дня пам’яті жертв голодоморів «Свіча
пам’яті» та «Голодомор 1932-1933» (бібліотеки-філії
КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система») 

КУЛЕШОВА Т.В.

Показ документальних фільмів з підборки кіноклубу
«Docudays  UA»  до Дня пам’яті  жертв  голодоморів
(бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система») 

Протягом
тижня

Проведення рекрутингової  роботи з пошуку канди-
датів  у  патронатні  вихователі  (населені  пункти ра-
йону)

РЯБІНІНА І.В.

Протягом
тижня

Робота з органами місцевого самоврядування щодо
соціального  захисту  дітей,  які  перебувають  під
опікою,  піклуванням.  Робота  у   єдиній
інформаційно-аналітичній системі «Діти»

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

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

Підведення  підсумків  з  вивчення  рівня  підготовки
учнів 11-х класів  з математики та  історії до ЗНО-
2017 (заклади загальної середньої освіти району)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.
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Протягом
тижня

Здійснення  заходів,  спрямованих  на  погашення
бюджетними  установами,  що  фінансуються
з державного та місцевих бюджетів, заборгованості
за  спожиті  енергоносії  та  отримані  комунальні
послуги  (відділ  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  інфраструктури
райдержадміністрації)

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, буд. 120, кім. 8)

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  (управління  праці  та  соціального
захисту населення райдержадміністрації)

Протягом 
тижня

Робота  з  внутрішньо  переміщеними  особами  із
Луганської,  Донецької  областей,  які  розміщені  на
території  Чугуївського  району  (населені  пункти
району)

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

Протягом 
тижня

Організація надання юридичної, медичної, психоло-
гічної  допомоги  та  захисту  трудових  прав
військовослужбовців, які брали участь у проведенні
антитерористичної  операції  і  демобілізовані
(населені пункти району)

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

Протягом 
тижня

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

ГРИЩЕНКО О.М.

Протягом 
тижня

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

ЛОКАЙЧУК Д.О.
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Протягом
тижня

Організаційно-методична  допомога  відповідальним
за ведення архіву юридичних осіб, у діяльності яких
утворюються  та  не  утворюються  документи
Національного  архівного  фонду  (архівний  відділ
райдержадміністрації)

САВІНОВА О.О.

Протягом 
тижня

Забезпечення інформаційного наповнення офіційно-
го веб-сайту райдержадміністрації та оприлюднення
на  ньому  інформації  про  суспільно-політичний,
соціально-економічний,  культурний,  науково-техні-
чний розвиток району

Взаємодія з місцевими засобами масової інформації
щодо висвітлення діяльності  райдержадміністрації,
її структурних підрозділів, а також заходів, що від-
буваються  за  участю  керівництва  райдерж-
адміністрації (відділ масових комунікацій райдерж-
адміністрації)

ОТЧЕНАШКО М.А.

Керівник апарату районної державної 
адміністрації

Н.П. ШТРИФАНОВА

Омельченко 23 270
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