
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

  з 24 по 30 квітня 2017 року
№

з/п
Дата Час Заходи Відповідальні

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

ШТРИФАНОВА Н.П.

2. 24.04.17 08.30 Відкриття  виставки  «Чугуївська  районна  державна
адміністрація  в  архівних  документах»  приуроченої
25-річчю утворення  Чугуївської  районної  державної
адміністрації (архівний відділ райдержадміністрації)

САВІНОВА О.О.

09.00 Оперативна  нарада  голови  райдержадміністрації
Шошина  М.М.  з  заступниками  голови,  керівником
апарату,  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації, служб району (зала засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

09.00 Організація та проведення школи лідерів учнівського
самоврядування  «Молодь  і  права»  (Чугуївський
районний Центр дитячої та юнацької творчості)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Участь  у  обласному  семінарі-тренінгу  з  питань
молодіжної політики (м. Харків)

МАСЛОВА А.В.

09.30 Оперативна  нарада  з  питання  оплати  енергоносіїв,
спожитих бюджетними установами за опалювальний
період 2016-2017 років (кабінет першого заступника
голови райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.
БУРЕЙКО Т.М.

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 (кабінет заступника
голови райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.

10.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  участі  читців  бібліотек-
філій  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна  система»  у  Відкритому  всеукраїнському
конкурсі  читців  художнього  слова  «Білі  конвалії»
(відділ культури і туризму райдержадміністрації)

КУЛЕШОВА Т.В.

10.00 Участь  аматорів  району  у  Обласному  фестивалі-
конкурсі театрів танцю «TERRESDOS» (Харківський
національний  академічний  театр  опери  та  балету
ім. М.В. Лисенка)

ЮРЧЕНКО Л.В.

10.00 Участь  прийомних  батьків  та  батьків-вихователів  у
обласному навчанні з метою підвищення їх виховного
потенціалу (Харківський обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді)

РЯБІНІНА І.В.

10.30 Нарада  голови  районної  державної  адміністрації  з
керівниками силових структур району

СУВОРОВ О.І.

11.00 Засідання районної призовної комісії для проведення
призову громадян на  військову службу до Збройних
Сил України та інших військових формувань України
(кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.
ГРИЩЕНКО О.М.



2
11.00 Засідання  комісії  з  підрахунку  стажу  державної

служби  працівників  райдержадміністрації  (відділ
управління персоналом райдержадміністрації)

ПРЯДКА Т.Ф.

14.00 Перевірка  ходу  проведення  капітального  ремонту
покрівлі  будівлі  Територіального центру соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)
райдержадміністрації

СТАРУСЬОВ П.Л.

Час
уточню
ється

Нарада з керівництвом КЗОЗ «Чугуївський районний
центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області  з
питання реалізації урядової програми «Доступні ліки»
в  Чугуївському  районі  (відділ  охорони  здоров’я
райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ГЕРЕЗ Н.М.

Протя
гом
дня

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

СТАРУСЬОВ П.Л.

3. 25.04.17 08.00 Виїзд  до  АФ  «Надія»  ТОВ  з  питання  технології
застосування  карбамідно-аміачних  сумішей  для
підживлення  озимих  зернових  культур  (с.  Стара
Гнилиця)

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

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

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Участь  у  обласному  семінарі-тренінгу  з  питань
молодіжної політики (м. Харків)

МАСЛОВА А.В.

09.00 Організація  виїзду  бригади  вузьких  фахівців
КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка» до с. Кам’яна Яруга (амбулаторія
загальної  практики –  сімейної  медицини с.  Кам’яна
Яруга)

ГЕРЕЗ Н.М.

09.00 Семінар  для  заступників  директорів  з  навчально-
виховної  роботи  навчальних  закладів  району
(Старопокровська ЗОШ І-ІІІ ступенів)

ВОЛОЦКОВА В.М.
БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Моніторинг проведення санітарної очистки лісосмуги
вздовж автодороги  «Київ  –  Харків  –  Довжанський»
підприємствами  району  (відділ  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та
інфраструктури райдержадміністрації)

ВОЛОДЬКО І.В.

10.00 Засідання  колегії  районної  державної  адміністрації
(зала засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

11.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  Волоцковою  В.М.  (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)

ГЕРМАН В.О.

11.00 Оперативна  нарада  з  фінансово-бюджетних  питань
(фінансове управління райдержадміністрації)

БУРЕЙКО Т.М.

13.00 Участь  у  семінарі  з  питань  діяльності  патронатних
сімей (Держпром, м. Харків)

ФЕДОРЕНКО Н.В.

13.00 Участь у засіданні  Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав

РЯБІНІНА І.В.
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4. 26.04.17 08.00 Виїзд  до  смт  Малинівка  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 

ВОЛОЦКОВА В.М.
РЯБІНІНА І.В.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

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

ВОЛОДЬКО І.В.

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

СТАРУСЬОВ П.Л.

09.00 Вивчення стилю та методів роботи відділу з питань
надання  адміністративних  послуг
райдержадміністрації 

КІЯНСЬКА Л.М.

09.00 Тренування з керівниками районних спеціалізованих
служб  цивільного  захисту  щодо  проведення
27.04.2017  спеціального  навчання  з  евакуаційними
органами  райдержадміністрації  (кабінет  першого
заступника голови райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.
ЛУЧНИКОВ М.С.

09.00 Участь команд Малинівської гімназії  та Есхарівської
ЗОШ І-ІІІ  ступенів у обласних змаганнях з  футболу
серед  школярів  «UNICEF  Football  Cup»  (стадіон
«Олімп», м. Чугуїв)

ВОЛОЦКОВА В.М.
БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Семінар  з  відповідальними  за  ведення  військового
обліку  у  навчальних  закладах  району  (актова  зала
відділу освіти райдержадміністрації)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Змагання  з  вуличного  футболу  серед  учнів  зага-
льноосвітніх навчальних закладів району (стадіон смт
Есхар)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

09.00 Проведення  спеціальних  об’єктових  навчань  і
тренувань  з  питань  цивільного  захисту  в
Територіальному  центрі  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг) райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.30 Нарада  із  замовниками  об’єктів  будівництва  у
Чугуївському  районі,  які  фінансуються  за  рахунок
обласного  бюджету  у  2017  році  (кабінет  першого
заступника голови райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.
СТАРУСЬОВ П.Л.

10.00 Проведення заходів щодо відзначення 31-ї  річниці  з
Дня Чорнобильської  трагедії (м. Чугуїв)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

11.00 Виїзд  до  амбулаторії  загальної  практики  –  сімейної
медицини  с.  Тернова  з  питання   вивчення  стану
реалізації урядової програми «Доступні ліки»

ГЕРЕЗ Н.М.

13.00 Особистий прийом громадян за місцем проживання у
смт  Есхар  першим  заступником  голови
райдержадміністрації Суворовим О.І. 

ГЕРМАН В.О.

14.00 Робоча  нарада  з  Есхарівським  селищним  головою
щодо  планів  проведення  ремонтних  робіт  доріг
комунальної  власності  та  виділення  коштів  на
співфінансування на ремонт автомобільної автодороги
«Чугуїв – Есхар» (кабінет першого заступника голови
райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.
ВОЛОДЬКО І.В.
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14.00 Проведення  спільно  з  ДП  «Новомосковський

військовий лісгосп» комісійного обстеження ділянок з
аварійними  деревами  вздовж  автодороги  «Київ-
Харків-Довжанський»,  які  підлягають  терміновій
вирубці 

ОНИЩЕНКО Ю.В.

14.00 Виїзд  до  смт  Введенка,  с.  Тернова   та  с.  Зелений
Колодязь  з  метою  продовження  інвентаризації
об’єктів  будівництва  на  території  Введенської
селищної ради

СТАРУСЬОВ П.Л.

14.00 Робота громадської приймальні з надання безоплатної
первинної  правової  допомоги  (КУ  «Чугуївський
районний Будинок культури»)

СКУПЧЕНКО І.Ю.

14.30 Робоча нарада з питань підбору кандидатів, створення
та  функціонування  патронатних  сімей  на  території
Чугуївського  району  (служба  у  справах  дітей
райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

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)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протя
гом
дня

Моніторинг  цін  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби,
нафтопродукти,  продовольчі  товари  (відділ  еконо-
мічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації)

АЛЬОШИНА С.С.

5. 27.04.17 Час
уточню
ється

Особистий прийом громадян за місцем проживання у
с.  Кам’яна  Яруга   головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

ШТРИФАНОВА Н.П.

Час
уточню
ється

Участь  у  засіданнях  постійних  комісій  Чугуївської
районної ради 

Відповідальні працівни-
ки  райдержадміністра-
ції

Час
уточню
ється

Участь у пленарному засіданні Чугуївської районної
ради (зала засідань)

Відповідальні працівни-
ки  райдержадміністра-
ції

09.00 Робоча  нарада  за  участю  голови
райдержадміністрації,  керівників  правоохоронних
органів, охорони здоров’я, освіти щодо забезпечення
охорони громадського порядку та громадської безпеки
під  час  проведення  травневих  свят  (кабінет  голови
райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.

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

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Проведення  військово-патріотичної  гри  «Сокіл»
(«Джура»)  (Есхарівський  військово-патріотичний
ліцей «Патріот»)

ВОЛОЦКОВА В.М.
БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Нарада  з  Кочетоцьким  селищним  головою  щодо
планів  підготовки  житлово-комунального
господарства до осінньо-зимового періоду 2017-2018
років (смт Кочеток)

ВОЛОДЬКО І.В.



5
09.00 Засідання  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних

посад державної служби райдержадміністрації  (відділ
управління персоналом райдержадміністрації)

ПРЯДКА Т.Ф.

09.00 Оновлення  генерального  плану  с.  Тернова  (сектор
містобудування і архітектури райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

09.00 Нарада  з  відповідальними  за  оздоровлення  дітей
влітку (відділ освіти райдержадміністрації)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

10.00-
14.00

Проведення  спеціального  штабного  тренування  з
евакуаційними органами Чугуївського району за уча-
сті керівників обласних служб цивільного захисту за
темою  «Дії органів евакуації та сил цивільного захи-
сту Чугуївської районної ланки Харківської обласної
територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного  захисту у  разі  виникнення  надзвичайної
ситуації,  пов’язаної  з  пожежею (вибухом) на об’єкті
військової частини А 2467» (зала засідань)

СУВОРОВ О.І.
ЛУЧНИКОВ М.С.

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

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

10.00 Засідання  творчої  групи  працівників  психологічної
служби навчальних закладів району щодо пропаганди
психічного  здоров’я  (відділ  освіти
райдержадміністрації)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

10.30 Участь  у  обласному  семінарі  з  питань  «Підготовка
пляжу  до  літнього  оздоровчого  періоду»  та
«Організація  оповіщення населення про  загрозу або
виникнення  надзвичайних  ситуацій»  (Департамент
цивільного  захисту  Харківської  обласної  державної
адміністрації, Журавлівський гідропарк)

СУВОРОВ О.І.
ЛУЧНИКОВ М.С.

10.30 Участь у засіданні  Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав

РЯБІНІНА І.В.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

13.00 Засідання  Координаційної  ради  з  питань
профілактики і  боротьби з поширенням алкоголізму,
токсикоманії,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції  та  СНІДу
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ГЕРЕЗ Н.М.

13.00 Робота  з  органами  місцевого  самоврядування  щодо
соціального  захисту  дітей,  які  перебувають  під  опі-
кою, піклуванням громадян (служба у справах дітей
райдержадміністрації)

ФЕДОРЕНКО Н.В.

14.00 Засідання  комісії  з  перегляду  розпоряджень  голови
райдержадміністрації,  рішень  колегії  та  інших
документів  (кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.
СКУПЧЕНКО І.Ю.

14.00 Засідання  постійно  діючої  комісії
райдержадміністрації  з  питань  розгляду  звернень
громадян

ГЕРМАН В.О.

6. 28.04.17 09.00 Нарада  керівника  апарату  райдержадміністрації  з
керівниками  структурних  підрозділів  апарату  та
відділу  масових  комунікацій  райдержадміністрації
(кабінет керівника апарату райдержадміністрації)

ШТРИФАНОВА Н.П.
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09.00 Виїзд  до  господарства  ФГ  «Дружба»  з  питання

підготовки  внутрішньо-господарської  зрошувальної
мережі  до  поливного  періоду  2017  року  (с.  Стара
Гнилиця)

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

09.00 Показові заняття для керівників навчальних закладів
району  «День  цивільного  захисту»  (Малинівська
гімназія)

ВОЛОЦКОВА В.М.
БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.30 Участь у засіданні  Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав

РЯБІНІНА І.В.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

10.00 Семінар-нарада  з  керівниками  та  відповідальними
особами за охорону праці на підприємствах району з
нагоди Дня охорони праці (кабінет заступника голови
райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

11.00 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.

12.00 Участь  у  відеоселекторі  обласної  державної
адміністрації  з  питань:  «Про  хід  призову  громадян
України  на  військову  строкову  службу  навесні
2017 року» та «Про стан ведення військового обліку
військовозобов’язаних  та  призовників  у  Харківській
області» (зала засідань)

СУВОРОВ О.І.
ГРИЩЕНКО О.М.

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

ВОЛОЦКОВА В.М.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

13.00 Засідання  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних
посад  державної  служби  райдержадміністрації
(кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.
ПРЯДКА Т.Ф.

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

ГЕРМАН В.О.

14.00 Нарада  з  керівниками   комунальних  підприємств
району стосовно якісного надання послуг населенню
Чугуївського  району  (відділ  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та  інфраструктури
райдержадміністрації)

ВОЛОДЬКО І.В.

14.00 Перевірка  ходу  проведення  капітального  ремонту
Малинівської гімназії (Малинівська гімназія)

СТАРУСЬОВ П.Л.

29.04.17 08.00 Проведення Х районної Спартакіади з масових видів
спорту  серед  керівних  працівників  Чугуївського
району  під  гаслом  «Україна  починається  з  нас»
(смт Кочеток)

МАСЛОВА А.В.

24-28.04.17 Участь у короткотерміновому навчально-тематичному
семінарі  з  підвищення  кваліфікації  директорів
районних Будинків культури (м. Харків)

КУЛЕШОВА Т.В.
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26,27.04.17 09.00 Вивчення стану викладання літературного читання у

2-4  класах  навчальних  закладів  району
(Старогнилицький та Кам’яноярузький НВК)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

28,29.04.17 09.00 Участь  юнаків  2003,  2004  року  народження  у
обласних  змаганнях  з  футболу  на  призи  клубу
«Шкіряний м’яч» (стадіон «Олімп», м. Чугуїв)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Дата та час
проведення
уточнюють
ся 

Участь у обласній нараді начальників відділів освіти
(м.  Харків,  КЗ  «Харківський  центр  дослідницько-
експерементальної  діяльності  «Будинок  учителя»
Харківської обласної ради»)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

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

КІЯНСЬКА Л.М.

Протягом
тижня

Проведення в районі щорічної всеукраїнської акції  з
благоустрою  «За  чисте  довкілля»  (населені  пункти
району)

ВОЛОДЬКО І.В.

Протягом
тижня

Виїзди до навчальних закладів району з метою переві-
рки  якості  роботи  гуртків;   з  питань  організації
методичної роботи з дітьми з особливими потребами;
підготовки учнів навчальних закладів району до уча-
сті  в  міжнародному  порівнюванні  якості  освіти
«PISA-2018»;  щодо  аналізу  стану  котелень  на-
вчальних  закладів  району  з  метою  розроблення
заходів з їх підготовки до нового опалювального се-
зону 2017/2018 навчального року та перевірки зали-
шків палива на кінець опалювального сезону 

ВОЛОЦКОВА В.М.
БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Заходи  щодо  вшанування  постраждалих  внаслідок
аварії  на Чорнобильській АЕС з нагоди 31-ї  річниці
Чорнобильської трагедії (навчальні заклади району)

Підготовка  до  проведення  школи  моніторингу  за
темою  «Технологія  створення  системи  монітори-
нгових досліджень. Аналіз та інтерпретація результа-
тів моніторингу» (відділ освіти райдержадміністрації)

Вивчення  рівня  навчання  учнів  та  результативності
контролю за  станом викладання  математики  (Терні-
вський, Мосьпанівський НВК)

Протягом
тижня

Показ  документальних  фільмів  з  репертуару
«Docudays  UA»  присвячених  трагедії  на
Чорнобильській АЕС (бібліотеки-філії КЗ «Чугуївська
районна  централізована  бібліотечна  система»  з
системою «Бібліоміст») 

КУЛЕШОВА Т.В.
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Виїзний  концерт  «Весняна  толока»  вокально-
інструментального  ансамблю  «Санталючія»
КУ  «Чугуївський  районний  Будинок  культури»
(населені пункти району)

Організація книжкових виставок «Чорнобиль – місце
подвигу»  та  «Чорнобильський  вітер  в  душах»  у
бібліотеках-філіях  КЗ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система» 

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

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.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

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.

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. 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)
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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  (відділ  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  інфра-
структури райдержадміністрації)

ВОЛОДЬКО І.В.

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.

Протягом
тижня

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.

Протягом 
тижня

Забезпечення інформаційного наповнення офіційного
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  відбу-
ваються за участю керівництва райдержадміністрації
(відділ масових комунікацій райдержадміністрації)

ОТЧЕНАШКО М.А.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

           
                                                           Н.П. ШТРИФАНОВА

      Кіянська 40 906


	Заходи

