
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

  з 24 по 30 липня 2017 року
№

з/п
Дата Час Заходи Відповідальні

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

ШТРИФАНОВА Н.П.

2. 24.07.17 08.30 Виїзд  соціального  інспектора  відділу  контролю  та
соціальних  інспекторів  управління  праці  та
соціального захисту населення райдержадміністрації
у  смт  Есхар  з  метою  обстеження  матеріально-
побутових умов проживання малозабезпечених сімей

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Оперативна  робоча  нарада  з  заступниками  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  (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.

10.00 Виїзна  акція  Чугуївського міського  районного
центру  зайнятості  з  використанням  мобільного
центру  зайнятості  для  мешканців
смт Новопокровка 

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

11.00 Нарада  першого  заступника  голови
райдержадміністрації  щодо  стану  погашення
заборгованості  платників  податків  по  району
(кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

БУРЕЙКО Т.М.

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

ПРЯДКА Т.Ф.

11.30 Нарада голови райдержадміністрації Шошина М.М.
з  керівниками  силових  структур  району  (кабінет
голови райдержадміністрації)

СУВОРОВ О.І.

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

БУРЕЙКО Т.М.

13.00 Зустріч  з  батьками,  діти  яких  направляються  до
позаміського  закладу  оздоровлення  та  відпочинку
«Ромашка»  Харківського  району,  з  метою  надання
методичної консультації (актова зала відділу освіти
райдержадміністрації) 

РЯБІНІНА І.М.
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13.00 Виїзна  перевірка  санітарного  стану  в  с.  Стара

Покровка
СУВОРОВ О.І.
ВОЛОДЬКО І.В.

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  організації  та
проведення в  закладах  культури району заходів  до
Дня незалежності України (відділ культури і туризму
райдержадміністрації)

КУЛЕШОВА Т.В.

3. 25.07.17 09.00 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо
призначення аліментів

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

10.00 Засідання  колегії  районної  державної  адміністрації
(зала засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

10.00 Виїзна  акція  Чугуївського  міського  районного
центру  зайнятості  з  використанням  мобільного
центру зайнятості для мешканців с. Леб’яже 

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

11.00 Виїзд  до  с.  Стара  Покровка  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 

ФЕДОРЕНКО Н.В.
РЯБІНІНА І.В.

13.00 Виїзна  перевірка  санітарного  стану  в
с. Волохів Яр та с. Іванівка

СУВОРОВ О.І.
ВОЛОДЬКО І.В.

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

ГЕРМАН В.О.

Протя
гом
дня

Здійснення оцінки потреб дітей із сімей внутрішньо
переміщених осіб (смт Чкаловське)

РЯБІНІНА І.В.

4. 26.07.17 08.30 Засідання  районної  комісії  з  питань  призначення
(відновлення)  соціальних  виплат  внутрішньо
переміщеним особам (зала засідань)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забез-
печення), пенсій, стипендій та інших соціальних ви-
плат (кабінет заступника голови райдержадміністра-
ції)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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

СУВОРОВ О.І.
АЛЬОШИНА С.С.

10.00 Особистий  прийом  громадян  першим  заступником
голови  райдержадміністрації  Суворовим  О.І.  у
КП «Малинівка» (смт Малинівка)

ГЕРМАН В.О.

10.00 Виїзна  акція  Чугуївського  міського  районного
центру  зайнятості  з  використанням  мобільного
центру  зайнятості  для  мешканців
смт Кочеток

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

14.00 Виїзна  перевірка  санітарного  стану  в  с.  Кам’яна
Яруга

СУВОРОВ О.І.
ВОЛОДЬКО І.В.

14.00-
16.00

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

СКУПЧЕНКО І.Ю.
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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.

Час
уточню
ється

Виїзд до амбулаторії загальної практики – сімейної
медицини смт Кочеток щодо здійснення контролю за
підготовкою  лікувального  закладу  до  роботи  в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років

ГЕРЕЗ Н.М.

Протя
гом
дня

Робота  із  Великобабчанським  та  Старогнилицьким
сільськими  головами  щодо  отримання  місцевими
забудовниками  кредитів  за  районною  програмою
«Власний дім» (відділ містобудування та архітектури
райдержадміністрації)

ХОМЯК О.В.

Протя
гом
дня

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

 АЛЬОШИНА С.С.

5. 27.07.17 Час
уточню
ється 

Особистий  прийом  громадян  головою
райдержадміністрації  Шошиним  М.М.  у
КВ  «Донець» ВП КП  «Харківводоканал» 
(смт Кочеток)

ШТРИФАНОВА Н.П.

Час
уточню
ється

Спільна  робоча  зустріч  представників
райдержадміністрації та Чугуївського відділу поліції
Головного  управління  Національної  поліції  в
Харківській області з метою вирішення проблемних
питань щодо життєдіяльності національних меншин,
які проживають на території с. Коробочкине

ГРИЩЕНКО О.М.

08.00 Виїзд  до  Агрофірми  «Чугуївська»  ТОВ,
ТОВ  Агрофірми  «Каяри»,  ПП  «Фенікс»,
ТОВ Агрофірми  «Зарожне»,  ПСП «Зарожнянське»,
Агрофірми «Зоря» ТОВ щодо ходу збирання ранніх
зернових  культур  (м.  Чугуїв,  с.  Кам’яна  Яруга,
с. Зарожне, с. Велика Бабка)

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

08.00 Заїзд  дітей  на  ІІІ  оздоровчу  зміну  до  дитячого
закладу  оздоровлення  та  відпочинку
КП  «Чугуївський  районний  дитячий  оздоровчий
табір «Орлятко»

РЯБІНІНА І.М.

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

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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

ВОЛОДЬКО І.В.
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10.00 Засідання  комісії  з  питань  надання  одноразової

грошової  допомоги  звільненим  у  запас
(демобілізованих)  військовослужбовцям,  які  брали
участь в антитерористичній операції та членам сімей
загиблих  (померлих)  під  час  участі  в
антитерористичній  операції  (кабінет  заступника
голови райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

10.00 Виїзна перевірка санітарного стану в смт Есхар СУВОРОВ О.І.
ВОЛОДЬКО І.В.

11.00 Засідання  Координаційної  ради  з  питань  охорони
здоров’я  та  медичної  допомоги  населенню  району
(відділ охорони здоров’я райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ГЕРЕЗ Н.М.

11.00 Проведення ярмарку вакансій «Військова служба за
контрактом» (Чугуївський міський районний центр
зайнятості)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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

ГЕРМАН В.О.

Протя
гом 
дня

Проведення  інформаційно-просвітницького  заходу
до  Всесвітнього  дня  боротьби  з  гепатитом
(Харківський обласний соціальний гуртожиток)

РЯБІНІНА І.В.

Протя
гом 
дня

Інвентаризація  земельних  ділянок,  виділених  під
індивідуальну  житлову  забудову,  на  території
Кочетоцької  та  Малинівської  селищних рад (відділ
містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

ХОМЯК О.В.

6. 28.07.17 08.00 Нарада  керівника  апарату  райдержадміністрації  з
керівниками  структурних  підрозділів  апарату  та
відділу  масових  комунікацій  райдержадміністрації
(кабінет керівника апарату райдержадміністрації)

ШТРИФАНОВА Н.П.

10.00 Виїзд  до  смт  Малинівка  з  метою  перевірки  стану
готовності  до  опалювального  періоду  2017-2018
років та функціонування котельні 

СУВОРОВ О.І.
ВОЛОДЬКО І.В.

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

ГЕРМАН В.О.

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.

11.00 Засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини
районної  державної  адміністрації  (кабінет  першого
заступника голови райдержадміністрації)

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

13.00 Робоча  нарада  першого  заступника  голови
райдержадміністрації з питань відбору кандидатів на
військову службу за контрактом та виконання заходів
щодо  призову  громадян  на  строкову  військову
службу  до  Національної  гвардії  України  у  серпні
2017  року  (кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

ГРИЩЕНКО О.М.
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14.00 Засідання комісії по перегляду розпоряджень голови

райдержадміністрації  (кабінет  першого  заступника
голови)

СУВОРОВ О.І.
СКУПЧЕНКО І.Ю.

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

КІЯНСЬКА Л.М.

Протягом
тижня

Забезпечення функціонування ІІІ оздоровчої зміни у
КП «Чугуївський районний дитячий оздоровчий та-
бір «Орлятко»

РЯБІНІНА І.М.

Протягом
тижня

Здійснення  контролю  за  проведенням  будівельних
робіт  у  Малинівській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  та
Кам’яноярузькому навчально-виховному комплексі

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Проведення ремонтних робіт у навчальних закладах
району

Підготовка до огляду готовності навчальних закла-
дів району до нового 2017-2018 навчального року

Протягом
тижня

Книжкові  виставки,  тематичні  експозиції  з  нагоди
215-річчя  з  Дня  народження  французького
письменника Олександра Дюма «Життя та творчість
Олександра Дюма» (бібліотеки-філії КЗ «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система»)   

Показ  краєзнавчих  відеороликів  «Відеоісторія
рідного  краю»  (бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська
районна  централізована  бібліотечна  система»  з
системою «Бібліоміст»)   

КУЛЕШОВА Т.В.

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
необхідності  своєчасного  розрахунку  за  отримані
послуги  електро-  та  газопостачання,  здійснення
моніторингу  стану  погашення  заборгованості.
Моніторинг виконання заходів щодо підготовки ра-
йону  до  опалювального  періоду  2017-2018  років
(відділ  житлово-комунального  господарства,  буді-
вництва та інфраструктури райдерж-адміністрації)

ВОЛОДЬКО І.В.

Протягом
тижня

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

РЯБІНІНА І.В.

Протягом 
тижня

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

ГОРОВЕНКО М.В. 
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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

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

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

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

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

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

Кіянська 40 906
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