
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

з 27 листопада по 03 грудня 2017 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

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

ШТРИФАНОВА Н.П.

2. 27.11.17 09.00 Оперативна  робоча  нарада  з  першим  заступником
голови,  заступником  голови,  керівником  апарату,
керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації, служб району (зала засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

09.00 Участь  у  судовому  засіданні  щодо  позбавлення
батьківських прав (Чугуївський міський суд)

РЯБІНІНА І.В.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

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.

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

СУВОРОВ О.І.

11.00 Оперативна  нарада  з  фінансово-бюджетних  питань
(фінансове управління 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 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  участі  аматорів  та
творчих  колективів  району  у  обласних  заходах  з
нагоди  зимових  свят  (відділ  культури  і  туризму
райдержадміністрації)

КУЛЕШОВА Т.В.

3. 28.11.17 Час 
уточню
ється

Засідання  колегії  райдержадміністрації  (зала
засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

Нарада  щодо  активізації  роботи  з  формування
проектних  заявок  за  пріоритетними  напрямами
роботи  структурними  підрозділами
райдержадміністрації з метою залучення фінансової
допомоги з бюджетів усіх рівнів (зала засідань)

АЛЬОШИНА С.С.
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08.00 Здійснення  контролю за  проведенням  капітального

ремонту  покрівлі  будівлі  Територіального  центру
соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) райдержадміністрації

СТАРУСЬОВ П.Л.

08.30 Виїзд  соціального  інспектора  відділу  контролю  та
соціальних  інспекторів  управління  праці  та
соціального захисту населення райдержадміністрації
до с. Мосьпанове з метою обстеження матеріально-
побутових умов проживання малозабезпечених сімей

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Засідання  конкурсного  комітету  щодо  визначення
виконавця  послуг  на  автобусному  маршруті
«Чугуїв  (АС)  –  Есхар»,  що  не  виходить  за  межі
Чугуївського району (зала засідань)

ВОЛОДЬКО І.В.

09.00 Семінар  з  роботодавцями  району  за  темою
«Забезпечення рівних можливостей для працівників
(у тому числі інвалідів) при прийнятті на роботу –
позитивний  імідж  організації  та  сучасного
керівництва» (Чугуївський міський районний центр
зайнятості)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Засідання  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби  працівників  райдержадміністрації  (відділ
управління  персоналом  апарату  райдерж-
адміністрації)

ПРЯДКА Т.Ф.

10.00 Засідання  круглого  столу  з  питань  взаємодії
організацій та установ, якими проводяться заходи з
попередження  насильства  в  сім’ї  (Чугуївський
міський районний центр зайнятості)

РЯБІНІНА І.В.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

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

ГЕРМАН В.О.

13.00 Участь у засіданнях постійних комісій районної ради Відповідальні  працівники
райдержадміністрації

14.00 Участь у пленарному засіданні районної ради (зала
засідань)

14.00 Засідання  інвентаризаційної  комісії  відділу  освіти
райдержадміністрації  (відділ  освіти
райдержадміністрації)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

4. 29.11.17 Час 
уточню
ється

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

ГЕРМАН В.О.

Час 
уточню
ється

Відкриття  міні-проектів,  реалізованих  в  рамках
обласного конкурсу міні-проектів розвитку території
Чугуївського  району  «Разом  в  майбутнє»
(смт  Новопокровка,  смт  Есхар,  с.  Кам’яна  Яруга,
с. Волохів Яр, с. Мосьпанове, с. Тернова)

АЛЬОШИНА С.С.

08.00 Виїзд до смт Малинівка з метою перевірки саніта-
рного стану населеного пункту

ВОЛОДЬКО І.В.
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09.00 Нарада  першого  заступника  голови  райдерж-

адміністрації із замовниками об’єктів будівництва та
підрядною організацією ТОВ «ІНДІГО ГРУП» щодо
проведення ремонтних робіт у Малинівській гімназії
та Територіальному центрі соціального обслуговува-
ння (надання соціальних послуг) райдержадміністра-
ції (кабінет  першого  заступника  голови  райдерж-
адміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

09.00 Участь у третьому циклі модулів «Практика ненаси-
льницької комунікації», «Стрес-менеджмент. Навич-
ки  саморегуляції  та  практик  самовідновлення,
стресостійкості»  та  «Профілактика  професійного
вигорання фахівців соціальних служб» (Харківський
обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді)

РЯБІНІНА І.В.

10.00 Виїзд  до  с.  Волохів  Яр  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.

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

СТАРУСЬОВ П.Л.

13.00 Виїзд спільно з фахівцями КП «Чугуївський район-
ний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
до с.  Велика Бабка 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 Введенка та смт Новопокровка

СТАРУСЬОВ П.Л.

13.00 Виїзд «районного мобільного соціального офісу» до
с.  Велика  Бабка,  смт  Новопокровка  та  с.  Стара
Покровка

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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.

15.00 Надання методичної допомоги тренерам-викладачам
щодо проведення навчально-тренувального процесу
у  відділеннях  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської  районної
ради Харківської області» (смт Кочеток)

РЯБІНІНА І.М.

Протя
гом 
дня

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

АЛЬОШИНА С.С.
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5. 30.11.17 Час 

уточню
ється

Особистий  прийом  громадян  головою  райдерж-
адміністрації  Шошиним  М.М.  (кабінет  голови
райдержадміністрації)

ГЕРМАН В.О.

Спільна  робоча  зустріч  представників  райдерж-
адміністрації  та  Чугуївського  відділу  поліції  Голо-
вного управління Національної поліції в Харківській
області з метою вирішення проблемних питань щодо
життєдіяльності  національних  меншин
(с. Коробочкине)

ГРИЩЕНКО О.М.

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  місцевої  комісії  з  питань  техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуї-
вського району (зала засідань)

МЕДИНЦЕВ В.В.

09.00 Робоча  нарада  з  завідувачами  бібліотек-філій
КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система» (мала глядацька зала КУ «Чугуївський ра-
йонний Будинок культури»)

КУЛЕШОВА Т.В.

09.00 Профорієнтаційний захід щодо служби у Збройних
Силах  України  (Чугуївський  міський  районний
центр зайнятості)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.30 Участь  у  судовому  засіданні  щодо  позбавлення
батьківських прав (Чугуївський міський суд)

РЯБІНІНА І.В.
ФЕДОРЕНКО Н.В.

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

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

10.00 Моніторинг  розрахунків  сільськогосподарських
підприємств району за оренду землі та майна у 2017
році  (управління  агропромислового  розвитку
райдержадміністрації)

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

10.00 Нарада  з  тренерсько-викладацьким  складом
КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної ради Харківської
області»  (КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської  районної  ради
Харківської області»)

РЯБІНІНА І.М.

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

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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

СТАРУСЬОВ П.Л.

6. 01.12.17 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 Участь  у  заходах  з  нагоди  22-ї  річниці  з  Дня
заснування  військової  частини  А  4104  (військова
частина А 4104)

ГРИЩЕНКО О.М.
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09.00 Семінар  з  заступниками  директорів  з  навчально-

виховної роботи закладів загальної середньої освіти
району  (Новопокровський  навчально-виховний
комплекс)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

09.00 Виїзний  профорієнтаційний  захід  для  молоді
(Харківський обласний соціальний гуртожиток)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

10.00 Засідання круглого столу з нагоди Міжнародного дня
людей з інвалідністю, за участю клієнтів відділення
стаціонарного догляду для  постійного проживання,
спілкування  та  консультації  фахівців  з  підтримки
людей  з  вадами  здоров’я  (Територіальний  центр
соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) райдержадміністрації)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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

ГЕРМАН В.О.

12.00 Участь у відеоселекторі облдержадміністрації (зала
засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

12.00 Показ документальних фільмів до Всесвітнього дня
боротьби  зі  СНІДом  з  підборки  «Docudays  UA»  з
наступним  їх  обговоренням  (бібліотеки-філії
КЗ  «Чугуївська  районна  центральна  бібліотечна
система»)

КУЛЕШОВА Т.В.

13.00 Відвідування керівництвом  Територіального центру
соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  райдержадміністрації клієнтів  відділення
соціальної допомоги вдома з метою пролонгації до-
говорів на обслуговування та перевірки якості надан-
ня соціальних послуг соціальними робітниками (смт
Есхар та смт Кочеток)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

13.00 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  першого  заступника  голови
райдержадміністрації з питань відбору кандидатів на
військову службу за контрактом (кабінет заступника
голови райдержадміністрації)

ГРИЩЕНКО О.М.

Протя
гом
дня

Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби зі
СНІДом у закладах загальної  середньої  освіти ра-
йону 

ВОЛОСЕНКО Л.М.
РЯБІНІНА І.В.

7. 02.12.17 10.00 ІІ  (районний)  етап  Всеукраїнської  учнівської
олімпіади з  хімії  та участь у семінарі  з  учителями
хімії  (Чугуївський  навчально-виховний  комплекс
№ 5 Чугуївської міської ради)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

8. 03.12.17 10.00 ІІ  (районний)  етап  Всеукраїнської  учнівської  олі-
мпіади з української мови та літератури та участь у
семінарі з учителями української мови та літератури
(Чугуївський навчально-виховний комплекс № 5 Чу-
гуївської міської ради)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj0lbauwM_XAhWCOBoKHcAdBwMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fdocudays.org.ua%2F&usg=AOvVaw1KNF7Z6-HBW6Qv_YorUTPf
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Щодня Інформування  облдержадміністрації  про  місце

перебування  голови  райдержадміністрації
(організаційний  відділ  апарату  райдерж-
адміністрації)

ОМЕЛЬЧЕНКО Т.О.

28.11,
01.12.17

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

СТАРУСЬОВ П.Л.

Протягом
тижня

Організація  книжкових  виставок  до  Дня  Збройних
Сил України «Воїтелі. Історія Українського Війська»
(бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система») 

КУЛЕШОВА Т.В.

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»

ФЕДОРЕНКО Н.В.

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

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

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.
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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

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.

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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