
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

з 15 по 21 січня 2018 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

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

ШТРИФАНОВА Н.П.

2. 15.01.18 09.00 Оперативна  робоча  нарада  з  заступником  голови,
керівником  апарату,  керівниками  структурних
підрозділів  райдержадміністрації,  служб  району
(зала засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

09.30 Оперативна  нарада  щодо  стану  податкової
заборгованості  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

БУРЕЙКО Т.М.

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

ВОЛОЦКОВА В.М.

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

ГРИЩЕНКО О.М.

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

БУРЕЙКО Т.М.

14.00 Участь  у  судовому  засіданні  з  питань  захисту
житлових  та  майнових  прав  дітей  (Чугуївський
міський суд)

РЯБІНІНА І.В.

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації щодо участі закладів культури
району  у  обласному  конкурсі  міні-проектів
територіальних  громад  «Разом в  майбутнє» (відділ
культури і туризму райдержадміністрації)

КУЛЕШОВА Т.В.

3. 16.01.18 08.30 Виїзд головного державного соціального інспектора
відділу  контролю  та  соціальних  інспекторів
управління праці  та соціального захисту населення
райдержадміністрації до с. Стара Покровка з метою
обстеження  матеріально-побутових  умов
проживання малозабезпечених сімей

БОНДАРЕНКО Д.В.

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

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

09.00 Семінар  з  учителями  району  з  предмету  «Захист
Вітчизни»  (Чугуївський  районний  Центр  туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

10.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  Волоцковою  В.М.  у
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
смт Введенка

ГЕРМАН В.О.
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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

РЯБІНІНА І.В.
АЛЬХІМОВИЧ О.А.

10.00 Виїзд  до  с.  Мосьпанове  та  с.  Гракове  з  питання
забезпечення  належного  санітарного  стану
населених пунктів

ВОЛОДЬКО І.В.

Час
уточню
ється

Службова нарада з питань забезпечення публічного
порядку та безпеки в районі напередодні та під час
проведення  заходів  із  відзначення  Дня  Соборності
України та Дня пам’яті Героїв Крут, інших масових
заходів (кабінет голови райдержадміністрації)

ГРИЩЕНКО О.М.

Час
уточню
ється

Нарада  з  структурними  підрозділами  райдерж-
адміністрації щодо участі в обласному конкурсі міні-
проектів  розвитку територіальних громад «Разом в
майбутнє» (зала засідань) 

АЛЬОШИНА С.С.

Протя
гом 
дня

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

АЛЬОШИНА С.С.

Протя
гом
дня

Участь  учнів  району  у  ІІ  етапі  Всеукраїнського
конкурсу  захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів Малої академії наук України з біології
(Харківській  національний  університет
ім. В.Н. Каразіна)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

4. 17.01.18 08.00 Інвентаризація об’єктів будівництва (індивідуальних
житлових будинків) на території с. Кам’яна Яруга

ХОМЯК О.В.

09.00 Семінар  з  керівниками  служб  діловодства  та
архівних  підрозділів  юридичних  осіб-джерел
формування  Національного  архівного  фонду,  що
перебувають  у  зоні  комплектування  архівного
відділу  районної  державної  адміністрації  (зала
засідань)

САВІНОВА О.О.

09.00 Виїзд до сільськогосподарських підприємств району
ТОВ «Агросервіс» ЛТД, Агрофірма «Лебежанська»
ТОВ  та  ТОВ  «Агрофірма  «Іванівський  Лан»  з
питання зимівлі худоби (с. Волохів Яр, с.  Леб’яже,
с. Іванівка)

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

10.00 Телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» за
темою  «Сьогодення  та  перспективи  розвитку
житлово-комунального  господарства  району»  за
участю  заступника  голови  райдержадміністрації
Волоцкової  В.М.  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ГЕРМАН В.О.
ВОЛОДЬКО І.В.

13.00 Виїзд «районного мобільного соціального офісу» до
с.  Стара  Гнилиця  з  метою  надання  комплексу
соціальних  послуг  населенню  та  проведення
роз’яснювальної  роботи  щодо  реформування
первинної  ланки  та  проведення  роботи  по
укладанню  декларацій  між  пацієнтом  та  сімейним
лікарем

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.
ГЕРЕЗ Н.М.
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14.30 Участь  у  судовому  засіданні  щодо  позбавлення

батьківських прав (Чугуївський міський суд)
АЛЬХІМОВИЧ О.А.
РЯБІНІНА І.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)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протя
гом
дня

Участь  учнів  району  у  ІІ  етапі  Всеукраїнського
конкурсу  захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів  Малої  академії  наук  України  з
української  мови  та  літератури  (Харківській
національний університет ім. В.Н. Каразіна)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

5. 18.01.18 Час
уточню
ється 

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

ШТРИФАНОВА Н.П.

09.00 Семінар-нарада з сільськими,  селищними головами
та секретарями місцевих рад (зала засідань)

ШТРИФАНОВА Н.П.

09.00 Семінар  з  роботодавцями  району  за  темою  «Про
ефективне  працевлаштування  спеціалістів  профе-
сіоналів із числа осіб з інвалідністю» (Чугуївський
міський районний центр зайнятості)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

11.00 Прийом  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М. депутатів місцевих рад 

ШТРИФАНОВА Н.П.

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

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протя
гом
дня

День зустрічей у трудових колективах та з активом
населених пунктів району за темою «Про залучення
коштів  бюджетів  різних  рівнів  та  міжнародної
допомоги для розвитку населених пунктів району» 

ОТЧЕНАШКО М.А.

Протя
гом
дня

Участь  у  інформаційно-просвітницькому  заході
«Відповідальність починається з мене» (Харківський
обласний соціальний гуртожиток)

РЯБІНІНА І.В.

6. 19.01.18 08.00 Нарада  керівника  апарату  райдержадміністрації  з
керівниками  структурних  підрозділів  апарату  та
відділу  масових  комунікацій  райдержадміністрації
(кабінет керівника апарату райдержадміністрації)

ШТРИФАНОВА Н.П.

08.00 Інвентаризація  земельних  ділянок,  виділених  для
містобудівних потреб, на території Кочетоцької сели-
щної  ради  (відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

ХОМЯК О.В.

10.00 Виїзд до сільськогосподарських підприємств району
АФ «Базаліївський колос» ТОВ та СТОВ «Маяк» з
питання  зимівлі  худоби  (с.  Коробочкине,
с. Базаліївка)

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

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

ГЕРМАН В.О.
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13.00 Службова  нарада  заступника  голови  райдерж-

адміністрації щодо відбору кандидатів на військову
службу за контрактом у січні 2018 року (кабінет за-
ступника голови райдержадміністрації)

ГРИЩЕНКО О.М.

13.00 Засідання  експертної  комісії  архівного  відділу  ра-
йонної  державної  адміністрації  (архівний  відділ
райдержадміністрації)

САВІНОВА О.О.

Протя
гом
дня

Медичне забезпечення релігійного свята Водохрещі
біля водойм району

ГЕРЕЗ Н.М.

7. 20.01.18 09.00 Участь вихованців КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної
ради Харківської області» у відкритому командному
чемпіонаті  Харківської  області  з  легкої  атлетики у
приміщенні серед юнаків та дівчат (легкоатлетичний
манеж «ХТЗ», м. Харків)

РЯБІНІНА І.М.

10.00 Участь  учнів  району  у  ІІІ  етапі  Всеукраїнської
учнівської  олімпіади  з  української  мови  та
літератури (Харківській національний педагогічний
університет ім. Г.С. Сковороди)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

8. 21.01.18 09.00 Участь вихованців КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної
ради Харківської області» у відкритому командному
чемпіонаті  Харківської  області  з  легкої  атлетики у
приміщенні серед юнаків та дівчат (легкоатлетичний
манеж «ХТЗ», м. Харків)

РЯБІНІНА І.М.

10.00 Участь  учнів  району  у  ІІІ  етапі  Всеукраїнської
учнівської  олімпіади  з  математики  (Харківській
національний університет ім. В.Н. Каразіна)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Протя
гом
дня

Участь  учнів  району  у  ІІ  етапі  Всеукраїнського
конкурсу  захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів  Малої  академії  наук  України  з  історії
України  та  географії  (Харківській  національний
університет ім. В.Н. Каразіна)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Дата та час 
уточнюються

Урочисте  відкриття  реконструйованих  башт
Рожновського в с. Леб’яже та с. Стара Покровка в
рамках  реалізації  відповідних  проектів  за  рахунок
коштів обласного бюджету

ВОЛОДЬКО І.В.

Дата та час 
уточнюються

Урочисте вручення комп’ютерної техніки медичним
працівникам  КП  «Чугуївський  районний  центр
первинної медико-санітарної допомоги»

ГЕРЕЗ Н.М.

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

КІЯНСЬКА Л.М.

16, 19.01.18 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами  щодо  введення  житла  в  експлуатацію
(відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

ХОМЯК О.В.
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Протягом
тижня

Вивчення питання організації  навчально-виховного
процесу  Кам’яноярузького  навчально-виховного
комплексу 

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Протягом
тижня

Проведення  круглих  столів  щодо  фольклорних  та
обрядових традицій українців  до свята  Водохреща
(бібліотеки-філії  КУ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система»)

КУЛЕШОВА Т.В.

Організація  екскурсійних  відвідувань  читацькою
молоддю району храмів, розташованих на території
району 

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. 

Протягом
тижня

Виїзні перевірки стану доріг комунального та зага-
льного значення (населені пункти району)

ВОЛОДЬКО І.В.

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)

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

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.

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.

Керівник апарату районної 
державної адміністрації Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська 40 906
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