
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

з 16 по 22 липня 2018 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

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

В. ГЕРМАН 

2. 16.07.18 09.00 Оперативна  робоча  нарада  з  заступниками  голови,
керівником  апарату,  керівниками  структурних
підрозділів  райдержадміністрації,  служб  району
(зала засідань)

В. ГЕРМАН

09.30 Нарада  з  керівниками  силових  структур  (кабінет
голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ 

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

Г. ТАНКОВ

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

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ 

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

В. ВОЛОЦКОВА 

11.00 Робоча  нарада  заступника  голови
райдержадміністрації щодо представлення інтересів
райдержадміністрації у судових засіданнях  (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)                    

В. ВОЛОЦКОВА 
О. АЛЬХІМОВИЧ 

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) 

І. РЯБІНІНА 

13.00 Оперативна  нарада  з  питання  стану  погашення
податкової  заборгованості  до  місцевих  бюджетів
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА 
Т. БУРЕЙКО 

13.00 Участь у нараді облдержадміністрації з керівниками
закладів  охорони  здоров’я  з  актуальних  питань
розвитку  сфери  охорони  здоров’я  (актова  зала
КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної
медичної  допомоги  та  медицини  катастроф»,
м. Харків)

Н.ГЕРЕЗ

14.00 Виїзд до смт Кочеток з метою здійснення контролю
за ходом будівництва котельні 

Г. ТАНКОВ 
І. ВОЛОДЬКО 

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  організації  та
проведення  Відкритого  фестивалю  обрядового  та
сучасного весільного дійства «Весілля в Малинівці –
плюс»  (відділ  культури  і  туризму
райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА 
Т. КУЛЕШОВА 

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

Т. БУРЕЙКО 
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3. 17.07.18 09.00 Виїзд головного державного соціального інспектора

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

В. ВОЛОЦКОВА 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ 

09.00 Виїзд  бригади  лікарів-фахівців  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» до
с.  Стара  Гнилиця з  метою  проведення
профілактичних  медичних  оглядів  населення
(фельдшерсько-акушерський  пункт  с.  Стара
Гнилиця)

Н. ГЕРЕЗ 

09.00 Моніторинг  заготівлі  основних  видів  кормів  та
підготовки  приміщень  для  утримання  худоби  в
зимовий  період  2018/2019  років  (управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації)

В. ГУЛАЙ 

09.00 Робота із кандидатами в батьки-вихователі дитячого
будинку сімейного типу (кабінет служби у справах
дітей райдержадміністрації)

О. АЛЬХІМОВИЧ 

10.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  Олексієвець  Г.М.  (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ 

10.00 Виїзд до смт Есхар 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

О. АЛЬХІМОВИЧ 
І. РЯБІНІНА 

14.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних  виплат  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ 

14.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  Волоцковою  В.М.  в
амбулаторії  с.  Тернова  КП «Чугуївський  районний
центр первинної медико-санітарної допомоги»

В. ВОЛОЦКОВА 

Час
уточню
ється

Робоча  нарада  з  виїздом  до  смт  Малинівка  щодо
підготовки  та  проведення  Відкритого  фестивалю
обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля
в Малинівці – плюс»

Г. ТАНКОВ 
І. ВОЛОДЬКО 

4. 18.07.18 08.00 Інвентаризація  земельних  ділянок  виділених  під
індивідуальну  житлову  забудову  на  території
Чугуївського  району (відділ  містобудування  та
архітектури райдержадміністрації)

О. ХОМЯК 

09.00 Нарада з клубними працівниками району з питання
організації  та  проведення  Відкритого  фестивалю
обрядового та сучасного весільного дійства «Весілля
в  Малинівці  – плюс» (КУ  «Чугуївський  районний
Будинок культури»)

В. ВОЛОЦКОВА 
Т. КУЛЕШОВА 
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10.00 Телефонний  зв’язок  з  населенням  «Пряма  лінія»

першого  заступника  голови  райдержадміністрації
Танкова  Г.В.  за  темою  «Проблеми  пільгових
перевезень пасажирів» (кабінет першого заступника
голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ 
І. ВОЛОДЬКО

12.00 Проведення  заходу  «Віра  та  свобода  людини» для
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та
дитячому будинку сімейного типу (м. Чугуїв, Свято-
Покровський храм)

І. РЯБІНІНА 

12.00 Особистий  прийом  громадян  першим  заступником
голови райдержадміністрації Танковим Г.В. (кабінет
першого заступника голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ 
І. ВОЛОДЬКО

14.00 Перевірка  якості  проведення  ремонту  дороги
загального  користування  місцевого  значення
«Під’їзд  до  смт  Чкаловське,  села  Гаврилівка»
(смт Чкаловське)

Г. ТАНКОВ 
І. ВОЛОДЬКО 

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) 

В. ВОЛОЦКОВА 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ 

15.30 Огляд стану гідроспоруди орендованого ставка біля
с.  Нова  Гнилиця  Чкаловської  об’єднаної
територіальної громади 

Г. ТАНКОВ 
М. ЛУЧНИКОВ 
І. ВОЛОДЬКО 

Протя
гом 
дня

Моніторинг  цін  на  хліб  та  хлібобулочні  вироби,
нафтопродукти  (відділ  економічного  розвитку  і
торгівлі райдержадміністрації)

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ 
В. РАЙЛЯН 

5. 19.07.18 08.00 Проведення аудиту доступності  для маломобільних
груп  населення  об’єктів  житлового,  громадського
призначення та транспортної інфраструктури (відділ
містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

О. ХОМЯК 

09.00 День зустрічей у трудових колективах та з активами
населених пунктів району за темою «7 нових міфів
про субсидії» (населені пункти району)

М. ОТЧЕНАШКО 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ 

10.00 Засідання районного штабу з організації підготовки
господарського  комплексу  та  об’єктів  соціальної
сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий
період 2018-2019 років (зала засідань)

Г. ТАНКОВ 
І. ВОЛОДЬКО 

10.00 Проведення  супервізії  для  працівників  центру
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  та
соціальних  партнерів  щодо  профілактики
професійного  вигорання  (Чугуївський  районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

І. РЯБІНІНА 

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

В. ВОЛОЦКОВА 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ 
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6. 20.07.18 08.00 Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів

апарату  та  відділу  масових  комунікацій
райдержадміністрації  (кабінет  керівника  апарату
райдержадміністрації)

В. ГЕРМАН 

10.00 Особистий  прийом  громадян  керівником  апарату
райдержадміністрації Герман В.О. (кабінет керівника
апарату райдержадміністрації)

О. ГОРЛАЧОВА 

11.00 Робоча  нарада  першого  заступника  голови
райдержадміністрації  щодо  відбору  кандидатів  на
військову  строкову  службу  за  контрактом  у  липні
2018  року  (кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
М. ЛУЧНИКОВ 

Час
уточн

юється

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

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ 
В. РАЙЛЯН 

7. 21.07.18 09.00 Участь  збірної  команди  району  у  змаганнях  із
спортивної  рибалки  за  програмою  обласної
Спартакіади  з  масових  видів  спорту серед  районів
області, міст обласного значення та об’єднаних тери-
торіальних громад (Дергачівський район)

І. РЯБІНІНА 

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

Л. КІЯНСЬКА 

Протягом
тижня

Виїзд  до  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної
ради  Харківської  області  щодо  вирішення
організаційних питань відпочинку та оздоровлення
дітей району

В. ВОЛОЦКОВА 
І. РЯБІНІНА 

Протягом
тижня

Організація роботи літнього бібліотечного кінозалу
для дітей «Мультяшне літо» та віртуальної подорожі
кінозалу  Докудейс  «Найкрасивіші  куточки  світу»
(бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система»)

Т. КУЛЕШОВА 

Виїзд  до  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий  табір  «Орлятко»  Чугуївської  районної
ради  Харківської  області  з  метою  вирішення
організаційних питань відпочинку та оздоровлення
дітей району

В. ВОЛОЦКОВА 
І. РЯБІНІНА 

Протягом
тижня

Організація  проведення  поточних  ремонтів  у
закладах  освіти  району  з  метою  підготовки  до
нового 2018/2019 навчального року 

Т. БЄЛЄВЦОВА 
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Протягом 
тижня

Здійснення прийому внутрішньо переміщених осіб,
ведення їх  обліку та надання щомісячної  адресної
допомоги  для  покриття  витрат  на  проживання,  у
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  райдерж-
адміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ 

Залучення додаткових коштів для надання адресної
допомоги малозабезпеченим мешканцям району та
внутрішньо  переміщеним  особам,  які  потребують
допомоги  (м. Чугуїв,  вул.  Харківська,  буд.  120,
кім. 8)

Протягом 
тижня

Робота  з  внутрішньо  переміщеними  особами,  які
перебувають  у  Чугуївському  районі  (населені  пу-
нкти району)

В. ВОЛОЦКОВА 
І. РЯБІНІНА 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ 
Н. ГЕРЕЗ 
О. АЛЬХІМОВИЧ 

Протягом 
тижня

Організація надання юридичної, медичної, психоло-
гічної допомоги та захисту трудових прав учасників
операції Об’єднаних сил та членів їх сімей (населені
пункти району)

В. ВОЛОЦКОВА 
І. РЯБІНІНА 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ 
Н. ГЕРЕЗ 

Протягом
тижня

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

В. ВОЛОЦКОВА 
І. РЯБІНІНА 

Протягом 
тижня

Аналіз  стану  правопорядку  у  населених  пунктах
району (сектор з питань оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної  роботи  та  взаємодії  з  право-
охоронними  органами  апарату  райдержадміністра-
ції)

О. ГРИЩЕНКО 

Протягом 
тижня

Підтримка  в  актуальному  стані  персоніфікованого
обліку  виборців  в  автоматизованій  інформаційно-
телекомунікаційній  системі  Державний  реєстр  ви-
борців шляхом  проведення періодичного поновлен-
ня  персональних  даних  Реєстру  відповідно  до
статей 2, 22 Закону України «Про Державний реєстр
виборців» (відділ ведення Державного реєстру ви-
борців апарату райдержадміністрації)

Д. ЛОКАЙЧУК 

Протягом 
тижня

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

М. ГОРОВЕНКО 
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Протягом
тижня

Надання  організаційно-методичної  допомоги  від-
повідальним за ведення архіву юридичних осіб,  у
діяльності  яких  утворюються  та  не  утворюються
документи  Національного  архівного  фонду  (архі-
вний відділ райдержадміністрації, установи району)

О. САВІНОВА 

Введення обліку документів Національного архівно-
го фонду

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)

М. ОТЧЕНАШКО 

Заступник керівника апарату-начальник 
організаційного відділу апарату районної 
державної адміністрації Л. КІЯНСЬКА  

Оксана Семенова 23 270
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