
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

з 19 по 25 березня 2018 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. Щодня 08.00 Нарада  з  заступником  голови  та  начальником
загального відділу апарату райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

2. 19.03.18 09.00 Оперативна  робоча  нарада  з  заступником  голови,
керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації,  служб  району,  урочистості  з
нагоди  Дня  працівників  житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування населення
(зала засідань)

ГЕРМАН В.О.

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

ВОЛОЦКОВА В.М.

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
(співбесіда) (зала засідань)

УШАТЮК Т.В.

13.00 Інвентаризація об’єктів будівництва (індивідуальних
житлових будинків)  на території  смт Малинівка та
смт  Кочеток (відділ  містобудування та  архітектури
райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  організації  та
проведення  вокального  фестивалю  «Голос
Чугуївщини» (відділ  культури  і  туризму
райдержадміністрації)

КУЛЕШОВА Т.В.

Протя
гом
дня

Аналіз  проектних  пропозицій  для  участі  у
обласному  конкурсі  міні-проектів  «Разом  в
майбутнє» (відділ економічного розвитку і  торгівлі
райдержадміністрації)

АЛЬОШИНА С.С.

3. 20.03.18 08.00 Робота з  Новопокровською селищною радою щодо
виділення та оформлення земельної ділянки під буді-
вництво фізкультурно-оздоровчого комплексу (відділ
містобудування  та  архітектури  райдержадміністра-
ції)

СТАРУСЬОВ П.Л.

08.30 Виїзд головного державного соціального інспектора
відділу  контролю  та  соціальних  інспекторів
управління праці  та соціального захисту населення
райдержадміністрації  до  смт  Есхар  з  метою
обстеження  матеріально-побутових  умов
проживання малозабезпечених сімей 

БОНДАРЕНКО Д.В.
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09.00 Прийом  депутатів  місцевих  рад  головою  районної

державної  адміністрації  (кабінет  голови  райдерж-
адміністрації)

ГЕРМАН В.О.

09.00 Виїзд  до смт  Чкаловське  з  метою перевірки стану
виховної роботи та утримання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування 

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

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

ГЕРЕЗ Н.М.

10.00 Профілактичний  захід  з  формування  навичок
здорового  способу  життя  (Чкаловський  навчально-
виховний комплекс)

РЯБІНІНА І.В.

10.00 Особистий  прийом  громадян  заступником
голови  райдержадміністрації  Волоцковою  В.М.
за місцем проживання у смт Введенка

ГЕРМАН В.О.

10.00 Засідання  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби  працівників  райдержадміністрації  (кабінет
відділу  управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації)

УШАТЮК Т.В.

13.00 Засідання  міжвідомчої  координаційно-методичної
ради  з  правової  освіти  населення  (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)

СКУПЧЕНКО І.Ю.

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

БОНДАРЕНКО Д.В.

14.00 Попередній  перегляд  обласною  атестаційною
комісією репертуару колективів Чугуївського району,
які підтверджують звання «Зразковий», «Народний»
у  2018  році  (КУ  «Чугуївський  районний  Будинок
культури»)

КУЛЕШОВА Т.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)

БОНДАРЕНКО Д.В.

4. 21.03.18 Час
уточню
ється

Зустріч голови райдержадміністрації Шошина М.М.
з активом с. Гракове та особистий прийом громадян
за місцем проживання у с. Гракове 

ГЕРМАН В.О.

08.00 Оновлення  генерального  плану  с.  Мосьпанове
(відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

09.00 Районні  змагання  з  баскетболу  серед  юнаків
(КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної ради Харківської
області»)

ВОЛОСЕНКО Л.М.
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09.00 Засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних

посад державної служби райдержадміністрації (авто-
матизоване тестування) (кабінет відділу управління
персоналом апарату райдержадміністрації)

УШАТЮК Т.В.

10.00 Телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» за-
ступника голови райдержадміністрації               Воло-
цкової  В.М.  за  темою  «Ремонт  доріг  на  контролі
влади»  (кабінет  заступника  голови  райдерж-
адміністрації)

ГЕРМАН В.О.

10.00 Виїзд  до  с.  Мосьпанове  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 Робота  з  Введенською  селищною  та  Кам’яноя-
рузькою  сільською  радами  щодо  оформлення
земельних  ділянок  для  будівництва       та  обслу-
говування  медичних  амбулаторій          (відділ
містобудування  та  архітектури  райдержадміністра-
ції)

СТАРУСЬОВ П.Л.

11.00 Нарада щодо організації та проведення Х районної
Спартакіади з масових видів спорту серед керівних
працівників, присвяченої 95-річниці з дня утворення
Чугуївського  району  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

РЯБІНІНА І.М.

11.00 Участь працівників культури району у тренінгу щодо
написання  заявок  на  конкурси  програми
Європейського  Союзу  «Креативна  Європа»  (Харкі-
вський національний університет імені             В.Н.
Каразіна)

КУЛЕШОВА Т.В.

13.00 Проведення перевірки надійності та безпеки експлу-
атації  об’єктів  соціальної  інфраструктури  на  тери-
торії  Малинівської,  Новопокровської,  Есхарівської,
Кочетоцької та Чкаловської селищних рад 

СТАРУСЬОВ П.Л.

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) 

БОНДАРЕНКО Д.В.

Протя
гом 
дня

Моніторинг  підготовки  господарств  району  до
проведення  комплексу  весняно-польових  робіт
(управління  агропромислового  розвитку  райдерж-
адміністрації)

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

Протя
гом 
дня

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

АЛЬОШИНА С.С.

5. 22.03.18 08.00 Оновлення  генерального  плану  с.  Волохів  Яр,
смт  Новопокровка  (відділ  містобудування  та
архітектури райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.
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09.00 Засідання  місцевої  комісії  з  питань  техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чугуї-
вського району (зала засідань)

ЛУЧНИКОВ М.С.

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

БОНДАРЕНКО Д.В.

13.00 Робоча  нарада  заступника  голови  райдерж-
адміністрації щодо відбору кандидатів на військову
службу за контрактом у березні 2018 року (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)

ГРИЩЕНКО О.М.

15.00 Засідання  районної  комісії  з  легалізації  робочих
місць та подолання тіньової зайнятості  (кабінет за-
ступника голови райдержадміністрації)

БОНДАРЕНКО Д.В.

6. 23.03.18 08.00 Нарада  начальника  загального  відділу  апарату
райдержадміністрації  з  керівниками  структурних
підрозділів апарату та відділу масових комунікацій
райдержадміністрації 

ГЕРМАН В.О.

08.00 Оновлення  генерального  плану  с.  Зарожне  та
розроблення  генерального  плану  с.  Тетлега  (відділ
містобудування  та  архітектури  райдерж-
адміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

09.00 Участь збірної команди району в обласному фести-
валі «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (Харківський
національний  університет  Повітряних  Сил  імені
Івана Кожедуба, м. Харків)

РЯБІНІНА І.М.

10.00 Інформаційно-просвітницький  захід  до
Всеукраїнського  дня  боротьби  з  туберкульозом
(Кочетоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів) 

РЯБІНІНА І.В.

11.00 Інформаційно-просвітницький  захід  для  дітей  та
молоді,  засудженої  до  покарання  без  позбавлення
волі  (міськрайонний  відділ  з  питань  пробації
Північно-Східного  міжрегіонального  управління  з
питань  виконання  кримінальних  покарань  та
пробації Міністерства юстиції)

РЯБІНІНА І.В.

12.00 Нарада з головними лікарями амбулаторій та фельд-
шерсько-акушерських  пунктів  району  з  питання
медичного обслуговування демобілізованих учасни-
ків  антитерористичної  операції  та  членів  їх  сімей
(актова зала КЗОЗ ««Чугуївська центральна районна
лікарня ім. М.І. Кононенко»)

ГЕРЕЗ Н.М.

13.00 Проведення  перевірки  надійності  та  безпеки
експлуатації  об’єктів  соціальної  інфраструктури
району

СТАРУСЬОВ П.Л.

15.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  надання
допомоги  на  поховання  деяких  категорій  осіб
виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка
зобов’язалася  поховати  померлого  (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

16.00 Урочистості  з  нагоди  10-річчя  з  дня  створення
зразкового  танцювального  колективу  «Вікторія»,
який  працює  на  базі   КУ  «Чугуївський  районний
Будинок культури» 

КУЛЕШОВА Т.В.
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Протя
гом 
дня

Участь  учнів  закладів  освіти  району  в  обласному
етапі  Всеукраїнського  конкурсу  декоративно-
ужиткового  та  образотворчого  мистецтва  «Знай  і
люби свій край» (м. Харків)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

Час
уточню
ється

Засідання  районної  комісії  з  питань  забезпечення
своєчасності  сплати  податків,  інших  обов’язкових
платежів  та  ефективного  використання  бюджетних
коштів  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

АЛЬОШИНА С.С.

Час
уточню
ється

Участь у селекторній нараді облдержадміністрації  з
питання  «Про  проведення  в  області  щорічної
всеукраїнської акції  «За чисте довкілля» (зала засі-
дань)

ВОЛОДЬКО І.В.

7. 24.03.18 09.00 Проведення Х районної Спартакіади з масових видів
спорту серед керівних працівників, присвяченої 95-
річниці з дня утворення Чугуївського району (Чугу-
єво-Бабчанський лісний коледж, смт Кочеток)

РЯБІНІНА І.М.

09.00 Тренінги  для  учителів-предметників  та  учнів  11-х
класів  закладів  освіти  району  щодо  підготовки  до
ЗНО-2018  (Чугуївський  районний  Центр  туризму,
краєзнавства та учнівської молоді)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

8. 25.03.18 09.00 Участь вихованців КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної
ради Харківської області» у                                    ІІ
Всеукраїнському  турнірі  пам’яті  заслуженого
тренера  України  Є.  Тешера  з  боротьби  самбо
«Весна» серед юнаків та дівчат (спорткомплекс На-
ціонального юридичного університету імені Яросла-
ва Мудрого, м. Харків)

РЯБІНІНА І.М.

20,23.03.18 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами  щодо  введення  житла  в  експлуатацію
(відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

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

ОМЕЛЬЧЕНКО Т.О.

Протягом
тижня

Виїзди до населених пунктів району з метою уточне-
ння кількості та стану об’єктів вуличного освітлення,
реконструкція яких планується у             2018 році

ВОЛОДЬКО І.В.
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Протягом
тижня

Реєстрація випускників закладів освіти району для
участі у ЗНО-2018

Підготовка учнів 2002 року народження  до участі у
міжнародному дослідженні PISA-2018 

Підсумкові  засідання  шкільних  атестаційних
комісій

Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча
Україна» (КЗ «Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості»)

ВОЛОСЕНКО Л.М.

Протягом
тижня

Моніторинг  доходів  та  видатків  районного  та
місцевих бюджетів (фінансове управління райдерж-
адміністрації)

БУРЕЙКО Т.М.

Протягом
тижня

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

РЯБІНІНА І.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

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)

БОНДАРЕНКО Д.В.

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  із
Луганської,  Донецької областей, які перебувають у
Чугуївському районі (населені пункти району)

РЯБІНІНА І.В.
БОНДАРЕНКО Д.В.
ГЕРЕЗ Н.М.
АЛЬХІМОВИЧ О.А.
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Протягом 
тижня

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

РЯБІНІНА І.В.
БОНДАРЕНКО Д.В.
ГЕРЕЗ Н.М.

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

Моніторинг  стану виконання Комплексного  плану
заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій
техногенного  та  природного  характеру і  пожежної
безпеки  у  Чугуївському  районі  в  осінньо-зимовий
період 2017-2018 років (сектор цивільного захисту
райдержадміністрації)

ЛУЧНИКОВ М.С.

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)

ЛОКАЙЧУК Д.О.

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

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)

ШУМЕЙКО Л.С.

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)

САВІНОВА О.О.

Начальник загального відділу апарату 
районної державної адміністрації В.О. ГЕРМАН  

Кіянська 40 906
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