
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

    з 19 по 25 листопада 2018 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. 19.11.18 08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Оперативна  нарада  голови  райдержадміністрації  з
першим заступником голови,  заступниками голови,
керівником  апарату,  керівниками  структурних
підрозділів  райдержадміністрації  за  участю
керівників підприємств, установ та організацій (зала
засідань)

В. ГЕРМАН

10.00 Нарада  з  керівниками  силових  структур  (кабінет
голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН 

10.00 Нарада з керівниками дорожніх підприємств району
щодо  підготовки  до  роботи  в  осінньо-зимовий
період 2018-2019 років (кабінет першого заступника
голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

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 

10.30 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

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

Т. КРЮКОВА

12.00 Нарада  голови  райдержадміністрації  М.  Шошина
щодо  узгодження  містобудівної  документації
Чугуївського  району  та  м.  Чугуєва  за  участю
начальника міськрайонного управління у Чугуївському
районі  та  м.  Чугуєві  головного  управління
Держгеокадастру  у  Харківській  області (кабінет
голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
П. СТАРУСЬОВ

13.00 Оформлення  будівельного  паспорта  забудови
земельної  ділянки  в  смт  Новопокровка  (відділ
містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  підготовки  та  участі
аматорів  району  у  Всеукраїнському  вокальному
конкурсі «Яскраві діти України»  (відділ культури і
туризму райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
Т. КУЛЕШОВА

14.00 Участь  у  судовому засіданні  Чугуївського міського
суду щодо позбавлення батьківських прав

І. РЯБІНІНА
О. АЛЬХІМОВИЧ
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15.00 Семінар для осіб,  відповідальних за діловодство,  у

структурних  підрозділах  апарату  та  структурних
підрозділах  райдержадміністрації,  що  не  мають
статусу юридичної особи (зала засідань)

О. САВІНОВА

2. 20.11.18 08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

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

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ

09.00 Прийом депутатів районної та місцевих рад головою
райдержадміністрації М. Шошиним (кабінет голови
райдержадміністрації)

В. ГЕРМАН

09.00 Засідання  конкурсної  комісії  райдержадміністрації
на  зайняття  вакантних  посад  державної  служби
категорій «Б» і «В» в апараті Чугуївської районної
державної  адміністрації  та  її  структурних
підрозділах (крім юридичних осіб публічного права)
(тестування)

Т. УШАТЮК

09.00 Виїзд  бригади  лікарів-фахівців  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» до
с.  Коробочкине (амбулаторія  загальної  практики  –
сімейної  медицини  с.  Коробочкине КП  «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чкаловської
селищної ради)

Н. ГЕРЕЗ

09.00 Виїзд до смт Чкаловське з метою відвідування сімей,
які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,
надання соціальних послуг населенню 

І. РЯБІНІНА

09.00 Робота  дискусійно-практичної  платформи  «STEM-
освіта:  формування  ключових  компетентностей  для
життя»  (Новопокровський  навчально-виховний
комплекс)

Т. БЄЛЄВЦОВА

10.00 Урочисте відкриття  проекту – переможця обласного
конкурсу  міні-проектів  «Разом  в  майбутнє»:
«Шкільна  їдальня  –  зона  мого  комфорту».  Заміна
технологічного  обладнання  та  меблів  у  шкільній
їдальні  смт Есхар Чугуївського району Харківської
області»  за  участю  голови  райдержадміністрації
М. Шошина 

В. ВОЛОЦКОВА
 Т. БЄЛЄВЦОВА

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

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

10.00 Нарада  з  питання  реалізації  проекту  «Будівництво
фізкультурно-оздоровчого  комплексу  у
смт Новопокровка Чугуївського району Харківської
області  по  вул.  В.Вішталя,  9-А»  (кабінет  першого
заступника голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО
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10.00 Проведення рейду на території  смт Есхар з  метою

виявлення  бездоглядних,  безпритульних  дітей  та
дітей, які жебракують, обстеження умов проживання
родин опікунів/піклувальників, прийомних сімей та
дитячих  будинків  сімейного  типу,  родин,  які
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,
виявлення дітей, які залишились без догляду батьків

О. АЛЬХІМОВИЧ

12.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  В.  Волоцковою  у
Мосьпанівському навчально-виховному комплексі

В. ВОЛОЦКОВА 

14.00 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)

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ

3. 21.11.18 08.00 Виїзд до смт Малинівка з  метою моніторингу побу-
дованих  об’єктів  будівництва  комерційного  при-
значення та тимчасових споруд, розташованих на те-
риторії населеного пункту

П. СТАРУСЬОВ

08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Проведення І (зонального) туру конкурсу «Учитель
року-2018»  у  номінації  «Основи  здоров’я»
(Кам’яноярузький навчально-виховний комплекс)

Т. БЄЛЄВЦОВА

09.00 Проведення  заходу  «Панорама  методичних  ідей:
«Науково-методичний  супровід  упровадження
державного стандарту початкової  загальної  освіти»
(Кочетоцький дошкільний навчальний заклад)

Т. БЄЛЄВЦОВА

09.00 Виїзд  до  сільськогосподарських  підприємств
СТОВ  «Маяк»,  СК  «Вітязь»,  ПрАТ  «Чугуївський
агротехсервіс»  з  метою  моніторингу  стану  посівів
озимих культур (с. Коробочкине)

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ
М. ВОРОНЮК

10.00 Районний  урочистий  захід  до  Дня  Гідності  та
Свободи  у  смт  Малинівка  за  участю  голови
райдержадміністрації М. Шошина

Т. КУЛЕШОВА 
В. ГЕРМАН

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

Г. ТАНКОВ

10.00 Участь  у  нараді  з  керівниками  місцевих  органів
управляння у сфері освіти та у науково-практичному
семінарі для керівників місцевих органів управління
у сфері освіти за темою «Управління змістом освіти
на  рівні  району»  (КВНЗ  «Харківська  академія
неперервної освіти»)

Т. БЄЛЄВЦОВА

11.00 Робота групи взаємодопомоги для матерів загиблих
учасників  антитерористичної  операції  до  Дня
Гідності  та  Свободи  (Чугуївський  районний  центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

І. РЯБІНІНА
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15.00 Відкриття  об’єкта:  «Реконструкція  системи

теплопостачання  житлових  будинків  по
вул. Литвинова, 47 та Чугуєво-Бабчанського лісного
коледжу  по  вул.  Чугуївська,  43  з  улаштуванням
котельні  для  опалення,  розташованої  в  районі
житлових  будинків  №№  20А;  22;  7А  по
вул.  Гагаріна  в  смт  Кочеток,  Чугуївського  району,
Харківської  області»  за  участю  голови
райдержадміністрації М. Шошина (смт Кочеток)

Г. ТАНКОВ
В. ГЕРМАН
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

Протя
гом
дня

Оновлення генерального плану с. Волохів Яр (відділ
містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

4. 22.11.18 08.00 Оновлення  генерального  плану  смт  Новопокровка
(відділ  містобудування   та  архітектури
райдержадміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  призначення
(відновлення) соціальних виплат внутрішньо перемі-
щеним  особам  (управління  праці  та  соціального
захисту населення райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ

10.00 Робота  «Консультаційного  пункту  у  пологовому
стаціонарі»  для  здійснення  соціальної  роботи  з
вагітними жінками та жінками, які народили дитину,
неповнолітніми  матерями,  матерями,  які  мають
намір  відмовитися  від  новонародженої  дитини
(КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»)

І. РЯБІНІНА

10.00 Здійснення  контролю  за  освоєнням  коштів  з
районного  бюджету  на  утеплення  будівлі
Старопокровської  загальноосвітної  школи
І-ІІІ  ступенів,  огляд  виконаних  робіт  головою
райдержадміністрації М. Шошиним

В. ВОЛОЦКОВА
Т. БЄЛЄВЦОВА

10.30 Відкриття  відремонтованого  пішохідного  містка
через  річку  Уди  в  с.  Стара  Покровка  за  участю
голови райдержадміністрації М. Шошина

Г. ТАНКОВ
В. ГЕРМАН
І. ВОЛОДЬКО

11.00 Особистий  прийом  громадян  головою
райдержадміністрації  М.  Шошиним  за  місцем
проживання у с. Стара Покровка

В. ГЕРМАН

13.00 Виїзд до с. Коробочкине з  метою моніторингу побу-
дованих  об’єктів  будівництва  комерційного  при-
значення та тимчасових споруд, розташованих на те-
риторії населеного пункту

П. СТАРУСЬОВ
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14.00 Засідання  постійно  діючої  комісії  райдерж-

адміністрації з питань розгляду звернень громадян
В. ГЕРМАН

14.00 Засідання  експертної  комісії  архівного  відділу
райдержадміністрації  (архівний  відділ  райдерж-
адміністрації)

О. САВІНОВА

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

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ

5. 23.11.18 08.00 Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів
апарату  та  відділу  масових  комунікацій
райдержадміністрації  (кабінет  керівника  апарату
райдержадміністрації)

Проводить 
В. ГЕРМАН

08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Нарада  з  питання  оформлення  проектно-
кошторисної  документації  для  будівництва
майданчика зі штучним покриттям для міні-футболу
в  смт  Есхар  (кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

10.00 Районний  урочистий  захід  до  Дня  пам’яті  жертв
голодоморів  у  с.  Кам’яна  Яруга  за  участю голови
райдержадміністрації М. Шошина

В. ВОЛОЦКОВА
В. ГЕРМАН

10.00 Обласний  семінар  для  бібліотечних  працівників
району  за  участі  фахівців  Управління  культури  і
туризму  облдержадміністрації  та  працівників
Харківської  обласної  дитячої  бібліотеки  (мала
глядацька зала КУ «Чугуївський районний будинок
культури»)

Т. КУЛЕШОВА

10.00 Робота  «Школи  прийомних  батьків»  з  метою
підвищення  виховного  потенціалу  прийомних
батьків  та  батьків-вихователів  (Чугуївський
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді)

І. РЯБІНІНА

10.00 Оновлення  генерального  плану  с.  Зарожне  (відділ
містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

11.00 Службова  нарада  з  питань  відбору  кандидатів  на
військову  службу  за  контрактом  та  призову
громадян на строкову військову службу у листопаді
2018  року  (кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
В. ЛЕВЧЕНКО

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)

В. ВОЛОЦКОВА
 О. ЛИСЯНСЬКИЙ
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Час

уточню
ється

Участь у селекторній нараді облдержадміністрації з
питань  «Про  підсумки  виконання  планового
завдання  районними  призовними  комісіями  з
комплектування  Збройних  Сил  України  та  інших
військових   формувань  військовослужбовцями
строкової  військової  служби  в  Харківській  області
восени  2018  року»  та  «Про  хід  виконання
встановленого  планового  завдання  в  Харківській
області з відбору кандидатів на військову службу за
контрактом у IV кварталі 2018 року» (зала засідань)

Г. ТАНКОВ
В. ЛЕВЧЕНКО

Протя
гом
дня

Моніторинг  цін  на  основні  продукти  харчування
(відділ  економічного  розвитку  і  торгівлі
райдержадміністрації)

С. АЛЬОШИНА

6. 24.11.18 10.00 Проведення  ІІ  (районного)  етапу  Всеукраїнських
учнівських  олімпіад  з  базових  дисциплін  (історія)
(Чугуївський  навчально-виховний  комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія № 5
Чугуївської міської ради Харківської області»)

Т. БЄЛЄВЦОВА

16.00 Проведення  Загальноукраїнської  акції  «Запали
свічку»  до  Дня  пам’яті  жертв  голодоморів
(райдержадміністрація, населені пункти району)

В. ГЕРМАН

7. 25.11.18 10.00 Проведення  ІІ  (районного)  етапу  Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін (російська
мова  та  література)  (Чугуївська  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  № 2  Чугуївської  міської  ради
Харківської області)

Т. БЄЛЄВЦОВА

Дата  та
час
уточнюєть
ся

Виїзд до смт Введенка Чугуївського району для на-
дання  методичної  допомоги  з  питань  соціально-
економічного  розвитку  територіальних  громад  сі-
льських, селищних рад та організації обслуговуван-
ня населення підприємствами торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування

С. АЛЬОШИНА

20,23.11.18 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами щодо введення житла в експлуатацію (від-
діл  містобудування  та  архітектури  райдерж-
адміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

21,23.11.18 Здійснення контролю за станом реалізації  проектів
будівництва  амбулаторій  у  смт  Малинівка  та
с.  Кам’яна  Яруга  (відділ  містобудування  та
архітектури райдержадміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

23-24.11.18 Участь  вихованців  відділення  боксу  КЗ  «ДЮСШ
Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»  у
ІІІ  Відкритому  обласному  турнірі  з  боксу  пам’яті
В.В.Свєтлічного  серед  юнаків  (спортивна  зала
Державного  професійно-технічного навчального
закладу  «Центр професійно-технічної  освіти  №3
м. Харкова»)
 

І. РЯБІНІНА
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Щодня Інформування  облдержадміністрації  про  місце

перебування  голови  райдержадміністрації
(організаційний  відділ  апарату  райдерж-
адміністрації)

Л. КІЯНСЬКА

Протягом
тижня

Участь учнів закладів освіти району в обласній акції
(конкурсі)  «Молодь  за  здоровий  спосіб  життя»
(заклади освіти району)

Участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу тури-
стсько-краєзнавчу  експедицію  учнівської  молоді  з
активним способом пересування «Мій рідний край»
(заклади освіти району)

Участь  закладів  освіти  району  у  районному  етапі
Всеукраїнського  конкурсу  огляду  музеїв  (заклади
освіти району)

Проведення роз’яснювальної роботи з питань ЗНО-
2019 серед випускників та батьків (заклади освіти
району)

Т. БЄЛЄВЦОВА

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

І. ВОЛОДЬКО

Протягом 
тижня

Моніторинг  доходів,  видатків,  заборгованості  по
місцевих бюджетах (фінансове управління райдерж-
адміністрації)

Т. БУРЕЙКО

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)

Проведення  масової  реєстрації  та  розрахунку
житлової  субсидії  на  опалювальний  період  2018-
2019 років (управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації)
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Протягом 
тижня

Проведення профілактичної роботи щодо формуван-
ня у молоді навичок здорового способу життя, від-
повідального ставлення до власного здоров’я та нед-
опущення  потрапляння  сімей,  дітей  та  молоді  у
складні життєві обставини (населені пункти району)

Проведення рекрутингової роботи з пошуку канди-
датів  у  прийомні  батьки,  батьки-вихователі,
патронатні вихователі, наставники (населені пункти
району)

І. РЯБІНІНА

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
антитерористичної  операції,  Операції  Об’єднаних
сил та членів їх сімей (населені пункти району)

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

Протягом 
тижня

Робота з органами місцевого самоврядування щодо
соціального захисту дітей, які перебувають під опі-
кою, піклуванням (служба у справах дітей райдерж-
адміністрації)

О. АЛЬХІМОВИЧ

Протягом 
тижня

Робота  з  виконкомами сільських  та  селищних рад
щодо оновлення документації по створенню та функ-
ціонуванню приймальних та збірних пунктів евакуації
(сектор цивільного захисту райдержадміністрації)

В. МЕДИНЦЕВ

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)

В. ЛЕВЧЕНКО

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
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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)

М. ОТЧЕНАШКО

Протягом
тижня

Збір  та  обробка  паспортів  архівних  підрозділів
установ, що є джерелами формування Національно-
го архівного фонду

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)

О. САВІНОВА

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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