
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

з 21 по 27 травня 2018 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

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

ГЕРМАН В.О.

2. 21.05.18 09.00 Оперативна  робоча  нарада  з  заступником  голови,
керівником  апарату,  керівниками  структурних
підрозділів  райдержадміністрації,  служб  району
(зала засідань)

ГЕРМАН В.О.

10.00 Нарада  з  керівниками  силових  структур  (кабінет
голови райдержадміністрації)

ЛЕВЧЕНКО В.М.

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

ВОЛОЦКОВА В.М.

10.30 Оперативна  нарада  щодо  виконання  доходів
бюджету та стан податкової заборгованості (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
БУРЕЙКО Т.М.

10.30 Засідання  комісії  з  підрахунку  стажу  державної
служби  працівників  райдержадміністрації  (відділ
управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації) 

ПРЯДКА Т.Ф.

11.00 Робоча  нарада  щодо  організації  відпочинку  та
оздоровлення  дітей  району  у  2018  році (кабінет
заступника голови райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
РЯБІНІНА І.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) 

ВОЛОЦКОВА В.М.
РЯБІНІНА І.М.

12.00 Влаштування  дітей,  які  перебувають  у  дитячому
відділенні  КЗОЗ  «Чугуївська  центральна  районна
лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  до  КЗ  «Харківський
обласний центр соціально-психологічної реабілітації
дітей» (смт Великий Бурлук)

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

13.00 Нарада з питання підготовки до оздоровчої кампанії
2018 року у  закладах  освіти  району  (відділ  освіти
райдержадміністрації)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо   організації  заходу  з
підтвердження  та  присвоєння  почесних  звань
«зразкових» та «народних» аматорським колективам
району (відділ  культури  і  туризму
райдержадміністрації)

КУЛЕШОВА Т.В.

14.00 Інвентаризація об’єктів будівництва (індивідуальних
житлових будинків) у смт Введенка та с. Тернова

СТАРУСЬОВ П.Л.
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14.30 Участь у  розширеному засіданні  обласної  робочої

групи  з  питань  підвищення  мінімальної  заробітної
плати, рівня оплати праці та легалізації зайнятості за
участю голови правління Пенсійного фонду України,
представників Державної фіскальної служби України
та Державної служби з питань праці                   (м.
Харків, Будинок Рад)

ВОЛОЦКОВА В.М.

3. 22.05.18 08.00 Виїзд  бригади  лікарів-фахівців  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» до
с. Велика Бабка з метою проведення профілактичних
медичних  оглядів  населення  (фельдшерсько-
акушерські пункти с. Велика Бабка та с. Піщане)

ГЕРЕЗ Н.М.

09.00 Виїзне  обстеження  санітарного  та  екологічного
стану населених пунктів району

ВОЛОДЬКО І.В.

09.00 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 

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

09.00 Виїзд  до  с.  Стара  Покровка  з  метою  обстеження
умов проживання дітей у сім’ях, які перебувають у
складних життєвих обставинах 

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

10.00 Засідання  колегії  райдержадміністрації  (зала
засідань)

ГЕРМАН В.О.

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

ГОРЛАЧОВА О.А.

11.00 Участь  у  тренінгу  для  міждисциплінарних  груп
щодо  посилення  міжвідомчої  взаємодії,
відпрацювання алгоритму перенаправлення жінок до
Кризового соціального центру для жінок суб’єктами,
що  здійснюють  заходи  у  сфері  запобігання  та
протидії  домашньому  насильству  (КУ  Харківської
обласної  ради  «Кризовий  соціальний  центр  для
жінок», смт Краснопавлівка Лозівського району)

РЯБІНІНА І.В.

Протя
гом 
дня

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

АЛЬОШИНА С.С.

4. 23.05.18 08.00 Здійснення контролю за виконанням проектних робіт
для будівництва медичної амбулаторії у             смт
Малинівка

СТАРУСЬОВ П.Л.

08.00 Участь  у роботі  обласної  комісії щодо  перевірки
готовності  лісогосподарських підприємств району до
пожежонебезпечного  періоду  2018  року
(ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство»)

ЛУЧНИКОВ М.С.

09.00 Комплексне  вивчення  стилю  та  методів  роботи,
надання  практичної  і  методичної  допомоги
управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації

КІЯНСЬКА Л.М.
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10.00 Виїзд  до  смт  Чкаловське  з  метою  проведення

соціальної  роботи  з  сім’ями,  які  перебувають  у
складних  життєвих  обставинах  та  надання
соціальних послуг населенню

РЯБІНІНА І.В.

11.00 Засідання  ради з  питань  надання  матеріальної
допомоги  малозабезпеченими  верствам  населення
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

11.00 Участь  у  засіданні  Чугуївського  міського  суду  з
питання усунення перешкод у користуванні майном
неповнолітніми дітьми 

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

13.30 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав 

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

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) 

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протя
гом
дня

Участь  керівників  хореографічних  аматорських
колективів району у обласному семінарі-практикумі
за  темою  «Сучасні  тенденції  розвитку  танцю  в
Україні»  (КЗ  «Обласний  організаційно-методичний
центр культури і мистецтва»)

КУЛЕШОВА Т.В.

Протя
гом
дня

Моніторинг  укладання  декларацій  населенням  з
сімейними  лікарями  у  населених  пунктах  району
(відділ охорони здоров’я райдержадміністрації)

ГЕРЕЗ Н.М.

Час
уточню
ється

Зустріч голови райдержадміністрації Шошина М.М.
з  трудовими  колективами  ТОВ  «Слобожанський
продкомбінат»  та  ТОВ  «Зооветеринарний  центр»
(смт Чкаловське)

АЛЬОШИНА С.С.

Час
уточню
ється

Засідання  комісії  з  питань  своєчасної  сплати
податків  та  ефективного  використання  бюджетних
коштів  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
АЛЬОШИНА С.С.

5. 24.05.18 08.00 Оновлення  генеральних  планів  с.  Волохів  Яр  та
смт  Новопокровка  (відділ  містобудування  та
архітектури райдержадміністрації)

СТАРУСЬОВ П.Л.

08.00 Виїзд  до  сільськогосподарських  підприємств
АФ  «Чугуївська»  ТОВ,  ТОВ  «Родомир-Агро»  та
ТОВ «Агрофірма  Каяри» з  метою перевірки стану
посівів  ранніх  зернових  та  зернобобових  культур
(с. Кам’яна Яруга, м. Чугуїв)

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

09.00 Штабне  тренування  за  темою  «Дії  органів
управління та сил ланки територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ Чугуївського району у разу виникнення НС,
пов’язаної  з  пожежею  (вибухом)  на   території
військової  частини  А2467,  із  теоретичним
відпрацюванням питань з ліквідації наслідків НС та
організації евакуації населення смт Малинівка» (зала
засідань)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛУЧНИКОВ М.С.
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09.00 Участь вихованців КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної

ради Харківської області» у чемпіонаті Харківської
області з боксу серед юнаків 2002 року народження
для  відбору  на  чемпіонат  України  (КЗ  КДЮСШ
«ХТЗ», м. Харків)

РЯБІНІНА І.М.

09.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  призначення
(відновлення)  соціальних  виплат  внутрішньо
переміщеним  особам  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА  В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

10.00 Засідання Координаційної ради з питань організації
літнього  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  і  учні-
вської  молоді  (кабінет  заступника голови райдерж-
адміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
РЯБІНІНА І.М.

11.00 Робота  з  родинами,  які  перебувають  у  складних
життєвих  обставинах  та  діти  яких  влаштовані  до
дитячого  відділення  КЗОЗ  «Чугуївська  районна
центральна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка» (служба  у
справах дітей райдержадміністрації)

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

12.30 Особистий  прийом  громадян   головою  райдерж-
адміністрації  Шошиним  М.М.  у  Чугуєво-Бабча-
нському лісному коледжі (смт Кочеток)

ГЕРМАН В.О.

13.00 Здійснення контролю за виконанням проектних робіт
для будівництва медичної амбулаторії у               с.
Кам’яна Яруга 

СТАРУСЬОВ П.Л.

15.00 Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян (зала засідань)

ГОРЛАЧОВА О.А.

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

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

6. 25.05.18 08.00 Здійснення контролю за виконанням проектних робіт
для будівництва медичної амбулаторії у             смт
Введенка

СТАРУСЬОВ П.Л.

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

ГЕРМАН В.О.

09.00 Урочистості  з  нагоди свята  «Останній  дзвоник» за
участю голови райдержадміністрації Шошина М.М.
у Есхарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
та  у  ліцеї  з  посиленою  військово-фізичною  підго-
товкою  «Патріот»  Харківської  обласної  ради  (смт
Есхар)

ВОЛОЦКОВА В.М.
БЄЛЄВЦОВА Т.В.

10.00 Робота Школи прийомних батьків з метою підвищен-
ня виховного потенціалу прийомних батьків та бать-
ків-вихователів  (Чугуївський  районний  центр
соціальних служб для сім6ї, дітей та молоді)

РЯБІНІНА І.В.

10.00 Участь у засіданні Чугуївського міського суду з пи-
тання  усунення  перешкод  у  користуванні  майном
неповнолітніх

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

11.00 Засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини
райдержадміністрації  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

ВОЛОЦКОВА В.М.
АЛЬХІМОВИЧ О.А.
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13.00 Робоча  нарада  заступника  голови  райдерж-

адміністрації щодо відбору кандидатів на військову
службу за контрактом у травні 2018 року та призову
громадян на строкову військову службу навесні 2018
року (кабінет заступника голови райдержадміністра-
ції)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛЕВЧЕНКО В.М.

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

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

За 
окре
мим

графі
ком

Участь  представників  райдержадміністрації  в
урочистостях з  нагоди свята «Останній дзвоник» у
закладах освіти району

Відповідальні  працівни-
ки райдержадміністрації

Організація  медичного  обслуговування  свята
«Останній дзвоник» у закладах освіти району

ГЕРЕЗ Н.М.

22.05.18
24.05.18

11.00
11.00

Організація та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання випускників 2018 року:
 з математики;
з української мови та літератури

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

22,25.05.18 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)

КІЯНСЬКА Л.М.

Протягом
тижня

Організація  книжкових  виставок  до  Дня  пам’яті
жертв  політичних  репресій  «Історія  розповідає.
Політичні репресії в Україні» та «Жити і пам’ятати»
(бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система»)

КУЛЕШОВА Т.В.

Показ документальних фільмів з підборки кіноклубу
«Docudays  UA» до  Дня  пам’яті  жертв  політичних
репресій  (Есхарівська  та  Кочетоцька  бібліотеки-
філії  КЗ  «Чугуївська  районна  централізована
бібліотечна система»)

Протягом
тижня

Підготовка  дитячих  закладів  оздоровлення  та
відпочинку району до оздоровчої кампанії 2018 року
(заклади освіти району)

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

Протягом 
тижня

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

ВОЛОЦКОВА В.М.
РЯБІНІНА І.В.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.
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)

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

Протягом
тижня

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

ВОЛОЦКОВА В.М.
РЯБІНІНА 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)

ВОЛОЦКОВА В.М.
ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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

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

ЛЕВЧЕНКО В.М.

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

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.

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.
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Протягом 
тижня

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

ГОРОВЕНКО М.В. 

Керівник апарату районної 
державної адміністрації В.О. ГЕРМАН  

Кіянська 40 906
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