
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

   з 16 по 22 вересня 2019 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. 16.09.19 08.30 Нарада з  заступником голови,   керівником апарату
райдержадміністрації  (кабінет  першого  заступника
голови райдержадміністрації)

Проводить 
Г. ТАНКОВ

09.00 Оперативна  нарада  першого  заступника  голови
райдержадміністрації  з  заступником  голови,
керівником  апарату,  керівниками  структурних
підрозділів райдержадміністрації (зала засідань)

В. ГЕРМАН

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

В. ВОЛОЦКОВА

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

Г. ТАНКОВ

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) 

А. ЧЕРВАТЮК

11.00 Нарада  з  керівниками  силових  структур  (кабінет
першого заступника голови райдержадміністрації)

Проводить 
Г. ТАНКОВ

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

Т. БУРЕЙКО

11.00 Засідання  комісії  з  підрахунку  стажу  роботи
працівників райдержадміністрації (відділ управління
персоналом апарату райдержадміністрації)

Т. ПРЯДКА

11.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо участі закладів культури
району в конкурсах, проєктах, програмах у 2020 році
(відділ культури і туризму райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
Т. КУЛЕШОВА

15.00 Участь  у  судовому  засіданні  щодо  скоєння
правопорушення  неповнолітніми  (Чугуївський
міський суд)

О. АЛЬХІМОВИЧ

2. 17.09.19 08.30 Нарада з  заступником голови,   керівником апарату
райдержадміністрації  (кабінет  першого  заступника
голови райдержадміністрації)

Проводить 
Г. ТАНКОВ

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

О. ЛИСЯНСЬКИЙ
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09.30 Відвідування  сімей,  які  перебувають  у  складних

життєвих  обставинах,  надання  соціальних  послуг
населенню  та  проведення  рейду  з  виявлення
бездоглядних,  безпритульних  дітей  та  дітей,  які
жебракують,  на  території  смт  Есхар,  обстеження
умов  проживання  родин,  які  перебувають  у
складних життєвих обставинах,  виявлення дітей, які
залишились без догляду батьків 

І. РЯБІНІНА
О. АЛЬХІМОВИЧ

09.00 Виїзд  бригади  вузьких  фахівців  Комунального
некомерційного  підприємства  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» до
c. Волохів Яр

В. РАЙЛЯН

10.00 Участь  у  звітно-виборчій  конференції  Чугуївської
районної  організації  ветеранів  України  (мала  зала
КУ «Чугуївський районний Будинок культури»)

В. ВОЛОЦКОВА
В. ГЕРМАН
Т. КУЛЕШОВА

11.00 Урочисті заходи з нагоди Дня рятівника (м. Чугуїв,
ЗОШ № 7)

Г. ТАНКОВ
М. ЛУЧНИКОВ

Час
уточн
юєтьс

я

Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  В.  Волоцковою  у
Новопокровському  НВК

В. ВОЛОЦКОВА

12.00 Участь  у  судовому  засіданні  щодо  позбавлення
батьків батьківських прав (Чугуївський міський суд)

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

3. 18.09.19 08.30 Нарада з  заступником голови,   керівником апарату
райдержадміністрації  (кабінет  першого  заступника
голови райдержадміністрації)

Проводить 
Г. ТАНКОВ

09.00 Районні  змагання  з  футболу  на  приз  кубку
«Шкіряний м’яч» серед учнів закладів освіти району
(смт Есхар)

Т. БЄЛЄВЦОВА

09.00 Виїзд  до  АФ  «Зоря»  ТОВ  з  метою  проведення
моніторингу  збирання  соняшнику  та  кукурудзи  на
зерно (с. Велика Бабка)

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

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

Г. ТАНКОВ

10.00 Телефонний  зв’язок  з  населенням  «Пряма  лінія»
першого  заступника  голови  райдержадміністрації
Григорія  Танкова  на  тему  «Ефективний  розвиток
аграрного  сектору  для  забезпечення  продовольчої
безпеки  держави»  (кабінет  першого  заступника
голови райдержадміністрації)

Т. ОМЕЛЬЧЕНКО
Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

14.00 Засідання  районної  комісії  з  вирішення  питань,
пов’язаних з призначенням житлових субсидій, пільг
та державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ
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15.00 Засідання  районного  комітету  забезпечення

доступності  осіб  з  інвалідністю  та  інших
маломобільних  груп  населення  до  об’єктів
соціальної  та  інженерно-транспортної
інфраструктури  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ

4. 19.09.19 08.30 Нарада з  заступником голови,   керівником апарату
райдержадміністрації  (кабінет  першого  заступника
голови райдержадміністрації)

Проводить 
Г. ТАНКОВ

09.00 День  інформування  за  темою  «Про  забезпечення
освітнього  простору  нової  української  школи»
(населені пункти району)

М. ОТЧЕНАШКО
Т. БЄЛЄВЦОВА

09.00 Нарада   з  керівниками  медичних  закладів  району
(зала засідань КНП «Чугуївська центральна районна
лікарня ім. М.І. Кононенка»)

В. ВОЛОЦКОВА
В. РАЙЛЯН

10.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  призначення
(відновлення)  соціальних  виплат  внутрішньо
переміщеним  особам  (управління  праці  та
соціального  захисту  населення
райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ

10.00 Засідання Координаційної ради з питань протидії та
профілактики  вчинення  насильства  в  сім’ї
(Чугуївський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді)

І. РЯБІНІНА

11.00 Урочисте  відкриття  туристичного  зльоту
педагогічних  працівників  закладів  освіти  району
(семінару-практикуму) (смт Есхар, район II греблі)

В. ВОЛОЦКОВА
Т. БЄЛЄВЦОВА

14.00 Виїзд  на  об’єкт:  «Нове  будівництво  будівлі
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
по  вул.  Польовій,  1-Б  в  с.  Кам’яна  Яруга
Чугуївського  району  Харківської  області»
(с. Кам’яна Яруга)

Г. ТАНКОВ
О. ПРОКОПЕЦЬ

Час
уточню
ється

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

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

5. 20.09.19 08.00 Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів
апарату  та  відділу  масових  комунікацій
райдержадміністрації  (кабінет  керівника  апарату
райдержадміністрації)

Проводить 
В. ГЕРМАН

08.30 Нарада з  заступником голови,   керівником апарату
райдержадміністрації  (кабінет  першого  заступника
голови райдержадміністрації)

Проводить 
Г. ТАНКОВ

09.00 Нарада заступників директорів з навчально-виховної
роботи (відділ освіти райдержадміністрації)

Т. БЄЛЄВЦОВА

10.00 Особистий  прийом  громадян  керівником  апарату
райдержадміністрації  Вікторією  Герман  (кабінет
керівника апарату райдержадміністрації)

Т. ОМЕЛЬЧЕНКО

Час
уточню
ється

Участь у селекторній нараді облдержадміністрації  з
питання «Про  стан освоєння коштів на будівництво,
реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів,  що
фінансуються  у  поточному році  за  рахунок  різних
джерел фінансування» (зала засідань)

Г. ТАНКОВ
О. ПРОКОПЕЦЬ
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6. 21.09.19 09.00 Проведення  тренінгів  для  вчителів  початкової

школи  за  темою «Формування  наскрізних  умінь  у
процесі  дослідницько-пошукової  діяльності»
(м. Чугуїв, ЗОШ № 6) 

Т. БЄЛЄВЦОВА

10.00 Участь  учнів  закладів  освіти  району  в  тренінгах  з
географії  на  виконання  угоди про  співробітництво
між  відділом  освіти  райдержадміністрації  та
КЗ  «Харківська  обласна  станція  юних  туристів»
(м. Харків)

Т. БЄЛЄВЦОВА

18-21.09.19 Участь  працівників  бібліотек  у  бібліотечному
форумі «Нова бібліотека-відповідальність кожного»
(м. Львів) 

Т. КУЛЕШОВА

19,20.09.19 Туристичний зліт педагогічних працівників закладів
освіти району (семінар-практикум) (смт Есхар,  ра-
йон II греблі)

Т. БЄЛЄВЦОВА

19,22.09.19 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами щодо введення житла в експлуатацію (від-
діл  містобудування  та  архітектури  райдерж-
адміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

20-22.09.19 Участь збірної команди КЗ «ДЮСШ Чугуївської ра-
йонної ради Харківської області» у відкритому Між-
народному турнірі  з  боксу   серед юнаків та дівчат
2007-2009 р.р.н. М. Свалява, Закарпатська область)

А. ЧЕРВАТЮК

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

Л. КІЯНСЬКА

Протягом 
тижня

Здійснення  моніторингу  за  виконанням  Урядової
програми «Доступні ліки» у районі

В. РАЙЛЯН

Протягом 
тижня

Участь  головного  лікаря  КП  «Чугуївський
районний  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області  у  І  навчальному  турі  в  рамках  проекту
«Ефективна  первинна  медицина  в  громаді»,  який
реалізуються  Харківською  обласною  радою  у
партнерстві  з  асоціацією  органів  місцевого
самоврядування  в  Харківській  області,
громадською  організацією  «Агенція  змін
«Перспектива»  та  громадською  спілкою
«Українсько-Німецька Медична асоціація»

В. РАЙЛЯН

Протягом 
тижня

Участь вчителів закладів освіти району  в обласних
семінарах  керівників РМО та вчителів-предметників
(м. Харків)

Т. БЄЛЄВЦОВА 
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Протягом 
тижня

Моніторинг ходу посіву озимих культур під урожай
2020 року та збирання пізніх зернових і технічних
культур

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

Протягом 
тижня

Робота з органами місцевого самоврядування щодо
соціального  захисту  дітей,  які  перебувають  під
опікою, піклуванням

О. АЛЬХІМОВИЧ

Протягом 
тижня

Протягом 
тижня

Надання комплексу соціальних послуг внутрішньо
переміщеним  особам,  які  перебувають  у  Чугуї-
вському  районі,  учасникам  антитерористичної
операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сі-
мей (населені пункти району)

Організація  та  проведення  роботи  з  реалізації
проекту «Бібліотека – Дім де зігрівають серця»
(Центральна  бібліотека  КЗ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система»)

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

Т. КУЛЕШОВА

Протягом 
Тижня

Протягом 
тижня

Проведення профілактичної роботи щодо формува-
ння у молоді навичок здорового способу життя, від-
повідального  ставлення  до  власного  здоров’я  та
недопущення потрапляння сімей, дітей та молоді у
складні  життєві  обставини  (населені  пункти  ра-
йону)

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

І. РЯБІНІНА

І. РЯБІНІНА

Протягом
тижня

Надання  організаційно-методичної  допомоги  від-
повідальним за  ведення архіву  юридичних осіб,  у
діяльності  яких  утворюються  та  не  утворюються
документи Національного архівного фонду, та веде-
ння централізованого державного обліку документів
Національного архівного фонду 

О. ЦАРЕВСЬКА

Протягом 
тижня

Здійснення заходів щодо підтримки в актуальному
стані  персоніфікованого  обліку  виборців  в  авто-
матизованій  інформаційно-телекомунікаційній  си-
стемі  «Державний  реєстр  виборців»,  прийом
громадян  (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

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

Забезпечення інформаційного наповнення офіційно-
го веб-сайту райдержадміністрації та висвітлення у
місцевих засобах масової інформації про суспільно-
політичний,  соціально-економічний,  культурний,
науково-технічний розвиток району (відділ масових
комунікацій райдержадміністрації)

М. ОТЧЕНАШКО

Олена Тельнова 23 270
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