
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

   з 18 по 24 березня 2019 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. 18.03.19 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,  служб  району,
урочистості  з  нагоди  Дня  працівників  житлово-
комунального  господарства  і  побутового
обслуговування населення (зала засідань)

В. ГЕРМАН

10.00 Нарада з  підрядниками проектних організацій щодо
реалізації  проектів  будівництва  амбулаторій  у
смт Малинівка та с. Кам’яна Яруга (кабінет першого
заступника голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

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
заступника голови райдержадміністрації)

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

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

Г. ТАНКОВ

11.00 Нарада  з  керівниками  силових  структур  (кабінет
голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН 

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

Т. БУРЕЙКО

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 Виїзд  до  сільськогосподарських  підприємств
СТОВ «Колос 2000» та ТОВ «Новопокровка» щодо
стану  підготовки  до  весняно-польових  робіт
(с. Тернова, смт Новопокровка)

В. ГУЛАЙ

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації щодо дотримання керівниками
гуртків  техніки  безпеки,  під  час  організації  участі
дитячих творчих колективів у виїзних заходах (відділ
культури і туризму райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
Т. КУЛЕШОВА

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

І. РЯБІНІНА
О. АЛЬХІМОВИЧ

Протя
гом
дня

Комплексна перевірка роботи архівного підрозділу,
служби  діловодства  та  експертної  комісії  у
Чугуївському  управлінні  Державної  казначейської
служби України Харківської області 

О. САВІНОВА
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2. 19.03.19 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 с.  Кам’яна Яруга з  метою
обстеження  матеріально-побутових  умов
проживання малозабезпечених сімей 

О. ЛИСЯНСЬКИЙ

09.00 Робоча  поїздка  першого  заступника  голови
райдержадміністрації до Введенської селищної ради
щодо вирішення поточних питань

Г. ТАНКОВ

09.00 Нарада з керівниками відділів державної реєстрації
Чугуївської  районної  державної  адміністрації,
Малинівської  селищної  ради  та  виконкому
Чкаловської  селищної  ради  (архівний  відділ
райдержадміністрації)

О. САВІНОВА 

09.00 Круглий стіл для педагогічних працівників закладів
освіти району за темою «Соціальна та громадянська
компетентності – основа для успішної самореалізації
учня  як  особистості,  громадянина  і  фахівця»
(Зарожненський навчально-виховний комплекс)

Т. БЄЛЄВЦОВА

09.00 Засідання атестаційної комісії ІІ рівня (відділ освіти
райдержадміністрації)

Т. БЄЛЄВЦОВА
В. ВОЛОСЕНКО

09.00 Нарада  з  працівниками  закладів  культури  району
щодо  проведення  інвентаризації  пам’яток  історії,
розташованих  на  території  місцевих  рад,  для
виявлення  пам’яток  культурної  спадщини,  які
потребують  ремонтних  робіт,  консервації  або
демонтажу  (мала  глядацька  зала  КУ  «Чугуївський
районний Будинок культури»)

В. ВОЛОЦКОВА
Т. КУЛЕШОВА

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

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ 

10.00 Виїзд  бригади  вузьких  фахівців  КНП  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» до
c. Стара Покровка 

В. РАЙЛЯН

10.00 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 Кочеток, обстеження
умов  проживання  родин,  які  перебувають  у
складних життєвих обставинах,  виявлення дітей, які
залишились без догляду батьків 

І. РЯБІНІНА
О. АЛЬХІМОВИЧ

11.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації В. Волоцковою у Есхарівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

В. ВОЛОЦКОВА

13.00 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
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14.00 Загальношкільні  батьківські  збори  у

Кам’яноярузькому  навчально-виховному  комплексі
за участю голови райдержадміністрації М. Шошина
(с. Кам’яна Яруга) 

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ
В. ВОЛОЦКОВА
С. АЛЬОШИНА 
Т. БЄЛЄВЦОВА

Час
уточню
ється

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

В. ГЕРМАН

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
С. АЛЬОШИНА

3. 20.03.19 08.00 Виїзд  до  АТ  «Харківобленерго»  з  питання
прискорення  укладання  договорів  по  реалізації
проектів  вуличного  освітлення  «Енергія  світла»
(м. Харків)

Г. ТАНКОВ

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

П. СТАРУСЬОВ

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

Проводить 
М. ШОШИН

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

О. АЛЬХІМОВИЧ

09.00 Робота  педагогічної  майстерні  для  педагогічних
працівників  закладів  освіти  району  «Успішні
практики впровадження інтерактивних та проектних
технологій,  технології  критичного  мислення   у
освітній  процес»  (Мосьпанівський  навчально-
виховний комплекс)

Т. БЄЛЄВЦОВА

09.00 Зональний  етап  змагань  з  волейболу  (дівчата)
(Чугуївський  навчально-виховний  комплекс
«Дошкільний  навчальний  заклад-загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» № 8  Чугуївської міської ради)

В. ВОЛОСЕНКО

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

І. РЯБІНІНА
О. АЛЬХІМОВИЧ

10.00 Телефонний  зв’язок  з  населенням  району  «Пряма
лінія»  першого  заступника  голови
райдержадміністрації  Г.  Танкова  за  темою
«Енергозбереження  та  енергоефективність  –  шлях
невідворотних  змін»  (кабінет  першого  заступника
голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

10.00 Засідання  районної  ради  протидії  туберкульозу  та
ВІЛ-інфекції/СНІДу  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
В. РАЙЛЯН

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

Г. ТАНКОВ

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

О. АЛЬХІМОВИЧ
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14.00 Розширена  нарада  з  керівниками  підприємств

району  у  галузі  охорони  здоров’я  району  та
головами  комісій  із  соціального  страхування
підприємств, організацій, установ району щодо рівня
захворюваності населення (зала засідань)

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ
В. РАЙЛЯН

15.00 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

16.00 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. 21.03.19 08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Проведення дня зустрічей в трудових колективах та
з активом населених пунктів району за темою «Про
соціальну  підтримку  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей в Чугуївському районі»
(населені пункти району)

М. ОТЧЕНАШКО 
О. ЛИСЯНСЬКИЙ

09.00 Засідання  місцевої  комісії  з  питань  техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (зала
засідань)

Г. ТАНКОВ
М. ЛУЧНИКОВ

10.00 Нарада  з  завідувачами  аптечних  закладів  району
щодо реалізації Урядової програми «Доступні ліки»
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
В. РАЙЛЯН

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
(Комунальне  некомерційне  підприємство
«Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»)

І. РЯБІНІНА

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

В. ВОЛОЦКОВА
О. ЛИСЯНСЬКИЙ

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

І. РЯБІНІНА
О. АЛЬХІМОВИЧ

11.00 Виїзна  нарада  з  секретарем  Кам’яноярузької
сільської ради, генеральним підрядником проектної
організації  та  представниками  технічного  та
авторського нагляду щодо стану реалізації  проекту
будівництва  амбулаторії  загальної  практики  –
сімейної медицини у с. Кам’яна Яруга

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО



5
14.00 Засідання  комісії з  підрахунку  стажу  державної

служби  працівників  райдержадміністрації  (відділ
управління  персоналом  апарату
райдержадміністрації)

Т. УШАТЮК

15.00 Виїзна нарада з Малинівським селищним головою,
генеральним  підрядником  проектної  організації,
представниками технічного та авторського нагляду
щодо  стану  реалізації  проекту  будівництва
амбулаторії у смт Малинівка 

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

15.30 Направлення дітей соціально незахищених категорій
до закладу оздоровлення та відпочинку Державного
підприємства «Український дитячий центр «Молода
гвардія» (Одеська область)

І. РЯБІНІНА

Протя
гом
дня

Комплексна перевірка роботи архівного підрозділу,
служби  діловодства  та  експертної  комісії  у
Чугуївській районній раді 

О. САВІНОВА

Час
уточню
ється

Особистий  прийом  громадян  головою
райдержадміністрації М. Шошиним (кабінет голови
райдержадміністрації)

В. ГЕРМАН

5. 22.03.19 08.00 Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів
апарату  та  відділу  масових  комунікацій
райдержадміністрації  (кабінет  керівника  апарату
райдержадміністрації)

Проводить 
В. ГЕРМАН

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

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Проведення  районного  інтелектуального  конкурсу
для  учнів  4  класів  закладів  освіти  району
«Розумники-2019»  (Чугуївський  районний  центр
туризму,  краєзнавства  та  екскурсій  учнівської
молоді)

Т. БЄЛЄВЦОВА

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

І. РЯБІНІНА

10.00 Виїзд  до  смт  Новопокровка  з  метою  здійснення
контролю  за  станом  реалізації  проекту  «Очисні
споруди  біологічної  очистки  стічних  вод  (нове
будівництво)  за  адресою:  Харківська  область
Чугуївський  район  смт  Новопокровка
вул. Садова»

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

11.00 Службова  нарада  з  питань  відбору  кандидатів  на
військову  службу  за  контрактом  у  березні
2019  року  (кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
В. ЛЕВЧЕНКО

13.00 Робота  Школи  прийомних  батьків  (Чугуївський
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді)

І. РЯБІНІНА

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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21.00 Направлення дітей соціально незахищених категорій

до  закладу  оздоровлення  та  відпочинку  Державне
підприємство України «Міжнародний дитячий центр
«Артек» (Київська область)

І. РЯБІНІНА

Протя
гом 
дня

Приймання  документів  Національного  архівного
фонду  від  Кочетоцької  селищної  ради  (архівний
відділ райдержадміністрації)

О. САВІНОВА

Час 
уточ

нюєть
ся

Участь у селекторній нараді облдержадміністрації з
питання  «Про  проведення  в  області  щорічної
всеукраїнської  акції  «За  чисте  довкілля»  (кабінет
голови райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

6. 23.03.19 09.00 Проведення  тренінгів  для  учнів  закладів  освіти
району щодо підготовки до ЗНО (біологія та фізика)
(Новопокровський  навчально-виховний  комплекс,
Чугуївський районний центр туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді)

Т. БЄЛЄВЦОВА

09.00 Участь збірної команди району у зональних змаган-
нях  з  футзалу  (чоловіки)  за  програмою  обласної
Спартакіади 2019 року з видів спорту серед районів
області,  міст обласного значення,  об’єднаних тери-
торіальних громад 2019 року (спортивна зала селищ-
ного будинку культури,            смт Шевченкове, Ха-
рківська область)

І. РЯБІНІНА

09.45 Участь  учнів  закладів  освіти  району  у  пробному
ЗНО  з  історії  України,  математики,  біології,  гео-
графії, фізики, хімії, англійської, німецької мови (пу-
нкти тестування м. Чугуєва)

Т. БЄЛЄВЦОВА

10.00 Участь читців шкільного віку у обласному конкурсі
читців «Вічне слово Кобзаря» (КЗ «Обласний орга-
нізаційно-методичний центр культури і мистецтва»)

Т. КУЛЕШОВА

18.00 Виїзд  вболівальників  району  на  футбольний  матч
чемпіонату України з футболу серед клубів першої
ліги  (обласний  спортивний  комплекс  «Металіст»,
м. Харків)

І. РЯБІНІНА

7. 24.03.19 09.00 Виїзд  гуртківців  та  лідерів  учнівського
самоврядування  району  для  участі  у
спелеоекспедиції  (Хмельницька  область,
Кам’янець-Подільський район, печера Атлантида)

Т. БЄЛЄВЦОВА

19,22.03.19 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами щодо введення житла в експлуатацію (від-
діл  містобудування  та  архітектури  райдерж-
адміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

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

Л. КІЯНСЬКА

Протягом 
тижня

Проведення  заходів  до  Всеукраїнського  тижня
боротьби із туберкульозом у закладах, установах та
організаціях району 

В. ВОЛОЦКОВА
В. РАЙЛЯН
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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)

Показ публіцистичних фільмів до Дня українського
добровольця (бібліотеки-філії КЗ «Чугуївська район-
на централізована бібліотечна система»)

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

Т. КУЛЕШОВА

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

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. САВІНОВА

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

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
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Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                                           В. ГЕРМАН  

Любов Кіянська 40 906
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