
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

   з 18 по 24 листопада 2019 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. 18.11.19 09.00 Оперативна  нарада  першого  заступника  голови
районної  державної  адміністрації  з  керівником
апарату,  керівниками  структурних  підрозділів
районної державної адміністрації (зала засідань)

Вікторія ГЕРМАН

09.00 Відбірковий  етап  І  (зонального)  туру  конкурсу
«Учитель року-2020» у номінації «Початкова освіта»
(Чугуївський районний Центр туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

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

Григорій ТАНКОВ

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

Проводить 
Григорій 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) 

Інна РЯБІНІНА

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

Тетяна БУРЕЙКО

13.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  сталого  проходження
опалювального періоду у закладах культури району
(відділ культури і туризму райдержадміністрації)

Людмила ЮРЧЕНКО

Час
уточню
ється

Засідання районної призовної комісії для проведення
призову громадян на строкову військову службу до
Збройних  Сил  України  та  інших  військових
формувань  України  у  жовтні-грудні  2019  року
(Чугуївський  об’єднаний  районний  військовий
комісаріат)

Григорій ТАНКОВ
Василь ЛЕВЧЕНКО

2. 19.11.19 08.30 Нарада  з  керівником  апарату  райдержадміністрації
(кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

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 

Олександр  ЛИСЯ-
НСЬКИЙ 

09.00 Нарада  з  Кочетоцьким  селищним  головою  щодо
забезпечення мешканців Кочетоцької селищної ради
сталим  теплопостачанням  (кабінет  першого
заступника голови райдержадміністрації) 

Григорій ТАНКОВ
Ірина ВОЛОДЬКО
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10.00 Обстеження умов проживання родин опікунів/піклу-

вальників, прийомних сімей та дитячих будинків сі-
мейного  типу,  родин,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах, виявлення дітей, які залиши-
лись без догляду батьків, у с. Мосьпанове

Олена АЛЬХІМОВИЧ
Інна РЯБІНІНА

10.00 Виїзд  бригади  фахівців-лікарів  КНП  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» до
с.  Коробочкине  з  метою  проведення  медичного
обстеження населення 

Валерія РАЙЛЯН

10.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших
соціальних виплат (управління праці та соціально-
го захисту населення райдержадміністрації)

Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ

10.00 Науково-практичний семінар з директорами закладів
загальної  середньої  освіти  з  питань  формування
внутрішньої  системи  забезпечення  якості  освіти  у
школі (Чугуївський  навчально-виховний  комплекс
№  6  імені  тричі  Героя  Радянського  Союзу
І.М. Кожедуба Чугуївської міської ради)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

3. 20.11.19 08.00 Оновлення  генеральних  планів  с.  Зарожне,
смт  Введенка,  с.  Тернова,  с.  Зауддя,  с.  Зелений
Колодязь,  с.  Світанок  (відділ  містобудування  та
архітектури райдержадміністрації)

Петро СТАРУСЬОВ

08.00 Фінальний  етап  І  (зонального)  туру  конкурсу
«Учитель року-2020» у номінації «Початкова освіта»
(Чугуївський районний Центр туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

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

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

09.00 Засідання міжвідомчої  комісії  з  питань проведення
розрахунків за спожиті енергоносії (кабінет першого
заступника голови райдержадміністрації)

Григорій ТАНКОВ
Ірина ВОЛОДЬКО

09.00 Зональний  етап  змагань  з  волейболу  (Чугуївський
навчально-виховний  комплекс  «Дошкільний  на-
вчальний  заклад-загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів»  №  8,  Чугуївська  дитячо-юнацька
спортивна школа Чугуївської міської ради)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

10.00 Особистий  прийом  громадян  першим  заступником
голови  райдержадміністрації  Григорієм  Танковим
(кабінет  першого  заступника  голови  райдерж-
адміністрації)

Вікторія ГЕРМАН

10.00 Нарада з керівниками місцевих органів управління у
сфері  освіти  (КВНЗ «Харківська  академія  непере-
рвної освіти»)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

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

Олена АЛЬХІМОВИЧ
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15.00 Засідання  районної  комісії  з  вирішення  питань,

пов’язаних з призначенням житлових субсидій, пільг
та державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям (управління  праці  та  соціального  захисту
населення райдержадміністрації)

Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ

4. 21.11.19 08.30 Нарада  з  керівником  апарату  райдержадміністрації
(кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

09.00 День  інформування  за  темою  «Про  підтримку
обдарованої молоді» (населені пункти району)

Марина ОТЧЕНАШКО
Тетяна БЄЛЄВЦОВА

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

Галина ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

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

Інна РЯБІНІНА

10.00 Телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» за
участю  першого  заступника  голови
райдержадміністрації  Григорія  Танкова  за  темою
«Безпека  людини  і  навколишнього  природного
середовища  –  запорука  повноцінного  життя»
(кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Вікторія ГЕРМАН
Ірина ВОЛОДЬКО
Микола ЛУЧНИКОВ

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

Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ

13.00 Виїзд  до  с.  Кам’яна  Яруга з  метою  здійснення
контролю  за  станом  реалізації  проєкту  нового
будівництва  будівлі  амбулаторії  загальної
практики – сімейної медицини 

Григорій ТАНКОВ
Ірина ВОЛОДЬКО

Час
уточню
ється

Заходи  з  нагоди  Дня  Гідності  та  Свободи  (велика
зала КУ «Чугуївський районний Будинок культури»)

Вікторія ГЕРМАН
Людмила ЮРЧЕНКО

Час
уточню
ється

Засідання районної призовної комісії для проведення
призову громадян на строкову військову службу до
Збройних  Сил  України  та  інших  військових
формувань  України  у  жовтні-грудні  2019  року
(Чугуївський  об’єднаний  районний  військовий
комісаріат)

Григорій ТАНКОВ
Василь ЛЕВЧЕНКО

Протя
гом
дня

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

Ганна КІНДЯКОВА

5. 22.11.19 08.00 Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів
апарату  та  відділу  масових  комунікацій
райдержадміністрації  (кабінет  керівника  апарату
райдержадміністрації)

Проводить 
Вікторія ГЕРМАН
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08.30 Нарада  з  керівником  апарату  райдержадміністрації

(кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

09.00 Нарада-семінар  з  працівниками  психологічної
служби  закладів  освіти  району  (відділ  освіти
райдержадміністрації)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

09.00 Проведення профілактичної  роботи з  молоддю,  які
перебувають  у  конфлікті  із  законом,  надання
соціальних  послуг  (Чугуївський  міськрайонний
відділ філії Державної установи «Центр пробації»)

Інна РЯБІНІНА

10.00 Районний захід до Дня пам’яті  жертв голодоморів:
мітинг,  покладання  квітів  до  пам’ятного  знаку
жертвам Голодомору  1932-1933  років у  с.  Кам’яна
Яруга

Вікторія ГЕРМАН
Людмила ЮРЧЕНКО

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

Інна РЯБІНІНА
Олена АЛЬХІМОВИЧ

Час
уточню
ється

Засідання  районної  комісії  з  питань  забезпечення
своєчасності  сплати  податків,  внесення  інших
обов’язкових платежів та ефективного використання
бюджетних коштів  (відділ  економічного  розвитку і
торгівлі райдержадміністрації)

Ганна КІНДЯКОВА

Час
уточню
ється

Участь у селекторній нараді облдержадміністрації з
питання «Зміни у сфері  охорони здоров’я 2020: як
працюватимуть  заклади  охорони  здоров’я  за
договором  з  Національною  службою  здоров’я
України» (зала засідань)

Григорій ТАНКОВ
Валерія РАЙЛЯН

Протя
гом 
дня

Прийом громадян по громадським слуханням щодо
розробленої  містобудівної документації детального
плану  території  для  реконструкції  будівлі  кафе,
розташованої  за  межами  населеного  пункту,  на
території  Кочетоцької  селищної  ради  комплекс
будівель  та  споруд  №  13  (зона  1)  (відділ
містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

Петро СТАРУСЬОВ

6. 23.11.19 10.00 Районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
історії  (Чугуївський  навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
гімназія № 5 Чугуївської міської ради»)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

16.00 Проведення  Всеукраїнської  акції  «Запали  свічку»
(райдержадміністрація)

Вікторія ГЕРМАН

7. 24.11.19 10.00 Участь  учнів  району  у  тренінгах  з  географії
(КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

10.00 Районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
з  російської  мови  та  літератури  (Чугуївський
навчально-виховний  комплекс «Загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  гімназія  №  5»  Чугуївської
міської ради)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

Щодня Інформування  облдержадміністрації  про  місце
перебування  першого  заступника  голови

Любов КІЯНСЬКА
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райдержадміністрації  (організаційний  відділ
апарату райдержадміністрації)

19-21.11.19 Участь  у  Всеукраїнському  семінарі  з  питань
інклюзивної  освіти  (КЗ  «Харківська  обласна
станція юних туристів»)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

19,22.11.19 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами  щодо  введення  житла  в  експлуатацію
(відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

Петро СТАРУСЬОВ

22-24.11.19 Участь  збірної  команди  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської
районної  ради  Харківської  області»  у  відкритому
обласному  турнірі  з  боксу  серед  юнаків  пам’яті
В.В.  Світличного  (спортивна  зала  Державного
професійно-технічного навчального закладу «Центр
професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова»)

Інна РЯБІНІНА

Протягом 
тижня

Показ  тематичних  фільмів  з  підборки  кіноклубу
«Docudays UA»  до  Дня  Гідності  та  Свободи  та
Дня  пам’яті  жертв  голодоморів  (бібліотеки-філії
КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система»)

Людмила ЮРЧЕНКО

Організація  книжкових  виставок:  «Україна  понад
усе!», «Україна – територія гідності і  свободи» до
Дня  Гідності  та  Свободи  та  «Свіча  пам’яті»,
«Голодомор  1932-19833  років»,  «Голодна  кутя
лихих  років»,  інші  до  Дня  пам’яті  жертв
голодоморів

Протягом 
тижня

Проведення заходів до Дня Гідності та Свободи та
Дня  пам’яті  жертв  голодоморів  у  закладах  освіти
району

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

Протягом 
тижня

Моніторинг  доходів  та  видатків  районного,
сільських  та  селищних   бюджетів  (фінансове
управління райдержадміністрації)

Тетяна БУРЕЙКО

Протягом 
тижня

Проведення рекрутингової роботи з пошуку канди-
датів  у  прийомні  батьки,  батьки-вихователі,
патронатні вихователі, наставники

Проведення  профілактичної  роботи  щодо  нед-
опущення  потрапляння  сімей,  дітей  та  молоді  у
складні життєві обставини, профілактичних заходів
щодо попередження

Інна РЯБІНІНА

Протягом 
тижня

Надання комплексу соціальних послуг внутрішньо
переміщеним  особам,  які  перебувають  у  Чугуї-

Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ
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вському районі, учасникам АТО/ООС та членам їх
сімей 

Інна РЯБІНІНА 
Олена АЛЬХІМОВИЧ
Валерія РАЙЛЯН

Протягом 
тижня

Моніторинг  знищення  вибухонебезпечних
предметів часів Другої світової війни, виявлених на
території  району  (сектор  цивільного  захисту
райдержадміністрації)

Микола ЛУЧНИКОВ

Протягом 
тижня

Надання  організаційно-методичної  допомоги  кері-
вникам служб діловодства та архівних підрозділів
юридичних осіб, у діяльності яких  утворюються/не
утворюються  документи  Національного  архівного
фонду та трудовим архівам

Олена ЦАРЕНКО

Протягом 
тижня

Здійснення заходів щодо підтримки в актуальному
стані  персоніфікованого  обліку  виборців  в  авто-
матизованій  інформаційно-телекомунікаційній  си-
стемі «Державний реєстр виборців» (відділ ведення
Державного  реєстру  виборців  апарату  райдерж-
адміністрації)

Денис ЛОКАЙЧУК

Протягом 
тижня

Забезпечення  інформаційного  наповнення  офі-
ційного  веб-сайту  райдержадміністрації  та  висві-
тлення у місцевих засобах масової інформації про
суспільно-політичний,  соціально-економічний,  ку-
льтурний розвиток району (відділ масових комуні-
кацій райдержадміністрації)

Марина ОТЧЕНАШКО

Керівник апарату районної  
державної адміністрації                                                                   Вікторія  ГЕРМАН  

Любов Кіянська 40 906
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