
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

    з 21 по 27 січня 2019 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. 21.01.19 08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови  та заступником  керівника  апарату-
начальником  організаційного  відділу  апарату
райдержадміністрації  (кабінет  голови
райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Оперативна  робоча  нарада  голови
райдержадміністрації  М.  Шошина  з  першим
заступником  голови,  заступниками  голови,
заступником  керівника  апарату-начальником
організаційного  відділу  апарату,  керівниками
структурних  підрозділів  райдержадміністрації,
служб району, нагородження з нагоди 10-річчя з дня
заснування дитячого будинку сімейного типу на базі
родини Трохимченко (зала засідань)

Л. КІЯНСЬКА

09.00 Засідання  районного  методичного  об’єднання
вчителів іноземної мови, які працюють у 11-х класах
закладів  освіти  району  (Чугуївський  районний
Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді)

Т. БЄЛЄВЦОВА

09.30 Нарада голови райдержадміністрації  М.  Шошина з
першим заступником голови, заступниками голови,
заступником  керівника  апарату-начальником
організаційного  відділу  апарату,  відповідальними
керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації та керівниками служб району з
питання  будівництва  амбулаторій  за  участю
Малинівського  селищного  голови  та  секретаря
Кам’яноярузької сільської ради

Л. КІЯНСЬКА

10.00 Нарада  з  керівниками  силових  структур  (кабінет
голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН 

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

Г. ТАНКОВ

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

11.00 Нарада  з  керівниками  Чугуївського  відділення
ПАТ «Харківгаз» та Чугуївського відділу реалізації
ТОВ  «ХАРКІВГАЗ  ЗБУТ»  з  питання
реструктуризації  боргу  за  споживання  природного
газу  (кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

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

Т. БУРЕЙКО
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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) 

І. РЯБІНІНА

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

І. РЯБІНІНА
О. АЛЬХІМОВИЧ

13.00 Перевірка  об’єктів  підвищеної  небезпеки  (об’єктів
торгівлі  нафтопродуктами)  у  населених  пунктах
району 

Г. ТАНКОВ
В. ТАВАНЕЦЬ

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації щодо обговорення можливості
використання позабюджетних джерел фінансування
для  розвитку  матеріально-технічної  бази  закладів
культури  району (відділ  культури  і  туризму
райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
Т. КУЛЕШОВА

2. 22.01.19 08.30 Нарада  з  заступниками  голови  та  заступником
керівника  апарату-начальником  організаційного
відділу  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.  Волохів  Яр  з  метою
обстеження  матеріально-побутових  умов
проживання малозабезпечених сімей 

О. ЛИСЯНСЬКИЙ

09.00 Засідання Чугуївської  районної  Ради регіонального
розвитку (зала засідань)

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ
С. АЛЬОШИНА

10.00 Виїзд  до  смт  Кочеток  з  метою  обстеження  умов
проживання  сімей,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах, надання соціальних послуг 

В. ВОЛОЦКОВА
І. РЯБІНІНА

10.00 Проведення  рейду  з  виявлення  бездоглядних,
безпритульних  дітей  та  дітей,  які  жебракують,
обстеження  умов  проживання  родин,  які
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,
виявлення дітей, які залишились без догляду батьків
на території смт Есхар 

О. АЛЬХІМОВИЧ

10.00 Участь  команди  району  у  ІІІ  етапі  Всеукраїнської
учнівської  олімпіади  з  хімії  (Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Т. БЄЛЄВЦОВА

11.00 Виїзд  до  сільськогосподарських  підприємств
ТОВ  «Агросервіс»  ЛТД  та  ТОВ  «Агрофірма
«Іванівський  Лан»  з  питання  зимівлі  худоби
(с. Волохів Яр, с. Іванівка)

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ
В. ГУЛАЙ

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

В. ВОЛОЦКОВА

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

Т. ПРЯДКА
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12.00 Організація  виставки-хроніки  «Україна  суверенна:

від  витоків  до  сьогодення»  та  проведення
відеоподорожі  «Соборна.  Вільна.  Самостійна»
(Центральна  районна  бібліотека  КЗ  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система»)

Т. КУЛЕШОВА

13.00 Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації   Г.  Олексієвець  у
ПП «Стандарт вкуса»

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

13.00 Районний урочистий захід з нагоди відзначення  Дня
Соборності  України,  100-річчя проголошення Акта
злуки  Української  Народної  Республіки  й
Західноукраїнської  Народної  Республіки  та  Дня
пам’яті  Героїв  Крут  (Картинна  галерея
КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»)

В. ВОЛОЦКОВА
Т. КУЛЕШОВА

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

І. РЯБІНІНА
О. АЛЬХІМОВИЧ

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
Д. БОНДАРЕНКО

Протя
гом
дня

Участь  делегації  району  у  заходах  до  Дня
Соборності  України  та  100-річчя  проголошення
Акта  злуки  Української  Народної  Республіки  і
Західноукраїнської  Народної  Республіки  у  м.  Київ
(Софіївська площа)

Г. ТАНКОВ

3. 23.01.19 08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови  та  заступником  керівника  апарату-
начальником  організаційного  відділу  апарату
райдержадміністрації  (кабінет  голови
райдержадміністрації) 

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Робоча  поїздка  до  Департаменту  житлово-
комунального  господарства  та  розвитку
інфраструктури  облдержадміністрації  щодо
реалізації проектів з реконструкції очисних споруд у
смт Малинівка та смт Есхар (м. Харків)

Г. ТАНКОВ

09.00 Районні  змагання  серед  школярів  з  лижних
перегонів,  присвячені  Дню  Соборності  України,
100-річчю  проголошення  Акта  злуки  Української
Народної Республіки й Західноукраїнської Народної
Республіки  та  Дня  пам’яті  Героїв  Крут
(Кам’яноярузький навчально-виховний комплекс)

Т. БЄЛЄВЦОВА

10.00 Робоча  нарада  з  художніми  керівниками  закладів
культури  району  щодо  участі  творчих  колективів
району  у  заходах  обласного  рівня  у  І  кварталі
2019  року  (КУ  «Чугуївський  районний  Будинок
культури»)

Т. КУЛЕШОВА

10.00 Виїзд  до  с.  Тернова  з  метою проведення  роботи з
родиною,  яка  перебуває  у  складних  життєвих
обставинах та потребує допомоги

О. АЛЬХІМОВИЧ

10.00 Участь  команди  району  у  ІІІ  етапі  Всеукраїнської
учнівської  олімпіади  з  історії  (Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Т. БЄЛЄВЦОВА
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14.00 Особистий  прийом  громадян  першим  заступником

голови  райдержадміністрації  Г.  Танковим  у
Чугуївському РВ АТ «Харківобленерго» Харківської
області

Г. ТАНКОВ

14.00 Комплексне  вивчення  стилю  та  методів  роботи
управління  агропромислового  розвитку
райдержадміністрації  фахівцями  апарату,  відділу
масових  комунікацій  та  архівного  відділу
райдержадміністрації

Л. КІЯНСЬКА

14.00 Робота  громадської  приймальні  з  надання
безоплатної  первинної  правової  допомоги
райдержадміністрацією  (юридичний  відділ  апарату
райдержадміністрації)

І. СКУПЧЕНКО

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
Д. БОНДАРЕНКО

4. 24.01.19 08.00 Засідання  робочої  групи  з  питань  формування,
ведення та використання районного страхового фонду
документації  (кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
М. ЛУЧНИКОВ

08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови  та  заступником  керівника  апарату-
начальником  організаційного  відділу  апарату
райдержадміністрації  (кабінет  голови
райдержадміністрації) 

Проводить 
М. ШОШИН

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

В. ВОЛОЦКОВА
Д. БОНДАРЕНКО

09.00 Засідання  районного  методичного  об’єднання
вчителів  фізики,  які  працюють  у  11-х  класах
закладів  освіти  району  (Чугуївський  районний
Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді)

Т. БЄЛЄВЦОВА

10.00 Нарада голови  райдержадміністрації  М.  Шошина
щодо інвентаризації земель та об’єктів на території
Малинівської,  Есхарівської  та  Кочетоцької
селищних  рад  за  участю  командирів  військового
гарнізону  Чугуївського  району,  Малинівського,
Кочетоцького  селищних  голів  та  секретаря
Есхарівської селищної ради

Г. ТАНКОВ
Л. КІЯНСЬКА

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
(КНП  «Чугуївська  центральна  районна  лікарня
ім. М.І. Кононенка»)

І. РЯБІНІНА
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11.00 Засідання  постійно  діючої  комісії

райдержадміністрації  з  питань  розгляду  звернень
громадян 

Т. ОМЕЛЬЧЕНКО

13.00 Виїзна  нарада  за  участю представників  замовника,
генерального  підрядника  проектної  організації  з
представниками технічного та авторського нагляду з
питання будівництва амбулаторії загальної практики
– сімейної медицини у с. Кам’яна Яруга

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО
В. ТАВАНЕЦЬ

15.00 Виїзна  нарада  за  участю представників  замовника,
генерального  підрядника  проектної  організації  з
представниками технічного та авторського нагляду з
питання будівництва амбулаторії загальної практики
– сімейної медицини у смт Малинівка 

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО
В. ТАВАНЕЦЬ

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

В. ВОЛОЦКОВА
Д. БОНДАРЕНКО

Час
уточню
ється

Круглий  стіл  за  темою:  «Розвиток  партнерства
органів  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування  в  умовах  реформування  галузей
охорони  здоров’я  та  освіти»  за  участю  сільських,
селищних голів (зала засідань)

В. ВОЛОЦКОВА
Т. БЄЛЄВЦОВА
В. РАЙЛЯН

Час
уточню
ється

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

Л. КІЯНСЬКА

5. 25.01.19 08.00 Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів
апарату  та  відділу  масових  комунікацій
райдержадміністрації (кабінет заступника керівника
апарату-начальника організаційного відділу апарату
райдержадміністрації)

Проводить 
Л. КІЯНСЬКА

08.30 Нарада з першим заступником голови, заступниками
голови  та  заступником  керівника  апарату-
начальником  організаційного  відділу  апарату
райдержадміністрації  (кабінет  голови
райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

10.00 Виїзд  на  об’єкт:  «Очисні  споруди  біологічної
очистки стічних вод (нове будівництво) за адресою:
Харківська  область  Чугуївський  район
смт Новопокровка вул. Садова»

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

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

Т. ПРЯДКА

10.00 Влаштування  малолітніх  дітей,  батьки  яких
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  до
родини патронатного вихователя (м. Чугуїв)

О. АЛЬХІМОВИЧ

10.00 Участь  команди  району  у  ІІІ  етапі  Всеукраїнської
учнівської  олімпіади  з  фізики  (Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна)

Т. БЄЛЄВЦОВА

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

Г. ТАНКОВ
В. ЛЕВЧЕНКО
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13.00 Засідання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини

райдержадміністрації  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

В. ВОЛОЦКОВА
О. АЛЬХІМОВИЧ

13.00 Здійснення контролю за станом реалізації проектів з
будівництва  амбулаторій  загальної  практики  –  сі-
мейної  медицини  у  смт  Малинівка  та  с.  Кам’яна
Яруга  (відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

Г. ТАНКОВ
В. ТАВАНЕЦЬ

Час
уточню
ється

Участь у селекторній нараді облдержадміністрації з
питань «Про розрахунки за  електричну енергію та
природний  газ»  та  «Про  стан  розрахунків
споживачів  за  надані  послуги  з  тепло-,
водопостачання та водовідведення» (кабінет голови
райдержадміністрації)  

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

Протя
гом 
дня

Проведення  інформаційно-просвітницьких  заходів
для  неповнолітніх  та  молоді,  які  перебувають  у
конфлікті із законом (Чугуївська міськрайонна філія
Державної установи «Центр пробації»)

І. ВОЛОДЬКО

6. 26.01.19 10.00 Районні змагання з лижних перегонів, присвячених
Дню Соборності України, 100-річчю проголошення
Акта  злуки  Української  Народної  Республіки  й
Західноукраїнської  Народної  Республіки,  Дню
пам’яті  Героїв  Крут  та  пам’яті  воїна-
інтернаціоналіста  О.  Михайлова  (Кам’яноярузький
навчально-виховний комплекс)

В. ВОЛОЦКОВА
І. РЯБІНІНА

10.00 Участь  команди  району  у  ІІІ  етапі  Всеукраїнської
учнівської  олімпіади  з  біології  (Харківський
національний фармацевтичний університет)

Т. БЄЛЄВЦОВА

10.00 Проведення  тренінгів  з  підготовки  випускників
11-х  класів  закладів  освіти  району  до  ЗНО-2019
(Чугуївський районний Центр туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської молоді)

Т. БЄЛЄВЦОВА
В. КРИВОНІС

7. 27.01.19 10.00 Участь  колективу  бального  танцю  «Сфера»   у
обласному  змаганні  з  бальних  танців  «Перша
столиця» (Палац спорту, м. Харків)

Т. КУЛЕШОВА

22, 25.01.19 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами щодо введення житла в експлуатацію (від-
діл  містобудування  та  архітектури  райдерж-
адміністрації)

В. ТАВАНЕЦЬ

25-26.01.19 Участь вихованців КЗ «ДЮСШ Чугуївської районної
ради Харківської  області» у  відкритому обласному
турнірі з боксу пам’яті майстра спорту СРСР Івана
Токарева  серед  юнаків  (спортивний  комплекс
«Лідер», м. Харків)

І. РЯБІНІНА

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

Л. КІЯНСЬКА
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Протягом
тижня

Проведення  заходів  у  закладах  освіти  району,
присвячених  Дню  Соборності  України,  100-річчю
проголошення  Акта  злуки  Української  Народної
Республіки  й  Західноукраїнської  Народної
Республіки та Дню пам’яті Героїв Крут 

Т. БЄЛЄВЦОВА

Протягом
тижня

Надання  методичної  та  практичної  допомоги
сільським  та  селищним  радам  з  питань
затвердження  звітів  про  виконання  місцевих
бюджетів  (фінансове  управління
райдержадміністрації)

Т. БУРЕЙКО

Протягом
тижня

Проведення конкурсу малюнків до Дня пам’яті  Ге-
роїв Крут «Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сот-
ні» (бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система») 

Т. КУЛЕШОВА

Протягом 
тижня

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

В. ВОЛОЦКОВА
Д. БОНДАРЕНКО

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)

В. ВОЛОЦКОВА
Д. БОНДАРЕНКО
І. РЯБІНІНА 
О. АЛЬХІМОВИЧ

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

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»  (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

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  (архівний  відділ
райдержадміністрації)

О. САВІНОВА

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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