
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

   з 27 травня по 02 червня 2019 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. 27.05.19 08.30 Нарада з першим заступником голови, заступником
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Оперативна  нарада  голови  райдержадміністрації  з
першим  заступником  голови,  заступником  голови,
керівником  апарату,  керівниками  структурних
підрозділів  райдержадміністрації,  служб  району
(зала засідань)

В. ГЕРМАН

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

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) 

І. РЯБІНІНА

11.30 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав (м. Чугуїв)

Н. ФЕДОРЕНКО

12.00 Виїзд голови райдержадміністрації М. Шошина  до
смт  Малинівка  з  метою  здійснення  контролю  за
станом реалізації проекту «Нове будівництво будівлі
медичної амбулаторії за адресою провулок Пушкіна,
2-В, смт Малинівка, Чугуївський район, Харківська
область»  

Г. ТАНКОВ 
І. ВОЛОДЬКО

14.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  проведення  поточних
ремонтів у закладах культури району у літній період
(відділ культури і туризму райдержадміністрації)

Т. КУЛЕШОВА

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  квітні-червні  2019  року
(Чугуївський  об’єднаний  районний  військовий
комісаріат)

Г. ТАНКОВ
В. ЛЕВЧЕНКО

2. 28.05.19 08.30 Нарада з першим заступником голови, заступником
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН
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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 Виїзд  бригади  фахівців-лікарів  КНП  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» до
с. Мосьпанове з метою проведення медичного обсте-
ження населення сільської ради

В. РАЙЛЯН

09.00 Приймання  на  зберігання  документів  від
Малинівської  селищної  виборчої  комісії
Чугуївського району Харківської області за 2018 рік
(архівний відділ райдержадміністрації)

О. САВІНОВА

10.00 Засідання  колегії  райдержадміністрації  (зала
засідань)

В. ГЕРМАН

10.00 Організація та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання з англійської мови  (пункти тестування)

Т. БЄЛЄВЦОВА

11.00 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,  надання  соціальних  послуг
населенню 

Н. ФЕДОРЕНКО
І. РЯБІНІНА

11.00 Виїзд  до  сільськогосподарських  підприємств
АФ  «Чугуївська»  ТОВ,  ТОВ  «Родомир-Агро»,
ТОВ  «Агрофірма  Каяри»,  ТДВ  АФ  «Гракове»,
ТОВ  «Агрофірма  «Рєпіна»,  ПрАТ  «Чугуївський
агротехсервіс»  з  метою  проведення  моніторингу
стану  посівів  ярих  культур  (м.  Чугуїв,  с.  Кам’яна
Яруга, с. Залізничне, с. Гракове, с. Коробочкине)

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ
В. ГУЛАЙ

12.00 Виїзд голови райдержадміністрації М. Шошина  до
с.  Кам’яна  Яруга  з  метою здійснення контролю за
станом реалізації проекту «Нове будівництво будівлі
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
по  вул.  Польовій,  1-б  в  с.  Кам’яна  Яруга
Чугуївського району Харківської області»  

Г. ТАНКОВ 
І. ВОЛОДЬКО

14.00 Особистий  прийом  громадян  заступником
голови  райдержадміністрації  Г.  Олексієвець  у
Міськрайонному управлінні  у  Чугуївському районі
та  м.  Чугуєві  ГУ  Держгеокадастру  у  Харківській
області

Г. ОЛЕКСІЄВЕЦЬ 

3. 29.05.19 08.00 Оновлення  генерального  плану  с.  Зарожне  та
с.  Тетлега  (відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

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

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Робоча  нарада  з  керівниками  танцювальних
колективів,  що  беруть  участь  у  міжнародному
конкурсі  танцю  «Зіркова  хвиля»  (Мала  глядацька
зала КУ «Чугуївський районний Будинок культури»)

Т. КУЛЕШОВА
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10.00 Виїзна  нарада  з  директором  філії

«Теплоелектроцентраль»  ТОВ  ДВ  «Нафтогазо-
видобувна  компанія»  щодо  підготовки  теплового
господарства смт Есхар до сталої роботи в осінньо-
зимовий період 2019-2020 років (смт Есхар)

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

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

Г. ТАНКОВ

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)

О. ЛИСЯНСЬКИЙ

Протя
гом
дня

Організація  та  проведення  зустрічі  кандидатів  в
усиновлювачі із малолітньою дитиною, позбавленою
батьківського піклування  (м. Харків)

Н. ФЕДОРЕНКО

4. 30.05.19 08.30 Нарада з першим заступником голови, заступником
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

09.00 Чергове  засідання  місцевої  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій Чугуївського району (зала засідань)

Г. ТАНКОВ
М. ЛУЧНИКОВ

09.00
10.30
11.30

Проведення  фізкультурно-оздоровчих  заходів  з
нагоди Міжнародного дня захисту дітей у дитячих
закладах відпочинку з денним перебуванням:
с. Велика Бабка; 
с. Зарожне; 
с. Кам’яна Яруга

І. РЯБІНІНА

10.00 Участь голови райдержадміністрації  М.  Шошина у
пленарному засіданні ХХ сесії Харківської обласної
ради  VII  скликання  (зала  засідань  Будинку  рад,
м. Харків)

В. ГЕРМАН

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

О. ЛИСЯНСЬКИЙ

10.00 Організація та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання з фізики (пункти тестування)

Т. БЄЛЄВЦОВА

10.00 Приймання на зберігання документів від Окружної
виборчої  комісії  з  виборів  Президента  України
територіального виборчого округу № 176 за 2019 рік
(архівний відділ райдержадміністрації)

О. САВІНОВА

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

11.30 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав (м. Чугуїв)

Н. ФЕДОРЕНКО
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12.00 Виїзд  до  с.  Кам’яна  Яруга  з  метою  здійснення

контролю за станом реалізації проекту будівництва
амбулаторії загальної практики – сімейної медицини
у с. Кам’яна Яруга

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

14.00 Виїзд  до  смт  Малинівка  з  метою  здійснення
контролю за станом реалізації проекту будівництва
амбулаторії у смт Малинівка 

Г. ТАНКОВ
І. ВОЛОДЬКО

15.00 Засідання  районної  комісії  з  легалізації  робочих
місць та подолання тіньової зайнятості (управління
праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної адміністрації)

О. ЛИСЯНСЬКИЙ

15.30 Направлення дітей, які потребують соціальної уваги
та  підтримки,  до  Українського  дитячого  центру
«Молода  гвардія»  (м.  Одеса)  на  V  зміну  з
Південного вокзалу м. Харкова

І. РЯБІНІНА 

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 квітні-червні          2019 року
(Чугуївський  об’єднаний  районний  військовий
комісаріат)

Г. ТАНКОВ
В. ЛЕВЧЕНКО

Час
уточню
ється

Проведення спільної робочої зустрічі представників
райдержадміністрації та Чугуївського відділу поліції
Головного  управління  Національної  поліції  в
Харківській області з метою вирішення проблемних
питань  життєдіяльності  національних  меншин  на
території району (с. Гракове)

Г. ТАНКОВ
В. ЛЕВЧЕНКО

Час
уточню
ється

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

В. ГЕРМАН

5. 31.05.19 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, заступником
голови та керівником апарату райдержадміністрації
(кабінет голови райдержадміністрації)

Проводить 
М. ШОШИН

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

Т. ПРЯДКА

09.00 Участь  збірної  команди  району  у  фінальних
змаганнях  з  волейболу  пляжного  (чоловіки)  за
програмою  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту
серед  районів  області,  міст  обласного  значення  та
ОТГ 2019 року (смт Пісочин)

І. РЯБІНІНА

10.00 Проведення заходу до Всесвітнього дня боротьби з
тютюнопалінням (Харківський обласний соціальний
гуртожиток  для  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування)

І. РЯБІНІНА

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

Н. ФЕДОРЕНКО
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15.30 Направлення дітей, які потребують соціальної уваги

та  підтримки,  до  закладу  оздоровлення  та
відпочинку  ТОВ  «Перлина  Чорномор’я»  (Одеська
область) з Південного вокзалу м. Харкова

І. РЯБІНІНА 

16.00 Направлення дітей, які потребують соціальної уваги
та підтримки, до дитячого закладу санаторного типу
«Лісова  пісня»  (Запорізька  область)  з  Південного
вокзалу м. Харкова

І. РЯБІНІНА 

21.00 Направлення дітей, які потребують соціальної уваги
та  підтримки,  до  закладу  оздоровлення  та
відпочинку  ДП  «Міжнародний  дитячий  центр
«Артек» на V зміну (Київська область) з Південного
вокзалу м. Харкова

І. РЯБІНІНА 

За 
окре
мим

графі
ком 

Участь  в  урочистостях  з  нагоди  свята  «Останній
дзвоник»  (заклади  загальної  середньої  освіти
району)

Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

Протя
гом 
дня

Проведення  заходів  до  Міжнародного  дня  захисту
дітей (заклади загальної середньої освіти району)

Т. БЄЛЄВЦОВА

6. 01.06.19 11.00 Організація  та  проведення  конкурсу  дитячого
малюнку на асфальті  «Дитячі  мрії»  та квесту для
читачів  шкільного  віку  «Лабіринтами  щасливого
дитинства»  до  Міжнародного  дня  захисту  дітей
(КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система»)

Т. КУЛЕШОВА

11.00 Організація  та  проведення  конкурсу  дитячого
малюнку  «Райдуга  казок»  до  Міжнародного  дня
захисту  дітей  (бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система»)

Т. КУЛЕШОВА 
Л. ЮРЧЕНКО

12.00 Відкриття дитячого майданчика у с. Кам’яна Яруга
до Міжнародного дня захисту дітей за участю голови
райдержадміністрації М. Шошина

В. ВОЛОЦКОВА 
В. ГЕРМАН

15.30 Направлення дітей, які потребують соціальної уваги
та підтримки, до дитячого закладу санаторного типу
«Патрія»  (Одеська  область)  з  Південного  вокзалу
м. Харкова

І. РЯБІНІНА 

7. 02.06.19 09.00 Участь  збірної  команди  району  у  фінальних
змаганнях  з  волейболу  пляжного  (жінки)  за
програмою  обласної  Спартакіади  з  видів  спорту
серед  районів  області,  міст  обласного  значення  та
ОТГ 2019 року (смт Пісочин)

І. РЯБІНІНА

10.00 Направлення дітей, які потребують соціальної уваги
та підтримки, до дитячого закладу санаторного типу
«БМВ» (Дергачівський район) 

І. РЯБІНІНА 

15.00 Організація та  проведення концертів  для курсантів
Національного  університету  цивільного  захисту
України (навчально-тренувальний  полігон,
с. Фігуровка)

Т. КУЛЕШОВА

16.00 Направлення дітей, які потребують соціальної уваги
та підтримки, до дитячого закладу санаторного типу
«Факел» (Запорізька область) з Південного вокзалу
м. Харкова

І. РЯБІНІНА 
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Протягом 
тижня

Проведення заходів до  Міжнародного дня захисту
дітей (населені пункти району)

О. АЛЬХІМОВИЧ

28,31.05.19 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами щодо введення житла в експлуатацію (від-
діл  містобудування  та  архітектури  райдерж-
адміністрації)

П. СТАРУСЬОВ

28-30.05.19 Участь  фахівців  Чугуївського  районного  центру
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  у
інтервізії  «Психосоціальна  підтримка  та  робота  з
конфліктами» (готель Рейкарц, м. Харків)

І. РЯБІНІНА

30.05-02.06.19 Участь  вихованців  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської
районної  ради  Харківської  області»  у  чемпіонаті
України  з  боротьби самбо  серед  юнаків  та  дівчат
середнього  віку  (СК  «Шураві»  с.  Кароліно-Бугаз,
Одеська область)

І. РЯБІНІНА

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

Л. КІЯНСЬКА

За окремим 
графіком

Проведення державної  підсумкової  атестації  учнів
9-х класів

Т. БЄЛЄВЦОВА

Протягом  ти-
жня

Робота дитячих закладів відпочинку з денним пере-
буванням (заклади загальної середньої освіти)

Т. БЄЛЄВЦОВА

Протягом  ти-
жня

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

В. РАЙЛЯН

Протягом  ти-
жня

Прийом  документів  для  направлення  дітей
пільгових  категорій  до  закладів  оздоровлення  та
відпочинку 

І. РЯБІНІНА

Протягом  ти-
жня

Організаційне забезпечення роботи кінозалу для чи-
тачів  молодшого  шкільного  віку  «Мульти-літо»
(комп’ютеризовані  бібліотеки-філії  КЗ «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система»)

Т. КУЛЕШОВА

Протягом  ти-
жня

Робота з органами місцевого самоврядування щодо
соціального захисту дітей, які перебувають під опі-
кою, піклуванням

Н. ФЕДОРЕНКО

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)

І. РЯБІНІНА
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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)

О. ЛИСЯНСЬКИЙ
І. РЯБІНІНА 
Н. ФЕДОРЕНКО

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)

Д. ЛОКАЙЧУК

Протягом
тижня

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

О. ГАЛЬЧЕНКО

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, науково-технічний розвиток району (від-
діл масових комунікацій райдержадміністрації)

Л. ШУМЕЙКО

Керівник апарату районної  
державної адміністрації                                                                           В. ГЕРМАН 

Оксана Семенова 23 270
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