
План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації

   з 20 по 26 січня 2020 року
№
з/п

Дата Час Заходи Відповідальні

1. 20.01.20 08.30 Нарада  з  заступником  голови  та  заступником
керівника  апарату-начальником  організаційного
відділу  апарату  райдержадміністрації (кабінет
першого заступника голови  райдержадміністрації)

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

09.00 Оперативна  нарада  першого  заступника  голови
райдержадміністрації  з  заступником  голови,
заступником  керівника  апарату-начальником
організаційного  відділу  апарату, керівниками
структурних підрозділів  райдержадміністрації  (зала
засідань) 

Вікторія ГЕРМАН

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

Григорій ТАНКОВ

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

Валентина ВОЛОЦКОВА

10.00 Позачергове  засідання  місцевої  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій (зала засідань)

Григорій ТАНКОВ
Микола ЛУЧНИКОВ

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

Тетяна КРЮКОВА

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

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

13.00 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

Протя
гом
дня

Виїзд  до  Управління  культури  і  туризму
облдержадміністрації  з вирішення поточних питань
(м. Харків)

Тетяна КУЛЕШОВА

2. 21.01.20 08.30 Нарада  з  заступником  голови  та  заступником
керівника  апарату-начальником  організаційного
відділу  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 Малинівської ОТГ (с. Стара
Гнилиця)  з  метою  обстеження  матеріально-
побутових умов проживання малозабезпечених сімей

Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ

09.00 Виїзна  нарада  щодо  сталого  проходження
опалювального періоду 2019-2020 років на території
Кочетоцької селищної ради (смт Кочеток)

Григорій ТАНКОВ
Ірина ВОЛОДЬКО
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10.00 Виїзд  до  смт  Кочеток  з  метою  виявлення

бездоглядних,  безпритульних  дітей  та  дітей,  які
жебракують, відвідування сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, надання соціальних
послуг населенню 

Олена АЛЬХІМОВИЧ
Тетяна КАБАНОВА

10.00 Засідання комісії  з  питань перевірки правомірності
взяття  на  облік  внутрішньо  переміщених  осіб
(кабінет заступника голови райдержадміністрації)

Валентина ВОЛОЦКОВА
Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ

12.00 Виїзний  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації  Валентиною  Волоцковою  у
Кочетоцькому  дошкільному  навчальному  закладі
(ясла-садок) (смт Кочеток)

Валентина ВОЛОЦКОВА

13.00 Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації  щодо  стану  оплати  за
енергоносії  закладами  культури  району  (відділ
культури і туризму райдержадміністрації)

Тетяна КУЛЕШОВА

13.00 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав та визначення місця
проживання дитини 

Олена АЛЬХІМОВИЧ

15.00 Участь  команд  району  у  фінальному  турнірі
Харківської  області  гри  «Що?  Де?  Коли?»
(м. Харків)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

3. 22.01.20 08.30 Нарада  з  заступником  голови  та  заступником
керівника  апарату-начальником  організаційного
відділу  апарату  райдержадміністрації (кабінет
першого заступника голови  райдержадміністрації)

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

09.00 Виїзний  прийом  громадян  першим  заступником
голови райдержадміністрації Григорієм Танковим на
КП «Вода Есхара» (смт Есхар)

Тетяна ОМЕЛЬЧЕНКО

09.00 Виїзд  до  сільськогосподарських  підприємств
ТОВ  «Агросервіс»  ЛТД  та  ТОВ  «Агрофірма
«Іванівський  лан»  щодо  ходу  зимівлі  худоби
(с. Волохів Яр, с. Іванівка)

Галина ОЛЕКСІЄВЕЦЬ

09.00 Відвідування  сімей,  які  отримують  державні
соціальні  виплати при народженні дитини з  метою
перевірки їх цільового використання (смт Введенка,
смт Новопокровка, смт Малинівка)

Тетяна КАБАНОВА

10.00 Урочистий захід  з  нагоди Дня Соборності  України
«Соборна.  Вільна.  Неподільна.  Моя  Україна»
(мала  глядацька  зала  КУ  «Чугуївський  районний
Будинок культури»)

Валентина ВОЛОЦКОВА
Тетяна КУЛЕШОВА

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

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

13.00 Нарада з  автоперевізниками щодо надання якісних
послуг  з  перевезення  пасажирів  на  приміських
маршрутах Чугуївського району Харківської області,
що  не  виходять  за  межі  району  (кабінет  першого
заступника голови райдержадміністрації)

Григорій ТАНКОВ
Ірина ВОЛОДЬКО
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13.00 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо

усиновлення 
Олена АЛЬХІМОВИЧ

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)

Валентина ВОЛОЦКОВА
Олександр  ЛИСЯ-
НСЬКИЙ

Протя
гом 
дня

Розроблення  генеральних планів населених пунктів
с.  Зарожне та  с.  Тетлега  (відділ містобудування та
архітектури райдержадміністрації)

Петро СТАРУСЬОВ

4. 23.01.20 08.30 Нарада з заступником голови та керівником апарату
райдержадміністрації  (кабінет  першого  заступника
голови  райдержадміністрації)

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

09.00 Робота  «Консультаційного  пункту  у  пологовому
стаціонарі»  (КНП «Чугуївська  центральна  районна
лікарня ім. М.І. Кононенка»)

Тетяна КАБАНОВА

09.00 Приймання  документів  Національного  архівного
фонду  управління  агропромислового  розвитку
Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської  області  за  1994-2012  роки (Архівний
відділ райдержадміністрації) 

Олена САВІНОВА

10.00 Засідання  районної  комісії  з  питань  призначення
(відновлення)  соціальних  виплат  внутрішньо
переміщеним  особам  (кабінет  заступника  голови
райдержадміністрації)

Валентина ВОЛОЦКОВА
Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ

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

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

11.00 Участь  учителів  предмета  «Захист  Вітчизни»
закладів освіти району  у обласній нараді (м. Харків)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

13.00 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо
позбавлення батьківських прав 

Олена АЛЬХІМОВИЧ

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

Валентина ВОЛОЦКОВА
Олександр  ЛИСЯ-
НСЬКИЙ

5. 24.01.20 08.30 Нарада з  заступником голови райдержадміністрації
(кабінет  першого  заступника  голови
райдержадміністрації)

Проводить 
Григорій ТАНКОВ

09.30 Засідання  конкурсної  комісії  Чугуївської
райдержадміністрації  на  зайняття  вакантних  посад
державної  служби  категорії  «Б»  і  «В»  в  апараті
Чугуївської  районної  державної  адміністрації  та  її
структурних  підрозділах  (крім  юридичних  осіб
публічного права) 

Тетяна ПРЯДКА

10.00 Виїзд  до  с.  Зауддя  щодо  обстеження  дороги
загального  користування  місцевого  значення
«Під’їзд до с. Зауддя»

Ірина ВОЛОДЬКО



4
За

окре
мим

графі
ком

Участь  відповідальних  працівників
райдержадміністрації у засіданнях постійних комісій
районної ради (кабінети районної ради)

Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

14.00 Участь у LV сесії районної ради VII скликання (зала
засідань)

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)

Валентина ВОЛОЦКОВА
Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ

Протя
гом 
дня

Надання  соціальних  послуг  сім’ям  з  дітьми,  які
перебувають  у  складних  життєвих  обставинах
(Чугуївський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді)

Тетяна КАБАНОВА

Протя
гом 
дня

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

Ганна КІНДЯКОВА

6. 25.01.20 09.00 Участь  переможців  І  (районного)  етапу  у
ІІ  (обласному)  етапі  конкурсу-захисту
науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів
МАН  (Харківський  національний  університет
ім. В.Н. Каразіна)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

09.00 Проведення  районного  фізкультурно-оздоровчого
заходу  із  стрітболу  серед  юнаків  та  дівчат,
присвяченого Дню пам’яті  Героїв  Крут (спортивна
зала  Чугуєво-Бабчанського  лісного  коледжу,
смт Кочеток)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

10.00 Участь  переможців  районної  олімпіади  у
ІІІ  (обласному)  етапі  Всеукраїнської  учнівської
олімпіади з біології (Національний фармацевтичний
університет)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

7. 26.01.20 10.00 Участь  учнів  району  у  тренінгах  з  географії
(КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

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

Любов КІЯНСЬКА

21,24.01.20 Робота із забудовниками та сільськими, селищними
головами  щодо  введення  житла  в  експлуатацію
(відділ  містобудування  та  архітектури
райдержадміністрації)

Петро СТАРУСЬОВ

22-24.01.20 Участь  вихованки  КЗ  «ДЮСШ  Чугуївської
районної ради Харківської області» у молодіжному
чемпіонаті  України  зі  спортивного  й  бойового
самбо  серед  юнаків,  дівчат,  юніорів  та  юніорок
(легкоатлетичний  манеж  Сумського
держуніверситету, м. Суми)

Інна РЯБІНІНА

Протягом Моніторинг  доходів  та  видатків  районного  та Тетяна КРЮКОВА
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тижня місцевих  бюджетів  (фінансове  управління

райдержадміністрації)

Протягом 
тижня

Організація  книжкових  виставок  та  засідань
круглих  столів  за  темою  «Ми  –  єдина  Україна»
(бібліотеки-філії  КЗ  «Чугуївська  районна
централізована бібліотечна система»)

Проведення  першого  (місцевого)  етапу
слухань  читців  у  рамках  Всеукраїнського
конкурсу  «Книгоманія-2020»  (бібліотеки-філії
КЗ «Чугуївська районна централізована бібліотечна
система»)

Тетяна КУЛЕШОВА

Протягом 
тижня

Реєстрація випускників закладів освіти для участі у
пробному ЗНО (заклади загальної середньої освіти)

Тетяна БЄЛЄВЦОВА

Протягом 
тижня

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

Інна РЯБІНІНА

Протягом 
тижня

Надання комплексу соціальних послуг внутрішньо
переміщеним  особам,  які  перебувають  у  Чугуї-
вському районі, учасникам АТО/ООС та членам їх
сімей 

Олександр
ЛИСЯНСЬКИЙ
Тетяна КАБАНОВА
Олена АЛЬХІМОВИЧ

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 САВІНОВА

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 вебсайту райдержадміністрації та висвітле-
ння  інформації  про  суспільно-політичний
соціально-економічний та культурний розвиток ра-
йону  у  місцевих  засобах  масової  (відділ  масових
комунікацій райдержадміністрації)

Марина ОТЧЕНАШКО
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