
План основних заходів 

Чугуївської районної державної адміністрації 

 

   з 30 березня по 05 квітня 2020 року 

№ 

з/п 
Дата Час Заходи Відповідальні 

1. 

 

 

30.03.20 08.30 Нарада заступника голови райдержадміністрації з 

керівником апарату райдержадміністрації (кабінет 

заступника голови райдержадміністрації) 

Проводить 

Валентина ВОЛОЦКОВА 

09.00 Оперативна нарада заступника голови 

райдержадміністрації з керівником апарату, 

керівниками структурних підрозділів 

райдержадміністрації (зала засідань)  

Вікторія ГЕРМАН 

 

09.00 Уточнення інформаційних повідомлень до 

населення району за встановленими сигналами 

оповіщення цивільного захисту мирного часу 

(відділ оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами районної 

державної адміністрації) 

Микола ЛУЧНИКОВ 

10.00 Нарада з керівниками силових структур району 

(кабінет заступника голови райдержадміністрації) 

Проводить  

Валентина ВОЛОЦКОВА 

10.00 Робота з проєктною організацією ТОВ «ТАЛ-

МІКС» щодо коригування робочого проєкту по 

реконструкції приміщень приймального відділення 

КНП «Чугуївська центральна районна лікарня               

ім. М.І. Кононенка» (сектор містобудування та 

архітектури райдержадміністрації) 

Петро СТАРУСЬОВ 

11.00 Оперативна нарада з фінансово-бюджетних питань 

(відділ фінансів райдержадміністрації) 

Тетяна КРЮКОВА 

13.00 Засідання ради відділу культури, молоді та спорту 

райдержадміністрації щодо стану проведення у 

закладах культури та спорту району заходів з 

протидії та запобігання розповсюдженню 

коронавірусу COVID-19 (відділ культури, молоді та 

спорту райдержадміністрації) 

Тетяна КУЛЕШОВА 

2. 31.03.20 08.30 Нарада заступника голови райдержадміністрації з 

керівником апарату райдержадміністрації (кабінет 

заступника голови райдержадміністрації) 

Проводить 

Валентина ВОЛОЦКОВА 

09.00 Засідання районної комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат (кабінет заступника голови 

райдержадміністрації) 

Валентина ВОЛОЦКОВА 

Олександр ЛИСЯНСЬКИЙ 

10.00 Перевірка укладення договорів між органами 

виконавчої влади (органами місцевого 

самоврядування) та транспортними 

підприємствами (приватними перевізниками) 

(відділ оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами районної 

державної адміністрації) 

Микола ЛУЧНИКОВ 
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10.00 Проведення бесіди у телефонному режимі з 

керівниками підприємств житлово-комунального 

господарства району щодо забезпечення 

безперебійного надання комунальних послуг 

водопостачання, водовідведення, теплопостачання 

населенню району (відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури 

райдержадміністрації) 

Ірина ВОЛОДЬКО 

10.30 Участь у  засіданні Чугуївського міського суду 

щодо поновлення в батьківських правах  

Олена АЛЬХІМОВИЧ 

3. 01.04.20 08.30 Нарада заступника голови райдержадміністрації з 

керівником апарату райдержадміністрації (кабінет 

заступника голови райдержадміністрації) 

Проводить 

Валентина ВОЛОЦКОВА 

09.00 Нарада із спеціалістами Чугуївського районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

про посилення карантинних заходів, пов’язаних з 

запобіганням поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 (Чугуївський районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)  

Інна РЯБІНІНА 

11.00 Онлайн-нарада з керівниками закладів культури 

району щодо роботи в умовах запровадження 

режиму надзвичайної ситуації в Україні 

(комп’ютеризовані бібліотеки-філії КЗ Чугуївська 

районна централізована бібліотечна система») 

Тетяна КУЛЕШОВА 

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 ЛИСЯНСЬКИЙ 

Протя 

гом  

дня 

Опрацювання документів з утримання запасів 

місцевого матеріального резерву (відділ оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами районної державної 

адміністрації) 

Микола ЛУЧНИКОВ 

Протя 

гом  

дня 

Розроблення  генеральних планів населених 

пунктів с. Зарожне та с. Тетлега (сектор 

містобудування та архітектури 

райдержадміністрації) 

Петро СТАРУСЬОВ 

4. 02.04.20 08.00 Бесіда в телефонному режимі з начальником філії 

«Чугуївський райавтодор» ДП «Харківський 

облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги 

України» щодо стану утримання доріг загального 

користування місцевого та державного значення на 

території району (відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури 

райдержадміністрації) 

Ірина ВОЛОДЬКО 

08.30 Нарада заступника голови райдержадміністрації з 

керівником апарату райдержадміністрації (кабінет 

заступника голови райдержадміністрації) 

Проводить 

Валентина ВОЛОЦКОВА 



3 

09.00 Організація роботи підприємств, установ і 

організацій району щодо коригування та 

уточнення планів цивільного захисту на особливий 

період (відділ оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

райдержадміністрації) 

Микола ЛУЧНИКОВ 

10.00 Засідання районної комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам (управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації) 

Валентина ВОЛОЦКОВА 

Олександр ЛИСЯНСЬКИЙ 

12.00 Здійснення контролю за станом проведення 

капітального ремонту приміщень приймального 

відділення КНП «Чугуївська центральна районна 

лікарня ім. М.І. Кононенка» (сектор 

містобудування та архітектури 

райдержадміністрації) 

Петро СТАРУСЬОВ 

Протя

гом 

дня 

Надання  послуг прийомним сім’ям, дитячим 

будинкам сімейного типу, патронатним 

вихователям у телефонному режимі (Чугуївський 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді) 

Інна РЯБІНІНА 

5. 03.04.20 08.00 Здійснення контролю за станом реалізації проєкту 

нового будівництва медичної амбулаторії у                             

с. Кам’яна Яруга (сектор містобудування та 

архітектури райдержадміністрації) 

Петро СТАРУСЬОВ 

08.30 Нарада заступника голови райдержадміністрації з 

керівником апарату райдержадміністрації (кабінет 

заступника голови райдержадміністрації) 

Проводить 

Валентина ВОЛОЦКОВА 

09.00 Нарада керівника апарату райдержадміністрації з 

керівниками структурних підрозділів апарату, 

відділу інформаційної діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку, відділу забезпечення доступу 

до публічної інформації, розгляду звернень 

громадян та захисту персональних даних 

райдержадміністрації (кабінет керівника апарату 

райдержадміністрації) 

Проводить  

Вікторія ГЕРМАН 

  10.00 Участь у засіданні Чугуївського міського суду щодо 

щодо злочинів вчинених неповнолітніми   

Олена АЛЬХІМОВИЧ 

Протя

гом 

дня 

Надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та 

особам, які перебувають на обліку Чугуївського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, у телефонному режимі (Чугуївський 

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді) 

Інна РЯБІНІНА 

 

 

   

Щодня Інформування облдержадміністрації про місце 

перебування заступника голови 

райдержадміністрації (відділ документального 

забезпечення, контролю та організаційної роботи 

апарату райдержадміністрації) 

 

Тетяна ОМЕЛЬЧЕНКО 

 



4 

За окремим 

графіком 

Організація атестації педагогічних працівників  

закладів освіти району в умовах запобігання 

поширення на території України коронавірусу 

COVID-19 (заклади загальної середньої освіти 

району)  

 

Тетяна БЄЛЄВЦОВА 

 

30,31.03.20 Проведення роботи з Чугуївським управлінням 

Державної казначейської служби України 

Харківської області щодо виконання статті 19 

Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2020 рік» (повернення невикористаних коштів 

медичної субвенції) 

 

Тетяна КРЮКОВА 

31.03, 

03.04.20 

Робота із забудовниками та сільськими, селищними 

головами щодо введення житла в експлуатацію 

(сектор містобудування та архітектури 

райдержадміністрації) 

 

Петро СТАРУСЬОВ 

30.03-

03.04.20 

Організація роботи щодо проведення дистанційного 

навчання у закладах освіти району (відділ освіти 

райдержадміністрації) 

 

Дистанційна підготовка випускників до ЗНО-2020 

року (заклади загальної середньої освіти району)  

 

Підготовка до семінарів заступників директорів з 

навчально-виховної роботи «Нова українська 

школа: організація навчання предметам засобами 

цифрових технологій» та директорів закладів освіти 

«Медіакультура в освітньому процесі: від теорії до 

практики» (відділ освіти райдержадміністрації) 

 

Тетяна БЄЛЄВЦОВА 

Протягом 

дня 

Моніторинг цін на основні продукти харчування та 

щодо наявності продовольчих продуктів на 

території району 

 

Олена АНДРІЄВСЬКА 

Протягом  

тижня 

 

Моніторинг стану криміногенної ситуації у 

населених пунктах  району (відділ оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами райдержадміністрації) 

 

Микола ЛУЧНИКОВ 

Протягом  

тижня 

 

Дистанційна підготовка читачів бібліотек до участі 

у обласному конкурсі «Читач року» 

 

Проведення генерального прибирання  приміщень 

та інвентарю у закладах культури та спорту району 

з використанням дезінфікуючих засобів 

 

Організація та проведення  дистанційних 

спортивних тренувань з використанням сучасних 

технічних засобів 

 

Тетяна КУЛЕШОВА 
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Протягом  

тижня 

Моніторинг доходів та видатків районного, 

сільських та селищних  бюджетів  (відділ фінансів 

райдержадміністрації) 

Тетяна КРЮКОВА 

   

Протягом  

тижня 

 

Надання комплексу соціальних послуг внутрішньо 

переміщеним особам, які перебувають у 

Чугуївському районі, учасникам АТО/ООС та 

членам їх сімей (засобами телефонного та 

поштового зв’язку) 

 

Олександр ЛИСЯНСЬКИЙ 

Інна РЯБІНІНА 

Олена АЛЬХІМОВИЧ 

Протягом  

тижня 

 

Організація обов’язкової реєстрації в системі обліку 

документів районної державної адміністрації, що 

містять публічну інформацію, та своєчасне 

опрацювання та надання відповідей на запити на 

інформацію у порядку та в строки, визначені 

Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» (відділ забезпечення доступу до 

публічної інформації, розгляду звернень громадян 

та захисту персональних даних 

райдержадміністрації) 

 

Любов КІЯНСЬКА 

Протягом  

тижня 

Надання організаційно-методичної допомоги 

керівникам служб діловодства та архівних 

підрозділів юридичних осіб, у діяльності яких  

утворюються/не утворюються документи 

Національного архівного фонду та трудовим 

архівам (архівний відділ райдержадміністрації) 

 

Олена САВІНОВА 

 

Протягом  

тижня 

Здійснення заходів щодо підтримки в актуальному 

стані персоніфікованого обліку виборців в 

автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній 

системі «Державний реєстр виборців» (відділ 

ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації) 

 

 

Денис ЛОКАЙЧУК 

Протягом  

тижня 

Забезпечення інформаційного наповнення 

офіційного вебсайту райдержадміністрації та 

висвітлення інформації про суспільно-політичний 

соціально-економічний та культурний розвиток 

району у місцевих засобах масової інформації 

(відділ інформаційної діяльності та забезпечення 

цифрового розвитку райдержадміністрації) 

Марина ОТЕНАШКО 

 

 

 

Керівник апарату районної   

державної адміністрації                                                                    Вікторія ГЕРМАН    
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Тетяна Омельченко 40 908 


