
План основних заходів 

Чугуївської районної державної адміністрації 

 

   з 09 по 14 червня 2020 року 

№ 

з/п 
Дата Час Заходи Відповідальні 

1. 

 

 

09.06.20 

 

08.00 Нарада голови райдержадміністрації з керівником 

апарату райдержадміністрації (кабінет голови 

райдержадміністрації) 

Проводить 

Сергій ЛОБОДЕНКО 

09.00 Оперативна нарада голови райдержадміністрації з  

керівником апарату, керівниками структурних 

підрозділів районної державної адміністрації (зала 

засідань) 

Вікторія ГЕРМАН 

10.00 Виїзд до смт Кочеток з метою обстеження умов 

проживання родин опікунів/піклувальників, 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу, родин, які перебувають у складних життєвих 

обставинах,  виявлення дітей, які залишились без 

догляду батьків, відвідування сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, 

надання соціальних послуг населенню 

Олена АЛЬХІМОВИЧ  

Інна РЯБІНІНА 

10.00 Співбесіди з сільськими, селищними головами 

району щодо стану підготовки вулично-дорожньої 

мережі комунальної власності у населених пунктах 

району до роботи в осінньо-зимовому періоді           

2020-2021 років (в телефонному режимі) (відділ 

житлово-комунального господарства, будівництва 

та інфраструктури райдержадміністрації) 

Ірина ВОЛОДЬКО 

11.00 Оперативна нарада з фінансово-бюджетних питань 

(відділ фінансів райдержадміністрації) 

Інна РАЙЛЯН 

2. 10.06.20 08.00 Нарада голови райдержадміністрації з керівником 

апарату райдержадміністрації (кабінет голови 

райдержадміністрації) 

Проводить 

Сергій ЛОБОДЕНКО 

08.00 Співбесіда з секретарем Есхарівської селищної 

ради щодо стану розробки проєктно-кошторисної 

документації для проведення реконструкції 

очисних споруд у смт Есхар (відділ житлово-

комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури райдержадміністрації) 

Ірина ВОЛОДЬКО 

09.45 Участь у судовому засіданні щодо позбавлення 

батьківських прав (Чугуївський міський суд) 

Олена АЛЬХІМОВИЧ 

Інна РЯБІНІНА 

10.00 Нарада голови райдержадміністрації щодо 

реалізації на території  району міні-проєктів 

розвитку територіальних громад «Разом у 

майбутнє» (кабінет голови райдержадміністрації) 

Проводить 

Сергій ЛОБОДЕНКО 

10.00 Засідання районної федерації футболу щодо 

вирішення організаційних питань проведення 

районних спортивних змагань (мала глядацька зала 

КУ «Чугуївський районний Будинок культури») 

Тетяна КУЛЕШОВА 
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13.00 Участь у семінарі Харківського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і 

громадської організації «Центр психоло-

гічного розвитку «РАЗОМ» за темою «Підходи до 

вирішення конфліктів» (Харківський обласний 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді) 

Інна РЯБІНІНА 

15.00 Засідання районної комісії з вирішення питань, 

пов’язаних з призначенням житлових субсидій, 

пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям (управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації) 

Олександр ЛИСЯНСЬКИЙ 

3. 11.06.20 08.00 Нарада голови райдержадміністрації з керівником 

апарату райдержадміністрації (кабінет голови 

райдержадміністрації) 

Проводить 

Сергій ЛОБОДЕНКО 

09.00 Засідання експертної комісії архівного відділу 

райдержадміністрації (архівний відділ 

райдержадміністрації) 

Олена САВІНОВА 

10.00 Нарада голови райдержадміністрації щодо 

підготовки господарського комплексу та об’єктів 

соціальної сфери Чугуївського району до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період                   

2019-2020 років (зала засідань) 

Проводить 

Сергій ЛОБОДЕНКО 

11.00 Співбесіди з керівниками автотранспортних 

підприємств, що діють на території району, щодо 

забезпечення надання якісних послуг з перевезення 

пасажирів (відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури 

райдержадміністрації) 

Ірина ВОЛОДЬКО 

11.00 Засідання районної комісії з питань призначення 

(відновлення) соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам (управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації) 

Олександр ЛИСЯНСЬКИЙ 

Протя

гом 

дня 

Моніторинг цін на основні продукти харчування 

(відділ енергетики та захисту довкілля 

райдержадміністрації) 

Людмила УСОВА 

Протя

гом 

дня 

Перевірка цільового використання коштів при 

народженні дитини (населені пункти району) 

Інна РЯБІНІНА 

4. 12.06.20 08.00 Нарада голови райдержадміністрації з керівником 

апарату райдержадміністрації (кабінет голови 

райдержадміністрації) 

Проводить 

Сергій ЛОБОДЕНКО 

09.00 Співбесіди з керівниками житлово-комунальних 

підприємств району щодо заборгованості 

споживачів за послуги тепло-, водопостачання та 

водовідведення (відділ житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури 

райдержадміністрації) 

Ірина ВОЛОДЬКО 
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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 Здійснення контролю за станом реалізації проєкту 

«Капітальний ремонт вулиці Матерієнко від 

будинку  № 44 до кінцевої зупинки маршрутного 

автобуса в с. Мосьпанове Чугуївського району» 

(відділ житлово-комунального господарства, 

будівництва та інфраструктури 

райдержадміністрації) 

Ірина ВОЛОДЬКО 

10.00 Засідання ради по роботі з кадрами при 

райдержадміністрації (кабінет керівника апарату 

райдержадміністрації) 

Вікторія ГЕРМАН  

Тетяна ПРЯДКА 

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. 14.06.20 17.00 Ігри ІІ туру чемпіонату Чугуївського району з 

футболу серед аматорських команд  сезону-2020 

(смт Есхар, смт Новопокровка, смт Малинівка, 

с. Базаліївка) 

Тетяна КУЛЕШОВА 

 

Щодня Інформування облдержадміністрації про місце 

перебування голови райдержадміністрації (відділ 

документального забезпечення, контролю та 

організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації) 

 

Тетяна ОМЕЛЬЧЕНКО 

 

Протягом  

тижня 

Моніторинг доходів та видатків районного, 

сільських та селищних  бюджетів  (відділ фінансів 

райдержадміністрації) 

 

Інна РАЙЛЯН 

Протягом  

тижня 

 

Засідання районної призовної комісії (Чугуївський 

об’єднаний районний військовий комісаріат)  

Андрій ЧЕРВАТЮК 

Протягом  

тижня 

Вивчення питання щодо готовності закладів 

дошкільної освіти для відновлення роботи в умовах 

послаблення карантину, проведення 

протиепідемічних заходів (заклади дошкільної 

освіти району) 

 

Тетяна БЄЛЄВЦОВА 
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 Участь практичних психологів закладів освіти 

району у громадському обговоренні проєкту 

професійного стандарту за професією 

«Практичний психолог» (заклади освіти району) 

 

Інвентаризація підручників для 5-х-11-х класів в 

інформаційно-телекомунікаційній системі «ДІСО» 

(заклади освіти району) 

 

 

Протягом 

тижня 

Прийом контрольних нормативів у групах відділень 

(КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської 

районної ради Харківської області», КП – районний 

центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх» Чугуївської районної ради Харківської 

області) 

 

Тетяна КУЛЕШОВА 

  

Протягом 

тижня 

Моніторинг стану виконання дезінфікуючих 

заходів у жилих, виробничих, навчальних, 

санітарно-побутових та інших приміщеннях, 

будівлях і спорудах 

Ірина ВОЛОДЬКО 

   

Протягом 

тижня 

Моніторинг стану проведення польових робіт у 

сільськогосподарських підприємствах району 

(відділ енергетики та захисту довкілля 

райдержадміністрації) 

Людмила УСОВА 

 

   

Протягом  

тижня 

 

Формування бази даних публічної інформації 

райдержадміністрації; опрацювання звернень 

громадян та запитів на публічну інформацію, що 

надходять до райдержадміністрації (відділ 

забезпечення доступу до публічної інформації, 

розгляду звернень громадян та захисту 

персональних даних райдержадміністрації) 

 

Любов КІЯНСЬКА 

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 

Оцифрування описів справ (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 
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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 ОТЧЕНАШКО 

 


