
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови районної 
державної адміністрації
                    
__________ В.М. ВОЛОЦКОВА

Орієнтовний план
проведення електронних консультацій з громадськістю на 2018 рік

№
з/п

Найменування питання Термін
розгляду
(квартал)

Відповідальний
за підготовку довідок 

та проектів рішень

1 2 3 4

1. Звіт  голови  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  за  2017  рік  про
виконання  програм  соціально-
економічного  та  культурного  розвитку,
бюджету  та  делегованих  Чугуївською
районною радою повноважень 

І начальник відділу
економічного розвитку і

торгівлі
райдержадміністрації

Альошина С.С.

2. Про  затвердження  Програми
раціонального  поводження  з  твердими
побутовими  відходами  на  території
Чугуївського району на 2018-2020 роки 

І начальник відділу житлово-
комунального господарства,

будівництва та
інфраструктури

райдержадміністрації
Володько І.В.

3. Про  затвердження  районної  соціальної
Програми  розвитку  освіти  на  період  до
2022 року

І начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Бєлєвцова Т.В.
4. Про  затвердження  Програми  соціальної

підтримки  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей в Чугуївському
районі на 2018 рік

І начальник управління праці
та соціального захисту

населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.
5. Про  надання  згоди  на  оплату  пільг  та

субсидій  населенню  на  придбання
твердого  палива  та  рідкого  пічного
побутового  палива  і  скрапленого  газу
готівкою

І начальник управління праці
та соціального захисту

населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.
6. Про  хід  виконання  Програми  правової

освіти  населення  Чугуївського  району  на
2016-2020 роки 

І начальник відділу з
юридичних питань і

оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами апарату
райдержадміністрації 

Скупченко І.Ю.



7. Про  хід  виконання  районної  Програми
розвитку  лікувальних  закладів  району  на
2015-2023 роки

І начальник відділу охорони
здоров’я

райдержадміністрації 
Герез Н.М.

8. Про  хід  виконання  Програми  розвитку
архівної справи у Чугуївському районі на
2016-2018 роки 

І начальник архівного відділу
райдержадміністрації

Савінова О.О.
9. Про хід виконання Програми забезпечення

публічної  безпеки  і  порядку  у
Чугуївському  районі  Харківської  області
на 2016-2017 роки 

І головний спеціаліст з питань
оборонної, мобілізаційної,

режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами відділу з
юридичних питань і

оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами апарату
райдержадміністрації

Грищенко О.М.
10. Про  виконання  районної  Програми

«Здоров’я дітей Чугуївщини на 2016-2017
роки» 

І начальник відділу охорони
здоров’я

райдержадміністрації 
Герез Н.М.

11. Про виконання Програми щодо реалізації
засад державної антикорупційної політики
в Чугуївському районі на 2016-2017 роки 

І головний спеціаліст відділу
управління персоналом

апарату
райдержадміністрації,

відповідальна особа з питань
запобігання та виявлення

корупції у
райдержадміністрації

Ушатюк Т.В.
12. Про  виконання  рішення  районної  ради

від  23.12.2016  року  «Про  районний
бюджет на 2017 рік»

І начальник фінансового
управління

райдержадміністрації
Бурейко Т.М.

13. Про  виконання  Програми  раціонального
поводження  з  твердими  побутовими
відходами  на  території  Чугуївського
району на 2015-2017 роки 

І начальник відділу житлово-
комунального господарства,

будівництва та
інфраструктури

райдержадміністрації
Володько І.В.

14. Про  виконання  Програми  зайнятості
населення  Чугуївського  району на  період
до 2017 року

І начальник управління праці
та соціального захисту

населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С.
15. Про  виконання  Програми  соціальної

підтримки  учасників  антитерористичної
операції та членів їх сімей в Чугуївському
районі на 2017 рік

І начальник управління праці
та соціального захисту

населення
райдержадміністрації
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Лисянський О.С.
16. Про  виконання  Програми  фінансової

підтримки діяльності Чугуївської районної
організації ветеранів України на 2017 рік 

I голова  Чугуївської
районної організації
ветеранів України

Горовенко В.К.

17. Про  виконання  Програми  підтримки
Статутної діяльності Чугуївської районної
організації  Товариства  Червоного  Хреста
України на 2017 рік

I голова  Чугуївської районної
організації Товариства

Червоного Хреста України
Скрипник С.П.

18. Про  внесення  змін  до  рішення  районної
ради «Про районний бюджет на 2018 рік»

ІІ начальник фінансового
управління

райдержадміністрації
Бурейко Т.М.

19. Про  хід  виконання  Програми  розвитку
туристсько-краєзнавчого  руху  в
Чугуївському районі  на  період  2016-2020
років 

ІІ начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Бєлєвцова Т.В.

20. Про виконання  Програми територіальної
оборони Чугуївського району Харківської
області на 2016-2017 роки 

ІІ головний спеціаліст з питань
оборонної, мобілізаційної,

режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами відділу з
юридичних питань і

оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами апарату
райдержадміністрації

Грищенко О.М.
21. Про  виконання   Програми  проведення

заходів  допризовної  підготовки,
патріотичного  виховання  молоді,  призову
громадян  району  на  військову  службу,
ведення  військово-облікової  роботи,
мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію
людських та транспортних ресурсів у 2017
році

ІІ головний спеціаліст з питань
оборонної, мобілізаційної,

режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами відділу з
юридичних питань і

оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами апарату
райдержадміністрації

Грищенко О.М.
22. Про  затвердження  Програми  проведення

заходів  допризовної  підготовки,
патріотичного  виховання  молоді,  призову
громадян  району  на  військову  службу,
ведення  військово-облікової  роботи,
мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію
людських та транспортних ресурсів у 2019
році

ІІІ головний спеціаліст з питань
оборонної, мобілізаційної,

режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами відділу з
юридичних питань і

оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної роботи та
взаємодії з правоохоронними

органами апарату
райдержадміністрації

Грищенко О.М
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23. Про  внесення  змін  до  рішення  районної
ради «Про районний бюджет на 2018 рік»
(із змінами)

ІІІ начальник фінансового
управління

райдержадміністрації
Бурейко Т.М.

24. Про  затвердження  Програми  фінансової
підтримки діяльності Чугуївської районної
організації ветеранів України на 2019 рік

IІІ голова Чугуївської районної
організації ветеранів України

Горовенко В.К.
25. Про  затвердження  Програми  підтримки

статутної  діяльності  Чугуївської  районної
організації  Товариства  Червоного  Хреста
України на 2019 рік 

IІІ голова Чугуївської районної
організації Товариства

Червоного Хреста України
Скрипник С.П.

26. Про  затвердження  Програми  розвитку
культури  на  2019-2023  роки  у
Чугуївському районі

ІІІ начальник відділу культури і
туризму

райдержадміністрації
Кулешова Т.В.

27. Про  затвердження  Програми  розвитку
бібліотечної  справи  у  Чугуївському
районі на 2019-2023 роки

ІІІ начальник відділу культури і
туризму

райдержадміністрації
Кулешова Т.В.

28. Про  хід  виконання  районної  Програми
«Обдарована молодь» на 2016-2020 роки 

ІІІ начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Бєлєвцова Т.В.
29. Про  хід  виконання  районної  Програми

«Соціальна  підтримка  сімей,  дітей  та
молоді на 2017-2021 роки»

ІV директор Чугуївського
районного центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та
молоді 

Рябініна І.В.
30. Про  внесення  змін  до  рішення  районної

ради «Про районний бюджет на 2018 рік»
(із змінами)

ІV начальник фінансового
управління

райдержадміністрації
Бурейко Т.М.

31. Про районний бюджет на 2019 рік ІV начальник фінансового
управління

райдержадміністрації
Бурейко Т.М. 

32. Про  затвердження  на  2019  рік  розміру
допомоги на поховання

ІV начальник управління праці
та соціального захисту

населення
райдержадміністрації

Лисянський О.С. 
33. Про  затвердження  Схеми  планування

території Чугуївського району 
ІV начальник відділу

містобудування та
архітектури

райдержадміністрації,
головний архітектор району

Старусьов П.Л.
34. Про затвердження Програми економічного

і  соціального  розвитку  Чугуївського
району на 2019 рік 

ІV начальник відділу
економічного розвитку і

торгівлі
райдержадміністрації

Альошина С.С.
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35. Про хід виконання Програми розроблення
(оновлення)  містобудівної  документації  у
Чугуївському районі на 2016-2020 роки 

ІV начальник відділу
містобудування та

архітектури
райдержадміністрації,

головний архітектор району
Старусьов П.Л.

36. Про  хід  виконання  Програми  «План  дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини  у  Чугуївському  районі  на  період
2017-2021 років» 

ІV начальник служби у справах
дітей райдержадміністрації

Альхімович О.А.

37. Про  хід  виконання  районної  Програми
«Організація  оздоровлення  та  відпочинку
дітей на 2017-2020 роки»

ІV начальник відділу у справах
молоді та спорту

райдержадміністрації
Рябініна І.М.

38. Про  хід  виконання  районної  Програми
розвитку  фізичної  культури  та  спорту,
формування  здорового  способу  життя  та
національно-патріотичного  виховання
молоді на 2017-2020 роки

ІV начальник відділу у справах
молоді та спорту

райдержадміністрації
Рябініна І.М.

39. Про  виконання  Програми  економічного  і
соціального розвитку Чугуївського району
на 2018 рік

ІV начальник відділу
економічного розвитку і

торгівлі
райдержадміністрації

Альошина С.С.
40. Про  виконання  Програми  поповнення

матеріально-технічними  цінностями  та
засобами  матеріального  резерву  для
запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій на 2016-2018 роки 

ІV завідувач сектору цивільного
захисту

райдержадміністрації
Лучников М.С.

41. Про  виконання  Програми  розвитку
культури  і  туризму  на  2015-2018  роки  в
Чугуївському районі

ІV начальник відділу культури і
туризму

райдержадміністрації
Кулешова Т.В.

42. Про  виконання  Програми  розвитку
бібліотечної  справи  Чугуївського  району
на 2015-2018 роки

ІV начальник відділу культури і
туризму

райдержадміністрації
Кулешова Т.В.

Керівник апарату 
районної державної адміністрації                                               Н.П. ШТРИФАНОВА

Отченашко 2 26 56
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