
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова  районної  державної
адміністрації

                                   М.М.ШОШИН
«_____»_________________2017 рік

План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації у березні 2017 року

Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

1 2 3 4
Щодня
(крім  І,  ІІ,
ІІІ
понеділків)

Нарада голови райдержадміністрації із першим заступником
голови,  заступником  голови,  керівником  апарату
райдержадміністрації

Чугуївська 
райдержадміністрація

ШТРИФАНОВА Н.П.

01.03.17
15.03.17

Особистий  прийом  громадян  першим  заступником  голови
райдержадміністрації Суворовим О.І.

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрація

ГЕРМАН В.О.

01.03.17
15.03.17
22.03.17

Засідання  районної  конфліктної  комісії  з  питань
призначення  державної  соціальної  допомоги
малозабезпеченим  сім’ям,  надання  населенню  пільг  та
субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового палива

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.



Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

02.03.17
16.03.17

Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
Шошиним М.М.

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ГЕРМАН В.О.

02.03.17 Навчання працівників райдержадміністрації Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

03.03.17 Участь  вихованців  відділень КЗ  «Дитячо-юнацької  спорти-
вної школи Чугуївської районної ради Харківської області» в
сьомому відкритому турнірі з боксу «Олімпійські надії»

КЗ «Дитячо-юнацька 
спортивна школа 
Чугуївської районної 
ради Харківської 
області»

РЯБІНІНА І.М.

03.03.17 Особистий  прийом  громадян  керівником  апарату
райдержадміністрації Штрифановою Н.П.

Кабінет керівника 
апарату 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О

03.03.17
10.03.17
17.03.17
24.03.17

Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів  апарату  та
відділу  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації
райдержадміністрації

Кабінет керівника 
апарату 
райдержадміністрації

ШТРИФАНОВА Н.П.

06.03.17 Нарада  першого  заступника  голови  райдержадміністрації
Суворова  О.І.  з  керівниками  підприємств  житлово-
комунального господарства

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.

06.03.17
20.03.17
27.03.17

Оперативна  робоча  нарада  з  заступниками  голови,
керівником  апарату  райдержадміністрації,  керівниками
структурних  підрозділів  райдержадміністрації,  служб
району

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх засідань 

ШТРИФАНОВА Н.П.

06.03.17
13.03.17
20.03.17
27.03.17

Галузева  нарада   з  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків

Кабінет першого 
заступника голови  
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

06.03.17
13.03.17
20.03.17
27.03.17

Галузева  нарада   з  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків

Кабінет заступника 
голови
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.

06.03.17
13.03.17
20.03.17
27.03.17

Оперативна нарада з фінансово-бюджетних питань Фінансове управління 
райдержадміністрації

БУРЕЙКО Т.М.

06.03.17
13.03.17
20.03.17
27.03.17

Нарада  з  директорами  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна
школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області»,
КП  Районний  центр  фізичного  здоров’я  населення
«Спорт для всіх»

Сектор у справах молоді 
та спорту 
райдержадміністрації

РЯБІНІНА І.М.

06.03.17
13.03.17
20.03.17
27.03.17

Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації

Відділ культури і 
туризму 
райдержадміністрації

КУЛЕШОВА Т.В.

06.03.17 Семінар-нарада  з  керівниками  та  представниками
профспілкових  комітетів  підприємств,  організацій  та
установ  району  по  укладанню  та  реєстрації  колективних
договорів на 2017 рік

Управління праці та 
соціального захисту 
населення районної 
державної адміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

07.03.17
14.03.17
21.03.17
28.03.17

Проведення  рейдів-перевірок   з  метою  виявлення
бездоглядних  і  безпритульних  дітей  та  дітей,  які
прогулюють  заняття  у  навчальних  закладах,  а  також
обстеження  умов  проживання  дітей,  які  виховуються   у
прийомних сім’ях

Населені пункти району АЛЬХІМОВИЧ О.А.

07.03.17 Нарада  з  керівниками соціальних установ району Кабінет заступника 
голови
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

07.03.17 Робоча  поїздка  заступника  голови  райдержадміністрації
Волоцкової  В.М. Зустріч  з  населенням та  виїзний прийом
громадян

с. Гракове ГЕРМАН В.О.

09.03.17 Виїзд  комплексної  комісії  райдержадміністрації,  районної
ради  та  служб району до  виконкому Граківської  сільської
ради  для   контролю  за  здійсненням  органами  місцевого
самоврядування  делегованих  повноважень  органів
виконавчої  влади,  надання  методичної  та  практичної
допомоги та прийому громадян за місцем проживання

Граківська сільська рада ШТРИФАНОВА Н.П.

09.03.17 Семінар-нарада  з  сільськими,  селищними  головами  та
секретарями місцевих рад

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

09.03.17 Робоча  поїздка  голови  райдержадміністрації
Шошина М.М. до Введенської селищної ради:
1.  Зустрічі  з  трудовими  колективами  територіальної
громади;
2. Зустріч з активом, депутатами селищної ради

с. Тернова ШТРИФАНОВА Н.П.

09.03.17 Виїзний  прийом  громадян  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

с. Тернова ГЕРМАН В.О.

10.03.17 Робоча  поїздка  керівника  апарату  райдержадміністрації
Штрифанової Н.П. Зустріч з населенням та виїзний прийом
громадян

смт Новопокровка ГЕРМАН В.О.

11.03.17 Першість району з міні-футболу сезону 2017 року (юнаки) смт Новопокровка РЯБІНІНА І.М.

13.03.17 Нарада  з  керівниками  дорожньо-експлуатаційних  та
будівельних організацій району

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

13.03.17 Розширена  нарада  з  заступниками  голови,  керівником
апарату,  керівниками  структурних  підрозділів
райдержадміністрації,  служб  району,  сільськими,
селищними  головами  за  участю  керівників  підприємств,
установ, організацій

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

13.03.17 Засідання  комісії  з  контролю  за  розрахунками  за  спожиті
енергоносії

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

ВОЛОДЬКО І.В.

13.03.17 Засідання  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних  посад
державної  служби  районної  державної  адміністрації  —
співбесіда (головний спеціаліст з юридичних питань відділу
з юридичних питань і  оборонної, мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
апарату) 

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф

14.03.17 Виїзд  до  господарств  ТОВ  «Агросервіс  ЛТД»,
ТОВ  «АФ  «Іванівський  Лан»,  ТДВ  АФ  «Гракове»,
ТОВ  «АФ  «Рєпіна»  з  питання  стану  озимих  зернових
культур та підготовки до весняно-польових робіт

с. Волохів Яр, 
с. Іванівка, с. Гракове,   
с. Коробочкине

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

14.03.17
28.03.17

Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації Волоцковою В.М.

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

15.03.17 Телефонний зв’язок з  населенням «Пряма лінія» за темою
«Про  стан  розрахунків  абонентів  за  електроенергію»  за
участю  першого  заступника  голови  райдержадміністрації
Суворова О.І.

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

15.03.17 Районні змагання з баскетболу збірних команд навчальних
закладів району (дівчата)

КЗ «Дитячо-юнацька 
спортивна школа 
Чугуївської районної 
ради Харківської 
області»

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

15.03.17 Заняття  школи  становлення  молодого  вчителя  за  темою
«Перші кроки до майстерності»

Есхарівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

16.03.17 Прийом  депутатів  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

Кабінет голови 
райдержадміністрації

ШТРИФАНОВА Н.П.

16.03.17 Нарада з керівниками медичних закладів району Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.

16.03.17 Проведення  Дня  зустрічей  в  трудових  колективах  та  з
активом  населених  пунктів  району  за  темою  «Стан
удосконалення  процесу  надання  комунальних  послуг  у
Чугуївському районі»

Населені пункти району ОТЧЕНАШКО М.А.

16.03.17 Засідання школи молодого фахівця за темою «Формування
патріотичних та громадських якостей особистості засобами
національно-патріотичного виховання»

Старогнилицький 
навчально-виховний 
комплекс

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

17.03.17 Засідання  районної  комісії  з  питань  забезпечення
своєчасності сплати податків, інших обов’язкових платежів
та ефективного використання бюджетних коштів

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

АЛЬОШИНА С.С.

17.03.17 Засідання  робочої  групи  з  питань  упорядкування  обліку
юридичних  осіб  та  організації  інвентаризації  державного
майна 

Зала засідань 
райдержадміністрації,    
2-й поверх

АЛЬОШИНА С.С.

17.03.17 Засідання  експертної  комісії  архівного  відділу
райдержадміністрації

Архівний відділ 
райдержадміністрації

САВІНОВА О.О.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

17.03.17 День  правових  знань  для  учнів  Кам’яноярузьського  НВК
спільно  з  представниками  Чугуївського  районного  центру
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  і
правоохоронних органів

с.Кам’яна Яруга АЛЬХІМОВИЧ О.А.

17.03.17 Виїзд до господарств  ТОВ «АФ Каяри», ПСП «Фенікс» з
питання  стану  озимих  зернових  культур  та  підготовки  до
весняно-польових робіт

с. Кам’яна Яруга ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

18.03.17 Чемпіонат  Чугуївського  району  з  військово-спортивних
багатоборств (двоборства)

смт Есхар РЯБІНІНА І.М.

20.03.17 Виїзд  до  господарств  АФ  «Базаліївський  колос»  ТОВ,
АФ «Лебежанська»,  СК  «Вітязь»  з  питання  стану  озимих
зернових культур та підготовки до весняно-польових робіт

с. Базаліївка, с. Леб’яже, 
с. Коробочкине

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

21.03.17 Робоча  поїздка  заступника  голови  райдержадміністрації
Волоцкової  В.М. Зустріч  з  населенням та  виїзний прийом
громадян

смт Кочеток ГЕРМАН В.О.

21.03.17 Нарада з керівниками навчальних закладів району Відділ освіти 
райдержадміністрації

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

21.03.17 Засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради Зала засідань 
райдержадміністрації,   
2-й поверх

СКУПЧЕНКО І.Ю.

21.03.17 Засідання  районної  комісії  з  питань  погашення
заборгованості  із  заробітної  плати  (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С

22.03.17 Комплексне  вивчення  стилю  та  методів  роботи  архівного
відділу райдержадміністрації

Архівний відділ 
райдержадміністрації

КІЯНСЬКА Л.М.

22.03.17 Робоча  поїздка   першого  заступника  голови
райдержадміністрації Суворова О.І. Зустріч з населенням та
виїзний прийом громадян

смт Малинівка ГЕРМАН В.О.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

22.03.17 Засідання  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних  посад
державної  служби  районної  державної  адміністрації  —
автоматизоване тестування (провідний спеціаліст загального
відділу  апарату,  провідний  спеціаліст  відділу  фінансово-
господарського забезпечення апарату) 

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф.

22.03.17 Засідання  ради  з  вирішення  питань  надання  матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення 

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

22.03.17 Засідання  районної  комісії  з  розгляду  питань  надання
грошової  допомоги  постраждалим  чи  внутрішньо
переміщеним особам

Кабінет
заступника голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

22.03.17 Робота  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної
первинної  правової  допомоги  Чугуївською  районною
державною адміністрацією

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

СКУПЧЕНКО І.Ю. 

22.03.17 Районні змагання з баскетболу збірних команд навчальних
закладів (юнаки)

КЗ «Дитячо-юнацька 
спортивна школа 
Чугуївської районної 
ради Харківської 
області»

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

22.03.17 Виїзд до господарств АФ «Зоря» ТОВ, СТОВ «Колос-2000»,
ТОВ  «Новопокровка»  з  питання  стану  озимих  зернових
культур та підготовки до весняно-польових робіт

с. Велика Бабка, 
с. Тернова, 
смт Новопокровка

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

22.03.17 Засідання  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних  посад
державної  служби  районної  державної  адміністрації  —
співбесіда (провідний спеціаліст загального відділу апарату,
провідний  спеціаліст  відділу  фінансово-господарського
забезпечення апарату) 

Відділ  управління
персоналом  апарату
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

23.03.17 Робоча поїздка голови райдержадміністрації Шошина М.М.
до Старогнилицької сільської ради:
1. Зустрічі у трудових колективах;
2. Зустріч з активом, депутатами сільської ради

с. Стара Гнилиця ШТРИФАНОВА Н.П.

23.03.17 Виїзний  прийом  громадян  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

с. Стара Гнилиця ГЕРМАН В.О.

23.03.17 Засідання  районної  ради  протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-
інфекції/СНІДу 

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ГЕРЕЗ Н.М.

23.03.17 Засідання  постійно  діючої  комісії  райдержадміністрації  з
питань розгляду звернень громадян 

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ГЕРМАН В.О.

23.03.17 Засідання  районної  комісії  з  легалізації  робочих  місць  та
подолання тіньової зайнятості

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

24.03.17 Робоча  поїздка  керівника  апарату  райдержадміністрації
Штрифанової Н.П. Зустріч з населенням та виїзний прийом
громадян

с. Волохів Яр ГЕРМАН В.О.

24.03.17 Засідання комісії з питань захисту прав дитини Кабінет  голови 
райдержадміністрації

АЛЬХІМОВИЧ О.А.

24.03.17 Регіональний  конкурс  читців  «Вічне  слово  Кобзаря»,
присвячений творчості Т. Г. Шевченко

Центральна бібліотека 
КЗ «Чугуївська районна 
централізована 
бібліотечна система»

КУЛЕШОВА Т.В.

24.03.17
31.03.17

Участь у відеоселекторі  обласної державної адміністрації Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

Заступники голови, 
відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

24.03.17 Засідання  Громадської  ради  при  районній  державній
адміністрації

Зала засідань 
райдержадміністрації,   
2-й поверх

ОТЧЕНАШКО М.А.

24.03.17 Заходи  щодо  відзначення  30-річчя  з  дня  заснування
Чугуївської районної організації ветеранів України

Мала зала                     
КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

ВОЛОЦКОВА В.М.

25.03.17 Х Спартакіада з масових видів спорту серед керівних праці-
вників Чугуївського району під гаслом «Україна починається
з нас»

смт Кочеток РЯБІНІНА І.М.

27.03.17 Виїзд  до  господарств  АФ  «Чугуївська»  ТОВ,  ПП  «Ясіон»,
ПП  «Стандарт  вкуса»  з  питання  стану  озимих  зернових
культур та підготовки до весняно-польових робіт

м.  Чугуїв,  с.  Осиковий
Гай, с. Стара Покровка

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

28.03.17 Спільне засідання колегії  районної державної адміністрації
та зборів адміністративно-господарського активу району.
Питання для розгляду:
1.  Про  підготовку  господарств  району  до  проведення
весняно-польових робіт у 2017 році.
2. Про виконання бюджету району за 2016 рік та завдання на
2017 рік.
3. Про підсумки роботи Чугуївського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України в Харківської області за 2016 рік
та основні завдання на 2017 рік.
4.  Про  розгляд  проекту  плану  роботи  районної  державної
адміністрації на ІІ квартал 2017 року.

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

28.03.17 Семінар  керівників  навчальних  закладів  за  темою
«Планування та проведення педагогічних рад у навчальному
закладі»

Введенський навчально-
виховний заклад

БЄЛЄВЦОВА Т.В.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

30.03.17 Засідання  робочої  групи  з  питань  проведення  перевірки
розрахунків господарств Чугуївського району за орендовані
землі

Зала засідань 
райдержадміністрації,
2-й поверх

ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

31.03.17 Виїзд  до  господарств  СТОВ  «Маяк»,  ПрАТ  «Чугувський
агротехсервіс»,  ПСП  «Коробчанське»  з  питання  стану
озимих зернових культур та підготовки до весняно-польових
робіт

с. Коробочкине ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М

31.03.17 Просвітницько-інформаційний захід для прийомних батьків
та  батьків-вихователів  у  рамках  «Школи  прийомних
батьків»

Чугуївський районний 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

РЯБІНІНА І.В.

31.03.17 Засідання  місцевої  комісії  з  питань ТЕБ і  НС Чугуївського
району

Зала засідань 
райдержадміністрації,
2-й поверх

ЛУЧНИКОВ М.С.

Щоденно Інформування облдержадміністрації про місце перебування
голови  райдержадміністрації  та  його  участь  в  основних
заходах на поточну добу

Відділ організаційної 
роботи та масових 
комунікацій апарату 
райдержадміністрації

КІЯНСЬКА Л.М.

Щоденно Забезпечення  інформаційного  наповнення  офіційного  веб-
сайту  райдержадміністрації  та  оприлюднення  на  ньому
інформації  про  суспільно-політичний,  соціально-
економічний,  культурний,  науково-технічний  розвиток
району

Відділ забезпечення 
доступу до публічної 
інформації апарату 
райдержадміністрації

ОТЧЕНАШКО М.А.

Протягом
місяця

Надання  методичної  та  практичної  допомоги  клубним
працівникам у доборі репертуару, запису фонограм, розробці
сценаріїв, планів

Відділ культури і 
туризму 
райдержадміністрації

КУЛЕШОВА Т.В.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

Протягом
місяця

Обстеження матеріально-побутових умов малозабезпечених
сімей,  яким  призначена  державна  соціальна  допомога  та
державна  соціальна  допомога  малозабезпеченим  сім'ям  з
дітьми.  Контроль  за  призначенням  всіх  видів  соціальних
допомог

Населені пункти району ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протягом
місяця

Виїзні наради з керівниками організацій та установ району з
питань, що стосуються житлово-комунального господарства
району

Населені пункти району ВОЛОДЬКО І.В.

Протягом
місяця

Здійснення  організації  медичного  обслуговування  осіб,
демобілізованих  військовослужбовців  із  зони  проведення
АТО

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

ГЕРЕЗ Н.М.

Протягом
місяця

Проведення  перевірок  бюджетних  установ,  сільських,
селищних  рад  з  питань  дотримання   бюджетного
законодавства

Фінансове управління 
райдержадміністрації

БУРЕЙКО Т.М.

Протягом
місяця

Здійснення  перевірок  стану  виховної  роботи  в
загальноосвітніх та позашкільних закладах району

Населені пункти району АЛЬХІМОВИЧ О.А.

Протягом
місяця

Аналіз  стану  правопорядку  в  районі,  стану  дотримання
громадського порядку і криміногенної ситуації

Відділ з юридичних 
питань і оборонної, 
мобілізаційної, режимно-
секретної роботи та 
взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

ГРИЩЕНКО О.М.

Протягом
місяця

Участь  у  засіданнях  виконкомів  та  пленарних  засіданнях
сільських, селищних рад

Виконкоми сільських, 
селищних рад

Відповідальні
працівники
райдержадміністрації
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проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

Протягом
місяця

Забезпечення інвалідів, ветеранів війни засобами реабілітації
та  пересування  та  путівками  на  санаторно-курортне
лікування

Населені пункти району ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протягом
місяця

Здійснення перевірок додержання вимог законодавства про
працю неповнолітніх на підприємствах.
Проведення співбесід з батьками, які мають намір продати
майно  від  імені  своїх  неповнолітніх  дітей,  з  метою
попередження порушення майнових, житлових прав дітей

Населені пункти району АЛЬХІМОВИЧ О.А.
РЯБІНІНА І.В.

Протягом
місяця

Робота з внутрішньо переміщеними особами із Луганської,
Донецької областей, які розміщені на території Чугуївського
району

Населені пункти району РЯБІНІНА І.В.

Протягом
місяця

Моніторинг рівня оплати праці на  підприємствах провідних
галузей економіки району

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

Протягом
місяця

Засідання  робочої  групи  з  підтримки  та  впровадження
заходів добровільного об’єднання територіальних громад

Зала засідань 
райдержадміністрації,     
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

За
окремим
графіком

Участь у засіданнях постійних комісій районної ради Кабінети районної ради Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

За
окремим
графіком

Участь у пленарному  засіданні районної ради Зала засідань районної 
ради

Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

За
окремим
графіком

Висвітлення  інформації  щодо  діяльності
райдержадміністрації з різних питань

Засоби масової 
інформації

Відповідальні
працівники
райдержадміністрації

13



Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                                                                      Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська 40-906
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