
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова  районної  державної
адміністрації

                                   М.М.ШОШИН
«_____»_________________2017 рік

План основних заходів
Чугуївської районної державної адміністрації у квітні 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.

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

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.

03.04.17
24.04.17

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.

03.04.17
10.04.17
24.04.17

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

Кабінет першого 
заступника голови  
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.



Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

03.04.17
10.04.17
24.04.17

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

Кабінет заступника 
голови
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.

03.04.17
10.04.17
24.04.17

Оперативна нарада з фінансово-бюджетних питань Фінансове управління 
райдержадміністрації

БУРЕЙКО Т.М.

03.04.17
10.04.17
24.04.17

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.

03.04.17
10.04.17
24.04.17

Засідання  ради  відділу  культури  і  туризму
райдержадміністрації

Відділ культури і 
туризму 
райдержадміністрації

КУЛЕШОВА Т.В.

03.04.17
21.04.17

Засідання  Організаційного  комітету  з  організації
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  районної
державної  адміністрації  у  межах  І  туру  щорічного
Всеукраїнського  конкурсу  «Кращий  державний
службовець»

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф.

04.04.17 Виїзд до господарств СФГ «Нива»,  СФГ «Мрія» з питання
стану посівів озимих зернових культур

с. Волохів Яр ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

04.04.17
11.04.17
18.04.17
25.04.17

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.

04.04.17 Нарада  з  керівниками соціальних установ району Кабінет заступника 
голови
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

04.04.17
18.04.17

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

с. Зарожне
с. Стара Гнилиця

ГЕРМАН В.О.

04.04.17
11.04.17
18.04.17
25.04.17

Виїзд  бригади  фахівців-лікарів  КЗОЗ  «Чугуївська
центральна  районна  лікарня  ім.  М.І.  Кононенка»  до
населених пунктів району

смт Чкаловське
с. Нова Гнилиця
с. Залізничне
с. Кам’яна Яруга

ГЕРЕЗ Н.М

05.04.17
19.04.17

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

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

05.04.17
12.04.17
19.04.17
26.04.17

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.

05.04.17 Засідання  координаційної  ради  з  питань  організації
відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

РЯБІНІНА І.М.

06.04.17
20.04.17

Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації
Шошиним М.М.

Кабінет голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

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

ШТРИФАНОВА Н.П.

07.04.17
21.04.17

Особистий  прийом  громадян  керівником  апарату
райдержадміністрації Штрифановою Н.П.

Кабінет керівника 
апарату 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

07.04.17
14.04.17
21.04.17
28.04.17

Нарада  з  керівниками  структурних  підрозділів  апарату  та
відділу масових комунікацій райдержадміністрації

Кабінет керівника 
апарату 
райдержадміністрації

ШТРИФАНОВА Н.П.

07.04.17 Змагання  з  волейболу  (жінки)  за  програмою  XXVII
Спартакіади області серед районів і міст 

м. Харків РЯБІНІНА І.М.

10.04.17 Нарада першого заступника голови райдержадміністрації  з
керівниками  дорожньо-експлуатаційних  та  будівельних
організацій району

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

СУВОРОВ О.І.

10.04.17 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.

11.04.17
25.04.17

Особистий  прийом  громадян  заступником  голови
райдержадміністрації Волоцковою В.М.

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.

12.04.17 Нарада  з  працівниками  бібліотек-філій  КЗ  «Чугуївська
районна централізована бібліотечна система»

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

КУЛЕШОВА Т.В.

12.04.17
26.04.17

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

смт Новопокровка
смт Есхар

ГЕРМАН В.О.

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

Есхарівська селищна 
рада

ШТРИФАНОВА Н.П.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

13.04.17
21.04.17
24.04.17

Засідання  комісії  з  підрахунку  стажу  державної  служби
працівників районної державної адміністрації

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

ПРЯДКА Т.Ф.

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

Зала засідань 
райдержадміністрації,      
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

13.04.17 Робоча  поїздка  голови  райдержадміністрації
Шошина М.М. до Старопокровської сільської ради:
1.  Зустрічі  з  трудовими  колективами  територіальної
громади;
2. Зустріч з активом, депутатами сільської ради

с. Стара Покровка ШТРИФАНОВА Н.П.

13.04.17 Виїзний  прийом  громадян  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

с. Стара Покровка ГЕРМАН В.О.

14.04.17
28.04.17

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

смт Введенка 
смт Малинівка

ГЕРМАН В.О.

14.04.17
28.04.17

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

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

СКУПЧЕНКО І.Ю. 

15.04.17
22.04.17
29.04.17

Участь  в обласних змаганнях з  футболу на призи турніру
«Шкіряний м’яч»

Стадіон «Олімп»            
м. Чугуїв

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

18.04.17 Нарада з керівниками навчальних закладів району Відділ освіти 
райдержадміністрації

БЄЛЄВЦОВА Т.В.

18.04.17 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
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

19.04.17 Телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія» за темою
«Акція  «За  чисте  довкілля».  Попереду  багато  роботи!»  за
участю  першого  заступника  голови  райдержадміністрації
Суворова О.І.

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

ГЕРМАН В.О.
ВОЛОДЬКО І.В.

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

Зала засідань 
райдержадміністрації,    
2-й поверх

АЛЬОШИНА С.С.

20.04.17 Прийом  депутатів  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

Кабінет голови 
райдержадміністрації

ШТРИФАНОВА Н.П.

20.04.17 Нарада  заступника  голови  райдержадміністрації  з
керівниками медичних закладів району

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ВОЛОЦКОВА В.М.

20.04.17 Проведення  Дня  зустрічей  в  трудових  колективах  та  з
активом населених пунктів району 

Населені пункти району ОТЧЕНАШКО М.А.

21.04.17 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.

21.04.17 Засідання  експертної  комісії  архівного  відділу
райдержадміністрації

Архівний відділ 
райдержадміністрації

САВІНОВА О.О.

22.04.17 IV Спартакіада  з  масових  видів  спорту  серед  силових
структур Чугуївського району

смт Кочеток РЯБІНІНА І.М.

24.04.17 Відкриття  виставки  архівних  документів  до  25-ї  річниці
утворення  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської області

Районна державна 
адміністрація

САВІНОВА О.О.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

25.04.17 Засідання колегії районної державної адміністрації.
Питання для розгляду:
1.  Про  соціальну  роботу  з  дітьми,  сім’ями  та  молоддю  в
Чугуївському районі.
2.  Про  підбиття  підсумків  роботи  дорожніх  підприємств
району у зимовий період 2016-2017 років та завдання щодо їх
підготовки  до  наступного  осінньо-зимового  періоду  2017-
2018 років.
3. Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  в
управлінні праці та соціального захисту населення районної
державної адміністрації.
4.  Про стан організації  діловодства та архівного зберігання
документів  у  юридичних  особах-джерелах  формування
Національного архівного фонду, які передають документи до
архівного відділу районної державної адміністрації

Зала засідань 
райдержадміністрації,      
2-й поверх

ШТРИФАНОВА Н.П.

25.04.17 Семінар-практикум.  Показове  заняття  «День  цивільного
захисту»  для  керівників  загальноосвітніх  навчальних
закладів району

Малинівська гімназія БЄЛЄВЦОВА Т.В.

26.04.17 Комплексне  вивчення  відділу  з  питань  надання
адміністративних послуг райдержадміністрації

Відділ з питань надання 
адміністративних послуг

КІЯНСЬКА Л.М.

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

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

26.04.17 Заходи щодо відзначення Дня Чорнобильської трагедії Населені пункти району ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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

Кабінет
заступника голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

7



Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

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

с. Мосьпанове ШТРИФАНОВА Н.П.

27.04.17 Виїзний  прийом  громадян  головою  райдержадміністрації
Шошиним М.М.

с. Мосьпанове ГЕРМАН В.О.

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

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ГЕРЕЗ Н.М.

27.04.17 Засідання  постійно  діючої  комісії  райдержадміністрації  з
питань розгляду звернень громадян 

Зала засідань 
райдержадміністрації,      
2-й поверх

ГЕРМАН В.О.

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

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

ЛИСЯНСЬКИЙ О.С.

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

Заступники голови, 
відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

28.04.17 Виїзд до господарства СФГ «Дружба» з питання підготовки
внутрішньогосподарської  зрошувальної  мережі  поливного
сезону 2017 року

с. Стара Гнилиця ОЛЕКСІЄВЕЦЬ Г.М.

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

Організаційний відділ 
апарату 
райдержадміністрації

КІЯНСЬКА Л.М.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

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

Відділ масових 
комунікацій 
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.

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.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

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

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.
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Дата
проведення

Назва заходу Місце проведення Відповідальний

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

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                                                                      Н.П. ШТРИФАНОВА

Кіянська 40-906
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