
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної 
адміністрації

                           М.М.ШОШИН

                                                                                                   «_____»__________2017 рік

План основних заходів,
які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією

у жовтні 2017 року

Назва заходу Місце проведення
Час

прове
дення

Відповідальний

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

Нарада з першим заступником, 
заступником голови, керівником апарату 
райдержадміністрації

Кабінет голови 
райдержадміністрація

08.00 Проводить
Шошин М.М. –
голова
райдержадміністрації

1 жовтня - вихідний день
Заходи до Міжнародного дня людей похи-
лого віку та Дня ветерана (зустрічі, 
благодійні обіди, відвідування вдома, вру-
чення харчових наборів)

Територіальний центр 
соціального обслугову-
вання (надання соціаль-
них послуг) райдерж-
адміністрації, населені 
пункти району

09.00 Волоцкова В.М. – 
заступник голови 
райдержадміністрації

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

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

07.30 Проводить
Суворов О.І. – перший 
заступник голови 
райдержадміністрації

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

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Проводить
Шошин М.М. –
голова
райдержадміністрації

3 жовтня
Нарада заступника голови 
райдержадміністрації Волоцкової В.М. з 
керівниками соціальних установ району

Кабінет заступника 
голови
райдержадміністрації

09.00 Проводить
Волоцкова В.М. – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Засідання робочої групи по введенню 
житла в експлуатацію у Чугуївському 
районі (голова комісії – перший заступник 
голови райдержадміністрації Суворов О.І.)

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

10.00 Старусьов П.Л. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури 
райдержадміністрації, 
головний архітектор 
району 

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

с. Зарожне 10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації



1 2 3 4
Нарада  голови  райдержадміністрації
Шошина  М.М.  з  питань  виконавської
дисципліни 

Кабінет голови 
райдержадміністрації

15.00 Проводить
Шошин М.М. –
голова
райдержадміністрації

4 жовтня

Змагання з легкоатлетичного 
чотирьохборства серед учнів навчальних 
закладів району

смт Есхар 09.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник відділу 
освіти

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

Зала засідань 
райдержадміністрації,
2-й поверх

12.00 Герман В.О.– 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

5 жовтня
Особистий прийом громадян головою 
райдержадміністрації Шошиним М.М.

Зала засідань 
райдержадміністрації,
2-й поверх

12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

Навчання працівників 
райдержадміністрації

Зала засідань 
райдержадміністрації,       
2-й поверх

14.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

6 жовтня
Особистий прийом громадян        
керівником апарату райдержадміністрації   
Штрифановою Н.П.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

7 жовтня - вихідний день

Участь в обласній Спартакіаді з легкої 
атлетики

м. Харків
стадіон «Динамо»

10.00 Рябініна І.М. –
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

8 жовтня - вихідний день
9 жовтня

Нарада першого заступника голови
райдержадміністрації Суворова О.І. з 
керівниками дорожньо-експлуатаційних та
будівельних організацій району

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

07.30 Проводить
Суворов О.І. – перший 
заступник голови
райдержадміністрації

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

09.00 Проводить
Шошин М.М. –
голова 
райдержадміністрації

Засідання районної комісії з організації та 
проведення інвентаризації і перевірки 
технічного стану фонду захисних споруд 
цивільної оборони району (голова комісії –
перший заступник голови 
райдержадміністрації Суворов О.І.)

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

09.00 Лучников М.С. – 
завідувач сектору 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

2



1 2 3 4
Участь у засіданні Чугуївського міського 
суду Харківської області щодо 
позбавлення батьківських прав батьків, які 
не виконують свої батьківські обов’язки

Чугуївський міський суд 
Харківської області

09.00 Альхімович О.А. – 
начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

10 жовтня
Участь у засіданні Чугуївського міського 
суду Харківської області щодо 
позбавлення батьківських прав батьків, які 
не виконують свої батьківські обов’язки

Чугуївський міський суд 
Харківської області

09.00 Альхімович О.А. – 
начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

Участь представниці району в обласному 
етапі Національного конкурсу дитячої 
творчості «SANREMO JUNIOR – 
УКРАЇНА»

ДП «Харківський 
національний 
академічний театр опери 
та балету ім. М.В. 
Лисенка»

11.00 Кулешова Т.В. – 
начальник відділу
культури і туризму 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації 
Волоцковою В.М.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату   
райдержадміністрації

11 жовтня
Виїзд комісії райдержадміністрації з 
проведення перевірки здійснення 
делегованих повноважень органів 
виконавчої влади виконкомом Введенської
селищної ради у порядку контролю

смт Введенка 08.00 Штрифанова Н.П. –  
керівник апарату 
райдержадміністрації

Змагання на призи клубу «Шкіряний 
м’яч» серед учнів навчальних закладів 
району (2005 рік народження)

смт Есхар 09.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

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

с. Кам’яна Яруга 10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу  апарату 
райдержадміністрації

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

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

14.00 Скупченко І.Ю. – 
начальник відділу з 
юридичних питань і 
оборонної, 
мобілізаційної, 
режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

Засідання районної комісії з розгляду 
питань надання грошової допомоги 
постраждалим чи внутрішньо 
переміщеним особам (голова комісії – 
заступник голови райдержадміністрації     
Волоцкова В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

16.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

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

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

3



1 2 3 4
Нарада з заступниками директорів з 
виховної роботи навчальних закладів 
району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

10.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Робоча поїздка голови 
райдержадміністрації Шошина М.М. до 
Малинівської селищної ради:
1. Зустрічі з трудовими колективами;
2. Зустріч з активом, депутатами сільської 
ради

смт Малинівка 10.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Виїзний прийом громадян головою 
райдержадміністрації
Шошиним М.М.

смт Малинівка 12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

13 жовтня 
Заходи до Дня захисника України Навчальні заклади 

району
10.00 Бєлєвцова Т.В. – 

начальник відділу 
освіти 
райдержадміністрації

Урочисті заходи з нагоди Дня захисника 
України та Дня Українського козацтва 
«Будемо гідні славити героїв»

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

11.00 Кулешова Т.В. – 
начальник відділу
культури і туризму 
райдержадміністрації

Проведення просвітницько-
інформаційного заходу з дітьми та 
молоддю, які перебувають у конфлікті з 
законом

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

12.00 Рябініна І.В. – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Особистий прийом громадян        
керівником апарату райдержадміністрації   
Штрифановою Н.П.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

14 жовтня - вихідний день
Районні змагання серед юнаків з міні-
футболу

Місце проведення та час 
уточнюється

Рябініна І.М. –
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

Районна Спартакіада серед силових 
структур району до Дня захисника України

смт Кочеток 10.00 Рябініна І.М. –
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

Влаштування до родини усиновлювачів 
малолітньої дитини, позбавленої 
батьківського піклування

м. Чугуїв 10.00 Альхімович О.А. – 
начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

15 жовтня - вихідний день
16 жовтня

4



1 2 3 4
Оперативна робоча нарада з заступниками 
голови, керівником апарату 
райдержадміністрації, керівниками 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації, служб району

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Проводить
Шошин М.М. – 
голова
райдержадміністрації

17 жовтня
Нарада заступника голови 
райдержадміністрації Волоцкової В.М. з 
керівниками навчальних закладів району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

09.00 Проводить
Волоцкова В.М. – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації
Волоцкової В.М. Зустріч з трудовим 
колективом Чугуєво-Бабчанського лісного 
коледжу

Чугуєво-Бабчанський 
лісний коледж

10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу 
райдержадміністрації

Засідання районної комісії з питань 
погашення заборгованості із заробітної 
плати (грошового забезпечення), пенсій, 
стипендій та інших соціальних виплат 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації Волоцкова В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

15.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

18 жовтня
Районний фізкультурно-оздоровчий захід з
дворового футболу

смт Есхар 10.00 Рябініна І.М. – 
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

Телефонний зв’язок з населенням району 
«Пряма лінія» за темою «Питання 
розвитку спорту – на особливому контролі 
влади» за участю заступника голови 
райдержадміністрації    Волоцкової В.М.

Кабінет  заступника 
голови 
райдержадміністрації

10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації
Рябініна І.М. – 
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

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

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

14.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Влаштування до сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають 
у Харківському обласному центрі 
соціально-психологічної реабілітації для 
дітей

с. Коробочкине 11.00 Альхімович О.А. – 
начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

19 жовтня
Прийом депутатів головою 
райдержадміністрації
Шошиним М.М.

Кабінет голови 
райдержадміністрації

09.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

5



1 2 3 4
Нарада заступника голови 
райдержадміністрації Волоцкової В.М. з 
керівниками медичних закладів району

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

09.00 Проводить
Волоцкова В.М. – 
заступник голови 
райдержадміністрації

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

Населені пункти району 09.00 Отченашко М.А. – 
начальник відділу 
масових комунікацій 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян головою 
райдержадміністрації Шошиним М.М.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

13.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

20 жовтня
Засідання районної комісії з питань 
забезпечення своєчасності сплати 
податків, інших обов’язкових платежів та 
ефективного використання бюджетних 
коштів (голова комісії – перший заступник 
голови райдержадміністрації
Суворов О.І.)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

10.00 Альошина С.С. – 
начальник відділу 
економічного розвитку і
торгівлі 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян        
керівником апарату райдержадміністрації   
Штрифановою Н.П.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

21 жовтня – вихідний день
Участь команди району в обласній 
Спартакіаді з важкої атлетики

Національний технічний 
університет «Харківський
політехнічний інститут»

10.00 Рябініна І.М. – 
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

22 жовтня – вихідний день
23 жовтня

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

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Проводить
Шошин М.М. –
голова
райдержадміністрації

Виїзд до господарств АФ «Надія» ТОВ, 
ПСП «Мосьпанівське» з питання збирання 
кукурудзи на зерно

с. Стара Гнилиця,
с. Мосьпанове

10.00 Олексієвець Г.М. – 
начальник управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації

Засідання місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Чугуївського 
району (голова комісії – голова 
райдержадміністрації
Шошин М.М.)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

11.00 Лучников М.С. – 
завідувач сектору 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

24 жовтня
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1 2 3 4
Засідання колегії районної державної 
адміністрації. Питання для розгляду:
1. Про стан цінової ситуації на 
продовольчому ринку Чугуївського району.
2. Про підсумки виконання бюджету 
району за 9 місяців 2017 року.
3. Про роботу Чугуївського міського 
районного центру зайнятості за 9 місяців 
2017 року.
4. Про хід виконання розпорядження 
голови районної державної адміністрації 
від 24.05.2016 № 204 «Про організацію 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Чугуївського району в 2016-2020 роках».
5. Про підсумки роботи Центру надання 
адміністративних послуг при 
Чугуївській районній державній 
адміністрації за 9 місяців 2017 року.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

10.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян заступником 
голови райдержадміністрації 
Волоцковою В.М.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату   
райдержадміністрації

25 жовтня
Комплексне вивчення стилю та методів 
роботи Чугуївського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
райдержадміністрації

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

08.00 Кіянська Л.М. – 
начальник 
організаційного відділу 
апарату 
райдержадміністрації

Робоча поїздка першого заступника голови
райдержадміністрації      Суворова О.І. 
Зустріч з трудовим колективом 
Кочетоцького виробничого комунального 
підприємства водопровідно-
каналізаційного господарства та виїзний 
прийом громадян

Кочетоцьке виробниче 
комунальне підприємство 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства

10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу  апарату 
райдержадміністрації

Засідання ради з вирішення питань надання 
матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення  (голова ради – 
заступник голови райдержадміністрації 
Волоцкова В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

11.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

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

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

14.00 Скупченко І.Ю. – 
начальник відділу з 
юридичних питань і 
оборонної, 
мобілізаційної, 
режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації
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1 2 3 4
Засідання районної комісії з розгляду питань 
надання грошової допомоги постраждалим 
чи внутрішньо переміщеним особам (голова 
комісії – заступник голови 
райдержадміністрації              Волоцкова 
В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

16.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

26 жовтня
Робоча поїздка голови 
райдержадміністрації Шошина М.М. до 
Чугуївського об’єднаного управління 
Пенсійного фонду Харківської області:
зустріч з трудовим колективом

Чугуївське об’єднане 
управління Пенсійного 
фонду Харківської області

09.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Виїзний прийом громадян головою 
райдержадміністрації Шошиним М.М.

м. Чугуїв 10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Засідання районної ради протидії 
туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації Волоцкова В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

10.00 Герез Н.М. – 
начальник відділу 
охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Практикум для працівників бібліотек-філій
КЗ «Чугуївська районна централізована 
бібліотечна система» за темою «Бібліотека 
як новий простір для творчості»

Центральна бібліотека КЗ 
«Чугуївська районна 
централізована 
бібліотечна система»

11.00 Кулешова Т.В. – 
начальник відділу
культури і туризму 
райдержадміністрації

Засідання постійно діючої комісії 
райдержадміністрації з питань розгляду 
звернень громадян (голова комісії – голова 
райдержадміністрації                Шошин 
М.М.)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

14.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
райдержадміністрації

Засідання комісії з перегляду 
розпоряджень голови 
райдержадміністрації, рішень колегії та 
інших документів (голова комісії – перший
заступник голови райдержадміністрації 
Суворов О.І.)

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

14.00 Скупченко І.Ю. –  
начальник відділу з 
юридичних питань і 
оборонної, 
мобілізаційної, 
режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

Засідання районної комісії з легалізації 
робочих місць та подолання тіньової 
зайнятості (голова комісії – заступник 
голови райдержадміністрації                   
Волоцкова В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

15.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

27 жовтня
Засідання комісії з питань захисту прав 
дитини (голова комісії – голова 
райдержадміністрації Шошин М.М.)

Кабінет  голови 
райдержадміністрації

10.00 Альхімович О.А. – 
начальник  служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації
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1 2 3 4
Проведення просвітницько-
інформаційного заходу з дітьми та 
молоддю, які перебувають у конфлікті з 
законом

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

11.00 Рябініна І.В. – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Влаштування до сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають 
у Харківському обласному центрі 
соціально-психологічної реабілітації для 
дітей

с. Леб’яже 11.00 Альхімович О.А. – 
начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

Особистий прийом громадян        
керівником апарату райдержадміністрації   
Штрифановою Н.П.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату
райдержадміністрації

28 жовтня – вихідний день
Участь команди району в обласній 
Спартакіаді з настільного тенісу

м. Харків 10.00 Рябініна І.М. – 
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

Урочисті заходи з нагоди 72-ої річниці ви-
зволення України від фашистських зага-
рбників

Населені пункти району 10.00 Отченашко М.А. – 
начальник відділу ма-
сових комунікацій апа-
рату райдерж-
адміністрації

29 жовтня – вихідний день
Перші вибори депутатів Малинівської 
селищної ради об’єднаної територіальної 
громади

смт Малинівка Про-
тягом 
дня

Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

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

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Проводить
Шошин М.М. –
голова
райдержадміністрації

31 жовтня
Влаштування до сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають 
у Харківському обласному центрі 
соціально-психологічної реабілітації для 
дітей

смт Малинівка 11.00 Альхімович О.А. – 
начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

Дата та час проведення уточнюється
Районний етап конкурсу ораторського 
мистецтва

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Бєлєвцова Т.В. – 
начальник відділу 
освіти

Участь у обласному етапі конкурсу 
ораторського мистецтва

Комунальний вищий 
навчальний заклад 
«Харківська академія 
непереривної освіти»

Бєлєвцова Т.В. – 
начальник відділу 
освіти
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1 2 3 4
Першість району з шахів, легкої атлетики, 
настільного тенісу

смт Кочеток Рябініна І.М. –
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

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

Організаційний відділ 
апарату 
райдержадміністрації

09.00 Кіянська Л.М. – 
начальник 
організаційного відділу 
апарату 
райдержадміністрації

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

09.00 Отченашко М.А. –
начальник відділу 
масових комунікацій 
райдержадміністрації

Щопонеділка
Засідання ради відділу культури і туризму 
райдержадміністрації

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації

08.30 Кулешова Т.В. – 
начальник відділу
культури і туризму 
райдержадміністрації

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

Кабінет першого 
заступника голови  
райдержадміністрації

10.00 Проводить
Суворов О.І. – перший 
заступник голови
райдержадміністрації

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

Кабінет заступника 
голови
райдержадміністрації

10.00 Проводить
Волоцкова В.М. – 
заступник голови 
райдержадміністрації

Нарада голови райдержадміністрації з 
керівниками силових структур

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

10.30 Проводить
Шошин М.М. – 
голова
райдержадміністрації

Оперативна нарада з фінансово-бюджетних
питань

Фінансове управління 
райдержадміністрації

11.00 Бурейко Т.М. – 
начальник фінансового 
управління 
райдержадміністрації

Нарада з директорами КЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа Чугуївської 
районної ради Харківської області»,            
КП «Спорт для всіх»

Відділ у справах молоді 
та спорту 
райдержадміністрації

11.00 Рябініна І.М. –
начальник відділу у 
справах молоді та 
спорту
райдержадміністрації

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

смт Введенка
с. Мосьпанове
с. Тернова

09.00 Герез Н.М. – 
начальник відділу 
охорони здоров’я 
райдержадміністрації

10



1 2 3 4
Відвідування сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, соціальне 
супроводження прийомних родин та 
дитячих будинків сімейного типу, надання 
соціальних послуг населенню

Населені пункти району Про-
тягом 
дня

Рябініна І.В. – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Проведення рейдів-перевірок по населених
пунктах району з метою виявлення 
бездоглядних і безпритульних дітей та 
дітей, які прогулюють заняття у 
навчальних закладах, а також обстежувати 
умови проживання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються у сімейних формах виховання
та проживають на території району, сімей 
які перебувають  у складних життєвих 
обставинах

смт Малинівка
с. Волохів Яр
с. Коробочкине
с. Мосьпанове
смт Есхар 

Про-
тягом 
дня

Альхімович О.А. – 
начальник  служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

Щосереди
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 (голова комісії – 
заступник голови райдержадміністрації 
Волоцкова В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

15.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Щочетверга
Робота консультаційного пункту 
Чугуївського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді у 
пологовому стаціонарі для здійснення 
соціальної роботи з вагітними жінками, які
народили дитину, неповнолітніми 
матерями та матерями, які мають намір 
відмовитися від новонародженої дитини

КЗОЗ «Чугуївська 
центральна районна 
лікарня 
ім. М.І.Кононенка»

Про-
тягом 
дня

Рябініна І.В. – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Засідання районної комісії з питань 
призначення (відновлення) соціальних 
виплат внутрішньо переміщеним особам 
(голова комісії – заступник голови 
райдержадміністрації Волоцкова В.М.)

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

15.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Щоп’ятниці
Нарада з керівниками структурних 
підрозділів апарату та відділу масових 
комунікацій райдержадміністрації

Кабінет керівника апарату
райдержадміністрації

09.00 Проводить
Штрифанова Н.П. –  
керівник апарату 
райдержадміністрації

Моніторинг даних по єдиній 
інформаційно-аналітичній системі «Діти»

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Альхімович О.А. – 
начальник  служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації

Протягом місяця
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1 2 3 4
І (шкільний) етап Всеукраїнських 
учнівських олімпіад

Навчальні заклади району 09.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник відділу 
освіти

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

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації

09.00 Кулешова Т.В. – 
начальник відділу 
культури і туризму 
райдержадміністрації

Обстеження матеріально-побутових умов 
проживання 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 09.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Моніторинг фінансово-господарського 
стану підприємств житлово-комунального 
господарства щодо недопущення 
виникнення заборгованості за електричну 
енергію

Відділ житлово-
комунального 
господарства, будівництва
та інфраструктури 
райдержадміністрації

09.00 Володько І.В. – 
начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
будівництва  та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Забезпечення функціонування читального 
залу архівного відділу 
райдержадміністрації

Архівний відділ 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Савінова О.О. – 
начальник архівного 
відділу

Здійснення заходів щодо виборів голови та 
депутатів Малинівської селищної 
об’єднаної територіальної громади 

Відділ ведення 
державного реєстру 
виборців

Про-
тягом 
дня

Локайчук Д.О. – 
начальник відділу 
ведення державного 
реєстру виборців

Моніторинг щодо рівня розрахунків 
споживачів усіх категорій за отриманні 
житлово-комунальні послуги, послуги 
зв’зку, електро- та газопостачання

Відділ житлово-
комунального 
господарства, будівництва
та інфраструктури 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Володько І.В. – 
начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
будівництва  та 
інфраструктури 
райдержадміністрації

Засідання комісії з питань нагородження 
районної державної адміністрації та 
районної ради (голова комісії – перший 
заступник голови райдержадміністрації 
Суворов О.І.)

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Кіянська Л.М. –  
начальник 
організаційного відділу 
апарату 
райдержадміністрації

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

Відділ охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Герез Н.М. –
начальник відділу 
охорони здоров'я 
райдержадміністрації

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

Фінансове управління 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Бурейко Т.М. – 
начальник фінансового 
управління 
райдержадміністрації

Моніторинг знищення виявлених на 
території району вибухонебезпечних 
предметів часів Другої світової війни

Сектор 
цивільного захисту 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Лучников М.С. – 
завідувач сектору 
цивільного захисту 
райдержадміністрації
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1 2 3 4
Виконання заходів щодо відбору 
кандидатів з офіцерів запасу на військову 
службу за контрактом до Збройних сил 
України 

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

Про-
тягом 
дня

Грищенко О.М. – 
головний спеціаліст 
відділу з юридичних 
питань і оборонної, 
мобілізаційної, 
режимно-секретної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 
органами апарату 
райдержадміністрації

Участь у засіданнях виконкомів та 
пленарних засіданнях сільських, селищних
рад

Виконкоми сільських, 
селищних рад

За окре-
мим 
планом

Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

Проведення рекрутингової роботи серед 
населення, спрямованої на пошук 
кандидатів у патронатні вихователі

Населені пункти району Про-
тягом 
дня

Рябініна І.В. – 
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

Здійснення контролю за проведенням ре-
конструкції водонапірної вежі в          с. 
Стара Покровка

с. Стара Покровка Про-
тягом 
дня

Старусьов П.Л. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури 
райдержадміністрації, 
головний архітектор 
району

Розроблення генеральних планів          смт 
Новопокровка, с. Тернова,              смт 
Введенка, с. Зарожне, с. Тетлега,       с. 
Волохів Яр

Відділ містобудування та 
архітектури райдерж-
адміністрації

Про-
тягом 
дня

Старусьов П.Л. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури 
райдержадміністрації, 
головний архітектор 
району

Робота із забудовниками щодо видачі та 
розроблення будівельних паспортів на 
забудову земельних ділянок для 
будівництва житлових будинків, 
господарських будівель та споруд

Відділ містобудування та 
архітектури райдерж-
адміністрації

Про-
тягом 
дня

Старусьов П.Л. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури 
райдержадміністрації, 
головний архітектор 
району
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1 2 3 4
Робота з внутрішньо переміщеними 
особами із Луганської, Донецької областей,
які розміщені на території Чугуївського 
району, надання психолого-педагогічної 
допомоги

Населені пункти району Про-
тягом 
дня

Рябініна І.В. –  
директор Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді;
Альхімович О.А. – 
начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації;
Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації;
Герез Н.М. – начальник
відділу охорони 
здоров’я 
райдержадміністрації

Робота із сільськими, селищними головами
щодо виконання програми «Власний дім» 
на отримання кредиту сільським 
забудовникам для будівництва нового 
житла з надвірними підсобними 
приміщеннями та реконструкції житлових 
будинків і спорудження інженерних мереж,
газифікації, водопостачання

Відділ містобудування та 
архітектури райдерж-
адміністрації

Про-
тягом 
дня

Старусьов П.Л. – 
начальник відділу 
містобудування та 
архітектури 
райдержадміністрації, 
головний архітектор 
району

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

Зала засідань 
райдержадміністрації, 2-й
поверх

Про-
тягом 
місяця

Проводить
Шошин М.М. –  голова
райдержадміністрації

Моніторинг стану забезпеченості пальним 
сільськогосподарських підприємств району

Управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Олексієвець Г.М. – 
начальник управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації

За окремим графіком
Участь у засіданнях постійних комісій 
районної ради

Кабінети районної ради 13.00 Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

Участь у пленарному  засіданні районної 
ради

Зала засідань районної 
ради

14.00 Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

Висвітлення  інформації щодо діяльності 
райдержадміністрації з різних питань

Засоби масової 
інформації

Про-
тягом 
дня

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                                                            Н.П ШТРИФАНОВА

Омельченко 2-32-70
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