
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної 
адміністрації

                           М.М.ШОШИН

                                                                                                   «_____»__________2017 рік

План основних заходів,
які проводитимуться Чугуївською районною державною адміністрацією

у грудні 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 грудня
Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом 

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

09.00 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

1-8 грудня
Профілактичні заходи до Всеукраїнської 
щорічної акції «16 днів проти насиль-
ства»

Навчальні заклади району Про
тягом 
дня

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

2 грудня - вихідний день
3 грудня - вихідний день

4 грудня
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 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
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Заходи до Міжнародного дня людей з 
інвалідністю

Населені пункти району 10.00 Рябініна І.В. – 
директор 
Чугуївського 
районного центру 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

4-10 грудня
Просвітницькі заходи до 
Всеукраїнського тижня права

Населені пункти району Про
тягом 
дня

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

5 грудня
Нарада з керівниками соціальних 
установ району

Кабінет заступника 
голови
райдержадміністрації

09.00 Проводить
Волоцкова В.М. – 
заступник голови 
райдержадміністрації

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

с. Юрченкове 10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
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 

Нарада  голови  райдержадміністрації  з
питань виконавської дисципліни 

Кабінет голови 
райдержадміністрації

15.00 Проводить
Шошин М.М. –
голова
райдержадміністрації

6 грудня 
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

Урочисті заходи з нагоди Дня Збройних 
Сил України 

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

Уточ
нює
ться

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

06-10 грудня
Районний етап Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року – 2018»

Відділ освіти 
райдержадміністрації, 
заклади загальної 
середньої освіти району

Протяго
м дня

Бєлєвцова Т.В. – 
начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації

7 грудня

2

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=325&year=2017
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Засідання комісії з підрахунку стажу 
державної служби працівників районної 
державної адміністрації
(голова комісії – начальник відділу 
управління персоналом апарату 
райдержадміністрації Прядка Т.Ф.)

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

09.00 Прядка Т.Ф. – 
начальник відділу 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

Семінар-практикум для заступників 
директорів з виховної роботи за темою 
«Форми, методи, засоби громадянського 
виховання учнів»

Кам’яноярузький НВК 09.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації

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

8 грудня
Особистий прийом громадян        
керівником апарату 
райдержадміністрації            
Штрифановою Н.П.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

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

Засідання ради по роботі з кадрами 
(голова комісії – керівник апарату 
райдержадміністрації Штрифанова Н.П.)

Кабінет              керівника 
апарату 
райдержадміністрації

15.00 Прядка Т.Ф. – 
начальник відділу 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

9 грудня - вихідний день
10 грудня - вихідний день

11 грудня
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

Виїзд до господарств 
ТОВ «Агросервіс» ЛТД, 
АФ «Надія» ТОВ, 
АФ «Іванівський Лан» ТОВ з метою 
вивчення питання зимівлі худоби

с. Волохів Яр,
с. Стара Гнилиця,
с. Іванівка

10.00 Олексієвець Г.М. –
начальник управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації
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12 грудня
Нарада з керівниками навчальних 
закладів району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

11.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник відділу 
освіти районної 
державної адміністрації

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

13-15 грудня
Фізкультурно-оздоровчі заходи «Ти змо-
жеш, якщо зміг я» серед дітей-
вихованців КЗ «Кочетоцька зага-
льноосвітня санаторна школа-інтернат І-
ІІІ ступенів для дітей з хронічними 
неспецифічними захворюваннями орга-
нів дихання» Харківської обласної ради

КЗ «Кочетоцька 
загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат
І-ІІІ ступенів для дітей з 
хронічними  
неспецифічними 
захворюваннями органів 
дихання» Харківської 
обласної ради

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

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

с. Мосьпанове 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

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

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

09.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Заходи до Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС

Населені пункти району 10.00 Лисянський О.С. – 
начальник управління 
праці та соціального за-
хисту населення 
райдержадміністрації

Робоча поїздка голови 
райдержадміністрації Шошина М.М. до 
Есхарівської селищної ради:
1. Зустрічі з трудовими колективами;
2. Зустріч з депутатами селищної ради та
активом селища.

смт Есхар 10.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації
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Виїзний прийом громадян головою 
райдержадміністрації Шошиним М.М.

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

Засідання комісії з питань контролю за 
розрахунками за спожиті енергоносії 
(голова комісії – перший заступник 
голови райдержадміністрації        
Суворов О.І.)

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

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

15 грудня
Засідання комісії з підрахунку стажу 
державної служби працівників районної 
державної адміністрації
(голова комісії – начальник відділу 
управління персоналом апарату 
райдержадміністрації Прядка Т.Ф.)

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

09.00 Прядка Т.Ф. – 
начальник відділу 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

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

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

16 грудня - вихідний день
17 грудня - вихідний день

18 грудня
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 «Базаліївський колос» ТОВ, 
СТОВ «Маяк» з метою вивчення 
питання зимівлі худоби

с. Базаліївка,
с. Коробочкине

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

19 грудня
Нарада заступника голови 
райдержадміністрації Волоцкової В.М. з 
керівниками навчальних закладів району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

09.00 Проводить
Волоцкова В.М. – 
заступник голови 
райдержадміністрації
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Робоча поїздка заступника голови 
райдержадміністрації
Волоцкової В.М. Зустріч з населенням
та виїзний прийом громадян

с. Велика Бабка 10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу 
райдержадміністрації

Привітання та вручення подарунків 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, до Дня           
Святого Миколая

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

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

Засідання міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової освіти 
населення (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 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

Засідання районного комітету 
забезпечення доступності інвалідів та 
інших маломобільних груп населення до 
об’єктів соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури (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

Привітання керівництвом району дітей у 
дитячому відділенні КЗОЗ «Чугуївська 
центральна районна лікарня                   
ім. М.І. Кононенка» з Днем Святого 
Миколая

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

Уточ
нює
ться

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

20 грудня
Телефонний зв’язок з населенням 
«Влада на прямому зв’язку!» за участю 
першого заступника голови 
райдержадміністрації Суворова О.І.

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

10.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
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

21 грудня
Прийом депутатів головою 
райдержадміністрації
Шошиним М.М.

Кабінет голови 
райдержадміністрації

09.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації
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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 за темою                           
«Нематеріальна культурна спадщина 
Чугуївщини в контексті розвитку 
туристичної галузі району»

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

Нарада з заступниками директорів з ви-
ховної роботи навчальних закладів ра-
йону

Відділ освіти 
райдержадміністрації

10.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації

Фізкультурно-оздоровчі заходи серед уч-
нів загальноосвітніх навчальних закладів
району, присвячені Дню Святого 
Миколая

Навчальні заклади 
району

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

Спільний прийом громадян головою 
райдержадміністрації та начальником 
Чугуївського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в 
Харківській області 

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

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

22 грудня
Засідання комісії з підрахунку стажу 
державної служби працівників районної 
державної адміністрації
(голова комісії – начальник відділу 
управління персоналом апарату 
райдержадміністрації Прядка Т.Ф.)

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

09.00 Прядка Т.Ф. – 
начальник відділу 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

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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Нарада з заступниками директорів з на-
вчально-виховної роботи навчальних 
закладів району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

10.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації

Урочистості з нагоди Дня працівників 
архівних установ

Архівний відділ 11.00 Савінова О.О. – 
начальник архівного 
відділу

Особистий прийом громадян        
керівником апарату 
райдержадміністрації            
Штрифановою Н.П.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

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

Урочисті заходи з нагоди Дня енергетика Місце проведення 
уточнюється

Уточ
нює
ться

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

23 грудня - вихідний день
Участь у ХVI чемпіонаті Харківської 
області «Дитяча ліга» з волейболу серед 
юнаків 2001-2002 років народження

м. Харків,
Дитячо-юнацька 
спортивна школа № 12

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

24 грудня - вихідний день
25 грудня

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

26 грудня
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Засідання колегії районної державної 
адміністрації.
Питання для розгляду: 
1. Про стан розвитку дитячо-юнацького 
спорту та фізичної культури на території 
району.
2. Про роботу з контрольними 
документами в структурних підрозділах 
районної державної адміністрації та 
заходи щодо поліпшення виконавської 
дисципліни.
3. Про підсумки призову громадян 
району на строкову військову службу у 
2017 році.
4. Про розгляд проекту Перспективного 
плану (основних напрямів) діяльності 
Чугуївської районної державної 
адміністрації на 2018 рік.
5. Про розгляд проекту плану роботи 
районної державної адміністрації на        
І квартал 2018 року.

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

10.00 Штрифанова Н.П. –  
керівник апарату 
райдержадміністрації

Засідання координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання 
при районній державній адміністрації 
(голова ради – заступник голови 
райдержадміністрації Волоцкова В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

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

27 грудня
Комплексне вивчення стилю та методів 
роботи управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації

Управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації

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

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

с. Леб’яже 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
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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

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

с. Стара Покровка 10.00 Штрифанова Н.П. – 
керівник апарату 
райдержадміністрації

Засідання районної робочої групи з 
питань проведення перевірки 
розрахунків господарств Чугуївського 
району за орендовані землі (голова 
комісії – перший заступник голови 
райдержадміністрації Суворов О.І.)

Кабінет першого 
заступника голови  
райдержадміністрації

10.00 Олексієвець Г.М. –
начальник управління 
агропромислового 
розвитку 
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

Виїзний прийом громадян головою 
райдержадміністрації
Шошиним М.М.

с. Стара Покровка 12.00 Герман В.О. – 
начальник загального 
відділу апарату 
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 районної комісії з легалізації 
робочих місць та подолання тіньової 
зайнятості (голова комісії – заступник 
голови райдержадміністрації          
Волоцкова В.М.)

Кабінет заступника 
голови 
райдержадміністрації

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

29 грудня
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Засідання комісії з підрахунку стажу 
державної служби працівників районної 
державної адміністрації
(голова комісії – начальник відділу 
управління персоналом апарату 
райдержадміністрації Прядка Т.Ф.)

Відділ управління 
персоналом апарату 
райдержадміністрації

09.00 Прядка Т.Ф. – 
начальник відділу 
управління персоналом 
апарату 
райдержадміністрації

Поздоровлення працівників у трудових 
колективах району з Новорічно-Різдвя-
ними святами

Населені пункти району 10.00 Відповідальні працівни-
ки  райдерж-
адміністрацій

Нарада з заступниками директорів з 
навчально-виховної роботи навчальних 
закладів району

Відділ освіти 
райдержадміністрації

11.00 Бєлєвцова Т.В. – 
начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації

Проведення «Дня спеціаліста» з 
фахівцями господарств

Управління 
агропромислового 
розвитку 
райдержадміністрації

11.00 Олексієвець Г.М. –
начальник управління 
агропромислового 
розвитку 
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

30 грудня - вихідний день
31 грудня - вихідний день

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

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

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

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 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
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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

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
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 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 
обстеження умов 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

с. Іванівка
сел. Малинівка
с. Волохів Яр
сел. Введенка

Про-
тягом 
дня

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

Щосереди
Нарада першого заступника голови 
райдержадміністрації із замовниками 
об’єктів будівництва Чугуївського 
району, які фінансуються за рахунок 
обласного бюджету у 2017 році

Кабінет першого 
заступника голови 
райдержадміністрації

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

Робота з усиновителями та кандидатами 
в опікуни/піклувальники, прийомні 
батьки, батьки-вихователі

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

Альхімович О.А. – 
начальник служби у 
справах дітей 
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

Участь у відеоселекторі обласної дер-
жавної адміністрації

Зала засідань 
райдержадміністрації, 
2-й поверх

12.00 Заступники голови, 
відповідальні 
працівники 
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
Участь у засіданнях виконкомів та 
пленарних засіданнях сільських, 
селищних рад

Виконкоми сільських, 
селищних рад

За окре-
мим 
планом

Відповідальні 
працівники 
райдержадміністрації

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

Організаційна робота щодо забезпечення
сталого проходження опалювального 
сезону 2017-2018 років

Відділ житлово-
комунального 
господарства, будівництва
та інфраструктури 
райдержадміністрації

09.00 Володько І.В. – 
начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
будівництва  та 
інфраструктури 
райдержадміністрації
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Здійснення заходів, спрямованих на 
погашення бюджетними установами, що 
фінансуються з державного та місцевих 
бюджетів заборгованості за спожиті 
енергоносії, проведення роз’яснювальної
роботи серед інших категорій споживачів
по суті питання, здійснення моніторингу 
стану погашення заборгованості

Відділ житлово-
комунального 
господарства, будівництва
та інфраструктури 
райдержадміністрації

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

Моніторинг рівня розрахунків 
споживачів усіх категорій за отримані 
житлово-комунальні послуги, послуги 
зв’язку, за 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

Секційні засідання районних 
методичних об’єднань вчителів-
предметників

Навчальні заклади району Про-
тягом 
дня

Бєлєвцова Т.В. – 
начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації

Районний етап конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України

Навчальні заклади району Про-
тягом 
дня

Бєлєвцова Т.В. – 
начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації

Виконання заходів щодо відбору 
кандидатів на військову службу за 
контрактом до Збройних сил України

Населені пункти району 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

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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Виїзд фахівців КЗОЗ «Чугуївська 
центральна районна лікарня                    
ім. М.І. Кононенка», фахівців районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді та представників поліції до 
загальноосвітніх закладів району з 
метою проведення профілактичних 
заходів щодо поширення алкоголізму, 
токсикоманії, наркоманії, ВІЛ-інфекції та
СНІДу

Навчальні заклади району Про-
тягом 
дня

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

Організаційні заходи з питань 
попередження розповсюдження захворю-
ваності на грип та гострі респіраторно-
вірусні інфекції у Чугуївському районі

Відділ 
охорони здоров’я 
райдержадміністрації

Про-
тягом 
дня

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

Робота із сільськими, селищними 
головами щодо виконання районної 
програми «Власний дім»

Відділ містобудування та 
архітектури райдерж-
адміністрації

Про-
тягом 
дня

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

Здійснення контролю за проведенням 
капітального ремонту покрівлі будівлі те-
риторіального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних послуг) 
райдержадміністрації та капітального 
ремонту Малинівської гімназії

м. Чугуїв,
смт Малинівка

Про-
тягом 
дня

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

Розроблення генеральних планів               
смт Новопокровка, смт Введенка та        
с. Тернова, 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

Здійснення контролю за проведенням ре-
конструкції водозабору в с. Стара По-
кровка з технічним переоснащенням 
свердловини № 1 та водонапірної башти

с. Стара Покровка Про-
тягом 
дня

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

Координаційна робота з висвітлення дія-
льності райдержадміністрації, її 
структурних підрозділів, а також заходів,
що відбуваються за участю керівництва 
райдержадміністрації

Відділ масових ко-
мунікацій райдерж-
адміністрації

Про-
тягом 
дня

Отченашко М.А. – 
начальник відділу 
масових комунікацій 
райдержадміністрації
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Надання організаційно-методичної 
допомоги відповідальним за ведення 
архіву юридичних осіб, у діяльності 
яких утворюються та не утворюються 
документи Національного архівного 
фонду

Архівний відділ райдерж-
адміністрації

Про-
тягом 
дня

Савінова О.О. – 
начальник архівного 
відділу 
райдержадміністрації

Проведення просвітницько – 
інформаційних заходів з дітьми та 
молоддю, які перебувають у конфлікті з 
законом

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

Про-
тягом 
дня

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

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

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

Участь у засіданнях Чугуївського 
міського суду з різних питань, що 
стосуються неповнолітніх дітей

Чугуївський міський суд Про-
тягом 
дня

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

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

Зала засідань 
райдержадміністрації, 2-й
поверх

Про-
тягом 
місяця

Проводить
Шошин М.М. –  голова
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
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Висвітлення інформації щодо діяльності 
райдержадміністрації з різних питань

Засоби масової 
інформації

Про-
тягом 
дня

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Дата уточнюється
Урочисті заходи до Дня місцевого 
самоврядування

КУ «Чугуївський 
районний Будинок 
культури»

Уточ
нює
ться

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

Районний етап Всеукраїнського конкурсу
«Вихователь року-2018»

Відділ освіти 
райдержадміністрації,
заклади дошкільної 
освіти району

Уточ
нює
ться

Бєлєвцова Т.В. – 
начальник 
відділу освіти 
райдержадміністрації

Керівник апарату районної 
державної адміністрації                                                                                           Н.П. ШТРИФАНОВА

Омельченко 2-32-70
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